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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

Τίτλος (ελληνικά και αγγλικά) Περίληψη Στόχοι Ώρες ακρόασης 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 
στις εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Συγκριτική απεικόνιση με τις διεθνείς 
πρακτικές. 
Board Committees in the Athens stock 
exchange. Comparative analysis with the 
international practices. 
 

Απεικόνιση της παρούσας κατάστασης 
αναφορικά με την τήρηση της 
εταιρικής διακυβέρνησης και των 
κανόνων που αφορούν στις επιτροπές 
του Δ.Σ. στις εταιρίες του ελληνικού 
χρηματιστηρίου. Η έμφαση δίνεται 
στις αλλαγές που επήλθαν στη 
νομοθεσία και στη σύγκριση με τις 
διεθνείς πρακτικές. Παράλληλα 
συγκεντρώνονται πληροφορίες για 
δείγμα εταιριών του ελληνικού 
χρηματιστηρίου προκειμένου να 
καταγραφούν λεπτομερέστερα 
διαχρονικά οι σχετικές υφιστάμενες 
πρακτικές. 

1) Εξέταση της διαχρονικής 
εξέλιξης των επιτροπών στην 
ελληνική αγορά 

2) Διερεύνηση του βαθμού 
εφαρμογή τήρησης των 
προβλεπομένων από τις 
εταιρίες του Χρηματιστηρίου 

3) Σύγκριση των 
εφαρμοζόμενων με τις 
διεθνείς πρακτικές 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Διερεύνηση εφαρμογής εταιρικής 
διακυβέρνησης στις Βαλκανικές χώρες.  
Corporate governance in the Balkan region. 
 

Θα εξεταστεί ο βαθμός εφαρμογής της 
εταιρικής διακυβέρνησης στις 
βαλκανικές χώρες. Θα διερευνηθούν 
τα χαρακτηριστικά της και οι διαφορές 
που διαπιστώνονται σε σχέση με την 
ελληνική αγορά.  

1) Εξέταση της διαχρονικής 
εξέλιξης της εταιρικής 
διακυβέρνησης παγκοσμίως 
και στις βαλκανικές χώρες 

2) Διερεύνηση του θεσμικού 
πλαισίου στις αγορές της 
βαλκανικής 

3) Σύγκριση των 
εφαρμοζόμενων με τις 
ελληνικές πρακτικές 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα. 
Internal Audit in the public sector. 

Απεικόνιση της παρούσας κατάστασης 
αναφορικά με το βαθμό διείσδυσης 
του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο 
τομέα. Διερεύνηση των 
χαρακτηριστικών και βέλτιστων 
πρακτικών του και προτάσεις 
επέκτασης και βελτίωσης. 

1) Εξέταση της διαχρονικής 
εξέλιξης του εσωτερικού 
ελέγχου στην ελληνική αγορά 

2) Διερεύνηση του βαθμού 
εφαρμογή του στο δημόσιο 
τομέα 

3) Διατύπωση προτάσεων 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 



βελτίωσης  

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η αγορά των ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων στην ελληνική αγορά. 
 
The private equity market In Greece. 

Παρουσιάζονται τα ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα και 
διεθνώς με έμφαση στο ρόλο τους ως 
μέσο άντλησης χρηματοδότησης για 
τις επιχειρήσεις.  Θα διερευνηθεί η 
ελληνική και ξένη εμπειρία με έμφαση 
στα οφέλη από την προσέλκυση 
επενδύσεων από ελληνικά και ξένα 
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στις 
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. 

1) Ανάδειξη της σημασίας 
των ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων 
στην ελληνική αγορά 

2) Συσχέτιση με τη διεθνή 
εμπειρία 

1) Εξέταση της παρουσίας 
τους στην ελληνική αγορά 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Νέα επιχειρηματικότητα και σύγχρονα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία. 
 
Entrepreneurship and new funding tools. 

Παρουσιάζεται το τοπίο των 
επενδύσεων στην Ελλάδα με έμφαση 
στα σύγχρονα εργαλεία 
χρηματοδότησης. Αναλύονται τα 
χαρακτηριστικά και οι προοπτικές 
αξιοποίησής τους από νέες, δυναμικές 
επιχειρήσεις. 

1) Εξέταση της 
επιχειρηματικότητας 
στην ελληνική αγορά 

2) Διερεύνηση των 
διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών 
εργαλείων 

3) Διατύπωση προτάσεων 
βελτίωσης 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Η εξόρυξη διαδικασιών ως εργαλείο 
υποστήριξης αποφάσεων για αξιολόγηση 
έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Using Process Mining to evaluate digital 
transformation initiatives. 

