
e-Διάλεξη 

Σειρά εξ αποστάσεως διαλέξεων 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει, διοργανώνει διάλεξη με θέμα: 

«Εταιρική διακυβέρνηση και ποιότητα χρηματoοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» 
την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, στις 17.00 με ομιλήτρια την κα Μ. Θεοδουλίδου, Group Finance Director, Controlling 
& Planning Ομίλου FOURLIS και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (EXECO member). 

 
Περίληψη 
 
Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ενός οργανισμού και η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξής του ως αναπόσπαστο 
μέρος του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμης αξίας. 
Η ποιότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης καθορίζει την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνει ο 
οργανισμός και η επένδυση στην εταιρική διακυβέρνηση αποδίδει οφέλη μεγάλης διάρκειας σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, επενδυτές, φορείς χρηματοδότησης, κεφαλαιαγορές, ΔΣ, εκτελεστική Διοίκηση, 
εργαζόμενους, εποπτικούς φορείς, συναλλασσόμενους οργανισμούς, πελάτες και προμηθευτές και την κοινωνία 
συνολικά).  
Στα δομικά στοιχεία του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι η διαδικασία παραγωγής της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η ποιότητα αυτής συμπεριλαμβάνοντας και τη μη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση για τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης. 
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μακροπρόθεσμη ενεργός συμμετοχή των μετόχων σε μία εταιρεία είναι απαραίτητη 
η διασφάλιση επαρκών και αποτελεσματικών μηχανισμών επικοινωνίας ώστε να διευκολύνεται η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement). Ένα σημαντικό πεδίο 
εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους είναι οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.   
 

Σύντομο Βιογραφικό 

 Η κα Θεοδουλίδου αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και είναι κάτοχος MSc Operations Management του Πανεπιστημίου του 
Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας. Διαθέτει πιστοποιήσεις σε Έλεγχο Πληροφοριακών 
Συστημάτων, Εσωτερικό Έλεγχο, Περιβαλλοντικό Έλεγχο και Έλεγχο Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας.  

Συμμετείχε ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΔΔΗΕ, ενώ από το 2000 έως 
και σήμερα, έχει διατελέσει Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού & 
Ελέγχου του Ομίλου Fourlis και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (EXECO member). 

Πρόσκληση Zoom 

Topic: ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΠΜΣ ΜΠΔ 

Time: June 30, 2021 17:00 Athens 

https://tuc-gr.zoom.us/j/91417873696?pwd=R0MybW5UUk4ybjhYMFFFWFdUOVpTdz09 

  

Εταιρική διακυβέρνηση και ποιότητα χρηματoοικονομικής 
 και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

Εξ αποστάσεως διάλεξη της Μ. Θεοδουλίδου 
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, 17.00 

https://www.pem.tuc.gr/index.php?id=4141
https://tuc-gr.zoom.us/j/91417873696?pwd=R0MybW5UUk4ybjhYMFFFWFdUOVpTdz09

