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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΡΙΕΡΑΣ: 
Μετά από 32 χρόνια καριέρας στη ΔΕΗ, από την οποία συνταξιοδοτήθηκα το 2006 με τον βαθμό 
της Διευθύντριας εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας του Ομίλου της ΔΕΗ, συνέχισα την 
επαγγελματική μου πορεία στην Εμπορική Τράπεζα, ως Δ/ντρια εταιρικών υποθέσεων και 
θεμάτων ΕΚΕ. 
Ακολούθησε η συνεργασία με τον Όμιλο Μυτιληναίος, ως Διευθύντρια ρυθμιστικών θεμάτων και τα 
τελευταία έξι χρόνια εργάστηκα στην Protergia, την ενεργειακή εταιρεία του Ομίλου, ως 
Διευθύντρια αδειοδότησης  έργων ΑΠΕ ,με εξειδίκευση σε ενεργειακά θέματα, ανάπτυξη έργων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων με τις τοπικές 
κοινωνίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ώστε να αποδεχθούν τα έργα ΑΠΕ 
στην περιοχή τους. 
Από τον Ιούλιο του 2016 μέχρι σήμερα εργάζομαι ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Φορέων σε 
θέματα Ενέργειας και Επικοινωνίας. 
Εκτός από την εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας και της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, διαθέτω 
πολύπλευρη, πολύχρονη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ΕΚΕ, της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της 
προβολής θέσεων και προτάσεων. Επιπλέον, η ικανότητα  συνεργασιών και διαπραγματεύσεων  
με τις τοπικές κοινωνίες – ΟΤΑ, φορείς, συλλόγους, τοπικούς παράγοντες και μεμονωμένους 
ιδιοκτήτες, σε όλη την Ελλάδα με στόχο την αποδοχή αναπτυξιακών έργων και την εξασφάλιση 
γης, μέσω αγοράς ή μακροχρόνιας μίσθωσης ή απαλλοτρίωσης, για ανάπτυξη έργων εθνικής 
σημασίας, όπως τα Ορυχεία, οι Σταθμοί και τα Δίκτυα της ΔΕΗ ή τα έργα ΑΠΕ, πιστεύω ότι θα 
μπορούσε να είναι χρήσιμη και σε εσάς.  
Οι οργανωτικές και διοικητικές μου ικανότητες σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό στο 
αποτέλεσμα, τη μεθοδικότητα και την ικανότητα στον συντονισμό ομάδων, είναι  στοιχεία που θα 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση της πολιτικής της εταιρείας σας και στην επίτευξη των στρατηγικών 
σας στόχων.      
 

 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

1968-1973: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών-Ε.Μ.Π., Αθήνα. Βαθμός Πτυχίου 7,92-Λίαν 
Καλώς. Βραβείο ΤΕΕ για το 1973. 

 

1968: Απολυτήριο Λυκείου, 12ο Λύκειο Αθηνών. Βαθμός Απολυτηρίου 20, Άριστα. 

 



ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

11/2008 Εκπαίδευση για εκπροσώπηση της Τράπεζας στα ΜΜΕ και σε 
συνεντεύξεις τύπου (spoke person) 

 
09/2007 Εκπαίδευση στην έδρα της Credit Agricole για θέματα εσωτερικής 
επικοινωνίας  

 
5/2005:  Autocad  

 

06/2001 Διαχείριση κρίσεων 
 
12/1998: MS Office, Επεξεργασία Κειμένου (Word for Windows) 
 
03/1996: Διαχείριση Χρόνου 
 

03/1996: Τύποι Συμπεριφοράς. 
 
04/1990 Επικοινωνία και Δημόσιες σχέσεις 
 
10/1976-05/1977: Επιχειρησιακή Έρευνα και χρονικός προγραμματισμός 
κατασκευών, Ε.Ε.Ε.Ε. 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

02/2018 – σήμερα: Κύριος Μέτοχος με 99% και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Wind 
Water Sun Energy I.K.E. 
 
07/2016 – σήμερα: Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα ενέργειας, στρατηγικής και 
επικοινωνίας. 
 
11/2010- 06/2016: Διευθύντρια ανάπτυξης ΑΠΕ της Protergia A.E., μέλος του 
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με χαρτοφυλάκιο σε έργα ΑΠΕ 1.000 MW περίπου, κυρίως 
Αιολικά Πάρκα, σε όλη την Ελλάδα, με επιπλέον αρμοδιότητα τα θέματα ΕΚΕ και 
κυρίως την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες και την εξασφάλιση 
συναίνεσης των Δήμων, των τοπικών κοινωνιών ή/και κατοίκων των περιοχών 
ανάπτυξης των έργων της εταιρείας για τη μίσθωση ή αγορά γης. 
Ασχολήθηκα, επίσης, με τη σύσταση της εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
της Protergia, λόγω της εμπειρίας μου από την Εμπορική επικοινωνία και marketing 
της ΔΕΗ. 
 
07/2009-10/2010: Διευθύντρια Ρυθμιστικών θεμάτων του Ομίλου Μυτιληναίος. 
 
