
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 
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Τίτλος (ελληνικά και αγγλικά) Περίληψη Στόχοι Ώρες ακρόασης 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Η επίδραση της κρίσης του κορονοϊού στη 
ζωή των ανθρώπων 

The impact of the coronavirus crisis on 
people's lives 

Η συνεχιζόμενη κρίση λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού έχει 
πολύπλευρες επιδράσεις στις ζωές των 
ανθρώπων. Στη συγκεκριμένη εργασία 
θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις σε 
διάφορους τομείς όπως η Οικονομία, 
το Επάγγελμα, η Ψυχολογία με τη 
χρήση κατάλληλου δομημένου 
ερωτηματολογίου. 

1)  Ανάλυση και παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων 

2) Εντοπισμός των 
δημογραφικών παραγόντων 
που επηρεάζουν τις απόψεις 
τους. 

1) 3) Κατάταξη σε ομάδες 
ανάλογα με τη στάση τους 

Καθημερινά (1-2) 
 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Η συμβολή των ανοικτών δεδομένων και της 
διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. 

The effect of open data and interoperability 
towards e-government. 

Πολλοί κυβερνητικοί φορείς διαθέτουν 
τα δεδομένα τους ως ανοικτά ώστε να 
είναι διαθέσιμα συνήθως σε μη 
δομημένες μορφές χρησιμοποιώντας 
γλώσσες Ιστού, καθιστώντας δύσκολη 
την επαναχρησιμοποίηση και τη 
δημιουργία νέων πληροφοριών. Από 
την άλλη πλευρά, η 
διαλειτουργικότητα αποτελεί σήμερα 
απαραίτητο χαρακτηριστικό για την 
ανταλλαγή πληροφοριών στα 
πληροφοριακά συστήματα. Η 
συγκεκριμένη εργασία θα αναδείξει 
τον ρόλο αυτών των δύο παραγόντων 
σε ένα επιτυχημένο μοντέλο 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

1) Διερεύνηση εφαρμογής 
ανοικτών δεδομένων και 
διαλειτουργικότητας σε 
κυβερνητικούς φορείς στην 
Ελλάδα. 

2)  Υπολογισμός με μετρήσιμους 
δείκτες της υλοποίησης τους. 

Καθημερινά (1-2) 
 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Η ψηφιοποίηση των λογιστικών υπηρεσιών 
και η προσαρμογή των προγραμμάτων 
σπουδών της Λογιστικής επιστήμης σε αυτήν 

The digitalization of accounting services and 
the adaptation of Accountancy curricula to it. 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής  και 
Επικοινωνιών έχουν δημιουργήσει 
σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή 
της λογιστικής επιστήμης. Οι 
οικονομολόγοι και οι λογιστές θα 
πρέπει αρχικά κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους να αποκτήσουν την 
κατάλληλη γνώση στις σύγχρονες 
ψηφιοποιημένες λογιστικές υπηρεσίες 

1) Ανάλυση και παρουσίαση   
ψηφιοποιημένων λογιστικών 
υπηρεσιών. 

2)   Εντοπισμός των αδυναμιών 
εφαρμογής της ψηφιοποίησης  
υπηρεσιών στα  προγράμματα 
σπουδών της Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής. 

Καθημερινά (1-2) 
 



