
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία 

«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» 

(εφεξής: «Εταιρία») 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το 

υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελένη Βρεττού, κατ’ άρθρο 18 

παρ. 1 του ν. 4706/2020 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την από 19.05.2022 συνεδρίασή του, βάσει 

της από 11.05.2022 σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

16.06.2022 την εκλογή της κας Ελένης Βρεττού του Χρήστου, ως νέου μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, βασιζόμενο στην από 11.05.2022 

πρόταση της  Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, υποβάλλει στους 

κ.κ. Μετόχους την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 

4706/2020, η οποία περιλαμβάνει α) αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής της κας Ελένης 

Βρεττού του Χρήστου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, β) 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτής και γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων 

καταλληλότητάς της, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας. 

Ειδικότερα: 

 

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πολιτικής 

Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία, μέρος της οποίας αποτελεί και η Πολιτική 

Πολυμορφίας, και ιδίως προς τον σκοπό ενίσχυσης της εκπροσώπησης ανά φύλο στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του 

συνόλου των μελών του, προέβη στην εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης νέου 

κατάλληλου υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, γυναικείου φύλου.  

 

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, βάσει 

της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής 



Καταλληλότητας, προσδιόρισε το επιθυμητό προφίλ της θέσης προς κάλυψη και 

αποφάσισε ότι το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να πληροί όλα τα 

κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που περιγράφονται στην Πολιτική 

Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να κατέχει, στο πλαίσιο της 

Πολιτικής Πολυμορφίας, γνώσεις σε διαφορετικούς τομείς από τα υπόλοιπα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη στην αναζήτηση προτάσεων και απόψεων των λοιπών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το υποψήφιο νέο μέλος και συνέταξε λίστα 

προτεινόμενων υποψηφίων, αξιολογώντας ακολούθως κάθε υποψήφιο μέλος της 

ανωτέρω λίστας, σύμφωνα με τα  κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που 

ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία και του προφίλ που 

προσδιορίστηκε, βάσει των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων, αλλά και λοιπών 

στοιχείων που είχε εν γνώσει της, καθώς και δια προσωπικής συνέντευξης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα διαπίστωσε 

σχετικά με το υποψήφιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελένη Βρεττού, ότι: 

 

α)  πληροί τα επιμέρους κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, βάσει της 

Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, και συγκεκριμένα διαθέτει εχέγγυα ήθους, 

φήμης, ακεραιότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια 

χρόνου, και δη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, αφού είναι κάτοχος πτυχίου 

Οικονομικών και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια στην 

Τράπεζα Πειραιώς και στην Εταιρική και Επενδυτική τραπεζική για την Ελλάδα και Κύπρο 

στον τραπεζικό όμιλο της HSBC, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου στις εταιρίες «ETVA VIPE» και «Star Βulk Carriers Corp» (SBLK)  και Πρόεδρος 

Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρίες «Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ» 

και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Factors ΑΕ», ενώ, επιπλέον, εντασσόμενη στην υφιστάμενη σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σε θέση να συμβάλει στην ουσιαστική παρακολούθηση 

της λειτουργίας της Εταιρίας, την αποτελεσματική διοίκησή της και την ισορροπημένη 

λήψη αποφάσεων, 

β) δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρία, τα συνδεδεμένα 

μέρη ή/και τους συνεργάτες της και 

γ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό της το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 

4706/2020 κώλυμα. 



 

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα του ανωτέρω υποψήφιου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο έχει αναρτηθεί και παραμένει προσβάσιμο στον διαδικτυακό 

ιστότοπο της Εταιρίας (https://motodynamics.gr/): 

 

ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΤΤΟΥ 

Δ/νση: οδός Πλάτωνος αρ.40, Καλλιθέα 17673, Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ.: +30 6944 787 582, Email: eleniv23@hotmail.com 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εταιρεία: Lamda Development Α.Ε. 
Διευθύντρια Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων  

■ Γενική ευθύνη για την χρηματοοικονομική και διαχειριστική στρατηγική και τις επενδυτικές σχέσεις (ίδια 
κεφάλαια και οφειλές) της Lamda Development, σύνταξη αναφορών στον Δ/νοντα Σύμβουλο του Ομίλου. 
Η Lamda Development είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ακίνητης περιουσίας διευρυμένου αντικειμένου στην 
Ελλάδα, στην οποία ανήκουν κατά κυριότητα μεταξύ άλλων το έργο του Ελληνικού, η μεγαλύτερη ιδιωτική 
επένδυση στην Ελλάδα προϋπολογισμού 8 δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ, καθώς και τα 3 μεγαλύτερα 
εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα.  

