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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

Τίτλος (ελληνικά και αγγλικά) Περίληψη Στόχοι Ώρες ακρόασης 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Η χρήση του IOT στην κτηνοτροφία 
ακρίβειας. 

The use of IOT in precision livestock. 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IOT) 
περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές που 
λειτουργούν αυτόνομα και μπορούν 
να παρέχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες κάθε φορά στους 
χρήστες τους, έτσι ώστε εκείνοι να 
μπορούν να εκτελούν τις εργασίες 
τους με τη μικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση σε χρόνο και χρήμα. Στη 
κτηνοτροφία ακριβείας οι έξυπνες 
συσκευές είναι ικανές να 
αντιλαμβάνονται τις διαδοχικές 
αλλαγές στις συνθήκες του 
περιβάλλοντα χώρου στον οποίο 
εγκαθίστανται και να επικοινωνούν με 
άλλα συστήματα για την ανταλλαγή 
δεδομένων και την επακόλουθη 
παροχή υπηρεσιών.  Η 
παρακολούθηση της θερμοκρασίας και 
της θερμικής καταπόνησης των ζώων, 
καθώς και η αναγνώριση σωματικών 
κινήσεων και ο μηρυκασμός τους 
μπορεί́ να μετρηθεί́ με IoT συσκευές 
και αισθητήρες. Στην πτυχιακή θα 
παρουσιαστούν οι διάφορες 
τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για 
την αναβάθμιση της χειρωνακτικής 
κτηνοτροφίας και οι δυνατότητες 
αξιοποίησης τους. 

1) Παρουσίαση καλύτερων 
παραδειγμάτων εφαρμογής  
κτηνοτροφία ακριβείας. 

1) 2) Προτάσεις για εφαρμογές 
στο μέλλον. 

Καθημερινά (1-2) 
 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Η χρήση του IOT στο έξυπνο σπίτι.  
The use of IOT in smart devices. 

Η χρήση διαφορετικών έξυπνων 
οικιακών συσκευών και συστημάτων 
γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής σε 
πολλά νοικοκυριά. Με την ανάπτυξη 
τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό οι 

1) Η εργασία έχει στόχο να 
αναλύσει την αντίληψη των 
ανθρώπων για τις έξυπνες 
οικιακές συσκευές  

2) Να αναδείξει τους παράγοντες 

Καθημερινά (1-2) 
 



συσκευές αυτές έχουν γίνει πιο 
γρήγορες και μικρότερες, γεγονός που 
καθιστά τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη διαφορετικών έξυπνων 
οικιακών συσκευών πιο βιώσιμη για 
κατασκευή και πώληση εμπορικώς. 
Αυτό διασφαλίζει ότι αυτή η αγορά 
έξυπνων οικιακών συστημάτων δεν 
κυριαρχείται από λίγες μόνο εταιρείες 
και δίνει την ευκαιρία σε 
οποιονδήποτε να τα δοκιμάσει από 
άποψη τιμής. Το δεύτερο βασικό 
σημείο είναι η ευελιξία διαφορετικών 
έξυπνων οικιακών συσκευών.  Στην 
πτυχιακή θα αναλυθούν οι παράγοντες 
που επηρεάζουν την αντίληψη των 
ανθρώπων για τις έξυπνες οικιακές 
συσκευές. 

που επηρεάζουν αυτές τις 
απόψεις. 

Να ερμηνεύσει τους 
παράγοντες που επηρεάζουν 
αυτή την αντίληψη.  

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ανάλυση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην 
Ελλάδα ως προς την εφαρμογή της και 
διασύνδεση της με τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς. Analysis of electronic invoicing 
in Greece in terms of its implementation and 
its connection with audit mechanisms 

Μελέτη, ανάλυση και καταγραφή της 
πορείας την ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης, πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Αλλαγές που 
απαιτούνται από επιχειρήσεις και 
λογιστές, τρόποι αντιμετώπισης 
προβλημάτων και προτάσεις 
βελτίωσης της. Θεσμικές προκλήσεις 
και επιπτώσεις. 

1) Καταγραφή πλεονεκτημάτων. 
2) Αντιμετώπιση προβλημάτων  
3) Προτάσεις βελτίωσης  

Τρόποι διασύνδεσης και 
ελέγχου φορολογικών 
στοιχείων 

Καθημερινά (1-2) 
 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Το ψηφιακό νόμισμα του μέλλοντος και η 
εφαρμογή του κατά την διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19. 
The digital currency of the future and how it 
was affected during the COVID-19 pandemic 

Πριν μερικά χρόνια τα 
κρυπτονομίσματα ήταν άγνωστα στο 
ευρύ κοινό και αποτελούσαν 
αντικείμενο μελέτης μόνο για όσους 
ασχολούνταν με την πληροφορική. Η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας όμως, 
καθώς και τα ιδιαιτέρα 
χαρακτηριστικά τους τα έφεραν στην 
επιφάνεια αποκαλύπτοντας τα 
πλεονεκτήματα τους. Σήμερα, τα 
κρυπτονομίσματα έχουν κατακλύσει 

1) Η αναφορά στο χρήμα, τις 
μορφές, τις ιδιότητες και τις 
λειτουργίες του, ενώ 
αναλύονται τα είδη του 
χρήματος που έχουν 
εφαρμοσθεί μέχρι στιγμής 
στην κοινωνία.   

