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ΒΑΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Εθελοντική γνωστοποίηση των εισηγμένων 
εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Voluntary disclosure of listed companies on 
the Athens Stock Exchange 

Στην εργασία θα γίνει αρχικά 
βιβλιογραφική επισκόπηση του 
θέματος, θα παρουσιαστούν οι 
απαιτήσεις για εθελοντική 
γνωστοποίηση και τα κυριότερα 
πλεονεκτήματα της διαδικασίας αυτής. 
Στη συνέχεια, με βάση τη 
βιβλιογραφία θα διαμορφωθεί ένας 
δείκτης εθελοντικής γνωστοποίησης 
με συγκέντρωση και ομαδοποίηση 
πληροφοριών και θα εφαρμοστεί σε 
μια ομάδα εταιριών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

1) Κατανόηση της 
σημαντικότητας της 
εθελοντικής γνωστοποίησης 
από τις εισηγμένες 
επιχειρήσεις. 
2) Εμπειρική έρευνα με 
δευτερογενή στοιχεία για τον 
έλεγχο της διαδικασίας στην 
πράξη. 

 

ΒΑΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Έκθεση ελέγχου: η αξία της έκθεσης του 
εξωτερικού ελεγκτή και το περιεχόμενό της. 
 
Audit report: the value of the external 
auditor's report and its content 

Στην εργασία θα γίνει βιβλιογραφική 
έρευνα για τις εκθέσεις του 
εξωτερικού ελέγχου. Θα 
παρουσιαστούν τα κρισιμότερα 
σημεία, οι πληροφορίες που πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται, θα σχολιαστεί 
το ζήτημα των καθυστερήσεων και οι 
παράγοντες που το επηρεάζουν, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κρίνεται 
σημαντικό για το θέμα. Στη συνέχεια 
θα σχολιαστεί η παρουσίαση και η 
ομαδοποίηση των παρατηρήσεων των 
ελεγκτών σε δείγμα επιχειρήσεων του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

1) Εξοικείωση με την έκθεση 
ελέγχου των τακτικών 
ελεγκτών, ως το αποτέλεσμα 
του έργου τους. 
2) Κατανόηση των επιμέρους 
στοιχείων και της 
σημαντικότητας των 
παρατηρήσεων που 
περιέχονται. 

 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Επιχειρηματική Ευφυΐα στο SAP HANA. 
 
Business Intelligence in  SAP HANA 
 

Το  SAP HANA ενσωματώνει 
λειτουργίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας 
(Business Intelligence), που δίνουν τη 
δυνατότητα στον χρήστη να 
συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται 
δεδομένα από διάφορες πηγές της 
επιχείρησης, παρέχοντας έτσι γρήγορη 

Η εργασία έχει ως στόχο την 
παραμετροποίηση του  
Business Intelligence του  SAP 
HANA γιε την εφαρμογή σε 
έναν οργανισμό. 

 



και συγκεντρωτική πληροφόρηση, η 
οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τη 
διοίκηση για τη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων. 
Καθώς πολλοί οργανισμοί 
εξακολουθούν να εστιάζουν τις 
δραστηριότητές τους αποκλειστικά 
στην αναφορά (περιγραφική ανάλυση) 
που οδηγεί απλά σε μέτρα αντίδρασης 
και όχι σε προληπτικές και καινοτόμες 
ενέργειες, η χρήση της  
Επιχειρηματικής Ευφυΐας στους 
οργανισμούς θα πρέπει να επεκταθεί 
σε ένα σημείο όπου οι χρήστες να 
μπορούν να καταλάβουν το "Γιατί" 
συμβαίνει ένα επιχειρηματικό 
γεγονός, αντί να λαμβάνουν απλώς μια 
απάντηση για το "Τι" έχει συμβεί. Με 
ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό 
περιβάλλον  Επιχειρηματικής Ευφυΐας, 
οι οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν 
την αξία της επιχείρησης με βιώσιμο 
τρόπο. Το  SAP HANA προσφέρει 
επιχειρηματική ευφυΐα με επαυξημένα 
αναλυτικά στοιχεία, προβλεπτικά 
αναλυτικά στοιχεία και εταιρικό 
σχεδιασμό. Η υλοποίηση μιας μελέτης 
περίπτωσης εφαρμογής  
Επιχειρηματικής Ευφυΐας σε 
οργανισμό θα είναι το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης εργασίας.  

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ανάλυση λογιστικών δεδομένων με 
υπολογιστικά φύλλα. Μελέτη περίπτωσης 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.  
 
Analysis of accounting data with 
spreadsheets. Α case study of a financial 
institution. 

Tο πακέτο στατιστικής ανάλυσης 
δεδομένων του Excel μπορεί να γίνει 
ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 
ερευνητή που επιθυμεί να 
προχωρήσει σε στατιστική 
επεξεργασία δεδομένων. Η χρήση του 
σε λογιστικά δεδομένα από έναν 

Η εργασία έχει ως στόχο την 
δημιουργία μιας εφαρμογής με 
τη χρήση των προσθέτων του  
Excel για τη διαχείριση  
συγκεκριμένης επιχειρησιακής 
διαδικασίας ενός 
χρηματοπιστωτικού 

 



χρηματοπιστωτικό οργανισμό όπως 
μια τράπεζα μπορεί να αποτελέσει ένα 
εργαλείο πρόβλεψης συμπεριφοράς 
πελάτη π.χ. σε ένα δάνειο. 

οργανισμού. 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Η χρήση του Διαδικτύου των   πραγμάτων 
στα ανοικτά δεδομένα των εφαρμογών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα σε 
κατάλληλο πλαίσιο διαλειτουργικότητας. 
 