■ Στενή συνεργασία με τον Διευθυντή Επενδύσεων και βασικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για νέες 
επενδύσεις του ομίλου με σκοπό την αύξηση της αξίας για τους μετόχους. 

■ Μέλος της Εκτελεστικής Διαχειριστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επενδύσεων του Ομίλου.  

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς
 
Αθήνα, Ελλάδα 
Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια 
Διευθύνουσα Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου                                                 Απρίλιος 
2019 - Απρίλιος 2022 

■ Γενική Ευθύνη για τη Δ/νση Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, με σύνταξη 
αναφορών προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η ηγετική συστημική Τράπεζα 
στην Ελλάδα κατά κεφάλαια ενεργητικού. 

■ Τα συνολικά κεφάλαια ενεργητικού υπό διαχείριση περίπου 16 δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ (πυρήνας της 
Τράπεζας αποκλειομένου του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου), περίπου 600 ΙΠΑ, 10.000,00 
εταιρικών πελατών καθώς και 700.000 πελατών λιανικής αγροτικών προϊόντων. Ευθύνη διαχείρισης επί 
των εξής διακριτών τμημάτων και προϊόντων, που οργανώνονται υπό διαφορετικές Μονάδες: 

- Οι διοικούμενοι πελατειακοί τομείς συμπεριλαμβάνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (με τζίρο 
>ΕΥΡΩ 2,5 εκ.), Ναυτιλία, Μεγάλες Εταιρείες, Ξενοδοχεία και Τουρισμό, Ακίνητη 
Περιουσία, Ενέργεια και Υποδομή, Ελληνικά και Διεθνή Ιδιωτικά Ίδια Κεφάλαια, Αγροτικά 
Τρόφιμα, και σχέσεις Διεθνών Τραπεζών. 

- Προϊόντα υπό διαχείριση συμπεριλαμβάνουν την Τραπεζική Επενδύσεων (Αγορά 
Κεφαλαίων Χρεών, Αγορά Ιδίων Κεφαλαίων, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές), Μοχλευμένη 
Χρηματοδότηση και Χρηματοδότηση Εξαγορών, Δομημένη Χρηματοδότηση, Τραπεζική 

Αθήνα, Ελλάδα  
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Συναλλαγών (Διαχείριση Πληρωμών και Μετρητών, Οικονομικά Εμπορίου, Χρηματοδοτική 
Μίσθωση και Πρακτορεία Χρηματοδοτικών Απαιτήσεων), Χρηματοδότηση Βιωσιμότητας 
και Πράσινα προϊόντα, Προγράμματα Ανάπτυξης και χρηματοδότηση επιδοτήσεων μέσω 
της ΕΕΤ, ΕΤΑΑ και άλλα τραπεζικά προγράμματα ανάπτυξης. 

■ Μέλος με δικαίωμα ψήφου των καίριων επιτροπών της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένης της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, Επιτροπής Κινδύνου, Επιτροπής Προγραμματισμού Επιχειρήσεων, Επιτροπής 
Ενεργητικού και Παθητικού, Επιτροπής Απομειώσεων, Ψηφιακής Μεταμόρφωσης, Λειτουργικού 
Κινδύνου, Επιτροπής Αναδιάρθρωσης, επιτροπής Οργανικών και Ανόργανων συναλλαγών, Επιτροπής 
Ηθικής, και Ανώτερων Επιτροπών Χορήγησης Πιστώσεων. 