 Κατά τις επιχειρηματικές αποφάσεις 
για εκκίνηση ενός έργου ψηφιακού 
μετασχηματισμού υπάρχουν αρκετές 
φορές λάθος εκτιμήσεις για τα κόστη 
και τις ωφέλειες, ειδικά όσο αφορά σε 
διαφυγόντα κέρδη και παράπλευρες 
ωφέλειες / κόστη που σχετίζονται με 
τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Σε 
αυτήν την εργασία θα δομηθεί ένα 
πρότυπο το οποίο θα μπορεί μέσα από 
τη χρήση της εξόρυξης διαδικασιών να 
ποσοτικοποιήσει ακριβώς αυτά τα 
στοιχεία και να υποστηρίξει ορθότερα 
τις σχετικές αποφάσεις. Θα γίνει 
εφαρμογή σε μία επιχειρηματική 

1)  Κατασκευή προτύπου 
αξιολόγησης κόστους / 
ωφέλειας με χρήση 
τεχνικών εξόρυξης 
διαδικασιών 

2) Πιλοτική εφαρμογή σε έναν 
οργανισμό.  

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 



διαδικασία, υποψήφια προς 
ψηφιοποίηση σε έναν οργανισμό. 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

O ανθρώπινος παράγοντας στη διοίκηση 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Ρόλοι και 
ικανότητες 
Modeling the human factor in business 
process management: Roles and 
competencies 
 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να 
προτείνει μοντέλα ικανοτήτων για 
τους ρόλους του ιδιοκτήτη της 
διαδικασίας, του αναλυτή της 
διαδικασίας, και των μηχανικών της 
διαδικασίας. Η έρευνα θα γίνει με ημι-
δομημένες συνεντεύξεις σε 
επιχειρήσεις που υλοποιούν πρακτικές 
διοίκησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών.  
 

1) Συλλογή πρωτογενούς 
πληροφορίας 

2) Μοντελοποίηση ρόλων 
διοίκησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ανοιχτοί και Προσβάσιμοι προϋπολογισμοί 
Δημοσίου συμφέροντος. Η περίπτωση της 
Ελλάδος 
 
Open and Accessible Budgets for Public and 
Non-Profit Organizations. The case of Greece 
 

Ως προϋπολογισμοί δημοσίου 
συμφέροντος εννοούνται τόσο οι 
προϋπολογισμοί δημοσίου χρήματος 
όσο και οι προϋπολογισμοί ιδιωτικών 
φορέων στους οποίους η κοινότητα 
έχει εύλογο συμφέρον, και ως 
προσβασιμότητα εννοείται η 
κατάρτιση συμμετοχικών 
προϋπολογισμών, ανοιχτών 
προϋπολογισμών, προϋπολογισμών 
για τους πολίτες και έμφυλων 
προϋπολογισμών. Ζητούμενο είναι τα 
σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και 
τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που 
θα προταθούν να μην 
υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες 
σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να 
είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με 
αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι 
καθαρό το περιεχόμενό τους, και με 
απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη 
ειδικούς. Προβλέπεται επισκόπηση 
πεδίου όσο για όσα υπάρχουν στη 
χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς 
πρακτικές και καλά παραδείγματα, και 

1) Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
για ανοιχτούς 
προϋπολογισμούς 

2) Εκτίμηση – βαθμολόγηση 
παραμέτρων ανοικτότητας 
προϋπολογισμών για την 
Ελλάδα 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 



εκτίμηση ενός δείκτη ανοικτότητας 
προϋπολογισμών για την χώρα μας  

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Οι φοιτητές ως ερευνητικά υποκείμενα στις 
εμπειρικές έρευνες. 
Students as subjects in empirical research 
papers. 
 

Αποτελεί αρκετά συχνό φαινόμενο η 
χρησιμοποίηση φοιτητών ως 
ερευνητικών υποκειμένων σε εργασίες 
εμπειρική έρευνας. Αυτή είναι μία 
πρακτική η οποία έχει εμφανή 
μειονεκτήματα, κυρίως στο κομμάτι 
της γενίκευσης των αποτελεσμάτων, 
και παρά την υπάρχουσα κριτική, δεν 
φαίνεται να υποχωρεί. Στην παρούσα 
εργασία θα γίνει μία περιγραφική 
έρευνα για το βαθμό στον οποίο 
παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, ενώ 
θα επιχειρηθεί να εκτιμηθούν 
ποσοτικά αποτελέσματα σχετικά με τα 
επιχειρήματα της κριτικής που έχουν 
διατυπωθεί. 

