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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
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ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
- Βιομηχανία 

 

Ερευνητική εργασία ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
δύο εταιριών της ελληνικής αγοράς – 
τομέας βιομηχανίας, σε βάθος 
πενταετίας.  
 
 

1) Να ερευνηθεί ο αντίστοιχος 
τομέας της αγοράς.  

2) Ποιες είναι οι 
δημοφιλέστερες εταιρίες. 

3)  Ποιες είναι οι προοπτικές 
και τάσεις του τομέα – 
εταιρίας. 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
- Υπηρεσίες 

 

Ερευνητική εργασία ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
δύο εταιριών της ελληνικής αγοράς – 
τομέας υπηρεσιών, σε βάθος 
πενταετίας.  
 
 

1) Να ερευνηθεί ο αντίστοιχος 
τομέας της αγοράς.  

2) Ποιες είναι οι 
δημοφιλέστερες εταιρίες.  

3)  Ποιες είναι οι προοπτικές 
και τάσεις του τομέα – 
εταιρίας. 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
- Τουρισμός 

 

Ερευνητική εργασία ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
δύο εταιριών της ελληνικής αγοράς – 
τομέας τουρισμού σε βάθος 
πενταετίας.  
 
 

1) Να ερευνηθεί ο αντίστοιχος 
τομέας της αγοράς.  

2) Ποιες είναι οι 
δημοφιλέστερες εταιρίες. 

3)  Ποιες είναι οι προοπτικές 
και τάσεις του τομέα – 
εταιρίας. 

Τρίτη 11:00-
14:00 
Πέμπτη 
10:00-13:00 

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

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 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 

1) Η εταιρική διακυβέρνηση 
σήμερα για τις εταιρίες 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

2) Διερεύνηση του βαθμού 
εφαρμογή της από τις 
εταιρίες του 
Χρηματιστηρίου 

3) Σύγκριση των 

 



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

εφαρμοζόμενων με τις 
διεθνείς πρακτικές 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Μελέτη αποδόσεων της αγοράς κρατικών 
ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Performance evaluation of Greek 
government bonds. 

 

Θα εξεταστούν οι τάσεις αναφορικά με 
τις ομολογιακές εκδόσεις και οι 
αλλαγές που έχουν επέλθει τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Θα 
εξεταστούν οι αποδόσεις αυτών και η 
θέση τους σε διαφοροποιημένα 
χαρτοφυλάκια. Θα διερευνηθεί η 
ελληνική και ξένη εμπειρία με έμφαση 
στα οφέλη από την έκδοση ομολόγων 
αλλά τεχνικά στοιχεία που αφορούν 
στη διαπραγμάτευσή τους από τις 
αγορές. 

1) Ανάδειξη των αιτιών 
έκδοσης κρατικών 
ομολόγων στις 
οργανωμένες αγορές 

2) Συσχέτιση με τη διεθνή 
εμπειρία 

3) Εξέταση εγχώριου 
δείγματος με έμφαση στα 
χαρακτηριστικά των 
εκδόσεων 

 

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 

Η ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση των 
πληροφοριακών συστημάτων στην 
καθημερινότητα έχει συμβάλει στην 

1) Καταγραφή εργαλείων 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
και χαρακτηριστικών τους. 

 



management. 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. 

2) Προσαρμογή 
εκπαιδευτικού υλικού 

3) Εφαρμογή σε εργαλείο 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Μοντέλο ανάπτυξης εθνικής οικονομίας με 
βάση την οικονομική πολυπλοκότητα. Μία 
εφαρμογή στην Ελλάδα 
A model for national economy development 
based on economic complexity. Application 
for Greece 

Η οικονομική πολυπλοκότητα είναι ένα 
μέτρο που εκφράζει τη διαφοροποίηση 
και την πολυπλοκότητα των εξαγωγών 
μιας χώρας. Με βάση αυτήν είναι 
δυνατόν να προκύψουν αρκετοί 
δείκτες που υποδεικνύουν τρόπους 
ανάπτυξης για τα κράτη. Σε αυτήν την 
εργασία θα υπολογιστούν αυτοί οι 
δείκτες για την ελληνική οικονομία και 
θα γίνουν προτάσεις για το πως αυτή 
μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα. 

1) Συλλογή και υπολογισμός 
δεικτών που βασίζονται 
στην οικονομική 
πολυπλοκότητα. 

2) Προτάσεις ανάπτυξης 

 

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 

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 

1) Ανάπτυξη αλγορίθμου 
ανακάλυψης και 
υλοποίηση σε 
προγραμματιστικό 

 



μπορούν να σχηματιστούν αλληλουχίες 
γεγονότων ανά δράστη. Η παρούσα 
εργασία καλείται να υλοποιήσει έναν 
αλγόριθμο εντοπισμού των πλέον 
συχνών επιμέρους αλληλουχιών μέσα 
στα δεδομένα. 

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 

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο  
The Swiss francs loans 

Περιγραφή του προβλήματος που έχει 
ανακύψει λόγω της μεταβολής της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ 
ελβετικού φράγκου και ευρώ. Ιστορικό 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
επιτοκίων Libor. Καταγραφή των 
νομικών βάσεων που μπορεί να 
επικαλεστεί ο δανειολήπτης. Έρευνα 
των θετικών και απορριπτικών 
δικαστικών αποφάσεων αναφορικά με 
το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό 
φράγκο. Σύγκριση δανείων σε ελβετικό 
φράγκο με δάνεια σε ευρώ.  

1) Να προσδιοριστεί η έννομη 
προστασία των 
δανειοληπτών και να 
καταγραφεί η τρέχουσα 
νομολογία 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

Ο νέος νόμος για τα προσωπικά δεδομένα 
(ν. 4624/2019) 
The new Law  of (greek law 4624/2019) 

 

Καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση 
των νέων νομοθετικών διατάξεων για 
τα προσωπικά δεδομένα. Αποτίμηση 
του νέου νόμου.  