αλλά και μετά από το τέλος των 
σπουδών τους πρέπει να 
ενημερώνονται και να παρακολουθούν 
σχετικά σεμινάρια. Στη συγκεκριμένη 
εργασία θα πραγματοποιηθεί 
πρωτογενής έρευνα σε κατάλληλο 
δείγμα οικονομολόγων και λογιστών 
προκειμένου να διερευνηθεί κατά 
πόσο τα προγράμματα σπουδών της 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 
έχουν προσαρμοστεί στην υποστήριξη 
των ψηφιοποίημένων λογιστικών 
υπηρεσιών. 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Συνδυαστική χρήση των εργαλείων 
αξιοποίησης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Combined use of social media Utilization 
tools. 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) 
παρέχουν νέους τρόπους ώστε να 
μπορεί ο χρήστης να μοιραστεί τις 
σκέψεις του, με άρθρα και 
πληροφορίες για εκείνον/η ή την 
εταιρία που εργάζεται. Η ύπαρξη 
τόσων πολλών μέσων καθιστά σχεδόν 
απαγορευτική τη συνδυασμένη χρήση 
τους, για την αποφυγή άσκοπων 
πολλαπλών αναρτήσεων με το ίδιο 
περιεχόμενο. Σήμερα, παρέχονται τα 
κατάλληλα εργαλεία για την ελάττωση 
του διαχειριστικού φορτίου για μια 
επιτυχημένη εκστρατεία των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Μερικά από 
αυτά είναι τα Buffer, Hootsuite, Agora 
Pulse, Unfold,  Quuu, MavSocial, 
CoSchedule. Η συγκεκριμένη εργασία 
περιγράψει τα παραπάνω εργαλεία  
διαχείρισης των ΜΚΔ, τη χρήση τους 
για τη δημιουργία 
προγραμματισμένων αναρτήσεων και 
περιεχομένου. 

1) Περιγραφή των σημαντικών 
εργαλείων διαχείρισης των 
ΜΚΔ. 

2) Εξοικείωση με τους τρόπους 
χρήσης τους, τη δημιουργία 
προγραμματισμένων 
αναρτήσεων και 
περιεχομένου. 

3) Ανάλυση και σύγκριση 
περιεχομένου για την 
κατάλληλη αξιοποίηση αυτών 
των εργαλείων. 

Καθημερινά (1-2) 
 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Εργαλεία και εφαρμογές των κοινωνικών 
δικτύων στην προώθηση της εικόνας, των 

Τα  Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(ΜΚΔ) έχουν εξελιχθεί στη διανομή 

1) Περιγραφή της ρομποτικής 
δημοσιογραφίας και της  

Καθημερινά (1-2) 
 



ειδήσεων και των προϊόντων και υπηρεσιών  
επιχειρήσεων και οργανισμών 

Social networking tools and applications in 
promoting the image, news, products and 
services of companies and organizations 

του ειδησεογραφικού περιεχομένου 
για γεγονότα μέσω των Social Media 
και των εφαρμογών (application) 
κινητών τηλεφώνων. Από την άλλη 
πλευρά,  η ανάδυση της ρομποτικής 
δημοσιογραφίας προβάλλει ως μια 
νέα εκσυγχρονιστική διευκόλυνση 
αλλά και απειλή για τους απανταχού 
δημοσιογράφους καθώς 
χρησιμοποιείται τόσο σε παραδοσιακά 
όσο και σε ψηφιακά μέσα 
ενημέρωσης. Η συνεργασία 
παραδοσιακών και νέων μέσων 
ενημέρωσης ανέδειξε επίσης την 
SecondScreen, δηλαδή τη 
συμπεριφορά που έχουν οι 
καταναλωτές να χρησιμοποιούν μαζί 
με την τηλεόραση το smartphone, το 
tablet ή το laptop τους. Η 
συγκεκριμένη εργασία θα περιγράψει 
τα εργαλεία   και τις εφαρμογές των  
ΜΚΔ στην προώθηση της εικόνας, των 
ειδήσεων και των προϊόντων και 
υπηρεσιών  επιχειρήσεων και 
οργανισμών.  

δημοσιογραφίας των πολιτών 
στα μέσα ενημέρωσης. 

2) Εφαρμογή της διανομής 
ειδησεογραφικού 
περιεχομένου από Social Media 
και κινητά τηλέφωνα.  

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Εφαρμογές της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας σε εικονικό περιβάλλον 
υλοποίησης σεναρίων χρήσης τους. 

Applications of financial technology in a 
virtual environment for the implementation 
of their usage scenarios. 