The use of IoT in open data of egovernment 
applications through an appropriate 
interoperability framework. 

Καθώς πολλοί κυβερνητικοί φορείς 
διαθέτουν τα δεδομένα τους ως 
ανοικτά, αυτά μπορούν να είναι 
διαθέσιμα συνήθως σε μη δομημένες 
μορφές χρησιμοποιώντας γλώσσες 
Ιστού, καθιστώντας δύσκολη την 
επαναχρησιμοποίηση και τη 
δημιουργία νέων πληροφοριών. Από 
την άλλη πλευρά, το Διαδίκτυο των 
πραγμάτων χρειάζεται προσβάσιμα 
ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά 
συστήματα, έτσι ώστε οι οργανισμοί 
και οι πολίτες να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν νέες υπηρεσίες και 
εφαρμογές. Η χρήση του Διαδικτύου 
των πραγμάτων μέσα από κατάλληλο 
πλαίσιο διαλειτουργικότητας σε 
ανοικτά δεδομένα  εφαρμογών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί 
το αντικείμενο της παρούσας 
εργασίας. 

Ο στόχος αυτής της εργασίας 
είναι να δημιουργήσει ένα 
πλαίσιο για την παράδοση 
πληροφοριών  ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης σε ανοιχτά 
δεδομένα μέσω του Διαδικτύου 
των πραγμάτων και υιοθέτησης 
κατάλληλων πρακτικών 
διαλειτουργικότητας έτσι ώστε 
οι πολίτες που ενδιαφέρονται 
να το συνδυάσουν 
(συνδεδεμένα ανοιχτά 
δεδομένα) και να παράγουν 
νέες πληροφορίες και 
εφαρμογές, κατά συνέπεια, 
επιτρέποντας την OGD και τη 
συγχώνευση δεδομένων στο 
Clouding Open Data (LOD) 
cloud. 

 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ένα πολιτιστικό πλαίσιο Διαδικτύου των 
Πραγμάτων με επικέντρωση σε διαδραστικά 
και εξατομικευμένα αξιοθέατα ενός 
μουσείου. 
 
Cultural IoT framework focusing on 
interactive and personalized museum 
sightseeing 

Οι επισκέπτες του μουσείου είναι 
στοχευμένοι και απαιτητικοί. 
Τεχνολογίες όπως η εικονική και 
επαυξημένη πραγματικότητα, τα 
απτικά διαδραστικά, η τρισδιάστατη 
σάρωση και σχεδίαση, η ψηφιοποίηση 
περιεχομένου και η εξατομικευμένη 
αυτόματη πλοήγηση θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν από τα μουσεία 
προκειμένου να ενισχυθεί ο 
επισκέπτης των μουσείων και να 
προσελκυθεί η προσοχή του. Θα ήταν 
χρήσιμη, λοιπόν, η σχεδίαση ενός 

1. Η εργασία έχει ως πρώτο 
στόχο τη καταγραφή της 
τρέχουσας κατάστασης (state of 
the art) στις τεχνολογίες της 
εικονικής και επαυξημένης 
πραγματικότητας, τα απτικά 
διαδραστικά, τη τρισδιάστατη 
σάρωση και σχεδίαση, τη 
ψηφιοποίηση περιεχομένου και 
την εξατομικευμένη αυτόματη 
πλοήγηση όσον αφορά τα 
μουσεία και τους άλλους 
χώρους πολιτιστικών 

 



πλαισίου που να παρέχει πλοήγηση σε 
μουσεία σε πραγματικό χρόνο με 
προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη 
πλοήγηση. Θα περιλαμβάνει την 
τεχνολογία εσωτερικής τοποθέτησης, 
τους αισθητήρες και τους 
ενεργοποιητές IoT, τις απτικές 
συσκευές και τις υπηρεσίες cloud. Θα 
πρέπει να μπορεί να προσφέρει 
πληροφορίες ταξινομημένες σε 
θεματικές ενότητες. Οι επισκέπτες να 
έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
συγκεκριμένα θεματικά τμήματα 
ενδιαφέροντος. Οι οδηγίες πλοήγησης 
θα λαμβάνονται με τη βοήθεια μιας 
εφαρμογής smartphone.  

δραστηριοτήτων . 
2. Η εργασία έχει ως δεύτερο 
στόχο την δημιουργία ενός 
πλαισίου για πλοήγηση σε 
μουσεία σε πραγματικό χρόνο 
με προσαρμοσμένη και 
εξατομικευμένη πλοήγηση. 
 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην 
εκπαίδευση. 
 
The digital transformation of education 

Η μάθηση από απόσταση και η 
ηλεκτρονική μάθηση, δηλαδή η 
παροχή εκπαίδευσης στους φοιτητές 
από απόσταση στην οποία το 
παιδαγωγικό υλικό σχεδιάζεται, 
προετοιμάζεται και παρουσιάζεται 
ηλεκτρονικά από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, αποτελεί θέμα έντονου 
ενδιαφέροντος και προβληματισμού. 
Τα μαθήματα MOOCs (μαζικά ανοιχτά 
ηλεκτρονικά μαθήματα) είναι 
μαθήματα ανοιχτής πρόσβασης που 
επιτρέπουν απεριόριστη συμμετοχή 
και έχουν φέρει επανάσταση στα 
πανεπιστήμια.  
Καθώς η χρήση των κινητών συσκευών 
και η συνεχής σύνδεση με το 
Διαδίκτυο (κοινωνικά δίκτυα μεταξύ 
άλλων) από τη νέα γενιά που έχει 
αντικειμενικά υψηλότερο τεχνολογικό 
υπόβαθρο, η μάθηση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να 