1) Να περιγραφεί το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο σε 
συνδυασμό και με τον 
Κανονισμό 2016/679 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Η λύση της σύμβασης εξαρτημένης Καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση 1) Να γίνει αποτίμηση της  



εργασίας  
 
Τhe termination of the employment contract 

των νομοθετικών διατάξεων για τις 
μορφές λύσης της σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας  

ελληνικής νομοθεσίας και 
έρευνα στον ΟΑΕΔ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
HOTEL BUSINESS SECTOR AND ITS 
CONTRIBUTION TO THE GREEK ECONOMY   

Παρουσίαση του κλάδου του 
Τουρισμού και την επίδραση των 
τουριστικών επιχειρήσεων σε 
διάφορους τομείς της οικονομίας. 
Μετά από μία αναφορά στην ιστορική 
εξέλιξη του τουρισμού στη χώρα μας, 
θα περιγραφεί η κατάσταση του 
Ελληνικού τουρισμού και οι τάσεις που 
παρατηρούνται σε επίπεδο Ελληνικού 
και Παγκόσμιου Τουρισμού. Ανάλυση 
του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
ελληνικού τουρισμού. Θα 
παρουσιασθούν οι κυριότερες 
ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας 
στον τουριστικό τομέα καθώς και τα 
θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
τουριστικής βιομηχανίας. Η συνδρομή 
του τουρισμού στην Ελληνική 
οικονομία (άμεση και έμμεση). 
Προβολή των δυνατοτήτων του 
ελληνικού τουρισμού μέσω της 
ανάπτυξης των ειδικών μορφών 
τουρισμού, καθώς και την επίδραση 
του διαδικτύου στην ανάπτυξη των 
τουριστικών επιχειρήσεων και τις 
θετικές παρενέργειες που θα έχει στο 
σύνολο της η οικονομία. Προτάσεις για 
τη βελτίωση του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος, που θα 
συνεισφέρουν στον κλάδο και στην 
οικονομία. 

1) Καταγραφή μορφών και 
δραστηριοτήτων του 
ελληνικού τουρισμού  

2) Βιβλιογραφική έρευνα 
σχετικά με το θέμα της 
εργασίας 

3) Αναφορά και παρουσίαση 
προγενέστερων ερευνών 
και ανάλυση των 
αποτελεσμάτων 

4) Τεκμηριωμένες προτάσεις 
βελτίωσης του ελληνικού 
τουρισμού 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΕΝΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 

Διερεύνηση των συνεπειών που είχε η 
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση στην οικονομία 
της χώρας μας. Αρχικά θα γίνει μια 

1) Βιβλιογραφική έρευνα 
σχετικά με το θέμα της 
εργασίας 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 



GREECE IN THE EUROPEAN UNION: AN 
ECONOMIC REPORT OF ITS PARTICIPATION                      

εκτεταμένη αναφορά στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, από τα πρώτα βήματα της 
δημιουργίας της μέχρι και την 
τελευταία διεύρυνσή της. Στη συνέχεια 
περιγράφεται η ιστορία της ένταξης 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
από την πρώτη προσχώρηση της 
χώρας στην τότε αποκαλούμενη ΕΟΚ. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις 
πολιτικές οικονομικής σύγκλισης και 
στην αντικατάσταση της δραχμής από 
το Ευρώ. Αναλύονται και 
αξιολογούνται επίσης οι 
προβληματισμοί που διατυπώθηκαν 
και εξακολουθούν να διατυπώνονται 
από διάφορες πλευρές σχετικά με την 
μελλοντική πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Παρουσιάζονται και 
αναλύονται οι επιδράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οικονομίες 
των κρατών μελών της, ενώ 
εξετάζονται κυρίως οι συνέπειες της 
στην εθνική μας οικονομία. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στις απόψεις της 
κοινής γνώμης για την συμμετοχή της 
χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως αυτές αποτυπώνονται σε 
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν.         

2) Αναλυτική παρουσίαση της 
πορείας της χώρας μας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

3) Παρουσίαση και 
αξιολόγηση των 
επιδράσεων της 
συμμετοχής της χώρας μας 
στην οικονομία της 

4) Παρουσίαση και ανάλυση 
αποτελεσμάτων 
δευτερογενών ερευνών 
σχετικά με το θέμα της 
εργασίας  

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
GREEK COMMERCIAL SHIPPING AND 
PROPOSALS TO INCREASE ITS CONTRIBUTION 
TO NATIONAL ECONOMY 

Η εν λόγω εργασία έχει ως κεντρικό 
στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει 
ενδελεχώς τη συμβολή της ελληνικής 
ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Η 
ελληνική ναυτιλία είναι ουσιαστικά η 
σημαντικότερη εξαγωγική βιομηχανία 
της χώρας και διαδραματίζει κρίσιμο 
ρόλο στη λειτουργία της οικονομίας, 
περιορίζοντας, μαζί με τον τουρισμό, 
από τη μία πλευρά διαχρονικά τις 

1) Καταγραφή μορφών και 
δραστηριοτήτων της 
ελληνικής ναυτιλίας 

2) Αναφορά και παρουσίαση 
προγενέστερων ερευνών 
και ανάλυση των 
αποτελεσμάτων 

3) Παρουσίαση και 
αξιολόγηση των 
επιδράσεων της εμπορικής 

ΜΗ 
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συνέπειες που προκύπτουν από το 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και 
συμμετέχοντας από την άλλη ενεργά 
στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας 
για το σύνολο των παραγωγικών 
κλάδων αλλά και στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης. Η ελληνική 
ναυτιλία βρίσκεται διαχρονικά στις 
πρώτες θέσεις και πολλές φορές στην 
πρώτη θέση διεθνώς με κριτήριο 
κατάταξης το πλήθος των πλοίων αλλά 
και τους δείκτες χωρητικότητας. Στην 
εργασία θα πραγματοποιηθεί επίσης 
μία στατιστική παρουσίαση και 
ανάλυση των δεδομένων σχετικά με 
την ελληνική ναυτιλία. Εν κατακλείδι 
θα γίνει αναφορά στους βασικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
κατάσταση, εξέλιξη και δυναμική της 
ελληνικής ναυτιλίας και θα προταθούν 
μέτρα και στρατηγικές για μεγαλύτερη 
και ουσιαστικότερη συμβολή του 
κλάδου στην ελληνική οικονομία.  