1) Αποδελτίωση και 
κατηγοριοποίηση 
περιεχομένων 
επιστημονικών εργασιών 

2) Περιγραφική έρευνα 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Εφαρμογές αυτοματοποίησης ροών εργασίας 
στην επιστήμη δεδομένων 
Pipeline toolkits for data science  

Η εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει 
τις δυνατότητες εργαλείων για την 
αυτοματοποίηση των ροών εργασίας 
σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Θα 
γίνει εφαρμογή της βιβλιοθήκης 
targets στη γλώσσα  R σε έτοιμους 
αλγορίθμους. 

1) Παρουσίαση εργαλείων 
2) Πιλοτική εφαρμογή και 

παραγωγή ενδεικτικών  

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για τον 
υπολογισμό της επιτήδευσης λειτουργιών 
από αρχεία καταγραφών γεγονότων 
Developing a tool to assess operations 
sophistication through event logs. 

Η έννοια της επιτήδευσης λειτουργιών 
είναι μία έννοια που εισήχθη 
πρόσφατα για να περιγράψει το 
επίπεδο πολυπλοκότητας των 
συμπεριφορών που αναπτύσσονται 
κατά την εκτέλεση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών σε 
οργανισμούς. 
Η παρούσα εργασία καλείται να 
αναπτύξει ένα υπολογιστικό εργαλείο 
που θα διευκολύνει τον υπολογισμό 
της από χρήστες που δεν διαθέτει 
προγραμματιστικό υπόβαθρο. 

1) Ανάπτυξη υπολογιστικού 
εργαλείου για την εκτίμηση 
της επιτήδευσης 
λειτουργιών. 

2) Τεκμηρίωση υπολογιστικού 
εργαλείου 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 



ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για την 
ομαδοποίηση ιχνών επιχειρηματικών 
διαδικασιών με μη-αντισταθμιστικές τεχνικές 
Developing a tool for non-compensatory 
trace clustering in Process Mining 

Τα δεδομένα αλληλουχιών γεγονότων 
απαντώνται ολοένα και πιο συχνά σε 
ολοένα και περισσότερες εφαρμογές 
που ποικίλουν από δεδομένα 
παρακολούθησης ασθενών, έως 
δεδομένα χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, εως και δραστηριότητες 
σε κοινωνικά δίκτυα.  Η παρούσα 
εργασία καλείται να αναπτύξει ένα 
υπολογιστικό εργαλείο που θα 
διευκολύνει την εφαρμογή μη-
αντισταθμιστικών τεχνικών 
ομαδοποίησης σε προβλήματα 
εξόρυξης διαδικασιών. 

1) Ανάπτυξη υπολογιστικού 
εργαλείου για την 
ομαδοποίηση ιχνών με μη-
αντισταθμιστικές τεχνικές. 

2) Τεκμηρίωση υπολογιστικού 
εργαλείου 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ο τουρισμός από Τουρκία και Βουλγαρία 
πριν και μετά την πανδημική κρίση – Μια 
συγκριτική ανάλυση 

Ζητούμενο είναι μια συγκριτική 
ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των επισκεπτών της 
περιοχής από Τουρκία και Βουλγαρία 
πριν και μετά την κρίση πανδημίας. 

  

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, συγκριτική 
ανάλυση με αυτόν που προηγήθηκε και 
επιπτώσεις στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νέος 
αναπτυξιακός νόμος. Ο φοιτητής που 
θα αναλάβει την πτυχιακή εργασία θα 
αναλύσει τις επιδράσεις του 
προηγούμενου αντίστοιχου νόμου 
στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜΘ 
και θα προσπαθήσει να εκτιμήσει την 
αποτελεσματικότητα του νέου νόμου 
στην ανάπτυξή της. 

  

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Η φοροδιαφυγή πριν και μετά την κρίση Ο φοιτητής θα αναζητήσει ομοιότητες 
και διαφορές στα ποσοτικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
φαινομένου της φοροδιαφυγής πριν 
και κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης. 

  

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ορθής 
διαχείρισης χρηματοοικονομικής 
συμπεριφοράς. 
 