■ Ευθύνη εκτελεστικής διαχείρισης σε 5 βασικές θυγατρικές της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένης της 
«Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις», «Πειραιώς Πράκτορες Χρηματοδοτικών Απαιτήσεων», 
«Πειραιώς Μεσιτεία και Ασφάλειες», «ETVA Ζώνες Βιομηχανικής Ανάπτυξης, καθώς και Υποκατάστημα 
Φρανκφούρτης (Γερμανίας).  

■ Αντιπρόσωπος της Τράπεζας στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ελλάδος, στην Ελληνική 
Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση, και κύρια διεθνή Εμπορικά Επιμελητήρια.   

■ Εκτελεστικός Χορηγός και Μέντορας Διαφορετικότητας και Πολιτιστικό Τραπεζικό Πρόγραμμα 
Ένταξης προς εφαρμογή το 2022.   

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
■ Εταιρεία «Starbulk Carriers Corp», (NASDAQ “SBLK”) – Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του 

ΔΣ (Μάιος 2020 - σήμερα) 
■ Δραστηριότητα: Ναυτιλιακή Εταιρεία Ξηρού Φορτίου (η μεγαλύτερη εισηγμένη 
εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα της) 

■ Εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πράκτορες Χρηματοδοτικών Απαιτήσεων ΑΕ», Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Απρίλιος 2019 - Απρίλιος 2022) 
■ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
ΑΕ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Leases ΑΕ» και της εταιρείας «CPB Leasing ΑΕ» (Απρίλιος 2019 - Απρίλιος 
2022) ■ ETVA VIPE εταιρεία ζωνών Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό Μέλος 
του ΔΣ (Ιούνιος 2020 - Απρίλιος 2022) 

HSBC Bank Plc 

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Επικεφαλής του Κλάδου Χονδρικής 
Τραπεζικής Ελλάδος  

■ Υπεύθυνη για την Κάλυψη ελληνικού χαρτοφυλακίου της HSBC καθ’ όλο το εύρος του Δημόσιου Τομέα, 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Ελληνικής Ναυτιλίας, Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών. Υπευθυνότητα ως 
προς το προϊόν για υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών και μετρητών, Χρηματοδότησης Παγκόσμιου 
Εμπορίου και Εισπρακτέων, και Συμβουλευτικής. Υποβολή αναφορών απευθείας στον Περιφερειακό 
Επικεφαλής της Τραπεζικής στην Ευρώπη. 

■ Ευθύνη Διαχείρισης για δημιουργία Επενδυτικής Τραπεζικής και εκτέλεση για την Ελλάδα σε συντονισμό 
με ομάδες Προϊόντων και Κλάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γαλλία. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν 
Αγορές Χρεών, Αγορές Ιδίων Κεφαλαίων, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Μηχανισμό Προσαρμογής 
Ρευστότητας, και Μηχανισμό Επείγουσας Χρηματοδότησης λόγω Πανδημίας σ’ όλο το εύρος των κλάδων 
των πελατών. 

■ Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας για Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση, με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα παρέχοντας 
κλαδική εξειδίκευση σε όλα τα εργοτάξια παγκοσμίως. 

■ Γεωγραφική Ευθύνη σε επίπεδο χώρας για την Κύπρο για τον Δημόσιο Τομέα, Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα, και Εταιρικά τμήματα. 

■ Τελικά υπεύθυνη για την χονδρική στρατηγική και την πρόθεση ανάληψης κινδύνου για την Ελλάδα (σ’ 
όλο το εύρος Πιστωτικού, Χρηματοοικονομικού, Κανονιστικού Νομικού και Επιχειρησιακού κινδύνου 
λειτουργίας) όπως διευθύνεται από την παγκόσμια στρατηγική της HSBC 

■ Υπεύθυνη για τον ετήσιο προϋπολογισμό του τμήματος, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων, 
εύρεση πόρων/ανθρώπινο δυναμικό, και ανάληψη κύριου επιχειρηματικού κινδύνου για χρηματοοικονομικό 
έγκλημα και κανονιστικούς κινδύνους συμμόρφωσης.   