ναυτιλίας στην οικονομία 
της χώρας 

4) Εμπειρική έρευνα με 
συλλογή δευτερογενών 
δεδομένων 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 
INSURANCE SYSTEM AND EMPLOYMENT IN 
GREECE: SITUATION, PERSPECTIVES AND 
COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES     

Η εργασία προσεγγίζει και 
πραγματεύεται το ελληνικό 
ασφαλιστικό σύστημα από τα πρώτα 
στάδια θεμελίωσής του έως σήμερα, 
με παράλληλες αναφορές στις διεθνείς 
τάσεις, με σκοπό να γίνει κατανοητή η 
σημερινή κατάσταση αλλά και οι 
προοπτικές του ελληνικού 
ασφαλιστικού συστήματος. Αρχικά θα 
περιγραφούν οι πρώτες μορφές 
κοινωνικής πρόνοιας που 
εμφανίστηκαν, θα αναλυθεί η ανάγκη 
δημιουργίας της κοινωνικής 
ασφάλισης και τέλος θα γίνει ειδική 
αναφορά στα σημεία σταθμούς για 

1) Βιβλιογραφική έρευνα 
σχετικά με το θέμα της 
εργασίας 

2) Αναφορά και παρουσίαση 
προγενέστερων ερευνών και 
ανάλυση των 
αποτελεσμάτων 

3) Εμπειρική έρευνα με 
συλλογή πρωτογενών ή/και 
δευτερογενών δεδομένων 

4) Παρουσίαση και 
αξιολόγηση του 
ασφαλιστικού συστήματος 
της χώρας μας σε σχάση με 
την απασχόληση 
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την εδραίωσή της. Στη συνέχεια θα 
εξετασθούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
των ασφαλιστικών συστημάτων, η 
χρηματοδότησή τους, και οι 
προσδιοριστικοί παράγοντες των 
διανεμητικών και κεφαλαιοποιητικών 
συστημάτων. Επιπλέον θα 
παρουσιασθούν οι βασικοί δείκτες για 
την βιωσιμότητά τους ενώ θα γίνει 
προσπάθεια συγκριτικής ανάλυσης. 
Στη συνέχεια θα διερευνηθούν οι 
βασικοί παράγοντες της κρίσης της 
κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα 
και διεθνώς καθώς και οι θέσεις της 
Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών στο 
συγκεκριμένο πρόβλημα. Ακολούθως 
θα εξετασθεί η διάρθρωση και η δομή 
του ελληνικού ασφαλιστικού 
συστήματος και η επιδράσεις του στην 
απασχόληση. Θα παρουσιασθούν 
επίσης οι σημαντικότερες 
μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του 
ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος 
και τα αποτελέσματα που απέφεραν. 
Στο τέλος θα γίνει μια προσπάθεια 
εκτίμησης της οικονομικής 
βιωσιμότητας και της κοινωνικής 
αποτελεσματικότητας του ελληνικού 
ασφαλιστικού συστήματος με 
παρουσίαση παραδειγμάτων 
ασφαλιστικών συστημάτων άλλων 
χωρών.        

5) Παραδείγματα άλλων 
χωρών σχετικά με το θέμα 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
TELEWORK AND ITS EFFECTS ON 
EMPLOYMENT 

Αρχικά θα παρουσιασθεί και θα 
αναλυθεί η έννοια της τηλεργασίας, 
καταγράφοντας τις μορφές, τα 
χαρακτηριστικά της και τις διαφορές 
της σε σχέση µε την κοινή εργασιακή 
απασχόληση. Στη συνέχεια θα 

1) Βιβλιογραφική έρευνα 
σχετικά με το θέμα της 
εργασίας 

2) Αναφορά και παρουσίαση 
προγενέστερων ερευνών και 
ανάλυση των 
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μελετηθεί η διείσδυση της 
τηλεργασίας στη ζωή μας αλλά και στη 
λειτουργία της οικονομίας γενικότερα, 
μέσα από τα διάφορα είδη 
επαγγελμάτων που ήδη εφαρμόζεται 
αλλά και µέσω της εξέλιξής της τα 
προηγούμενα χρόνια. Στα συνέχεια θα 
περιγραφεί αναλυτικά η εφαρμογή της 
τηλεργασίας στην Ελλάδα σε σύγκριση 
µε άλλες χώρες. Ακολούθως θα 
αναδειχθούν τα οφέλη της 
τηλεργασίας στον αντίποδα των 
δυσχερειών και προβλημάτων που 
επιφέρει κυρίως στον τομέα της 
απασχόλησης. Θα γίνει εκτενής 
αναφορά στο προφίλ του 
τηλεργαζόµενου σχετικά µε τις 
δεξιότητες που απαιτούνται, στην 
τήρηση των συνθηκών εργασίας αλλά 
και του απαραίτητου τεχνολογικού 
εξοπλισµού για τη λειτουργία της 
τηλεργασίας. Στο τέλος θα αξιολογηθεί 
η αλληλεπίδραση τηλεργαζόµενου και 
εργοδότη, θα αναπτυχθούν οι 
ασφαλιστικοί και μισθολογικοί όροι 
και προϋποθέσεις καθώς και οι 
διαδικασίες που ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα έναν τηλεργαζόµενο. Η 
εργασία θα ολοκληρωθεί µε την 
παρουσίαση και αξιολόγηση ερευνών 
που είναι σχετικές με το θέμα και την 
τεκμηριωμένη διατύπωση προτάσεων 
χειρισμού της τηλεργασίας από όλες 
τις επηρεαζόμενες πλευρές.                             