 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
2. Συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγιο 
3. Αποτελέσματα Στατιστικής 

Δευτέρα 12.00-
13.00 & Πέμπτη 

12.00-14.00 



Δεν είναι διαθέσιμο Ανάλυσης 
4. Συμπεράσματα 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψηφιοποίηση στη Λογιστική 
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
2. Συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγιο 
3. Αποτελέσματα Στατιστικής 

Ανάλυσης 
4. Συμπεράσματα 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Συστηματική Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση Χρηματοοικονομικής 
Γνώσης  
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
2. Συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγιο 
3. Αποτελέσματα Στατιστικής 

Ανάλυσης 
4. Συμπεράσματα 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Προσδιοριστικοί  παράγοντες Ανοχής 
ρίσκου  
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
2. Συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγιο 
3. Αποτελέσματα Στατιστικής 

Ανάλυσης 
4. Συμπεράσματα 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Εκπαίδευση επιχειρηματιών, στελεχών και 
εργαζομένων στην Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη 
Training of entrepreneurs, executives and 
employees in Corporate Social Responsibility 
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

Η εκπαίδευση των επιχειρηματιών, 
των στελεχών και των εργαζομένων 
στα ζητήματα, τις λειτουργίες και τις 
διαδικασίες  της  Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
διεξαγωγή έρευνας 

Τετάρτη 16:00 – 
20:00 

 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ο βαθμός ετοιμότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την τέταρτη 
βιομηχανική επανάσταση  
The degree of readiness of small and medium 
enterprises in Greece for the fourth industrial 
revolution 
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

Ο βαθμός ετοιμότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα όσον αφορά στις ευκαιρίες, τις 
προκλήσεις, τις δυσκολίες, και τα 
εμπόδια που απορρέουν από την 
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
διεξαγωγή έρευνας 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Κοινωνική Οικονομία και τοπική ανάπτυξη 
στην Ελλάδα μέσω καινοτόμων δράσεων 
Social Economy and local development in 

Ο ρόλος τους τομέα της Κοινωνικής 
Οικονομίας στην Ελλάδα για την 
τοπική ανάπτυξη μέσω καινοτόμων 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
διεξαγωγή έρευνας 



Greece through innovative actions 
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

δράσεων και πρωτοβουλιών 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τη 
στήριξη της απασχόλησης, της 
οικονομίας και της κοινωνίας σε 
τοπικό επίπεδο  

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Οργάνωση και διοίκηση των Συνεταιρισμών 
στην Ελλάδα 
Organisation and management of 
Cooperatives in Greece 
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

Μελέτη, εξέταση και αξιολόγηση των 
λειτουργιών και των διαδικασιών της 
οργάνωσης και της διοίκησης των 
Συνεταιρισμών στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
διεξαγωγή έρευνας 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ο ρόλος του Κοινωνικού Μάρκετινγκ στις 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις  
The role of Social Marketing in Social 
Enterprises 
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

Μελέτη, εξέταση και αξιολόγηση του 
ρόλου και της σημασίας του 
Κοινωνικού Μάρκετινγκ στις 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις και η 
διαφοροποίηση τους σε σχέση με τις 
συμβατικές επιχειρήσεις 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
διεξαγωγή έρευνας 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Πρωτοβουλίες σύστασης και ανάπτυξης 
επιχειρήσεων από νέους στην Ελλάδα. 
Γνώμες και προσδοκίες φοιτητών Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
Initiatives for setting up and developing of 
enterprises by young people in Greece. 
Opinions and expectations of students of the 
Department of Accounting and Finance of the 
International Hellenic University 
 
Δεν είναι διαθέσιμο 

Πρωτοβουλίες σύστασης και 
ανάπτυξης επιχειρήσεων από νέους 
στην Ελλάδα. Γνώμες και προσδοκίες 
φοιτητών Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος για τον 
προσανατολισμό, τη στάση και τις 
επιθυμίες τους για ανάπτυξη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον την 
τρέχουσα περίοδο 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
διεξαγωγή έρευνας 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Λογιστικές γνωστοποιήσεις της Εταιρική 
Κοινωνικής Ευθύνης από τις εισηγμένες 
εταιρείες στο Χ.Α.  
 
ACCOUNTING DISCLOSURE OF SOCIAL 
RESPONSIBILITY BY LISTED COMPANIES  

Αυτή η μελέτη στοχεύει να 
διερευνήσει τις λογιστικές 
γνωστοποιήσεις μέσω ανάλυσης των 
αντιλήψεων των οικονομικών 
στελεχών και των των εξωτερικών 
ελεγκτών σχετικά με τις 
γνωστοποιήσεις πρακτικών κοινωνικής 
ευθύνης σε εισηγμένες εταιρείες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών 

1)   



ΜΑΝΔΗΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Tax Avoidance and Financial Statement 
Readability  
 
Φοροαποφυγή και Αναγνωσιμότητα 
Οικονομικών Καταστάσεων 

Αυτή η εργασία εξετάζει εάν οι 
διευθυντές εταιρειών που επιδίδονται 
σε υψηλά επίπεδα φοροαποφυγής 
μειώνουν στρατηγικά την 
αναγνωσιμότητα των οικονομικών 
καταστάσεων, για να μετριάσουν τον 
κίνδυνο έκθεσης των επιχειρήσεων 
τους 