Η χρηματοοικονομική τεχνολογία 
(FinTech) περιγράφει των κλάδο 
παροχής χρηματο-οικονομικών 
υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών και 
έχει φέρει την επανάσταση στον τομέα 
των οικονομικών υπηρεσιών. Σήμερα 
υπάρχουν αρκετές ανοικτές 
πλατφόρμες για υλοποίηση σεναρίων 
σε τραπεζικές συναλλαγές, εμπόριο, 
χρηματοοικονομική κ.ά. Παρά την 
αρχική διαφορά τους από τα εικονικά 

Μελέτη του state of the art 
στη  FinTech 
1. Υλοποίηση σεναρίων 
χρήσης σε πλατφόρμα  
FinTech 

Καθημερινά (1-2) 
 



περιβάλλοντα μάθησης, υπάρχει 
μεγάλη ομοιότητα στην υλοποίηση 
παρόμοιων σεναρίων. Η συγκεκριμένη 
εργασία θα κάνει αρχικά μια 
καταγραφή των υπηρεσιών FinTech 
και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει 
μια γνωστή πλατφόρμα για την 
υλοποίηση σεναρίων χρήσης τους.  

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Διερεύνηση εφαρμογής εταιρικής 
διακυβέρνησης στις εναλλακτικές αγορές. Η 
περίπτωση της Εναλλακτικής Αγοράς του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Corporate governance compliance in 
alternative markets. The case of the 
Alternative Market of ATHEX. 
 

Θα εξεταστεί ο βαθμός εφαρμογής της 
εταιρικής διακυβέρνησης στις 
εναλλακτικές αγορές και ειδικότερα η 
περίπτωση της Εναλλακτικής Αγοράς 
του Χ.Α. Θα διερευνηθούν τα 
χαρακτηριστικά της και οι διαφορές 
που διαπιστώνονται σε σχέση με την 
κύρια αγορά.  

1) Εξέταση της διαχρονικής 
εξέλιξης της εταιρικής 
διακυβέρνησης στην 
ελληνική αγορά 

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

3)  Σύγκριση των 
εφαρμοζόμενων με τις 
διεθνείς πρακτικές 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

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 
Ο εσωτερικός έλεγχος στον τομέα των 
υπηρεσιών. 

Απεικόνιση της παρούσας κατάστασης 
αναφορικά με το βαθμό διείσδυσης 

1) Εξέταση της διαχρονικής 
εξέλιξης του εσωτερικού 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-



Internal Audit in the services sector. του εσωτερικού ελέγχου στις εταιρίες 
του τομέα υπηρεσιών. Διερεύνηση των 
χαρακτηριστικών και βέλτιστων 
πρακτικών του και προτάσεις 
επέκτασης και βελτίωσης. 

ελέγχου στην ελληνική 
αγορά 

2) Διερεύνηση του βαθμού 
εφαρμογή του από εταιρίες 
υπηρεσιών 

3) Διατύπωση προτάσεων 
βελτίωσης  

15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων στην 
ελληνική αγορά. Μια διαχρονική καταγραφή. 
 
The mutual funds market in Greece. An 
intertemporal approach. 
 

Παρουσιάζεται η κατάσταση στην 
αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων με 
έμφαση στις πρόσφατες αλλαγές. 
Απεικονίζονται οι αλλαγές των 
τελευταίων ετών στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι 
διεθνείς προεκτάσεις του θέματος. 

1) Εξέταση της εξέλιξης των 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

2) Διερεύνηση των διεθνών 
τάσεων στη σχετική αγορά 

3) Εξέταση της κατάστασης 
στο ελληνικό 
χρηματοπιστωτικό 
σύστημα 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

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 

3) Εξέταση της παρουσίας 
τους στην ελληνική αγορά 

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 

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 
 



ποσοτικοποιήσει ακριβώς αυτά τα 
στοιχεία και να υποστηρίξει ορθότερα 
τις σχετικές αποφάσεις. Θα γίνει 
εφαρμογή σε μία επιχειρηματική 
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 

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 
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 

1) Καταγραφή αρχιτεκτονικής 
διαδικασιών ΑΑΔΕ 

2) Αποτύπωση διαδικασιών 
με σημειογραφία BPMN 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 



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. 