αποτελεσμάτων 
3) Παρουσίαση και 

αξιολόγηση εφαρμογών και 
παραδειγμάτων σχετικών με 
το θέμα της εργασίας 

4) Εμπειρική έρευνα με 
συλλογή και ανάλυση 
πρωτογενών ή/και 
δευτερογενών δεδομένων 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON THE 
GREEK ECONOMY 

Η επιστημονική συζήτηση και έρευνα 
σχετικά με την παγκοσμιοποίηση 
συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη παρά 
τη μη εννοιολογική αποσαφήνιση του 

1) Βιβλιογραφική έρευνα 
σχετικά με το θέμα της 
εργασίας 

2) Αναφορά και παρουσίαση 
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όρου. Σημαντικές εξελίξεις που 
σημειώνονται διεθνώς αποδίδονται, 
συνήθως αορίστως, στην 
παγκοσμιοποίηση με την εντύπωση ότι 
οι αγορές προϊόντων, κεφαλαίου και 
εργασίας είναι πλήρως 
ολοκληρωμένες ή παγκοσμιο-
ποιημένες. Η εργασία επιχειρεί μια 
θεώρηση της διεθνούς και της 
ελληνικής οικονομίας, σε μια 
προσπάθεια να διερευνηθεί το κατά 
πόσο έχει προχωρήσει η 
παγκοσμιοποίηση, μέσα από βασικούς 
μηχανισμούς της, όπως  Διεθνές 
Εμπόριο, Ξένη Άμεση Επένδυση, 
Μισθοί – Απασχόληση, Διεθνείς 
Χρηματαγορές – Χρηματιστήρια, 
Μετανάστευση, Έρευνα & Ανάπτυξη - 
Νέες Τεχνολογίες. Εξετάζει και ερευνά 
τις σημαντικές αναδιαρθρώσεις και 
ανακατατάξεις στη διεθνή οικονομία 
καθώς και τη συμμετοχή της Ελλάδας 
στο διεθνή ανταγωνισμό και ποιες 
είναι ενδεχομένως οι επιδράσεις του 
στην ελληνική οικονομία.    

σχετικών ερευνών και 
ανάλυση των 
αποτελεσμάτων 

3) Παρουσίαση και 
αξιολόγηση εφαρμογών και 
παραδειγμάτων σχετικών με 
το θέμα της εργασίας 

4) Εμπειρική έρευνα με 
συλλογή και ανάλυση 
πρωτογενών ή/και 
δευτερογενών δεδομένων 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
CONSUMER ORGANIZATIONS IN GREECE AND 
THE EUROPEAN UNION          

Μετά από μια εννοιολογική 
προσέγγιση της κατανάλωσης αγαθών 
και υπηρεσιών θα ερευνηθεί η 
συμπεριφορά του καταναλωτή 
σύμφωνα με την «αρχή της 
μεγιστοποίησης της χρησιμότητας», 
που απορρέει από την ικανοποίηση 
των αναγκών του. Ως αντίβαρο στις 
πρακτικές και τους μηχανισμούς των 
επιχειρήσεων για τη διακίνηση και 
πώληση των προϊόντων τους έχουν 
δημιουργηθεί και αναπτυχθεί 
καταναλωτικές οργανώσεις. Με αυτές 

1) Βιβλιογραφική έρευνα 
σχετικά με το θέμα της 
εργασίας 

2) Αναφορά και παρουσίαση 
σχετικών ερευνών και ανά-
λυση των αποτελεσμάτων 

3) Παρουσίαση και 
αξιολόγηση επιλεγμένων 
καταναλωτικών 
οργανώσεων στην Ελλάδα 
και στην ΕΕ 

4) Εμπειρική έρευνα με 
συλλογή και ανάλυση 
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οι καταναλωτές επιδιώκουν από τη μία 
πλευρά την προστασία των 
δικαιωμάτων τους σχετικά π.χ. με την 
πληροφόρηση, την ασφάλεια και την 
ικανοποίηση αναγκών τους κι από τη 
άλλη μεγιστοποίηση της 
ωφελιμότητας τους από το διαθέσιμο 
προσωπικό τους εισόδημα. Η εργασία 
θα μελετήσει και θα ερευνήσει τη 
λειτουργία και τις προοπτικές των 
καταναλωτικών οργανώσεων στην 
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στη συνέχεια θα προτείνει μέτρα και 
τρόπους για την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία τους στην Ελλάδα.       

πρωτογενών ή/και 
δευτερογενών δεδομένων 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
THE CONTRIBUTION OF AGRICULTURAL 
COOPERATIVE UNIONS TO THE 
AGRICULTURAL ECONOMY OF GREECE: THE 
EXAMPLE OF THE RURAL COOPERATIVE 
UNION OF DRAMA - NEVROKOPIO                

Η εργασία θα εξετάσει αρχικά την 
πορεία και την υφιστάμενη κατάσταση 
των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην 
Ελλάδα. Αν και στη χώρα μας η 
συνεταιριστική ιδέα (συνεργατισμός) 
έχει μακρόχρονη παράδοση, τα θετικά 
παραδείγματα ανάπτυξης και 
λειτουργίας των συνεταιρισμών είναι 
πολύ λίγα. Θα διερευνηθούν διεξοδικά 
οι λόγοι και οι αιτίες αυτής της 
εξέλιξης και στη συνέχεια θα αναλυθεί 
ο κεντρικός ρόλος των αγροτικών 
συνεταιρισμών, που ξεκινά από τη 
διαπίστωση ότι ο αγρότης 
μεμονωμένα δεν μπορεί να είναι τόσο 
παραγωγικός και αποτελεσματικός 
όσο µία πιο γενική και συντονισμένη 
δραστηριότητα όπως είναι αυτή του 
συνεταιρισµού. Κι αυτό συμβαίνει 
διότι ο συνεταιρισµός θα πρέπει να 
αποσκοπεί στα κοινά συμφέροντα 
όλων των µελών του µε προσπάθειες 
πιο οργανωμένες και συντονισμένες 

1) Βιβλιογραφική έρευνα 
σχετικά με το θέμα της 
εργασίας 

2) Αναφορά και παρουσίαση 
σχετικών ερευνών και 
ανάλυση των 
αποτελεσμάτων 

3) Παρουσίαση και 
αξιολόγηση εφαρμογών και 
παραδειγμάτων σχετικών με 
το θέμα της εργασίας 

4) Εμπειρική έρευνα με 
συλλογή και ανάλυση 
πρωτογενών ή/και 
δευτερογενών δεδομένων 
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για τον κοινό σκοπό. Με βάση τα 
προαναφερθέντα θα ερευνηθεί στο 
τέλος ο τρόπος λειτουργίας, ο σκοπός 
και οι δραστηριότητες της Αγροτικής 
Συνεταιριστικής Ένωσης Δράμας 
Νευροκοπίου. Θα αναλυθούν οι 
προοπτικές των συνεταιριστικών 
οργανώσεων στην Ελλάδα και θα 
συζητηθούν προτάσεις για την 
βελτίωση της λειτουργίας των 
συνεταιρισμών.   

ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Αποδοτικότητα των Ελληνικών τραπεζών στα 
χρόνια της κρίσης 
Efficiency of Greek banks in times of crisis 

Η εργασία ασχολείται με την 
αποδοτικότητα των Ελληνικών 
τραπεζών, όπως προκύπτει από τη 
διαχρονική και διαστρωματική 
ανάλυση βασικών 
χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών.  

1) Να διαπιστωθεί εάν και σε 
ποιο βαθμό έχει 
μεταβληθεί η 
αποδοτικότητα στα χρόνια 
της κρίσης 

2) Να διατυπωθούν 
προβλέψεις για 
μελλοντικές εξελίξεις στον 
κλάδο 

 

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 

1) Εφαρμογή μεθοδολογία για 
την αποτίμηση επιχείρησης 

2) Ανάπτυξη προβλέψεων και 
εναλλακτικών σεναρίων 
αποτίμησης 

 



της πώλησης. Η επιχείρηση θα δοθεί 
από τον επιβλέποντα. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Επενδυτική Δραστηριότητα με έμφαση στην 
Ανοχή Ρίσκου 

O σκοπός της εργασίας είναι να 
διερευνηθούν παράγοντες που 
σχετίζονται με την Ανοχή Ρίσκου των 
Επενδυτών. 

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

 Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

 Στατιστική ανάλυση 
Συμπεράσματα 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο τουριστικός τομέας και η συσχέτισή του 
στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση 

O σκοπός της εργασίας είναι να 
μελετηθεί η πορεία του τουριστικού 
τομέα. 

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

 Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

 Στατιστική ανάλυση 
Συμπεράσματα 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κίνητρα Φορολογικής  Συμμόρφωσης   O σκοπός της εργασίας είναι να 
διερευνηθούν παράγοντες που 
σχετίζονται με τη φορολογική 
συμμόρφωση. 

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

 Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

 Στατιστική ανάλυση 
Συμπεράσματα 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Φορολογικής 
Συμπεριφοράς 

O σκοπός της εργασίας είναι να 
διερευνηθούν οι παράγοντες που 
προσδιορίζουν τη φορολογική 
συμπεριφορά. 

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

 Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

 Στατιστική ανάλυση 
Συμπεράσματα 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Καταναλωτής O σκοπός της εργασίας είναι μελετηθεί 
η άποψη των καταναλωτών σε σχέση 
με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

 Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

 Στατιστική ανάλυση 
Συμπεράσματα 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Μέτρηση της ανοχής ρίσκου σε ιδιώτες O σκοπός της εργασίας είναι να 
διερευνηθούν παράγοντες που 
σχετίζονται με την Ανοχή Ρίσκου των 
ιδιωτών. 

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

 Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

 Στατιστική ανάλυση 

 



Συμπεράσματα 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

Συμπεράσματα 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

O σκοπός της εργασίας είναι να 
διερευνηθούν παράγοντες που 
σχετίζονται με την Ανοχή Ρίσκου των 
ιδιωτών. 

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

 Στατιστική ανάλυση 
Συμπεράσματα 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Mέτρηση του Χαρακτηριστικού Αποστροφή 
Απώλειας  

O σκοπός της εργασίας είναι να 
μετρηθεί το επίπεδο της αποστρφής 
απώλειας 

 Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

 Στατιστική ανάλυση 
Συμπεράσματα 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Ο 
ρόλος και η συμβολή της καινοτομίας στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Innovation and Entrepreneurship. The role 
and the contribution of innovation in the 
development of new products in small and 
medium-sized enterprises 

Ο ρόλος και η συμβολή της 
καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

1) Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
παρουσίαση του ρόλου και 
της συμβολής της 
καινοτομίας στην ανάπτυξη 
νέων προϊόντων στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Οικονομική ανάλυση Κοινωνικής 
Επιχείρησης. 
Economic analysis of a Social Enterprise 

Οικονομική ανάλυση Κοινωνικής 
Επιχείρησης  

1) Οικονομική ανάλυση 
Κοινωνικής Επιχείρησης 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Η συμβολή και ο ρόλος της 
Επιχειρηματικότητας στην καταπολέμηση 
της ανεργίας στην Ελλάδα την τελευταία 
δεκαετία. 
The contribution and the role of 
Entrepreneurship for the reduction of 
unemployment in Greece the last decade 

Ο ρόλος και η συμβολή της 
Επιχειρηματικότητας στην 
καταπολέμηση της ανεργίας στην 
Ελλάδα την τελευταία δεκαετία 

1) Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
παρουσίαση του ρόλου και 
της συμβολής των μικρών και 
των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στην της 
Επιχειρηματικότητας στην 
καταπολέμηση της ανεργίας 
στην Ελλάδα την τελευταία 
δεκαετία 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Δομή, λειτουργία, οργάνωση και διαχείριση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

Structure, operation, organization and 

Δομή, λειτουργία, οργάνωση και 
διαχείριση Αγροτικών Συνεταιρισμών 

1) Μελέτη, ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας, εξέταση και 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 



management of Agricultural Cooperatives παρουσίαση της δομής, της 

λειτουργίας, της οργάνωσης 

και της διαχείρισης των 

Αγροτικών Συνεταιρισμών 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Εμπορική Ναυτιλία στην Ελλάδα: 
Υφιστάμενη κατάσταση και Ναυτεργατικό 
Δυναμικό. 
Merchant Marine in Greece: Current situation 
and Maritime Workforce 

