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 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
Διοικητικό Συμβούλιο & 
Διακυβέρνηση 

Τρίγλωσσο στέλεχος εκτελεστικό και μη εκτελεστικό με εμπειρία στους κινδύνους, γενική διαχείριση και 
μετασχηματισμού στις ΤΠΕ. 
Αναγνωρισμένη ως αξιόπιστη συνεργάτης και ηγέτιδα με συνεργατικό τρόπο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, 
καθοδηγώντας τις πολυλειτουργικές ομάδες μέσω της μεγιστοποίησης της αξίας από τον πελάτη και την
κουλτούρα έως τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκτέλεση. 
Ανοικτή στην τόνωση ευκαιριών ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε επιχειρήσεις με προκλήσεις 
μετασχηματισμού. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Συνεργάτης | Εταιρεία GOVERN & LAW “Integrity Good Governance, Better Law”  www.governlaw.com | 2019 - ... 

• Ανάπτυξη μοντέλων βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις στην Αφρική, Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς στο Βέλγιο. 

• Χειρισμός εσωτερικών ερευνών σχετικά με οικονομικά εγκλήματα, προστασία των πληροφοριοδοτών και μετάφραση σε 
διορθωτικά μέτρα διακυβέρνησης. 

• Εξασφάλιση συμφωνιών για καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις της ΕΕ στις ‘’έξυπνες πόλεις’’ των ΗΠΑ και την ανάπτυξη 
ακεραιότητας με σχεδιασμό για έργα στις βελγικές ΜΜΕ. 

• Υπεύθυνη ομάδας διαβούλευσης του Think Camp «Daring Prosperity» των Σημείων Ανατροπής του Ινστιτούτου Erste στη Βιέννη στις 
27 Νοεμβρίου 2019. 

• Συζήτηση της επιτροπής με τίτλο «Πώς μπορεί ο δημόσιος τομέας να ενισχύσει την καινοτομία: Οφέλη και προκλήσεις πειραμάτων 
και προμηθειών που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Open & Agile Smart Cities στις 2 Μαΐου 2019. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Γενική Γραμματέας | ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (υποστήριξη για καλύτερη 
διακυβέρνηση στις ΜΜΕ) 2020 -. 

• Εξασφάλιση συνεργασιών με ομοσπονδίες εταιρειών και εκκίνηση του BCTE START με στόχο τα νεότερα «κατάλληλα» ταλέντα για 
το ΔΣ και την ανάπτυξη νέων μοντέλων διακυβέρνησης. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Επιχειρηματική ανάπτυξη | Eurofiber | 2020 || Merkator | 2021 -. 

• Σύνδεση της Eurofiber & Merkator με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση της ανάπτυξης των φιλοδοξιών τους στη 
Wallonia, Βέλγιο 

Ενδιάμεση διαχείριση, συμβουλευτική με το Τμήμα Κανονιστικών Υπηρεσιών | ORANGE BELGIUM | 2018 
• Δημοπρασία στρατηγικής και φάσματος B2B, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης επιχείρησης κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς 

στο Βέλγιο. 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ 
Διευθύντρια Τμήματος Carrier & Χονδρικής Πώλησης | PROXIMUS | 2016-2018 
Αναφερόταν στον Διευθυντή Τεχνολογίας, επιβλέποντας τα Κέρδη και Ζημίες (έσοδα ≈200εκ. €) και την αναδιοργανωμένη ομάδα των 100 
προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αξία της επιχείρησης Carrier & χονδρικής πώλησης προσφέροντας λύσεις σε 100 πελάτες, ενώ 
παράλληλα μετριάζει τις κανονιστικές απαιτήσεις. Διεύθυνση Πωλήσεων, Επικοινωνίας, Διαχείρισης Προϊόντων, Καινοτομίας, Είσπραξη 
Χρεώσεων (≈800 εκατ. Ευρώ / έτος), Λειτουργίες και Πληροφορική. 