1. Η εργασία έχει ως πρώτο 
στόχο τη καταγραφή της 
τρέχουσας κατάστασης (state of 
the art) στα μαζικά ανοιχτά 
ηλεκτρονικά μαθήματα 
2. Η εργασία έχει ως δεύτερο 
στόχο τη σύνδεση μεταξύ της 
διαδικτυακής εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και των 
κοινωνικών μέσων εστιάζοντας 
στη διαφορά μεταξύ των 
MOOCs και των κοινωνικών 
μέσων. 
3. Η αξιοποίηση πληροφοριών 
που συλλέγονται από τα 
MOOCs για την υιοθέτηση 
εξατομικευμένων λύσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των  φοιτητών 
και την ανάδειξη της βέλτιστης 
ομάδας-στόχου από την άποψη 
των συμμετεχόντων φοιτητών 

 



λάβει σοβαρά υπόψη αυτό τον 
παράγοντα. Από την άλλη πλευρά, η 
χρησιμοποίηση πληροφοριών που 
συλλέγονται από το IoT και βασίζονται 
σε εργαλεία ανάλυσης Big Data, Cloud 
Computing και Learning Analytics 
επιτρέπουν την υιοθέτηση 
εξατομικευμένων λύσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των φοιτητών ώστε να 
τους βοηθήσει να προσαρμόσουν το 
πρόγραμμα σπουδών τους και να 
ξεπεράσουν τους περιορισμούς και τις 
δυσκολίες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτή 
την εργασία θα επιχειρηθεί μια 
εξειδικευμένη ανάλυση του 
φαινομένου της online εξ αποστάσεως 
μάθησης μέσω των MOOCs.  

και καθηγητών για την επιτυχή 
οργάνωση ενός μαθήματος με 
τη χρήση Διαδικτύου αποτελεί 
τον τρίτο στόχο. 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ο πιστωτικός κίνδυνος σε δείγμα εταιριών 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Credit risk for Athens stock exchange firms. 
 

Θα εξεταστούν οι τάσεις αναφορικά με 
τον πιστωτικό κίνδυνο, την επιμέτρησή 
του για εταιρίες και τα εργαλεία που 
διατίθενται για το σκοπό αυτό 

1)  Ανάδειξη της σημασίας 
επιμέτρησής του πιστωτικού 
κινδύνου 
2) Συσχέτιση με τη διεθνή 
εμπειρία 
3) Εξέταση εγχώριου 
δείγματος με χρήση μεθόδων 
επιμέτρησης του κινδύνου 

 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η επιτροπή ελέγχου στις εταιρίες του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκριτική 
απεικόνιση με τις διεθνείς πρακτικές. 
 
The audit committee in 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 την επιτροπή 
ελέγχουν 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 

1) Εξέταση της διαχρονικής 
εξέλιξης της επιτροπής ελέγχου 
στην ελληνική αγορά 
2) Διερεύνηση του βαθμού 
εφαρμογή τήρησης των 
προβλεπομένων από τις 
εταιρίες του Χρηματιστηρίου 
3) Σύγκριση των 
εφαρμοζόμενων με τις διεθνείς 

 



δείγμα εταιριών του ελληνικού 
χρηματιστηρίου προκειμένου να 
καταγραφούν λεπτομερέστερα 
διαχρονικά οι σχετικές υφιστάμενες 
πρακτικές. 

πρακτικές 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η εταιρική διακυβέρνηση στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών για τις εταιρίες μεγάλης 
κεφαλαιοποίησης. 
 
Corporate governance in the Athens Stock 
Exchange for the large capitalization firms. 

Απεικόνιση της παρούσας κατάστασης 
αναφορικά με την τήρηση της 
εταιρικής διακυβέρνησης στις εταιρίες 
μεγάλης κεφαλαιοποίησης στην 
Ελλάδα. Η έμφαση δίνεται στη 
διαχρονική της εξέλιξη 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 της ΕΔ στην ελληνική 
αγορά 
2) Διερεύνηση του βαθμού 
εφαρμογή της από τις εταιρίες 
του Χρηματιστηρίου 
3) Σύγκριση των 
εφαρμοζόμενων με τις διεθνείς 
πρακτικές 

 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η εταιρική διακυβέρνηση στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών για τις εταιρίες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης. 
 
Corporate governance in the Athens Stock 
Exchange for the medium size capitalization 
firms. 

Απεικόνιση της παρούσας κατάστασης 
αναφορικά με την τήρηση της 
εταιρικής διακυβέρνησης στις εταιρίες 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην 
Ελλάδα. Η έμφαση δίνεται στη 
διαχρονική της εξέλιξη 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) Η εταιρική διακυβέρνηση 
σήμερα για τις εταιρίες μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης 
2) Διερεύνηση του βαθμού 
εφαρμογή της από τις εταιρίες 
του Χρηματιστηρίου 
3) Σύγκριση των 
εφαρμοζόμενων με τις διεθνείς 
πρακτικές 

 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η αγορά της ηλεκτρονικής τραπεζικής στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
 
The web banking market in the Greek 
banking system. 

Θα διερευνηθεί ποιες οι τρέχουσες 
τάσεις στην αγορά ηλεκτρονικής 
τραπεζικής και ποια εικόνα έχει 
διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία. 
Θα εξεταστεί η συσχέτισή της με τις 
μακροπρόθεσμες προοπτικές του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος  

1) Διερεύνηση κατανόησης της 
έννοιας της ηλεκτρονικής 
τραπεζικής 
2) Συσχέτιση με τη διεθνή 
εμπειρία 
3) Διαμόρφωση προοπτικών 
της αγοράς και διατύπωση 

 



προτάσεων 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ανοιχτά Εργαλεία Διοίκησης / 
Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
 
Open-source tools for Business Process 
Reengineering / Management. 