■ Κύριος χορηγός για πρωτοβουλίες χρηματοδότησης βιωσιμότητας στην Ελλάδα   
■ Μέλος με δικαίωμα ψήφου των τοπικών τραπεζικών επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων της Εκτελεστικής 

Αθήνα, Ελλάδα 

Μάιος 2012 - Μάρτιος 
2019 



Επιτροπής, Επιτροπής Ενεργητικού και Παθητικού, Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου 
Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος, Επιτροπής Κινδύνων, και οργανωτικής επιτροπής πληροφορικής. 

■ Μέλος με δικαίωμα ψήφου των περιφερειακών επιτροπών Εκτελεστικού Συμβουλίου και Κινδύνου για τις 
σχετικές επιχειρηματικές γραμμές. 

■ Ευθύνη τήρηση βιβλίου συνολικών στοιχείων ενεργητικού κυμαινόμενων μεταξύ περίπου 5-6 δις δολ. 
ΗΠΑ. Λιγότερη από 0.5% μη εξυπηρετούμενο αναλογικό ποσοστό σε βάθος ετών παρόλες τις ελληνικές και 
ναυτιλιακές κρίσεις όλης της παρούσας περιόδου. 

■ Αναστροφή του τοπικού λογαριασμού Κερδοζημιών σε κερδοφορία από το 2012 με έτος ρεκόρ που 
επετεύχθη στο Οικ.Έτος 2017 (Χονδρική Τραπεζική με μερίδιο 97% επί του κρατικού Κέρδους προ Φόρων (PBT).  
Αναλογία κόστους-εισοδήματος κάτω από 30% με συνέπεια (Ευρωπαϊκά επίπεδα ρεκόρ) και με την HSBC να 
αυξάνει τόσο το μερίδιό της στην αγορά (στους πελάτες αναφοράς) και τη θέση της στην κατάταξη των 
πρωταθλητών προώθησης όλου του εύρους των επενδυτικών τραπεζικών προϊόντων. 

■ Ανώτερος Χορηγός Χώρας για διεπιχειρησιακές παραπομπές (Ιδιωτική Τραπεζική, Διαχείριση 
Ενεργητικού, και διακρατικές παραπομπές)  

■ Προϊσταμένη κάλυψης σε επίπεδο διευθυντικών σχέσεων πελάτη και σε επίπεδο 
εντολέων/κυρίων/ιδιοκτητών σ’ όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου. 

■ Διαρκής καθοδήγηση σε ανώτερο επίπεδο και χορηγός ταλαντούχων προσώπων ανώτερων θέσεων σ’ 
όλο τον Όμιλο HSBC. 

HSBC Bank Plc                                                                                                                              Λονδίνο, 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Διεθνής Απόσπαση/Δανεισμός Εργαζομένου                                              Σεπτέμβριος 2009 – 
Απρίλιος 2012 
Διευθύντρια Τμήματος Παγκόσμιας Τραπεζικής Πιστώσεων & Δανεισμού Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης/Ανεξάρτητων Κρατών Κοινοπολιτείας/Μεσογείου και Υποσαχάριας 
Αφρικής   
Περιφερειακή Επικεφαλής Πολυεθνικών Υπολοίπου Ευρώπης (Ηπειρωτικής Ευρώπης εκτός 
Γαλλίας, Γερμανίας) και Υποσαχάριας Αφρικής. 

■ Προϊσταμένη Διευθύντρια Επιχειρήσεων Παγκόσμιας Τραπεζικής («ΠΤ») για την περιφέρεια. Υπεύθυνη 
για τη μορφοποίηση και υλοποίηση στρατηγικής ΠΤ χωρών, έγκριση συναλλαγών ισολογισμού, 
διαχείριση κεφαλαίου και ρευστών διαθεσίμων.  

■ Ευθύνη για αμφότερα πολυεθνικά και εγχώρια ονόματα και επωνυμίες, δραστηριότητα ανάπτυξης 
επιχείρησης και επίβλεψη πελατειακού προγραμματισμού. Ενεργή εμπλοκή σε δημιουργία και εκτέλεση 
μέσω συντονισμού με τοπικές ομάδες, και σχετικούς κλάδους και προϊόντα. 