• Αύξηση εσόδων με 6,5% σε 207 εκατ. Ευρώ και άμεση αύξηση περιθωρίου με 3,5% σε 175 εκατ. Ευρώ. 
• Ανάληψη ομάδων με επιτυχημένη κουλτούρα. Η αλλαγή και η αναδιοργάνωση επικεντρώνονται στον Πελάτη, δηλαδή 

διευκολύνοντας τους ρόλους που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση των πελατών από το 74% στο 89%. 
• Υλοποίηση μιας τακτικής ανατροπής της στρατηγικής περιαγωγής από τη μεγιστοποίηση των εσόδων έως την ελαχιστοποίηση του 

κόστους & λανσάρισμα προϊόντων. 
• Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αξία του τομέα χονδρικής και αναγνωρίζεται εσωτερικά και στην αγορά. 

Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου | PROXIMUS GROUP (6 δις € κύκλος εργασιών) | 2013-2016 
Αναφερόταν στην Επιτροπή Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Διοικητικού Συμβουλίου Επικεφαλής μιας ομάδας 20 
πολυεπιστημονικών εμπειρογνωμόνων. 

• Κατάρτισε χάρτη των διαδικασιών της εταιρείας και των κινδύνων, παρέχοντας καλύτερη διασφάλιση για την Επιτροπή Ελέγχου 
& Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

• Προσέφερε στους πελάτες ουσιαστικές και σημαντικές συστάσεις για βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, 
με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 10% των ελέγχων που ζητήθηκαν από τις επιχειρήσεις. 

• Αναδιοργάνωσε την ομάδα για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ελεγκτών και την προσέλκυση 50% νέων ελεγκτών. 
Διευθύντρια Ενοποίησης (6 μήνες) | PROXIMUS LUXEMBOURG | 2016 
Ανέπτυξε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που συνδυάζει το Telindus (ICT B2B) και το Tango (Telecom B2C). 
Ανέπτυξε έναν οργανισμό που υποστηρίζεται από τις τοπικές ομάδες, συμμορφούμενος με τους ρυθμιστικούς περιορισμούς 
(οικονομικούς και τηλεπικοινωνίακούς). 
Συντονίστρια Κρίσεων (6 μήνες) | BELGACOM Group | 2013 

Παρακολούθηση των προσπαθειών που αφορούν στην αντιμετώπιση κρίσης με πολυεπιστημονική ομάδα και 200 εργαζομένους υπό 



εμπάργκο, σε στενές σχέσεις με τον CEO και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
• Υπεύθυνη για το συντονισμό του συνόλου της διακυβέρνησης, της έρευνας, της αποκατάστασης, της συμμόρφωσης, της εμπορικής 

και εταιρικής επικοινωνίας, καθώς και των πολιτικών και κοινωνικών επιπτώσεων. 
• Συντόνισε το σχέδιο ενίσχυσης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μετά την κρίση - 50 εκατ. Ευρώ, και χορηγός της ροής εργασίας 

συμμόρφωσης. 
 

ΡΟΛΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 
 

Νομική Διευθύντρια Επιχειρηματικής Μονάδας (2,5 δις € - 2800 FTE) | BELGACOM | 2007-2012 
Συμμετείχε στην Επιτροπή Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων (2,5δις € με αριθμό 2800 εργαζομένων) υπεύθυνη για νομική ομάδα 20 
ατόμων (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, Διευθύντρια και Γραμματέας 
των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών του Ομίλου Belgacom. 

• Διευθύντρια του Ομίλου Telindus (θυγατρική ICT) και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών του Ομίλου 
Belgacom 

• Ενήργησε ως επιχειρηματικός εταίρος για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας στη δομή των διαπραγματεύσεων ΤΠΕ και 
διαπραγματεύσεων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. 

• Βοήθησε τις ομάδες να διαμορφώσουν την καινοτομία σε νέα οικολογικά συστήματα (π.χ. cloud, ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, 
πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας). 

• Ανέπτυξε (εταιρικά) προγράμματα ευαισθητοποίησης 
Βραβείο για την «καλύτερη νομική ομάδα» για επιτυχημένη συγχώνευση τριών νομικών ομάδων σε μία. 
Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος | Γραφείο Γενικούς Γραμματέα | BELGACOM, BRUSSELS | 2005-2007 

• Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών του Ομίλου και αντιπρόσωπος στην επιτροπή FEB/VBO των εισηγμένων 
εταιρειών 

• Νομική στήριξη προς την M&A, την Telindus και τις διαπραγματεύσεις με την περιφέρεια της Walloon,... 
Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος | Νομικό τμήμα | BELGACOM, BRUSSEL | 2000-2005 

• Υπεύθυνη νομικής ομάδας για τη στήριξη του τμήματος χονδρικής κατά την ελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
περίπλοκες και ασαφείς διαπραγματεύσεις με τον ρυθμιστή τηλεπικοινωνιών και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά (ανταγωνιστές 
των τμημάτων λιανικής). 