Σήμερα αυξάνεται δραματικά ο 
αριθμός των οργανισμών που 
υιοθετούν Συστήματα Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
(Business process Management 
Systems - BPMS) και τους επιτρέπουν 
να μοντελοποιούν και να ψηφιοποιούν 
τις διαδικασίες τους. Με την 
αυτοματοποίηση των ροών εργασιών 
των διαδικασιών προκύπτουν 
σημαντικά μεν οφέλη για τον 
οργανισμό, αλλά δεν εξασφαλίζεται 
πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα που 
είναι και το ζητούμενο . 
Η εργασία έχει στόχο  να καταγράψει 
τις εργαλειοθήκες ελεύθερου 
λογισμικού και τις δυνατότητες open 
source λογισμικών BPMS. 

1) Καταγραφή εργαλείων και 
των χαρακτηριστικών τους. 
2) Εντοπισμός  κενού που 
υπάρχει στις ανάγκες των 
οργανισμών για τον 
ανασχεδιασμό και τη 
βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών τους  

 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Εφαρμογές εκπαιδευτικής τεχνολογίας για 
την διοίκηση επιχειρήσεων. 
 
Education technology applications for 
management. 

Η ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση των 
πληροφοριακών συστημάτων στην 
καθημερινότητα έχει συμβάλει στην 
ανάπτυξη πλήθους εκπαιδευτικών 
τεχνολογιών. Στην παρούσα εργασία 
θα προσαρμοστεί εκπαιδευτικό υλικό 
που αφορά στο πεδίο της διοίκησης 
επιχειρήσεων, και θα γίνει εφαρμογή 
σε κάποια από τις ήδη ανεπτυγμένες 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες. 

1) Καταγραφή εργαλείων 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας και 
χαρακτηριστικών τους. 
2) Προσαρμογή εκπαιδευτικού 
υλικού 
3) Εφαρμογή σε εργαλείο 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Μοντελοποίηση επιλεγμένων διαδικασιών 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
Modeling selected business processes for 
Independent Authority for Public Revenue  

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα 
πλαίσια της υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. 
εκδίδει με μέριμνα της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης «Εγχειρίδιο επιλεγμένων 

1) Καταγραφή αρχιτεκτονικής 
διαδικασιών ΑΑΔΕ 
2) Αποτύπωση διαδικασιών με 
σημειογραφία BPMN 

 



λειτουργικών διαδικασιών», που 
αφορά σε 44 διαδικασίες. Στα έντυπα 
καταγραφής αυτών των διαδικασιών 
αναγράφονται πληροφορίες όπως ο 
τίτλος της διαδικασίας, η αρμόδια 
υπηρεσία, η/οι υπηρεσία/ες που 
εφαρμόζουν τη διαδικασία (στην 
περίπτωση που είναι διαφορετική/ές 
από την αρμόδια υπηρεσία), η 
συχνότητα εφαρμογής της, κ.λπ., 
απουσιάζει ωστόσο μία αποτύπωση 
της διαδικασίας με κάποια από τις 
ευρέως αποδεκτές σημειογραφίες. Ο 
σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 
αποτυπώσει  σε σημειογραφία BPMN 
ένα υποσύνολο αυτός των 
διαδικασιών.          

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 

 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Η εξόρυξη διαδικασιών για την ανάλυση 
ποδοσφαιρικών αγώνων. 
 
Process mining for football analysis. 

H εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει 
τις δυνατότητες της εξόρυξης 
διαδικασιών για την τακτική ανάλυση 
ποδοσφαιρικών αγώνων. Μέσα από 
συλλογή δεδομένων με την μορφή 

1) Συλλογή πρωτογενών 
δεδομένων από 
ποδοσφαιρικούς αγώνες 
2) Εφαρμογή τεχνικών 
εξόρυξης διαδικασιών  

 



αρχείου καταγραφών γεγονότων θα 
επιχειρηθεί η εξερεύνηση μοτίβων 
αλληλουχιών και αλληλεπιδράσεων με 
διάφορες οπτικές 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ανακάλυψη συχνών αλληλουχιών σε 
δεδομένα γεγονότων. 
 
Discovery of common sequences in event 
data 

Τα δεδομένα γεγονότων 
περιλαμβάνουν (ή μπορεί να 
υποτεθεί) κάποιο χαρακτηριστικό 
απόδοσης «ταυτότητας» στους 
δράστες τους. Έτσι μπορούν να 
σχηματιστούν αλληλουχίες γεγονότων 
ανά δράστη. Η παρούσα εργασία 
καλείται να υλοποιήσει έναν 
αλγόριθμο εντοπισμού των πλέον 
συχνών επιμέρους αλληλουχιών μέσα 
στα δεδομένα. 

1) Ανάπτυξη αλγορίθμου 
ανακάλυψης και υλοποίηση σε 
προγραμματιστικό περιβάλλον 
2) Τεκμηρίωση υπολογιστικού 
εργαλείου 

 

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 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

Ο νέος νόμος 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών 
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας». 
 
The new law 4738/2020 "Debt settlement 
and provision of a second chance" 

Καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση 
των νέων νομοθετικών διατάξεων. 
Ενδεχόμενη σύγκριση με το ν. 
3869/2010. Αποτίμηση του νέου 
νόμου.  

 

Να περιγραφεί το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

Νέες μορφές εργασίας (εκ περιτροπής 
εργασία, τηλεργασία κλπ.) στην εποχή της 
πανδημίας λόγω COVID-19. 

Καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση 
των νέων μορφών εργασιακής σχέσης 
που εμφανίστηκαν λόγω της 

Να σκιαγραφηθούν οι νέες 

μορφές  εργασιακών σχέσεων 

 



 
New forms of work (shift work, teleworking, 
etc.) in the pandemic era due to COVID-19 

πανδημίας 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

Σύσταση εταιρίας μέσω της Υπηρεσία Μιας 
Στάσης (ΥΜΣ). 
 
Establishment of a company through the One 
Stop Service  

Καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση 
της διαδικασίας σύστασης εταιρίας 
μέσω της ΥΜΣ και της αντίστοιχης 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παράθεση 
των «Πρότυπων Καταστατικών»  των 
βασικών εταιρικών τύπων στην 
Ελλάδα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).  
 

Να περιγραφεί η διαδικασία 
σύστασης εταιρίας 

 

ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ανασκόπηση στην εκπαίδευση των λογιστών. 
Τάσεις, παρελθόν, παρόν και μέλλον.  

Η εκπαίδευση των λογιστών και οι 
τάσεις στον τομέα 

Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
παρουσίαση της εκπαίδευσης 
των λογιστών. Μελέτη της 
περίπτωσης της Ελλάδας  
(Ερευνητική) 

 

ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα, 
λογισμικά και δια βίου εκπαίδευση λογιστών 

Εξέταση και συγκριτική ανάλυση των 
μαζικών ανοικτών διαδικτυακών 
μαθημάτων (MOOCS) που αφορούν 
την εκπαίδευση των λογιστών και 
λογισμικών που χρησιμοποιούνται.  

Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
συγκριτική ανάλυση σχετικών 
μαθημάτων, τεχνολογίες που 
υποστηρίζονται (Ερευνητική) 

 

ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Παράγοντες επιτυχούς εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικές ανάγκες των εν ενεργεία 
λογιστών . Η περίπτωση της Ελλάδας 

Καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση 
των εκπαιδευτικών αναγκών των εν 
ενεργεία λογιστών και των 
παραγόντων επιτυχούς εκπαίδευσης.  

Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
παρουσίαση των 
εκπαιδευτικών αναγκών στους 
επαγγελματίες λογιστές.  
Ελλάδα. Έρευνα πεδίου σε 
επαγγελματίες λογιστές 
συγκεκριμένης περιοχής 
(Ερευνητική) 

 

ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών. 
Εφαρμογές και μοντελοποίηση  

Ανασκόπηση στα συστήματα BPMS και 
το μοντέλο BPMN. Εφαρμογή με 
συγκεκριμένο σύστημα 

Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, στα BPMS και 
παρουσίαση του BPMN με 
πρακτικά παραδείγματα. 
Ανάπτυξη σχετικής 
τεκμηρίωσης 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ Οικονομοτεχνική μελέτη για την ένταξη Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν 1) Να καταγραφούν τα στάδια  



ΣΤΕΦΑΝΟΣ επενδυτικού προγράμματος σε καθεστώς 
κρατικής ενίσχυσης. 
 
Feasibility study for the inclusion of an 
investment program in a state grant scheme 

περίπτωση ελληνικής επιχείρησης ή 
οργανισμού που συνέταξε 
οικονομοτεχνική μελέτη με σκοπό την 
ένταξη επενδυτικού προγράμματος σε 
μια από τις επικρατούσες μορφές 
κρατικής ενίσχυσης (αναπτυξιακός 
νόμος, ΕΣΠΑ κλπ.). Η επιχείρηση / ο 
οργανισμός επιλέγεται από τους 
ίδιους τους φοιτητές. 

εκπόνησης της 
οικονομοτεχνικής μελέτης 
2) Να καταγραφούν τα βασικά 
σημεία του επενδυτικού 
σχεδίου, με έμφαση στην 
εφικτότητά του 
3) Να αξιολογηθεί κριτικά η 
οικονομοτεχνική μελέτη ως 
προς την πληρότητά της  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης 
ιδιωτικών επενδύσεων. 
 
Modern forms of private equity financing 

Η εργασία αναφέρεται σε σύγχρονες 
και εναλλακτικές πηγές που 
χρησιμοποιούν οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους. 
Ιδιαίτερα αναφορά υπάρχει στις 
θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (business 
incubators), στο crowdfunding και σε 
λοιπά συνεργατικά σχήματα 
επιχειρείν. 

1) Να καταγραφούν οι 
σύγχρονες τάσεις 
χρηματοδότησης 
2) Να διατυπωθούν τα 
πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των 
εναλλακτικών πηγών 
3) Να αναφερθούν πραγματικά 
παραδείγματα επιχειρήσεων 
που χρησιμοποίησαν τις 
εξεταζόμενες πηγές   

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Αποτίμηση της αξίας εξαγοραζόμενης 
επιχείρησης: Μελέτη περίπτωσης. 
 
Valuation of an acquired business: A case 
study 

Η εργασία ασχολείται με την 
εφαρμογή του υποδείγματος 
προεξόφλησης των ταμειακών ροών 
σε πραγματική επιχείρηση που 
πρόκειται να εξαγοραστεί. Στόχος είναι 
να οριστικοποιηθεί η εύλογη αξία της, 
η οποία θα αποτελεί και το αντίτιμο 
της πώλησης. Η επιχείρηση θα δοθεί 
από τον επιβλέποντα. 

1) Εφαρμογή μεθοδολογίας 
για την αποτίμηση επιχείρησης 
2) Ανάπτυξη προβλέψεων και 
εναλλακτικών σεναρίων 
αποτίμησης 

 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
Οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά την περίοδο 
της κρίσης στην Ελλάδα. 
 
