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1.

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myDATA στη βελτιστοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
The use of the electronic platform myDATA of AADE for the optimization of the audit process in the fight against tax
evasion and smuggling

2.

Η επίδραση της πανδημίας του covid 19 στο επάγγελμα του Λογιστή.

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
svalsam@af.ihu.gr

The effect of the covid 19 pandemic on the profession of Accountant
3.

Εφαρμογή του SAP στο δημόσιο τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες
Implementation of SAP in the public sector for the provision of services to citizens

4.

Η επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στην χρηματοοικονομική πληροφόρησης και στις πρακτικές
γνωστοποίησης
Impact of COVID-19 pandemic on financial reporting and disclosure practices

5.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ CLOUD ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
CRITICAL SUCCESS FACTORS OF CLOUD ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS AND FINANCIAL
PERFORMANCE

6.

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
smand@af.ihu.gr

H σκοτεινή πλευρά του transfer pricing: Ο ρόλος του στην φοροαποφυγή
The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance
Οι μεταρρυθμίσεις στο νέο δίκαιο της αφερεγγυότητας

7.
8.

Reforms in the new insolvency law
Οι τελευταίες αλλαγές στη διαδικασία σύστασης των εταιριών. Ανάλυση του βαθμού ευελιξίας και του αντίκτυπου
στην επιχειρηματικότητα.
The latest changes in the company formation process. Analysis of the degree of flexibility and the impact on

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
pkalab@af.ihu.gr

entrepreneurship.
9.

Η προστασία των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών.
The protection of users of digital services

10. Εκτίμηση κινδύνου με υπολογιστικά εργαλεία. Μία εφαρμογή στην βάση δεδομένων
Risk assessment using computational facilitation. An application over the EDGAR’s database

EDGAR

11. Η πολυκριτηριακή ανάλυση υποστήριξης αποφάσεων στην διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών.
criteria decision aid in business process management
12. Αναλυτικές
Μέθοδοι
στην
Ελεγκτική.
Μία
Audit Analytics. An application with scripting languages

εφαρμογή

με

13. Τρόποι
διείσδυσης
ελληνικών
επιχειρήσεων
Ways for market penetration of Greek companies in selected countries.
14. Οι
επιπτώσεις
της
φορολογίας
στην
ανταγωνιστικότητα
The effects of taxation on the competitiveness of Greek companies

υπολογιστικά
σε

15. Περιπτώσεις
αθέμιτου
ανταγωνισμού επιχειρήσεων
στην
Ελλάδα
Cases of unfair business competition in Greece and in selected countries
16. Οι
αναφορές
των
κριτηρίων
ESG reporting for ATHEX listed firms.

ESG
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17. Η εταιρική διακυβέρνηση στο νέο θεσμικό περιβάλλον. Ο Νόμος 4706
Corporate governance under the new legal framework. L.4706 and its implementation
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η

-

χώρες
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ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
vzumpu@af.ihu.gr

επιχειρήσεις
εφαρμογή

του.

18. Κώδικες εταιρικές διακυβέρνησης και θεσμικό πλαίσιο. Μια συγκριτική παρουσίαση των εγχώριων και διεθνών
πρακτικών.
Codes of corporate governance and the regulatory framework. A comparative study of Greek and international
practices

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
cgrose@af.ihu.gr

19. Προσδιοριστικοί παράγοντες της διαχείρισης οικονομικής συμπεριφοράς
Determinants of financial management behaviour
20. Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Χρηματοοικονομικής Γνώσης

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
kourtidis@af.ihu.gr

Systematic Literature Review of Financial Literacy
21. Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Χρηματοοικονομικού Άγχους
Systematic Literature Review of Financial Anxiety
22. Η επίδραση του Συντηρητισμού στην Ποιότητα της Λογιστικής Πληροφόρησης
The Impact of Conservatism on the Accounting Information Quality
ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

23. H Ηθική της Διαχείρισης Κερδών
The Ethics of Earnings Management
24. Επιθετικός Φορολογικός Σχεδιασμός και Χειραγώγηση
Aggressive Tax Planning and Real Earnings Management

ntinatsok@gmail.com
Κερδών

βάση

πραγματικών

δραστηριοτήτων

25. Στατιστική ανάλυση Ελληνικού αγροτικού τομέα
Statistical analysis Greek agricultural sector
26. Εισαγωγές-Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών στην Ελλάδα
Imports – exports of goods and services in Greece
27. Στατιστική ανάλυση Ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Statistical analysis of Greek secondary education

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
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