1)   

ΜΑΝΔΗΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Female leadership in corporate social 
responsibility reporting 
 
Γυναικεία ηγεσία στη πληοφόρηση εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης 

Αυτή η μελέτη εξετάζει πώς το φύλο 
των ηγετών της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (CSR) (ως υπογράφοντες των 
εκθέσεων ΕΚΕ) θα μπορούσε να 
επηρεάσει δύο ψυχομετρικές 
ιδιότητες (δηλαδή την αλληλεγγύη και 
τη βεβαιότητα) και την 
αναγνωσιμότητα των αναφορών 

1)   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Έρευνα για τις οικονομικές επιπτώσεις του 
lockdown στις επιχειρήσεις εστίασης. 
Μελέτη περίπτωσης.  
 
Research on the financial implications of 
lockdown on catering businesses. Case study. 

Με δεδομένη την νέα οικονομική 
πραγματικότητα που εμφανίζεται στο 
προσκήνιο με την έλευση της 
πανδημίας του Covid-19 πολλές χώρες 
έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό 
νέων φορολογικών μέτρων για την 
ενίσχυση των εγχώριων οικονομιών. Η 
παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την 
εξέταση του Ελληνικού φορολογικού 
συστήματος και συγκεκριμένα του 
πακέτου των μέτρων που λήφθηκαν 
προκειμένου να εξομαλυνθεί η νέα 
ύφεση. Με βασικό κριτήριο τον έλεγχο 
της αποδοχής των μέτρων από τις 
επιχειρήσεις, η έρευνα θέτει 
προτάσεις για την καλύτερη 
διαχείριση της κρίσης και την 
διατήρηση των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων. 

2) Ανάλυση των οικονομικών 
μέτρων που λήφθηκαν κατά 
την διάρκεια του lockdown. 

1) Έλεγχος των πεποιθήσεων 
των επιχειρηματιών αναφορικά 
με τα μέτρα οικονομικής 
πρόληψης. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τήρηση 
βιβλίων, το φορολογικό και νομικό πλαίσιο. 
Οι επιπτώσεις στα λογιστικά γραφεία και 

Η εξέλιξη των πληροφοριακών και 
τεχνολογικών συστημάτων στην 
Ελλάδα συντέλεσε στην αναβάθμιση 

1) Ανάλυση του πλαισίου 
εφαρμογής των ηλεκτρονικών 

Τρίτη 12:00-16:00, 
Τετάρτη: 12:00-
14:00 



στους λογιστές.  
 
The electronic invoicing and bookkeeping, the 
tax and legal framework. The impact on 
accounting firms and accountants. 

του λογιστικού περιβάλλοντος. Η 
είσοδος της ψηφιοποιημένης 
πλατφόρμας για την φορολογική και 
λογιστική παρακολούθηση των 
επιχειρήσεων αποτελεί ένα βήμα προ 
των πυλών στην χώρα μας. Υπο αυτές 
τις συνθήκες η παρούσα εργασία 
καλείται να καλύψει τόσο τα επίπεδα 
χρησιμότητας όσο και την ύπαρξη της 
κατάλληλης υποδομής για την 
εφαρμογή ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

βιβλίων.  

2) Έλεγχος των πεποιθήσεων των 
λογιστών αναφορικά με την 
ετοιμότητα του παρόντος 
προγράμματος. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η φορολογική ηθική και η σύνδεσή της με 
την φοροδιαφυγή στον τομέα της εστίασης. 
Μελέτη περίπτωσης.  
 
Tax ethics and its connection with tax evasion 
in the catering businesses. Case study. 

Η φορολογική ηθική αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα της 
οικονομικής ψυχολογίας και κατ’ 
επέκταση επιδρά σε μεγάλο βαθμό 
στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας 
αποτελεί η κατάδειξη του βαθμού 
επηρεασμού της φορολογικής ηθικής 
των επιχειρηματιών της εστίασης στην 
εξάπλωση της φοροδιαφυγής. Τελικός 
στόχος της εργασίας αποτελεί η 
αναζήτηση των κατάλληλων μέτρων 
από την μεριά των κυβερνήσεων 
προκειμένου να ενισχύσουν το 
αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ του 
κράτους και των πολιτών. 

1) Αναζήτηση των παραγόντων 
που λειτουργούν ανασταλτικά 
στο αίσθημα της φορολογικής 
ηθικής για τις επιχειρήσεις 
εστίασης.  
2) Διατύπωση μέτρων από την 
μεριά του κράτους που 
μπορούν να ενισχύσουν την 
φορολογική εμπιστοσύνη 
κράτους και πολιτών 

Τρίτη 12:00-16:00, 
Τετάρτη: 12:00-
14:00 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 TO ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. 
 