4) Αποδελτίωση και 
κατηγοριοποίηση 
περιεχομένων 
επιστημονικών εργασιών 

1) 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 

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

2) Τεκμηρίωση υπολογιστικού 
εργαλείου 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 



της από χρήστες που δεν διαθέτει 
προγραμματιστικό υπόβαθρο. 

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 
 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ορθής 
διαχείρισης χρηματοοικονομικής 
συμπεριφοράς. 
Δεν είναι διαθέσιμο 
 

 1. Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

2. Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

3. Αποτελέσματα 
Στατιστικής Ανάλυσης 

4. Συμπεράσματα 

Δευτέρα 12.00-

13.00 & Τετάρτη 

11.00-13.00 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Επενδυτική Δραστηριότητα με έμφαση στην 
ανοχή ρίσκου. 
Δεν είναι διαθέσιμο 
 

 1. Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

2. Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

3. Αποτελέσματα 
Στατιστικής Ανάλυσης 

4. Συμπεράσματα 

Δευτέρα 12.00-

13.00 & Τετάρτη 

11.00-13.00 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψηφιοποίηση στη Λογιστική .   
Δεν είναι διαθέσιμο 
 

 1. Βιβλιογραφική 
επισκόπηση  

2. Συλλογή δεδομένων με 
ερωτηματολόγιο 

3. Αποτελέσματα 
Στατιστικής Ανάλυσης 

4. Συμπεράσματα 

Δευτέρα 12.00-

13.00 & Τετάρτη 

11.00-13.00 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Έρευνα για τις οικονομικές επιπτώσεις του Με δεδομένη την νέα οικονομική 1) Ανάλυση των οικονομικών Τρίτη 12:00-16:00, 



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ lockdown στις επιχειρήσεις εστίασης. 
Μελέτη περίπτωσης.  
 
Research on the financial implications of 
lockdown on catering businesses. Case study. 

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. 

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

Τετάρτη: 12:00-
14:00 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εν μέσω της 
Πανδημίας (COVID- 19). Μελέτη περίπτωσης. 
  
Tax evasion in Greece during the Pandemic 
(COVID-19). Case study. 

Αδιαμφισβήτητα η φοροδιαφυγή 
αποτελεί ένα ζήτημα που ταλανίζει την 
Ελληνική Οικονομία. Κατά την 
τελευταία διετία η εξάπλωση της 
πανδημίας επηρέασε κατά πολύ τον 
τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικής 
κοινότητας. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας αποτελεί η ανάδειξη των 
διαμορφωμένων επιπέδων 
φοροδιαφυγής εν μέσω της 
εφαρμογής των νέων υγειονομικών 
πρωτοκόλλων λόγω του Covid-19 στις 
επιχειρήσεις. Τελικός στόχος της 
εργασίας αποτελεί η αναζήτηση των 
βασικών αιτιών αύξησης του 
φαινομένου της φοροδιαφυγής για 
τους κλάδους των επιχειρήσεων που 
θα μελετηθούν. 

1) Αναζήτηση των παραγόντων 
που λειτουργούν ανασταλτικά 
στο φαινόμενο της 
φοροδιαφυγής.  
2) Εξέταση του βαθμού 
επιρροής της πανδημίας στα 
επίπεδα φοροδιαφυγής των 
επιχειρήσεων. 

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η λογιστική εκπαίδευση στην μετά Covid 
περίοδο.  

Εν μέσω των lockdown που 
δημιούργησε η πανδημία, 

1) Ανάλυση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων σε χώρες του 

Τρίτη 12:00-16:00, 
Τετάρτη: 12:00-



 
Accounting education in the post COVID 
period. 

δημιουργήθηκε έντονος 
προβληματισμός στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα αναφορικά με τον τρόπο 
λειτουργίας της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Βασικός σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση 
της νέας αυτής πραγματικότητας και 
του τρόπου πραγματοποίησης 
συνέχισης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με την χρήση της 
τεχνολογίας. 

εξωτερικού.  

2) Ανάλυση του εκπαιδευτικού 
συστήματος στην Ελλάδα.  