Εμπορική Ναυτιλία στην Ελλάδα: 
Υφιστάμενη κατάσταση και 
Ναυτεργατικό Δυναμικό 

1) Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
παρουσίαση ζητημάτων 
σχετικών με την υφιστάμενη 
κατάσταση στην Ελληνική 
Εμπορική Ναυτιλία στην 
Ελλάδα και το Ναυτεργατικό 
Δυναμικό 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Εξέταση του ρόλου, της συμβολής και της 
διασύνδεσης του τομέα της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας με την νεανική 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 
Examining the role, the contribution and the 
interrelation between the Social 
Entrepreneurship Sector and young 
entrepreneurship in Greece 

Εξέταση του ρόλου, της συμβολής και 
της διασύνδεσης του τομέα της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με 
την νεανική επιχειρηματικότητα στην 
Ελλάδα 

1) Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
παρουσίαση του ρόλου, της 
συμβολής και της διασύνδεσης 
του τομέα της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας με την 
νεανική επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Η εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής στην 
Ελλάδα τη δεκαετία 2009-2018. 
The evolution of industrial production in 
Greece in the last decade 2009-2018 

Η εξέλιξη της βιομηχανικής 
παραγωγής στην Ελλάδα τη δεκαετία 
2009-2018 

1) Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
παρουσίαση της εξέλιξης της 
βιομηχανικής παραγωγής στην 
Ελλάδα τη δεκαετία 2009-2018 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα και η συμβολή τους στην 
τοπική ανάπτυξη. 
Small and micro sized enterprises in Greece 
and their contribution to local development  

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

1) Μελέτη, ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας, εξέταση και 
παρουσίαση του ρόλου και της 
συμβολής των μικρών και των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων 
στην τοπική ανάπτυξη στην 
Ελλάδα 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 



ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

H Ηθική στην Λογιστική και η αξιοπιστία 
των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 
(Ethics in Accounting and the Reliability of 
Financial Information) 

Μια προσπάθεια σύνδεσης της ηθικής 
στην Λογιστική με την αξιοπιστία των 
Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 

1) Κατά πόσο η ηθική 
καθορίζει την σημασία των 
χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών  

 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Οι επιδράσεις της αλλαγής των ελεγκτικών 
εταιριών στην αντιλαμβανόμενη 
ανεξαρτησία του ελεγκτή και της ποιότητας 
του ελέγχου. 
(The effects of audit firm rotation on 
perceived auditor independence and audit 
quality) 

Σύμφωνα με τον νόμο είναι 
υποχρεωτική η αλλαγή των ελεγκτικών 
εταιριών. Είναι σύμφωνο με την 
ανεξαρτησία και την ποιότητα του 
ελέγχου; 

1) Διερεύνηση της σημασίας 
της αλλαγής των ελεγκτών 
και της σχέσης της με την 
ανεξαρτησία του ελέγχου 

 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Ολοκληρωμένη Πληροφόρηση: Μια 
επισκόπηση των εξελίξεων και των 
επιπτώσεων στα Προγράμματα σπουδών 
της Λογιστικής 
(Integrated Reporting: A Review of 
Developments and their Implications for the 
Accounting Curriculum) 

Νομοθεσία. Υποχρεωτική και μη 
γνωστοποίηση. Ένταξη της 
ολοκληρωμένης πληροφόρησης στα 
προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ 

1) Εμπειρική έρευνα με 
δευτερογενείς ή 
πρωτογενείς πηγές κατά το 
πόσο τα προγράμματα 
σπουδών έχουν εντάξει την 
ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση 

 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Η σημασία των δεξιοτήτων και των τεχνικών 
γνώσεων στα Προγράμματα σπουδών της 
Λογιστικής 
(The importance of soft skills and technical 
knowledge for accounting education 
programmes) 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 
διδάσκονται στα προγράμματα 
σπουδών της Λογιστικής στα Ελληνικά 
ΑΕΙ 

1) Εμπειρική έρευνα με 
πρωτογενείς πηγές σε μέλη 
ΔΕΠ, Επιχειρήσεις και 
φοιτητές 

 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Βιωσιμότητα και εταιρική κοινωνική ευθύνη 
σύμφωνα με την γνώμη των φοιτητών  
(Sustainability and corporate social 
responsibility in the opinion of undergraduate 
students 

Η γνώμη των φοιτητών της Σχολής για 
την βιωσιμότητα και την ΕΚΕ. 
Συσχέτιση με τα διδασκόμενα 
μαθήματα 

1) Εμπειρική έρευνα στους 
φοιτητές της Σχολής για την 
θέση τους για την 
βιωσιμότητα και την ΕΚΕ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Οι διαδικασίες και οι τεχνικές των 
φορολογικών ελέγχων. 
The procedures and techniques of tax audits. 

Οι νέες μέθοδοι φορολογικού ελέγχου 
που εφαρμόζονται στην Ελλάδα 
αποτελούν δείγμα του 
εκσυγχρονισμού των ελέγχων και 
εναρμόνιση της χώρας μας με 
αντίστοιχα πρότυπα νομοθεσιών 
άλλων κρατών. Με στόχο την 

1) Ανάλυση των άμεσων και 
έμμεσων τεχνικών 
φορολογικού ελέγχου. 

 



μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας 
αυτών των τεχνικών θα επιχειρηθεί 
στην παρούσα έρευνα να αναλυθούν 
σε βάθος οι άμεσες και έμμεσες 
τεχνικές ελέγχου  με σκοπό τον 
προσδιορισμό του πραγματικού 
φορολογητέου εισοδήματος των 
φυσικών προσώπων. 

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 
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. 

1) Αναζήτηση των 
παραγόντων που 
λειτουργούν ανασταλτικά 
στο αίσθημα της 
φορολογικής ηθικής. 