 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ.  

 .  

1) ANAΛΥΣΗ ΤΟΥ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ  

2) ΑΝΑΛΥΣΗ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ.  

3) ΣΥΓΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.   

Τρίτη 12:00-16:00, 
Τετάρτη: 12:00-
14:00 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   GOV.GR ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ     1)  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ  



ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟ MY DATA.  
 
 
TO ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ.   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  GOV.GR ΣΕ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.  

2) MEΛΕΤΗ  ΤΗΣ ΝΕΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  MY DATA   

3) ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΣΗΜΕΙΑ 

4) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ.  

5) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.  

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.  
 
 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ.  

    

1) ΕΡΕΥΝΑ  TΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

2) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  

3) ΚΙΝΗΤΡΑ, 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΟΦΕΛΗ  

4) ΕΞΕΛΙΞΗ ,ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.       

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  
 
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  

 .  

1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

2) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

3) ΕΞΑΓΩΓΗ  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.  

 



ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΟ 
MARKETING KAI ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ. 
 
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  

    

1) ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΟΜΗ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ  
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ 

2) ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

3) ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ SOCIAL  
MEDIA  

4) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΥ DATA, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.  
 
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  

    

1) ANAΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΥ DATA. 

2)  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.  

3) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.   

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.  
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ. 

 .  

1)  ANAΛΥΣΗ ΤΟΥ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ  

2) ΑΝΑΛΥΣΗ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ   
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.   

3) ΣΥΓΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

4) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.   

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ.   

  

1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.  

2) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

 



ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.  
3) ΕΞΕΛΙΞΗ , ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ , 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.  

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 
 
Λογιστικός Συντηρητισμός και Χειραγώγηση 
κερδών. 
Accounting Conservatism and Earnings 
Management. 

Ο λογιστικός συντηρητισμός σύμφωνα 
με τον Basu (1997), είναι η τάση των 
λογιστών να απαιτούν μεγαλύτερο 
βαθμό επαλήθευσης των θετικών νέων 
για την αναγνώριση των οικονομικών 
κερδών έναντι των αρνητικών για την 
αναγνώριση των ζημιών στις 
λογιστικές καταστάσεις. Το γεγονός 
αυτό, περιορίζει τα κίνητρα και τις 
ευκαιρίες των εμπλεκόμενων μελών 
για διαχείριση κερδών. Με την 
εργασία αυτή και μέσα από μια 
εμπειρική έρευνα διερευνάται η 
επίδραση της συντηρητικότητας στις 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
φορολογική πίεση. Ο υπολογισμός της 
συντηρητικότητας μιας επιχείρησης ως 
προς την λογιστική απεικόνιση θα 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση των μη 
λειτουργικών δεδουλευμένων εσόδων 
(NOACC). 

1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τετάρτη 10.00-
13.00 

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 
Η σχέση του εσωτερικού ελεγκτή με τον 
εξωτερικό. 
Internal auditor’s relationship with external 
auditor. 

Ο εσωτερικός και εξωτερικός ελεγκτής 
είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα που 
εκτελούν διαφορετικούς ρόλους και 
θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά 
στο συμβούλιο/ελεγκτική επιτροπή. 
Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την κατάλληλη και τακτική επικοινωνία 
και ανταλλαγή πληροφοριών ενώ 
ταυτόχρονα θα διατηρούν την 
ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά 
τους προκειμένου να δημιουργηθεί 
μια σχέση εμπιστοσύνης των 
εξωτερικών ελεγκτών στα πορίσματα 

 



του εσωτερικού ελέγχου. Παράγοντες 
όπως, η αξιολόγηση της ποιότητας του 
εσωτερικού ελεγκτή σε θέματα που 
αφορούν την οργανωτική κατάσταση, 
το πεδίο λειτουργίας του, την τεχνική 
ικανότητα και τέλος τη δέουσα 
επαγγελματική φροντίδα, 
προσδιορίζουν το βαθμό 
εμπιστοσύνης του έργου των 
εσωτερικών ελεγκτών από τους 
εξωτερικούς. Ο σκοπός της εργασίας 
αυτής είναι μέσα από μια εμπειρική 
έρευνα να εντοπιστούν και να 
αξιολογηθούν οι παράγοντες που θα 
αποτελέσουν τη βάση στη σχέση 
εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί. 
 

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ολοκληρωμένες αναφορές βιωσιμότητας 
(Integrated Reporting) και ο αντίκτυπός τους 
στην απόδοση της εταιρείας. 