14:00 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Job satisfaction and motivation in the work 
environment 

Διεξαγωγή έρευνας με 
ερωτηματολόγιο για τις απόψεις των 
εργαζομένων   μιας επιχείρησης ή 
οργανισμού σε ότι αφορά την 
ικανοποίηση τους 

1) Καταγραφή απόψεων 
2) παρουσίαση στατιστικών 

στοιχείων 
3) Εξαγωγή συμπερασμάτων 

και προτάσεων για 
μελλοντικές ενέργειες 

Πέμπτη 12.00-
14.00 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο-ηλεκτρονικά βιβλία 
(myData). Λογιστές και οι επιχειρήσεις στην 
ψηφιακή πλατφόρμα. Η άποψη των 
φοροτεχνικών. 
 
E-invoice, accountants and businesses on the 
digital platform. The view of tax advisers. 

Καταγραφή και περιγραφή των 
απόψεων των φοροτεχνικών για την 
εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων 
και την απευθείας διασύνδεσή τους με 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
 

1) Καταγραφή απόψεων 
2) Παρουσίαση στατιστικών 

στοιχείων 
3) Εξαγωγή συμπερασμάτων 

και προτάσεων για 
μελλοντικές ενέργειες 

Πέμπτη 12.00-
14.00 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Καταγραφή απασχόλησης αποφοίτων 
τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής. 
 
Employment record  of Accounting and 
Finance graduates. 

Καταγραφή των δυνατοτήτων 
απασχόλησης και εργασιακής 
κατάστασης των αποφοίτων του 
τμήματος, κατά την τελευταία 
πενταετία 

1) Καταγραφή αποφοίτων 
2) Παρουσίαση απασχόλησης 

τους 
3) Εξαγωγή συμπερασμάτων 

και προτάσεων για 
μελλοντικές ενέργειες 

Πέμπτη 12.00-
14.00 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση 
των εργαζομένων 
 
(Factors affecting employee retention) 

Στο σημερινό επιχειρηματικό 
περιβάλλον, έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
να διερευνηθούν οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη διατήρηση των 
εργαζομένων από τις Ελληνικές 
Επιχειρήσεις. 

1) Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση 

2) Εμπειρική έρευνα (συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων από 
εργαζόμενους) 

3) Στατιστική ανάλυση (SPSS) 

(α) Δευτέρα, 15:00-
16:00,  
(β) Έπειτα από 
επικοινωνία μέσω 
e-mail 
 



4) Αποτελέσματα / 
Συμπεράσματα 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Παράγοντες που επηρεάζουν την πράσινη 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
 
(Factors affecting green supply chain 
management) 

Η πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα είναι 
ταυτόχρονα «μόδα» και αναγκαιότητα 
για τις επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη 
πτυχιακή εργασία θα διερευνήσει του 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
υιοθέτηση πράσινων πρακτικών 
διαχείρισης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας από τις Ελληνικές 
επιχειρήσεις. 

1) Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
2) Εμπειρική έρευνα (συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων  
από επιχειρήσεις) 

3) Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
4) Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

(α) Δευτέρα, 15:00-
16:00,  
(β) Έπειτα από 
επικοινωνία μέσω 
e-mail 
 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

H ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 
 
(Supply Chain Resilience during the COVID-19 
pandemic) 

Η  ανθεκτικότητα της παγκόσμιας 
εφοδιαστικής αλυσίδας, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 
αποτελεί ένα ζήτημα με ιδιαίτερο 
ακαδημαϊκό και πρακτικό ενδιαφέρον. 
Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί 
στις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

1) Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
2) Εμπειρική έρευνα (συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων  
από επιχειρήσεις ) 

3) Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
4) Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

(α) Δευτέρα, 15:00-
16:00,  
(β) Έπειτα από 
επικοινωνία μέσω 
e-mail 
 

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

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). 

1) Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
2) Εμπειρική έρευνα (συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων από 
επιχειρήσεις) 

3) Στατιστική ανάλυση (SPSS) 
4) Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

(α) Δευτέρα, 15:00-
16:00,  
(β) Έπειτα από 
επικοινωνία μέσω 
e-mail 
 

 