Private Investments during the  economic 
crisis in Greece 

 
Πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων 
στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, 
ερμηνεία, διάρθρωση, συνέπειες, 
επιπτώσεις. 

  

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
Ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων  στην 
Ελλάδα – Μια πρώτη αποτίμηση. 

 
Αξιολόγηση της πορείας, της 
διαδικασίας και των οικονομικών 

  



 
Privatization of airports in Greece - A first 

assessment 

 

αποτελεσμάτων της ιδιωτικοποίησης 
των αεροδρομίων της χώρας. 
Συνέπειες και επιπ΄τωσεις. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψηφιοποίηση στη Λογιστική  O σκοπός της εργασίας είναι να 
αναδειχθούν οι πρόσφατες έρευνες 
που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση 
της Λογιστικής. 

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
2. Συμπεράσματα 

 Δεν είναι 
διαθέσιμο 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Οι εταιρείες με υψηλή απόδοση 
δημοσιοποιούν ολοκληρωμένες αναφορές 
(integrated reporting) 

 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
2. Στατιστική ανάλυση 
3. Συμπεράσματα 

Δεν είναι 
διαθέσιμο 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Χρηματοοικονομική γνώση (financial literacy) 
και συσχέτιση με τη Συμπεριφορική 
Χρηματοοικονομική 

 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
2. Συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγιο 
3. Στατιστική ανάλυση 
4. Συμπεράσματα 

Δεν είναι 
διαθέσιμο 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Νοητική Λογιστική/Μental Accounting  1. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
2. Συμπεράσματα 

Δεν είναι 
διαθέσιμο 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Δομή, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. 
 
Structure; organization; operation, and 
administration of Social Cooperative 
Enterprise. 

Δομή, οργάνωση, λειτουργία και 
διαχείριση Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης. 
 

Μελέτη, βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, εξέταση και 
διερεύνηση της δομής, της 
οργάνωσης, της λειτουργίας και 
της διαχείρισης Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης. 
Ερευνητική. 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Νεοφυής επιχειρηματικότητα και καινοτόμες 
ιδέες νέων.  
 
Start-up entrepreneurship and innovative 
youth ideas.  

Νεοφυής επιχειρηματικότητα και 
καινοτόμες ιδέες νέων. 

Μελέτη, βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, εξέταση, 
διερεύνηση και παρουσίαση της 
διασύνδεσης της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας με τις 
καινοτόμες ιδέες των νέων. 
Ερευνητική.  

 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα. Η συμβολή τους στην τοπική 
ανάπτυξη.  
 
Small and micro-enterprises in Greece. Their 
contribution to local development. 

Οι μικρές και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η 
συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη.  

Μελέτη, βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, εξέταση, 
διερεύνηση και παρουσίαση του 
ρόλου και της συμβολής των 
μικρών και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα στην 

 



τοπική ανάπτυξη. Ερευνητική.  

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού 
στη βιωσιμότητα των τουριστικών 
επιχειρήσεων. 
 
The impact of the coronavirus pandemic on 
the sustainability of the tourism enterprises. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του 
κορωνοϊού στη βιωσιμότητα 
τουριστικών επιχειρήσεων. 

Μελέτη, βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, εξέταση και 
διερεύνηση των επιπτώσεων της 
πανδημίας του κορωνοϊού στη 
βιωσιμότητα τουριστικών 
επιχειρήσεων. Ερευνητική.  

 

 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ο ρόλος και η συμβολή των Κοινωνικών 
Δικτύων στην ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας. 
 
The role and the contribution of the Social 
Networks in entrepreneurship development. 

Ο ρόλος και η συμβολή των 
Κοινωνικών Δικτύων στην ανάπτυξη 
της Επιχειρηματικότητας. 

Μελέτη, βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, εξέταση και 
παρουσίαση του ρόλου και της 
συμβολής των Κοινωνικών 
Δικτύων στην ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Έρευνα για τις οικονομικές επιπτώσεις του 
lockdown στις πολύ μικρές και μικρές 
οντότητες. Μελέτη περίπτωσης.  
 
Research on the financial implications of 
lockdown on micro and small entities. 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. 

1) Ανάλυση των οικονομικών 
μέτρων που λήφθηκαν κατά την 
διάρκεια του lockdown. 
2) Έλεγχος των πεποιθήσεων 
των επιχειρηματιών αναφορικά 
με τα μέτρα οικονομικής 
πρόληψης. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η φορολογική ηθική και η σύνδεσή της με 
την φοροδιαφυγή. Μελέτη περίπτωσης. 
 
Tax Ethics and its connection with the tax 
evasion. 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 

1) Αναζήτηση των παραγόντων 
που λειτουργούν ανασταλτικά 
στο αίσθημα της φορολογικής 
ηθικής. 
2) Διατύπωση μέτρων από την 
μεριά του κράτους που 

 



αποτελεί η κατάδειξη του βαθμού 
επηρεασμού της φορολογικής ηθικής 
των πολιτών 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. 

μπορούν να ενισχύσουν την 
φορολογική εμπιστοσύνη 
κράτους και πολιτών. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Συγκριτική μελέτη. 
 
The tax system of Greece and Cyprus. 
Comparative study. 

Οι διαρκείς φορολογικές αλλαγές που 
συντελούνται την τελευταία δεκαετία 
στην χώρα μας αλλά και στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθιστούν αναγκαία την 
εξέταση της παρούσας κατάστασης 
που συνδέονται άμεσα με την 
οικονομική κρίση. Βασικός σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση 
και η σύγκριση των δομών του 
φορολογικού συστήματος της Ελλάδας 
σε σχέση με την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Στόχος αποτελεί αρχικά η 
καταγραφή των διαφορών ως προς την 
λογιστική αντιμετώπιση των φυσικών 
και νομικών προσώπων στην κάθε 
χώρα και κατ’ επέκταση η σύγκριση 
των δυο συστημάτων. 

