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Το 21ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής 

Ελλάδος (H.F.A.A.) συνδιοργανώνεται από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Κέντρο Αριστείας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, τη 

Ναυτιλία και τις Μεταφορές, του Αμερικάνικου Κολλεγίου της Ελλάδας στις 16 και 17 

Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση του ερευνητικού έργου επιστημόνων που 

δραστηριοποιούνται στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής 

Επιστήμης κατόπιν κρίσης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Επιπλέον, ιδιαίτερη 

σημασία δίνεται στην υποστήριξη και ενθάρρυνση της έρευνας των υποψήφιων διδακτόρων με 

την ύπαρξη ειδικής  συνεδρίας (doctoral session), στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου. 

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές σας εργασίες που θα πρέπει:  

 

• να είναι πρωτότυπες, 

• να είναι γραμμένες στα ελληνικά ή στα αγγλικά, 

• να μην υπερβαίνουν τις 30 σελίδες, συνολικά, μαζί με τους Πίνακες και τα Διαγράμματα, 

• να συνοδεύονται από μια περίληψη (abstract) που να μην υπερβαίνει τις 150 λέξεις, 

• να περιλαμβάνουν στην πρώτη σελίδα τα εξής: 

1. Τίτλο 

2. Ονοματεπώνυμο και φορέα εργασίας (affiliation) του συγγραφέα 

3. Τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα επικοινωνίας 

  

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ολοκληρωμένων ερευνητικών εργασιών είναι 

η 15η Οκτωβρίου 2022.  Παράκληση, να μην αποστέλλονται απλές περιλήψεις. Οι εργασίες 

πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση: info@hfaa.gr (θέμα μηνύματος: 

HFAA 2022). 

 

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το Συνέδριο και τη διαδικασία αποστολής 

ερευνητικών εργασιών, παρακαλούμε να  απευθυνθείτε στην δικτυακή διεύθυνση:  

 

http://www.hfaa.gr 
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The 21st Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) is 

coorganized by the Postgraduate Programs of the Department of Accounting and Finance, School 

of Business Administration, University of Macedonia and the Center of Excellence in Logistics, 

Shipping and Transportation, The American College of Greece. The Conference is scheduled to 

take place in December 16-17, 2022 in Athens, Greece. 

Following the tradition of the previous years, the aim of the conference is to provide tο 

scientists, working in the fields of Finance and Accounting, the opportunity to present their 

research work in a friendly and intellectually stimulating environment after peer review from the 

Scientific Committee of the Conference.  

Moreover, doctoral students interested in submitting an article will have their work presented 

and discussed at a separate Doctoral Session.  

We invite you to submit papers, falling within the broader areas of Finance, Accounting and 

Financial Economics. Submitted papers must: 

 

• be original, 

• be written in either English or Greek, 

• have a maximum length of 30 pages, all inclusive, 

• include an abstract of up to 150 words, 

• include a cover page with the following information: 

1. Title 

2. Author’s full name and affiliation 

3. Details of the contact author 

 

The deadline of complete paper submission is October 15, 2022. Extended abstracts will not 

be accepted. Papers ought to be submitted by e-mail to the following address: info@hfaa.gr (email 

subject: HFAA 2022). 

 

For future announcements and information, please contact the following website address: 

 

 

http://www.hfaa.gr 

   

 

mailto:info@hfaa.gr
http://www.hfaa.gr/