2) Διατύπωση μέτρων από την 
μεριά του κράτους που 
μπορούν να ενισχύσουν την 
φορολογική εμπιστοσύνη 
κράτους και πολιτών. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Το επάγγελμα του Λογιστή στην Ελλάδα. 
The profession of accountant in Greece. 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει το ρόλο 
που διαδραματίζει το λογιστικό 
επάγγελμα στην οικονομική ζωή της 
χώρας. Αναλύονται τα καθήκοντα και 
οι ευθύνες που φέρει η συγκεκριμένη 
εργασία και με την χρήση 
ερωτηματολογίου εξάγονται χρήσιμα 
συμπεράσματα αναφορικά με την 
πεποίθηση των ενεργεία λογιστών για 
την εξέλιξη του επαγγέλματος. 

1) Διεξοδική ανάλυση των 
ευθυνών και των 
καθηκόντων των λογιστών. 

 

ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

XΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να 
εξετάσει σε ποιον βαθμό το ποσοστό 
της οικογενειακής ιδιοκτησίας μπορεί 
να επηρεάσει την χειραγώγηση των 
κερδών μια εταιρίας.   

1) Θα πρέπει να εξεταστεί αν 
η σχέση μεταξύ 
οικογενειακής ιδιοκτησίας 
και των διαφορετικών 
μέτρων της χειραγώγησης 

 



κερδών είναι μονοτονική ή 
όχι. 

Με άλλα λόγια εξετάζεται κατά 
το πόσο η οικογενειακή 
ιδιοκτησία λειτουργεί ως 
εργαλείο της εταιρικής 
διακυβέρνησης ή αυξάνει τα 
κόστη πρακτορείας (agency 
costs). 

ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να 
εξετάσει σε ποιον βαθμό το ποσοστό 
της οικογενειακής ιδιοκτησίας μπορεί 
να επηρεάσει τη μερισματική πολιτική 
μιας εταιρίας.   

1) Θα πρέπει να εξεταστεί αν 
η σχέση μεταξύ 
οικογενειακής ιδιοκτησίας 
και του ύψους των 
μερισμάτων είναι 
μονοτονική ή όχι. 

Με άλλα λόγια εξετάζεται κατά 
το πόσο η οικογενειακή 
ιδιοκτησία λειτουργεί ως 
εργαλείο της εταιρικής 
διακυβέρνησης ή αυξάνει τα 
κόστη πρακτορείας (agency 
costs). 

 

ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ 

Η διπλωματική εργασία θα εξετάσει το 
αντίκτυπο των μη 
πραγματοποιηθέντων κερδών ως 
αποτέλεσμα της λογιστικής της 
εύλογης αξίας (fair value accounting) 
στη διανομή των κερδών των εταιριών. 

1) Θα πρέπει να διερευνηθεί 
το κατά πόσο μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη 
επηρεάζουν τη μερισματική 
πολιτική των εταιριών. 

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να 
εξεταστεί η φύση αυτών των 
κερδών (προβλεψιμότητα και 
σταθερότητά τους) και ανάλογα 
θα γίνει η πρόβλεψη για το αν 
θα πρέπει να επηρεάσουν τα 
μερίσματα. 

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΟΦΕΛΗ KAI  ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 1) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΟΦΕΛΗ  



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.  
TELEWORKING AND BUSINESS. BENEFIT AND 
CONCERNS. 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ,  
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 
ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.  

ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.  

2)  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ) ΚΑΙ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  
NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS, AND 
THEIR ROLE IN SOCIETY 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΜΚΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.   

1) ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΟΜΗ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΚΟ. 

2) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ  ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 

3) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΚΟ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. 

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
(Ν.4308/2014)ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.  
END USE WORK AND FINANCIAL 
STATEMENTS ACCORDING TO CREEK 
ACCOUNTING STANDARDS.A CASE STUDY  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ 
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ.   

1) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 

2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
NOMOΘETIKO  ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ,ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΝΟΜΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. 

3) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ   

 

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η πρόβλεψη της εταιρικής χρεοκοπίας 
σύμφωνα με το μοντέλο Ζ-Score του Altman. 
Altman z-score and the company’s likelihood 
of bankruptcy. 

Με την εργασία αυτή γίνεται μια 
προσπάθεια διερεύνησης των 
συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο 
των επιχειρήσεων Μαρμάρου στη 
Δράμα την περίοδο 2015-2019. 

1) Ο υπολογισμός των πέντε 

αριθμοδεικτών και η 

εφαρμογή του μοντέλου. 

2) Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και η 

 



Αναλυτικότερα σύμφωνα με  το 
μοντέλο Altman z-score επιχειρείται να 
προβλεφθεί η πιθανότητα μια 
επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα και 
να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο 
πτώχευσης μέσα στα επόμενα χρόνια. 

εξαγωγή συμπερασμάτων. 

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση εταιρειών με 
τη χρήση αριθμοδεικτών. 
Financial ratio Analysis. 

Η εργασία αυτή έχει ως κύριο 
αντικείμενο την ανάλυση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στον κλάδο των επιχειρήσεων 
Μαρμάρου στη Δράμα.  

1) Ο υπολογισμός των πέντε 

αριθμοδεικτών 

2) Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων 

για τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων αυτών. 

 

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης. Μια 
εμπειρική έρευνα σε επιλεγμένο κλάδο 
εταιρειών της ελληνικής αγοράς 
Working Capital Management. An empirical 
study. 
 

 Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι 
τόσο ώστε να αναφερθεί  η σημασία 
και ο ρόλος του σχεδιασμού και 
ελέγχου ως προς την αποτελεσματική 
αναλογία μεταξύ του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων όσο και να διερευνηθεί  
η  επίδραση του κεφαλαίου κίνησης 
ως προς την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων.   

1) Η επίδραση των 
προσδιοριστικών 
παραγόντων του κεφαλαίου 
κίνησης στην κερδοφορία 
των επιχειρήσεων.   