1) Ανάλυση του φορολογικού 
συστήματος της Ελλάδας. 
2) Ανάλυση του φορολογικού 
συστήματος της Κύπρου. 
3) Σύγκριση των διαφορών των 
δύο χωρών σε ζητήματα 
φορολογίας. 

 

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

Κίνητρα χρήσης του Facebook, Twiter, 
Instagram, Tik tok από έλληνες καταναλωτές 
γενιάς Ζ 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα ελλήνων 
καταναλωτών της Γενιάς Ζ για να 
εντοπιστούν ΤΑ κίνητρα χρήσης του 
Facebook, Twiter, Instagram, Tik tok 
από αυτούς  

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που επηρεάζουν 
την στάση των ατόμων της 
γενιάς Ζ απέναντι στην στη  
χρήση   του Facebook, Twiter, 
Instagram, Tik tok  
2)  Ταξινόμηση των καναλωτών 
σε ομάδες ανάλογα με την 
συμπεριφορά τους και τη 
στάση τους  
3) Αποτύπωση του 

 



δημογραφικού προφίλ της κάθε 
ομάδας 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

Κίνητρα χρήσης του Facebook, Twiter, 
Instagram, Tik tok από έλληνες καταναλωτές 
γενιάς Υ 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα ελλήνων 
καταναλωτών της Γενιάς υ για να 
εντοπιστούν ΤΑ κίνητρα χρήσης του 
Facebook, Twiter, Instagram, Tik tok 
από αυτούς  

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που επηρεάζουν 
την στάση των ατόμων της 
γενιάς υαπέναντι στην στη  
χρήση   του Facebook, Twiter, 
Instagram, Tik tok  
2)  Ταξινόμηση των καναλωτών 
σε ομάδες ανάλογα με την 
συμπεριφορά τους και τη 
στάση τους  
3) Αποτύπωση του 
δημογραφικού προφίλ της κάθε 
ομάδας 

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

Κίνητρα χρήσης του Facebook, Twiter, 
Instagram, Tik tok από έλληνες καταναλωτές 
γενιάς Χ 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα ελλήνων 
καταναλωτών της Γενιάς Χ για να 
εντοπιστούν ΤΑ κίνητρα χρήσης του 
Facebook, Twiter, Instagram, Tik tok 
από αυτούς  

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που επηρεάζουν 
την στάση των ατόμων της 
γενιάς Χ απέναντι στην στη  
χρήση   του Facebook, Twiter, 
Instagram, Tik tok  
2)  Ταξινόμηση των καναλωτών 
σε ομάδες ανάλογα με την 
συμπεριφορά τους και τη 
στάση τους  
3) Αποτύπωση του 
δημογραφικού προφίλ της κάθε 
ομάδας 

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

Ο τουρισμός περιπέτειας και η εφαρμογή 
του στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε 
δείγμα τουριστικών  επιχειρήσεων και 
φορέων για να εντοπιστούν οι 
κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης 
και προώθησης του τουρισμού 
Περιπέτειας στην Περιφέρεια ΑΜΘ.  

1) Πραγματοποίηση SWOT 
analysis της Περιφέρειας ΑΜΘ 
σχετικά με την τουριστική 
ανάπτυξη. 
2) Πραγματοποίηση PEST 
ανάλυσης  της Περιφέρειας 
ΑΜΘ σχετικά με την τουριστική 

 



ανάπτυξη 
3)  Ανάπτυξη ενός σχεδίου 
δράσης για την ανάπτυξη του 
τουρισμός περιπέτειας και η 
εφαρμογή του τουρισμού 
περιπέτειας στην Περιφέρεια 
ΑΜΘ   

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

Εφαρμογή των εργαλείων του e-marketing 
από τις τουριστικές επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα λόγω της κρίσης COVID 19. Βαθμός 
χρήσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
του e-marketing. 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα τουριστικών  
επιχειρήσεων προκειμένου να 
εντοπιστούν οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τις ελληνικές τουριστικές 
επιχειρήσεις στη χρήση εργαλείων e-
marketing. 

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που επηρεάζουν 
τις ελληνικές επιχειρήσεις  στη 
χρήση εργαλείων e-marketing. 
2)  Ταξινόμηση των 
επιχειρήσεων σε ομάδες 
ανάλογα με την συμπεριφορά 
τους και τη στάση τους  
3) Αποτύπωση του 
δημογραφικού προφίλ της κάθε 
ομάδας 

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

Στρατηγικές μάρκετινγκ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα λόγω της κρίσης 
COVID 19 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα ελληνικών 
τουριστικών επιχειρήσεων για να 
εντοπιστούν οι στρατηγικές 
μάρκετινγκ που υιοθετούν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω 
κρίσης covid 19  

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που επηρεάζουν 
την στρατηγική των 
τουριστικών επιχειρήσεων  
2) Εντοπισμός των 
στρατηγικών  
3) Αποτύπωση του  κάθε 
strategic group 

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

Η Διαφήμιση ως Μέσο Αφύπνισης 
Συνειδήσεων για το Θέμα του COVID 19 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα ελλήνων  πολιτώ 
για να εντοπιστούν οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη στάση των πολιτών 
απέναντι στη χρήση της διαφήμισης 
μέσο  αφύπνισης συνειδήσεων για το 
Θέμα του COVID 19 

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που επηρεάζουν  
τη στάση των πολιτών απέναντι 
στη χρήση της διαφήμισης μέσο  
αφύπνισης συνειδήσεων για το 
Θέμα του COVID 19 