■ Περιφερειακό Εισόδημα αυξημένο κατά ~ +70% και βελτιωμένη προσαρμοσμένη ανταπόδοση κινδύνου 
κατά +20%. Το εισόδημα των πολυεθνικών αυξήθηκε κατά +130% κατά την τελευταία διετία. Η θέση 
στόχων, η διαδικασία προσλήψεων και η διαρκής παρακολούθηση και ο έλεγχος της απόδοσης για 
πολυεθνικές. 

■ Άριστη σχέση με και πρωταρχικό σημείο επαφής για όλους τους καίριους ενδιαφερομένους για την 

περιφέρεια συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Διοίκησης, της Κρατικής Διοίκησης, περιοχών προϊόντων 

(Παγκόσμιες Αγορές, Μηχανισμός Προσαρμογής Ρευστότητας-LAF, Αγορές Ιδίων Κεφαλαίων-ECM, 

Συμβουλευτική, Μηχανισμός Επείγουσας Χρηματοδότησης λόγω Πανδημίας-PEF, Εμπόριο και Διαχείριση 

Πληρωμών και Μετρητών-PCM ), και όλων των Κλάδων.   

■ Μέλος της Ηγετικής Επιτροπής για όλα τα Στρατηγικά Προγράμματα στην περιφέρεια και για έργα που 

αφορούν επιχειρήσεις και/ή την αναδιάρθρωση χώρας, τις περικοπές προσωπικού, διάθεση και 

αποκτήσεις/εξαγορές. 

■ Διαχείριση ετήσιου λειτουργικού προγράμματος χωρών και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού 

πόρων μαζί με Διαχείριση Οικονομικών και Χαρτοφυλακίου.  



■ Διαρκής Διαχείριση και παρακολούθηση για κατάσταση πίστωσης χαρτοφυλακίου ΠΤ σε συνεργασία με 

τοπικές ομάδες ΠΤ και πιστώσεων. 

■ Μέλος Στρατηγικών Συμβουλίων για την Πολωνία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, και την Ιρλανδία και 

Επιτροπής Παγκόσμιας Διαχείρισης Πολυεθνικών. 

■ Παγκόσμια συντονίστρια και εγκαινίαση το 2010 ενδοομιλικών προγραμμάτων παραπομπής μεταξύ της 

Παγκόσμιας Τραπεζικής και του Τμήματος Premier (λιανικής τραπεζικής)  

 

HSBC BANK PLC 

Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων – Παγκόσμια Τραπεζική – Εταιρική 
Διεθνής Τραπεζική (“CIB” / ΕΔΤ)  

■ Υπεύθυνη για χαρτοφυλάκιο υποδομών, ακίνητης περιουσίας, ενέργειας και κατασκευών στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένης της Χρηματοδότησης Έργων, που αντιπροσωπεύουν το   

■ 50% του εταιρικού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα κατά την εκάστοτε χρονική περίοδο. 
■ Υπεύθυνη για εμπορική προώθηση (marketing), δημιουργία (συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής, 

Αγοράς Ιδίων Κεφαλαίων-ECM, Χρηματοδότησης Έργων, και Αγοράς Κεφαλαίων Χρέους-DCM), 
εκτέλεση και παρακολούθηση και έλεγχος της παγκόσμιας απόδοσης στην παράδοση του πελατειακού 
σχεδίου με ταυτόχρονη διαχείριση πολύπλοκων ομάδων εξυπηρέτησης πελατών.  

■ Χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού $ 2.5 δις. δολ. ΗΠΑ και $20εκ. δολ. ΗΠΑ σε παγκόσμιο εισόδημα 
σε όλες τις περιοχές παραγωγής. Αύξηση του χαρτοφυλακίου εισοδήματος κατά +600% κατά τη διάρκεια 
της ανωτέρω περιόδου.   

■ Μέλος της Ομάδας Ταλέντων του Ομίλου και της Τοπικής Ομάδας Ταλέντων  

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS ΑΕ 
Προϊσταμένη Τμήματος Χορήγησης Πιστώσεων - 
Μονάδα Ειδικών Πελατών (Εταιρική Τραπεζική) – Γενική Διεύθυνση 
Διαχείρισης Κινδύνων  

■ Πλήρης διαχείριση λογαριασμού Μεγάλων Εκθέσεων (>ΕΥΡΩ 1 εκ.) εταιρικών πελατών σε κίνδυνο, που 
καταλήγει σε λύσεις αναδιάρθρωσης χρέους. Συνολικό χαρτοφυλάκιο > ΕΥΡΩ 70 εκ. Τελική είσπραξη 
του κατά προσέγγιση 28% βάσει βιβλίου σε 24 μήνες.  

