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Η Σάνδρα Κοέν είναι Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη Λογιστική στο ΟΠΑ με
υποτροφία από το ΙΚΥ και διαθέτει ΜΒΑ και Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από
το ΟΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη λογιστική δημοσίου
τομέα, τη διοικητική λογιστική και το διανοητικό κεφάλαιο. Οι άνω των σαράντα
επιστημονικές της εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
όπως το Journal of Accounting, Auditing and Accountability, Accounting Forum
Financial Accountability and Management, International Journal of Administrative
Sciences, Omega, European Journal of Operational Research και διαθέτουν
σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών. Επίσης, έχει πολυάριθμες παρουσιάσεις σε
διεθνή συνέδρια με το σύστημα των κριτών. Έχει ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικές
ομάδες και είναι συν-προεδρεύων στο Study Group XII του European Group of
Public Administation από το 2012 και μέλος του συμβουλίου του ακαδημαϊκού
δικτύου Comperative International Governmental Accounting Researh Network από
το 2015. Εχει υπάρξει συν-συντάκτης σε ειδικές εκδόσεις έγκριτων επιστημονικών
περιοδικών. Είναι συν-συγγραφέας σε τέσσερα βιβλία στους επιστημονικούς
χώρους της Λογιστικής καθώς και σε πολλά κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς
τόμους. Είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου (editorial board) σε τρία έγκριτα
επιστημονικά περιοδικά. Είναι συν-συντάκτης σε δύο βιβλία στα αγγλικά σε θέματα
Λογιστικής Δημοσίου Τομέα καθώς και σε σειρά βιβλίων πάνω στη Δημόσια
Χρηματοοικονομική Διοίκηση που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Palgrave. Έχει
λάβει βραβείο καλύτερου reviewer από το Emerald το 2019 και έχει λάβει το
Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης στη Διδασκαλία του ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019.
Διαθέτει σημαντική διοικητική και συμβουλευτική εμπειρία. Ήταν Διευθύντρια στο
ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ από την ίδρυσή του μέχρι τον Φεβρούριο του 2020 που ανέλαβε
τη θέση του Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Πρόεδρου του ΕΛΚΕ. Ήταν
Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΕΣΟΕΛ για τη διενέργεια των
επαγγελματικών εξετάσεων των ορκωτών ελεγτών (2014-2020). Υπήρξε για σειρά
ετών μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και εθνικός
εκπρόσωπος στην Ομάδα εργασίας της Εurostat για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά
Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS). Ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη
διαμόρφωση του νέου σχεδίου λογαριασμών για τη Γενική Κυβέρνηση. Έχει υπάρξει
βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (efiscal, faster,
e-IRGSP2) και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
Έχει συνεργαστεί σε μελέτες με το Council of Europe και τον ΙΟΒΕ. Διαθέτει μεγάλη

ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα λογιστικής αναμόρφωσης του
δημοσίου τομέα και κοστολόγησης με ειδίκευση την κοστολόγηση
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε καθεστώς ρύθμισης.
Το αναλυτικό βιογραφικό βρίσκεται στο:
https://www.aueb.gr/sites/default/files/sandra_cohen_cv_GR_general26012020.pdf