• Επέδειξε εκτεταμένη νομική πείρα και ηγετική θέση σε έργα διατομεακών με πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη. 
Εσωτερικός Ελεγκτής | BELGACOM, BRUSSELS | 1996-2000 
Δικηγόρος, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου των Βρυξελλών | JANSON BAUGNIET LAW FIRM | 1992-1996 
Βοηθός |R.&L. WIJFFELS, GEUENS & DE PAEP LAW FIRM, ANTWERP |1991 
Βοηθός, Δρ. H Bolsong | FULBRIGHT & JAWORSKI LAW FIRM, WASHINGTON, DC | 1990-1991 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Ηγεσία | Διαχείριση Αλλαγών | Ομαδική εργασία | Υπέρμαχος πολιτισμού | Διδασκαλία και καθοδήγηση | Δεοντολογία και τεχνολογίες 
|Στρατηγική B2B | Διανομή | Επιχειρηματική ανάπτυξη | Καινοτόμα οικοσυστήματα | 
Αποδοτικότητα & λειτουργίες | Πολύπλοκες καταστάσεις απλές λύσεις | Διαχείριση διαδικασιών & έργων | 
Εταιρική διακυβέρνηση | Συγχωνεύσεις & Εξαγορές | Διαχείριση κινδύνων | Νομικές & Κανονιστικές | Διαπραγματευση συμβάσεων | 
Δημόσιες Σχέσεις | 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

• Διαρκής εκπαίδευση: ΓΚΠΔ, Νέος Βελγικός Κώδικας Εταιρειών, Ρυθμιστικό περιβάλλον τηλεπικοινωνιών κ.λπ. 
• Φιλοσοφία & Διαχείριση, Σχολή Διοίκησης Solvay | 2018-2019 
• Διαπίστευση (Διαμεσολαβήτρια Πολιτιστικής Μετασχηματισμού), SENN DELANNEY | 2014 
• Διευθύντρια Αποτελεσματικότητας & Αποτελεσματικότητας Διοικητικού Συμβουλίου, GUBERNA | 2011 & 2012 
• Προγράμματα σχετικά με την καθοδήγηση, την ηγεσία, τις δεξιότητες παρουσίασης, τη στρατηγική σκέψη, οικονομικά για μη 

οικονομικούς, την εταιρική χρηματοδότηση κ.λπ. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 

• Μέλος, ALTIUS SOCIETY (Παγκόσμιο φόρουμ ανώτερων επαγγελματιών, ακαδημαϊκών, πολιτικών ηγετών που συζητούν τις τάσεις 
του 21ου αιώνα) | 2018 

• Μέλος σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς διευθυντών, GUBERNA (ομάδα που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας κρατικής 
ιδιοκτησίας) & WoB | 2006 

• Μέλος, CLUB L (Ομάδα Επαγγελματικής Δικτύωσης) | 2005 
• Μέλος, ΒΕΛΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (IJE / IBJ) | 2002-2013 
• Ιδρυτής & Σύμπρόεδρος, CERCLE d'ARTville (Ομάδα Πολιτιστικής Δικτύωσης) 1993-2018 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

• Πτυχίο Νομικής (J.D.) | UCL | Νομική Σχολή | Βέλγιο | 1986‐1989 
Διπλωματική Εργασία: Εμπορικό Δίκαιο και Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ‐ Τελικό Έργο: «Η έννοια της επιθετικότητας στη σύγκρουση Ιράν‐
Ιράκ» 

∙ Δίπλωμα Διετών Σπουδών στη Νομική (Candidature en Droit) | FACULTES UNIVERSITAIRES SAINT LOUIS | Νομική Σχολή | 
Βρυξέλλες | Βέλγιο | 1984‐1986 
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