 

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Διαχείριση κερδών 
 
Earnings management 

Η διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας 
προκειμένου να ωραιοποιήσει τα 
κέρδη της, για τους δικούς της λόγους 
κάθε φορά, καταφεύγει στη χρήση 
συγκεκριμένων πρακτικών για να 
παρουσιάσει μια εικόνα διαφορετική 
από την πραγματική, μέσω των 
δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Παρουσιάζοντας τα 
μοντέλα που μας βοηθούν να 
εντοπίσουμε αν υπάρχουν ενδείξεις ή 
σημάδια διαχείρισης κερδών θα 
χρησιμοποιηθεί ένα από αυτά για την 

1) Παρουσίαση πρακτικών 

χειραγώγησης λογιστικών 

κερδών, 

2) χρησιμοποίηση μοντέλου 

ανίχνευσης των παραπάνω 

τεχνικών για την εμπειρική 

έρευνα σε επιχειρήσεις της 

χώρας μας. 

 



περίπτωση μελέτης ορισμένων 
επιχειρήσεων. 

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Μελέτη για την Επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων του 
τμήματός μας.  
Study for the Vocational rehabilitation of our 
graduate. 

Μια εμπειρική έρευνα για την 
επαγγελματική αποκατάσταση των 
αποφοίτων του τμήματός μας όπου 
μέσα από αυτή θα αναζητηθούν τα 
στοιχεία που προσδιορίζουν τις 
αντιλήψεις των σπουδαστών αλλά και 
τις προσδοκίες των εργοδοτών για να 
καταλήξουμε αν οι απόφοιτοι είναι 
κατάλληλα καταρτισμένοι για να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας και αν το πτυχίο τους 
αποτελεί εφόδιο για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση.   

1) Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

της επαγγελματικής 

αποκατάστασης των 

αποφοίτων 

2) Να προσδιοριστούν τα 

εφόδια και οι δεξιότητες των 

αποφοίτων για την 

επαγγελματική τους 

αποκατάσταση. 

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

H επίδραση των στρατηγικών μάρκετινγκ 
στην αποδοτικότητα των τουριστικών 
επιχειρήσεων  

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα ελληνικών 
τουριστικών επιχειρήσεων για να 
εντοπιστούν οι στρατηγικές 
μάρκετινγκ που υιοθετούν και να 
διερευνηθεί η επίδρασή τους στην 
αποτελεσματικότητα τους 

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που 
επηρεάζουν την στρατηγική 
των τουριστικών 
επιχειρήσεων  

2) Εντοπισμός των 
στρατηγικών  

3) Αποτύπωση του  κάθε 
strategic group 

Διερεύνηση της επίδρασης της 
κάθε στρατηγικής  στην 
αποτελεσματικότητα των 
επιχειρήσεων   

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 
H στάση της γενιάς Z σε ότι αφορά τη χρήση 
ψηφιακών πλατφόρμων τύπου AIRBNB  

 
Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα ατόμων γενιάς Ζ 
προκειμένου να εντοπιστούν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
στάση τους απέναντι στη  χρήση  
ψηφιακών πλατφόρμων τύπου AIRBNB 

1) Εντοπισμός των 
παραγόντων που 
επηρεάζουν την στάση των 
ατόμων της γενιάς Ζ 
απέναντι στην στη  χρήση  
ψηφιακών πλατφόρμων 
τύπου AIRBNB  

2)  Ταξινόμηση των 
καταναλωτών σε ομάδες 

 



ανάλογα με την 
συμπεριφορά τους και τη 
στάση τους  

3) Αποτύπωση του 
δημογραφικού προφίλ της 
κάθε ομάδας 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

Υπερτουρισμός και έξυπνη τουριστική 
ανάπτυξη 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα κατοίκων των 
τουριστικών περιοχών όπου 
πλήττονται από το φαινόμενο του 
υπερτουρισμού προκειμένου να 
εντοπιστούν τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίουν και οι 
στρατηγικές αντιμετώπισης του 
προβλήματος 

1) Εντοπισμός των 
προβλημάτων 
υπερτουρισμού που 
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι  

2)  Ταξινόμηση των 
προβλημάτων σε ομάδες  

3) Εντοπισμός των 
στρατηγικών αντιμετώπισης 
του προβλήματος 

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

Οι στρατηγικές μάρκετινγκ των τουριστικών 
επιχειρήσεων στις περιοχές υπερτουρισμού 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα τουριστικών  
επιχειρήσεων γενιάς προκειμένου να 
εντοπιστούν οι στρατηγικές 
μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις αυτές σε περιοχές που 
πλήττονται από το φαινόμενο του 
υπερτουρισμού. 

1) Εντοπισμός των 

παραγόντων που 

επηρεάζουν την στρατηγική 

των τουριστικών 

επιχειρήσεων  

2) Εντοπισμός των 

στρατηγικών  

3) Αποτύπωση του  κάθε 

strategic group 

 

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

Branding τουριστικού προορισμού Ξάνθης 
και η σημασία των εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού για τον τουριστικό προορισμό. 

Θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και θα πραγματοποιηθεί έρευνα 
πρωτογενή σε δείγμα τουριστών, 
πολιτών και επιχειρήσεων της πόλης 
της Ξάνθης προκειμένου να 
εντοπιστούν οι στρατηγικές branding 
που εφαρμόζει η πόλη της Ξάνθης ως 
τουριστικός προορισμός και η 
διερεύνηση της σημασίας 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού για 

1) Εντοπισμός των παραγόντων 
που επηρεάζουν branding 

2) Εντοπισμός των στρατηγικών 
branding που εφαρμόζει 

3) Διερεύνηση της σημασίας 
εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού για τον τουριστικό 
προορισμό 

 



τον τουριστικό προορισμό 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου 
για τις απόψεις των φοιτητών σε ότι 
αφορά τη χρήση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

1) καταγραφή απόψεων 
2) Χρήση προγράμματος  spss 
3) Ανάλυση και παρουσίαση 

στατιστικών δεδομένων 

 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Έρευνα για τα χαρακτηριστικά των 
πρωτοετών φοιτητών της Καβάλας, σε 
ότι αφορά το φύλο τους, την καταγωγή 
τους, τη βαθμολογία, τις προτιμήσεις 
τους για το τμήμα εισαγωγής τους.  

1) Καταγραφή 
χαρακτηριστικών 

2) Χρήση προγράμματος  spss 
3) Ανάλυση και παρουσίαση 

στατιστικών δεδομένων 

 

 
 
 