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να 
εξετάσει τον αντίκτυπο των 
ολοκληρωμένων αναφορών 
βιωσιμότητας (Integrated Reporting) 
στην απόδοση των εταιρειών. Πιο 
συγκεκριμένα, θα εξετασθεί αν η 
επιλογή των εταιρειών να υιοθετούν 
και να καταρτούν ολοκληρωμένες 
αναφορές βιωσιμότητας αυξάνουν ή 
μειώνουν την αξία της επιχείρησης. 

3) Θα εξεταστεί εάν οι 
ολοκληρωμένες αναφορές 
βιωσιμότητας (integrated 
reporting) αποτελούν ένα 
επωφελές εργαλείο για την 
επιχείρηση (αυξάνει την 
αξία της) ή μία ζημιογόνα 
πρακτική με αποτέλεσμα τη 
μείωση της αξίας της 
(κόστος για την επιχείρηση). 

1) Με άλλα λόγια εξετάζεται αν 
οι επενδυτές και οι αγορές 
προεξοφλούν τις 
ολοκληρωμένες αναφορές 
βιωσιμότητας ως κόστος ή 
όφελος για την επιχείρηση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ολοκληρωμένες αναφορές βιωσιμότητας 
(Integrated Reporting) και θεσμικοί 
επενδυτές 

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να 
εξετάσει τον ρόλο που διαδραματίζουν 
οι θεσμικοί επενδυτές στην επιλογή 

4) Θα πρέπει να εξεταστεί αν η 
σχέση μεταξύ ιδιοκτησίας 
από θεσμικούς επενδυτές 

ΔΕΥΤΕΡΑ 



των εταιρειών να υιοθετούν και να 
καταρτούν ολοκληρωμένες αναφορές 
βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα 
εξετασθεί αν η ιδιοκτησία από 
θεσμικούς επενδυτές αποτελεί 
καταλυτικό παράγοντα που επηρεάζει 
είτε θετικά είτε θετικά τις επιχειρήσεις 
ως προς την βιωσιμότητάς τους, η 
οποία μπορεί να προσμετρήσει με το 
βαθμό δημιουργίας και 
δημοσιοποίηση ολοκληρωμένων 
αναφορών βιωσιμότητας προς το 
εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης. 

συμβάλει στην δημιουργία 
και δημοσιοποίηση 
ολοκληρωμένων αναφορών 
βιωσιμότητας προς το 
εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης, και επομένως 
βελτίωση της βιωσιμότητας 
της επιχείρησης, ή αν 
αποθαρρύνει τις 
επιχειρήσεις εξαιτίας του 
κόστους που ενέχει η 
κατάρτιση και 
δημοσιοποίηση των 
ανωτέρω αναφορών. 

1) Με άλλα λόγια εξετάζεται αν 
οι θεσμικοί επενδυτές έχουν 
θετική ή αρνητική επίδραση 
στη βιωσιμότητα της 
επιχείρησης, και πιο 
συγκεκριμένα αν οι 
επενδύσεις τους στοχεύουν 
στην αποκόμιση 
βραχυπρόθεσμου κέρδους 
(αποθαρρύνουν πρακτικές 
βιωσιμότητας) ή 
μακροπρόθεσμου κέρδους 
(ενθαρρύνουν πρακτικές 
βιωσιμότητας). 

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Εταιρική επίδοση σε θέματα περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) 
και θεσμικοί επενδυτές 

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να 
εξετάσει τον ρόλο που διαδραματίζουν 
οι θεσμικοί επενδυτές στους δείκτες 
που καταγράφουν επιδόσεις σε 
θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και 
εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Πιο 
συγκεκριμένα, θα εξετασθεί αν η 
ιδιοκτησία από θεσμικούς επενδυτές 

1) Θα πρέπει να εξεταστεί αν η 
σχέση μεταξύ ιδιοκτησίας 
από θεσμικούς επενδυτές 
συμβάλει στην απόδοση της 
εταιρείας σε θέματα 
περιβάλλοντος, κοινωνίας 
και εταιρικής 
διακυβέρνησης, και 

ΔΕΥΤΕΡΑ 



αποτελεί καταλυτικό παράγοντα που 
επηρεάζει είτε θετικά είτε θετικά τις 
επιχειρήσεις στην ικανότητα τους να 
δημιουργούν αξία και να 
διαμορφώνουν αποτελεσματικές 
στρατηγικές με μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα. 

συνεπακόλουθα αν 
βελτιώνει ή χειροτερεύει τη 
βιωσιμότητα της 
επιχείρησης. 