07/2006- 06/2009: Διευθύντρια Εταιρικών υποθέσεων και θεμάτων ΕΚΕ της 
Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε (θυγατρική του Ομίλου της Credit Agricole) 
 
02/2006-06/2007:Όμιλος Διαφήμισης και επικοινωνίας Olympic DDB, ως 
Υπεύθυνη προγραμμάτων επικοινωνίας, προβολής και διαφήμισης πελατών του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως Τράπεζα Αττικής, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο , 
ΡΑΕ κ.α. 
 
2001-01/2006: Διευθύντρια Επικοινωνίας ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν επιλογής μέσα από 
ανοιχτό ενδοεπιχειρησιακό διαγωνισμό, με Αρμοδιότητες:  
 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για την εταιρική και εμπορική  
επικοινωνία της ΔΕΗ Α.Ε. με το σύνολο του εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος της εταιρίας, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της εταιρικής 
εικόνας και φήμης, σε συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους της Επιχείρησης. 
 
Κοινά - στόχοι: εργαζόμενοι, πελάτες, ΜΜΕ, μέτοχοι, κρατικοί φορείς, ΟΤΑ, τοπικές 
κοινωνίες κ.α. 
Τα συγκεκριμένα καθήκοντα, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν: 
 

 Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων 
 

 Ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στους στρατηγικούς 
στόχους της εταιρείας, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της ως κοινωνικού 
εταίρου και έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, όπου αναπτύσσει δραστηριότητα. 

 

  Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, επεξεργασία και χάραξη πολιτικής και μεθοδολογίας 
συνεργασίας  με όλα τα ενδιαφερόμενα Μέρη και κυρίως με τους OTA ,τις 
τοπικές κοινωνίες και τους πελάτες. 

 

 Συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση και υποστήριξη σε θέματα 
απαλλοτριώσεων, μέσα από επικοινωνία, ενημέρωση και δράσεις ΕΚΕ. 

 

 Παρακολούθηση της Κοινής Γνώμης, του Τύπου και των  ΜΜΕ και 
επεξεργασία πολιτικής και μεθοδολογίας συνεργασίας μαζί τους (συγγραφή 
και αποστολή δελτίων τύπου, εκπροσώπηση της Επιχείρησης στα ΜΜΕ κ.α.) 

 

 Προβολή του έργου της Επιχείρησης με εργαλεία: 
o Διαφημιστικά προγράμματα (σχεδιασμός, προγραμματισμός, 

υλοποίηση) 
o Χορηγικά προγράμματα 
o Οργάνωση εκδηλώσεων (συμμετοχή με περίπτερα σε εκθέσεις, 

συνεντεύξεις τύπου, δεξιώσεις, εγκαίνια κ.α.) 
o Αρχισυνταξία και επιμέλεια έκδοσης ενδοεπιχειρησιακών και γενικής 

κυκλοφορίας εντύπων και εκδόσεων της Επιχείρησης 
o Σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών δημοσίων σχέσεων 
o Δημιουργία και συντήρηση εταιρικού web site 
o Πιστοποίηση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας κατά ISO 

 
2004: Υπεύθυνη επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων για τον τομέα της Ενέργειας 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 
 
2001-2006: Επικοινωνιακό λανσάρισμα και επίβλεψη επικοινωνίας της θυγατρικής 
της ΔΕΗ εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας Tellas. 
 
1991-2001: Αναπληρώτρια Διευθύντρια (Βοηθός Διευθύντρια), Διεύθυνση 
Δημοσίων Σχέσεων (Επικοινωνίας) ΔΕΗ. 
 
1990-1991: Τομεάρχης Διοργανώσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων 
(Επικοινωνίας από το 1994), ΔΕΗ. 
 
1990 – σήμερα: Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων. 

 



1982-1990: Στέλεχος στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ), 
ΔΕΗ. 
 
1973-1990: Πολιτικός Μηχανικός, Μελέτη-επίβλεψη ιδιωτικών έργων. 

 

1973-1982: Στέλεχος στο Κλιμάκιο Μελετών Υδροηλεκτρικών Έργων (Κ.Μ.Υ.),  
ΔΕΗ. 

 
1973-1975: Επιστημονικός Συνεργάτης στην Έδρα «Υδραυλικών Έργων», 
Ε.Μ.Π. 
 
07-10/1972: Υδραυλικές Μελέτες, ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ. 
 
07/08/1971: Στατικές μελέτες, Ο.Ε.Κ. 

 
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλικά: Πολύ καλά 
Γαλλικά: Καλά 

 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
 

MS Office, Excel, Powerpoint , Autocad και χρήση εφαρμογών internet για PC. 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), Μέλος επιστημονικών και οργανωτικών 
επιτροπών,  
Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας  ΤΕΕ από το 1995 μέχρι το 2007. 
 
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ 
Πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής Κεντρικών Υπηρεσιών, 1995-1998. 

  Εκλεγμένο Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής, 2000-2003. 
 
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας 
Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών 
ICOMOS 

  CIGRE, Επίτιμο μέλος 
         ΕΣΗΑΠΕ 

ΕΛΕΤΑΕΝ 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
 

Διάβασμα, Μουσική, Ζωγραφική, Σχεδιασμός Κοσμημάτων 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης. 