2)  Ταξινόμηση των πολιτών σε 
ομάδες ανάλογα με την 

 



συμπεριφορά τους και τη 
στάση τους  

3) Αποτύπωση του 
δημογραφικού προφίλ της κάθε 
ομάδας 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

Κοινωνικό μάρκετινγκ και COVID-19 Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα ελλήνων  
πολιτών για να εντοπιστούν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση 
των πολιτών απέναντι στη χρήση 
κοινωνικού μάρκετινγκ για την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου σε ότι 
αφορά την αντιμετώπιση του  COVID 
19 

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που επηρεάζουν  
τη στάση των πολιτών απέναντι 
στη  χρήση κοινωνικού 
μάρκετινγκ για την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου 
σε ότι αφορά την αντιμετώπιση 
του  COVID 19 
2) Ταξινόμηση των πολιτών σε 
ομάδες ανάλογα με την 
συμπεριφορά τους και τη 
στάση τους  
3) Αποτύπωση του 
δημογραφικού προφίλ της κάθε 
ομάδας 

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 Το franchising στην Ελληνική αγορά. 
 
Franchising in the Greek market. 
 

   Σκοπός της εργασίας είναι να 
μελετηθoύν λεπτομερώς η έννοια του 
Franchising ,η νομική φύση του 
θεσμού ,και πως  λειτουργεί 
,οργανώνεται αναπτύσσεται και 
ελέγχεται ένα σύστημα   Franchising. 

1)  Πλεονεκτήματα 
μειονεκτήματα και διακρίσεις 
για ένα δίκτυο Franchising 
2) Προυποθέσεις για την 
δημιουργία του Franchising  
3) Περιγραφή της σημερινής 
κατάστασης στην Ελλάδα. 
4) Παρουσίαση μιας 
επιχείρησης που χρησιμοποιεί 
την μέθοδο Franchise   
5)  

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Νέες συνθήκες εργασίας λόγω του Covid19-
Mια εμπειρική έρευνα . 
 
Νew working conditions due to Covid 19- An 

Στην παρούσα εργασία θα 
αναπτυχθούν ζητήματα που 
προέκυψαν στον εργασιακό τομέα  
λόγω του Covid 19.To εν λόγω θέμα 

1) Οι νέες συνθήκες εργασίας 
2) Η τηλεργασία  
3) Οι άδειες  ειδικού σκοπού  

 



empirical research     που προέκυψε από την πανδημία και 
εξαιτίας  της πολύμηνης  διάρκειας σε 
όλον τον κόσμο έχει δημιουργήσει  
νέες συνθήκες στον εργασιακό χώρο  
που πρέπει  να μελετηθούν. .Θά 
διεξαχθεί έρευνα  με ερωτηματολόγιο   

4) Συμπεράσματα ερευνάς  

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Οι οικονομικές επιπτώσεις του Covid19 στην 
οικονομία. Ερευνητική ανάλυση στην 
περιοχή της Καστοριάς και της Καβάλας. 
 
Τhe financial reverberations off the Covid 19 
with search analysis in the area Kastoria and 
Kavala  

H παρούσα εργασία θα περιέχει τις  
οικονομικές επιπτώσεις που 
προκάλεσε ο Covid 19 σε παγκόσμιο 
επίπεδο, στην Ελλάδα, αλλά και σε 
τοπικό επίπεδο  με την βοήθεια  
ερωτηματολογίων . 

1) Ανάλυση των  οικονομικών 
προβλημάτων  
2) Τα οικονομικά μέτρα που 
πάρθηκαν  
3) Συμπεράσματα έρευνας  

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων. 
 
Stock valuation methods 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι η ανάλυση της έννοιας και των 
υφιστάμενων μεθόδων της 
αποτίμησης των επιχειρήσεων  

1) Βασικές έννοιες αποτίμησης  
2) Αντικειμενικοί σκοποί. 
3) Μέθοδοι αποτίμησης  
4) Έρευνα  
5) Συμπεράσματα   

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Καταγραφή κι ανάλυση προτιμήσεων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 
Recording and description of distance 
learning. 

Διεξαγωγή έρευνας με 
ερωτηματολόγιο για τις απόψεις των 
φοιτητών σχετικά με τη διεξαγωγή εξ 
αποστάσεως εκπαιδευσης 

1) Καταγραφή απόψεων 
2) παρουσίαση στατιστικών 
στοιχείων 
3) Εξαγωγή συμπερασμάτων 
και προτάσεων για μελλοντικές 
ενέργειες 

 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Μελέτη ικανοποίησης πελατών. 
 
Analyze of consumer satisfaction 

Καταγραφή και περιγραφή των 
απόψεων των πελατών μιας 
επιχείρησης ή οργανισμού σε ότι 
αφορά την ικανοποίηση τους  
 

1) Καταγραφή ικανοποίησης 
2) Παρουσίαση στατιστικών 
στοιχείων 
3) Εξαγωγή συμπερασμάτων 
και προτάσεων για μελλοντικές 
ενέργειες 

 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Σύγκριση προϋπολογισμών Πανεπιστημίων 
2019 και 2020. 
 
Comparison  of financial budget between 
Universities and TEI 

Καταγραφή και σύγκριση των 
προϋπολογισμών  μεταξύ των 
Πανεπιστημίων της Ελλάδας 
 

1) Καταγραφή 
προϋπολογισμών 
2) Παρουσίαση στατιστικών κι 
οικονομικών  στοιχείων 
3) Σύγκριση 

 



4) Εξαγωγή συμπερασμάτων 
και προτάσεων για μελλοντικές 
ενέργειες 

 