1) Με άλλα λόγια εξετάζεται 
αν οι θεσμικοί επενδυτές 
έχουν θετική ή αρνητική 
επίδραση στη βιωσιμότητα 
της επιχείρησης, και πιο 
συγκεκριμένα αν οι 
επενδύσεις τους στοχεύουν 
στην αποκόμιση 
βραχυπρόθεσμου κέρδους 
(αποθαρρύνουν πρακτικές 
βιωσιμότητας) ή 
μακροπρόθεσμου κέρδους 
(ενθαρρύνουν πρακτικές 
βιωσιμότητας). 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Προσέγγιση καταναλωτών με τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Approaching consumers via online social-
media platforms) - ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Η χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης έχει γιγαντωθεί και 
απασχολεί, σήμερα, το σύνολο των 
επιχειρήσεων. Η πτυχιακή θα 
διερευνήσει τα κατάλληλα εργαλεία 
και στρατηγικές προσέγγισης των 
καταναλωτών μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. 

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
- Εμπειρική έρευνα (συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων από 
εργαζόμενους) 
- Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
2) - Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

Τρίτη, 18:30 με 
21:30 
(https://meet.googl
e.com/uyz-tjuz-sim) 
 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η επίδραση της εργασίας από το σπίτι στην 
απόδοση των εργαζόμενων 
(The impact of work-from-home on employee 
performance) - ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να 
πραγματοποιηθεί μια εμπειρική 
έρευνα, η οποία θα εξετάζει την 
επίδραση της εργασίας από το σπίτι 
στην απόδοση των εργαζομένων 
(καθώς και σε άλλες οργανωσιακές 
διαστάσεις). 

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
- Εμπειρική έρευνα (συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων από 
εργαζόμενους) 
- Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
1) - Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

Τρίτη, 18:30 με 
21:30 
(https://meet.googl
e.com/uyz-tjuz-sim) 
 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

H ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 

Η  ανθεκτικότητα της παγκόσμιας 
εφοδιαστικής αλυσίδας, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
- Εμπειρική έρευνα (συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων από 

Τρίτη, 18:30 με 
21:30 
(https://meet.googl



(Supply Chain Resilience during the COVID-19 
pandemic) - ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

αποτελεί ένα ζήτημα με ιδιαίτερο 
ακαδημαϊκό και πρακτικό ενδιαφέρον. 
Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί 
στις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

εργαζόμενους) 
- Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
1) - Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

e.com/uyz-tjuz-sim) 
 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή 
απόδοση 
(Emotional intelligence and job performance) 
- ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Η παρούσα πτυχιακή, επιχειρεί να 
συγκεντρώσει, σε ένα ενιαίο πλαίσιο, 
διάφορους παράγοντες που 
σχετίζονται με την συναισθηματική 
νοημοσύνη των εργαζομένων και την 
απόδοση της εργασίας τους και δεν 
έχουν διερευνηθεί συλλογικά στο 
παρελθόν στη σχετική βιβλιογραφία. 

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
- Εμπειρική έρευνα (συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων από 
εργαζόμενους) 
- Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
1) - Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

Τρίτη, 18:30 με 
21:30 
(https://meet.googl
e.com/uyz-tjuz-sim) 
 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η επίδραση της στρατηγικής διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων 
(The impact of strategic HRM in business 
operations) -  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας 
διπλωματικής διατριβής είναι η 
δημιουργία και ο εμπειρικός έλεγχος 
ενός εννοιολογικού πλαισίου (research 
model), το οποίο εξετάζει το βαθμό 
παρουσίας της στρατηγικής 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
στις ελληνικές επιχειρήσεις με 
απώτερο σκοπό την βέλτιστη απόδοση 
αυτών. 

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
- Εμπειρική έρευνα (συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων από 
εργαζόμενους) 
- Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
1) - Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

Τρίτη, 18:30 με 
21:30 
(https://meet.googl
e.com/uyz-tjuz-sim) 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Οργανωσιακές και ατομικές επιπτώσεις της 
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο 
εργασιακό περιβάλλον 
(Organizational and personal effects of social 
media usage in the business environment) -  
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Τη σημερινή εποχή, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έχουν εισέλθει 
σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής.  
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι 
η εμπειρική διερεύνηση των 
οργανωσιακών και ατομικών 
παραγόντων που αφορούν στους 
νέους Έλληνες εργαζόμενους και 
επηρεάζονται από τη χρήση των ΜΚΔ 
για εργασιακούς και προσωπικούς 
σκοπούς. 

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
- Εμπειρική έρευνα (συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων από 
εργαζόμενους) 
- Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
- Αποτελέσματα / Συμπεράσματα 

Τρίτη, 18:30 με 
21:30 
(https://meet.googl
e.com/uyz-tjuz-sim) 

 


