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Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι Καθηγητής Λογιστικής στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), ενώ έχει διδάξει ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του 

Μάντσεστερ. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έλαβε Master 

από το Λάνκαστερ και Ph.D. από το Εδιμβούργο. Έχει δημοσιεύσει σε κορυφαία 

επιστημονικά περιοδικά και το έργο του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης βάσει του 

συστήματος των ετεροαναφορών. Έχει τιμηθεί από το American Accounting 

Association (2016) με το βραβείο “The Notable Contributions to the Auditing 

Literature Award” για την εργασία “Audit Effort and Earnings Management”, από 

κοινού με τον Clive Lennox (Journal of Accounting and Economics, 2008). Έχει 

συγγράψει στην Ελληνική γλώσσα ένα διδακτικό εγχειρίδιο Ελεγκτικής, τρία βιβλία 

για επαγγελματίες Λογιστές και μία ερευνητική μονογραφία, καθώς και ένα κεφάλαιο 

σε συλλογικό τόμο στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, δημοσιεύει τακτικά άρθρα 

επαγγελματικού ενδιαφέροντος σε περιοδικά και ηλεκτρονικές σελίδες, για θέματα 

επικαιρότητας. 

Έχει διατελέσει σε διοικητικές θέσεις ευθύνης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(μέλος του πρώτου Συμβουλίου Ιδρύματος 2012-2016, Πρόεδρος του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος της Επιτροπής του Ειδικού 

Λογαριασμού του ΟΠΑ, κλπ.). Ήταν πρόεδρος της ομάδας εργασίας που συνέταξε το 

Λογιστικό Πλαίσιο της χώρας του νόμου 4308/14 (Οδηγία 34/2013/ΕΕ), καθώς και την 

εφαρμοστική εγκύκλιο ΠΟΛ 1003/2014 και τη σχετική Λογιστική Εγκύκλιο της 

ΕΛΤΕ. Έχει υπηρετήσει ως μέλος του ΣΛΟΤ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων (2005-2007 και 2014-2017) και του Επιστημονικού Συμβουλίου του 

ΣΟΕΛ (2009-2012). Περαιτέρω, έχει αναλάβει έργα παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα σε θέματα λογιστικής, 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και φορολογίας, καθώς και στο Υπουργείο 

Οικονομικών σε θέματα λογιστικής και ελέγχου των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισμού. Έχει σχεδιάσει και διευθύνει προγράμματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης σε θέματα λογιστικής και φορολογίας μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ. 

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα (1986-1987) και σαν ορκωτός ελεγκτής στο Σώμα 

Ορκωτών Λογιστών (1988-1993). 

 