■ Σχεδιασμός και υλοποίηση των λύσεων αναδιάρθρωσης χρέους και ιδίων κεφαλαίων και 
αναχρηματοδότησης των ανωτέρω σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Ομάδα επί της Χορήγησης 
Πιστώσεων. Σχεδιασμός λύσεων αναδιάρθρωσης χρέους σε συμμόρφωση με τον Ελληνικό Πτωχευτικό 
Νόμο (άρθρα 44, 46 και 46α)  

CONFINE HELLAS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 
Αθήνα, Ελλάδα 
Οικονομικά Εταιρείας – Παροχή Συμβουλών σε Εταιρικό Περιβάλλον                                     Μάρτιος 
2002 - Αύγουστος 2003 

■ Προγραμματισμός και εγκατάσταση τμήματος παροχής εταιρικών συμβουλών (που μεταγενέστερα 

ενσωματώθηκε στο Τμήμα Οικονομικών Εταιρείας).   

■ Προσφορά χρηματοοικονομικών και διοικητικών συμβουλών ως Σύμβουλος σε μικρομεσαίες εταιρείες 
όσον αφορά στην αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση χρηματοοικονομικών λύσεων (Εξειδίκευση: 
Εκμίσθωση, Επιχορηγήσεις, και Πώληση και χρηματοδοτική επανεκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων). 
Εκτέλεση αξιολογήσεων, μελετών σκοπιμότητας και κατάρτιση κεφαλαιακού προϋπολογισμού 
επενδύσεων. 

Αθήνα, Ελλάδα 

Δεκέμβριος 2005 - 
Σεπτεμβρίος 2009 

Αθήνα, Ελλάδα 

Νοέμβριος 2003 - 
Δεκέμβριος 2005 



STERN STEWART & CO., με απόσπαση στην Morgan Stanley Dean Witter                                               
Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ 
Οικονομικός Αναλυτής – Εταιρείες υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης                             Ιούλιος 
2001 - Μάρτιος 2002 

■ Χρηματοοικονομικές αναλύσεις και αξιολογήσεις Αμερικάνικων (S&P 500) και Ευρωπαϊκών Εταιρειών 
(FTSE 100) που χρησιμοποιούν την ολοκληρωμένη εφαρμογή EVA®. Ανάλυση και σχεδιασμός 
συστημάτων αποζημίωσης και επιβράβευσης βάσει των ανωτέρω. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σχολή: «The Wharton School», Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια  

Πτυχίο στα Οικονομικά (BSc). 
Με κύρια ειδίκευση στον τομέα: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών. Δευτερεύουσα μη ουσιώδης 
ειδίκευση στις Γερμανικές Γλώσσες  

ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ  

Αγγλικά (ευχέρεια στη χρήση), Γαλλικά (Πολύ Καλά), Γερμανικά (Πολύ Καλά), Ιταλικά (Καλά – ανάγνωση και 
γραφή), ισπανικά (καλά – ανάγνωση και γραφή), ελληνικά (φυσικός ομιλητής)   

Πλήρη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office), Bloomberg, και δεξιότητες του προγράμματος «Visual Basic modeling» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

Σύλλογος Αποφοίτων «The Wharton Alumni Club», Επιτροπή Γυναικών σε Διευθυντικές Θέσεις στις Ελληνικές 
Ανώνυμες Εταιρείες  

Ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ιστορία και Λογοτεχνία. Αγάπη για τον κινηματογράφο, τη μουσική και την 
παρακολούθηση αθλητικών αγώνων ως τρόπο ψυχαγωγίας, και συμμετοχή σε δραστηριότητες με παιδιά.   

 

 

Μαρούσι, 26.05.2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 

 

Φιλαδέλφεια, PA, 
ΗΠΑ 
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