2) Η παρουσίαση του 
κρυπτονομισμάτος Bitcoin, η 
επίδραση του στην παγκόσμια 
οικονομική αγορά και η 

Καθημερινά (1-2) 
 



την αγορά και αποτελούν μέρος της 
καθημερινότητας πολλών ανθρώπων. 
Η ακμάζουσα άνοδος τους προμηνύει 
την ευοίωνη πορεία τους, καθώς από 
ότι φαίνεται τα κρυπτονομίσματα 
είναι σε θέση να αποτελέσουν το 
κυρίαρχο νόμισμα σε μια μελλοντική 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. 
Συγκεκριμένα το  Bitcoin είναι το 
πρώτο κρυπτονόμισμα που 
δημιουργήθηκε και η τεχνολογία στην 
οποία βασίζεται έφερε μεγάλες 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
μέχρι τώρα πραγματοποιούνται οι 
οικονομικές συναλλαγές. Το Bitcoin 
είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, το οποίο 
είναι ελεύθερο από την φύση του.  
Στην πτυχιακή θα γίνει καταγραφή του 
τρόπου λειτουργίας του Bitcoin κατά 
την περίοδο της πανδημίας COVID-19 
με ανασκόπηση μελετών που έχουν 
ήδη δημοσιευθεί.  

ανάλυση του σχετικά με τις 
απειλές, τις ευκαιρίες, τις 
δυνάμεις και τις αδυναμίες 
που μπορεί να παρέχει μέσω 
της μέθοδος της Swot Analysis.  

Η επίδραση της πανδημίας 
COVID-19 στον τρόπο 
λειτουργίας του Bitcoin στην 
παγκόσμια οικονομική αγορά.  

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Ο ρόλος του τουριστικού πρακτορείου στον 
τουρισμό. 
The role of tourist agency in tourism. 

Τα τουριστικά πρακτορεία αποτελούν 
ένα σημαντικό κομμάτι της 
τουριστικής βιομηχανίας, αφού 
συνδυάζουν τις παροχές όλων των 
υπολοίπων τουριστικών επιχειρήσεων, 
έτσι ώστε να διαφημίζουν και να 
προωθούν προορισμούς στους 
ταξιδιώτες. Στην παρούσα πτυχιακή θα 
γίνει αναφορά στην λειτουργία ενός 
τουριστικού πρακτορείου και στην 
βασική δράση της που είναι να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες των 
τουριστών. Θα αναφερθούν οι 
υπηρεσίες που παρέχει ένα τουριστικό 
πρακτορείο, οι διακρίσεις που έχει και 
επιπροσθέτως η εξέλιξη του με την 

1) Η επίδραση του Διαδικτύου 
στον κλάδο του τουρισμού και 
ειδικότερα τον τομέα των 
τουριστικών πρακτορείων.  

2) Παρουσίαση των συστημάτων 
κρατήσεων που 
χρησιμοποιούνται σε ένα 
τουριστικό πρακτορείο.  

Ανάλυση των στοιχείων της 
έρευνας με ερωτηματολόγιο 
όσον αφορά την οργάνωση και 
λειτουργία των τουριστικών 
γραφείων. 

Καθημερινά (1-2) 
 



πάροδο των χρόνων. Στην πτυχιακή θα 
πραγματοποιηθεί έρευνα για τη 
σημασία του τουριστικού πρακτορείου 
στο τουριστικό κύκλωμα με τη χρήση 
ερωτηματολογίου. 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ανάλυση επένδυσης στον τουριστικό κλάδο. 
Η περίπτωση των ορεινών προορισμών. 
Investment plan in the tourism industry. The 
case of mountain destinations. 
  

Ανάλυση επένδυσης που αφορά στον 
κλάδο του τουρισμού με ειδικότερη 
αναφορά στους ορεινούς 
προορισμούς και τις σχετικές 
επενδύσεις 

1) Εφαρμογή εργαλείων 
ανάλυσης επενδύσεων 

2) Διερεύνηση 
βιωσιμότητας 
επενδύσεων 

1) Διατύπωση πλάνου 
επένδυσης 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης στην 
ελληνική αγορά. Η περίπτωση του 
crowdfunding, οι επιχειρηματικοί άγγελοι και 
τα ιδιωτικά επιχειρηματικά κεφάλαια 
επιχειρηματικών συμμετοχών 
Contemporary financing methods. The case 
of crowdfunding, business angels and venture 
capital funds. 

Θα εξεταστούν οι σύγχρονες μορφές 
χρηματοδότησης στην ελληνική αγορά. 

2) Εξέταση των 
χαρακτηριστικών των 
μορφών αυτών 
επενδύσεων 

3) Διερεύνηση του 
θεσμικού πλαισίου  

3) Καταγραφή των ειδικότερων 
συμμετεχόντων στην αγορά 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η συμμετοχή γυναικών στα Διοικητικό 
Συμβούλιο και σε διευθυντικές θέσεις σε 
επιχειρήσεις. Διερεύνηση του ρόλου της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
The participation of women in Boards and 
administrative positions in businesses. The 
role of corporate governance. 
 
 

Θα εξεταστεί η συσχέτιση εταιρικής 
διακυβέρνησης και παρουσίας 
γυναικών στα ΔΣ και σε διευθυντικές 
θέσεις.  

1) Εξέταση της διαχρονικής 
εξέλιξης της εταιρικής 
διακυβέρνησης 
παγκοσμίως και της 
θέσης των γυναικών 

2) Διερεύνηση του 
θεσμικού πλαισίου  

1) Σύγκριση των 
εφαρμοζόμενων διεθνώς 
με τις ελληνικές πρακτικές 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ανάλυση επένδυσης στον τομέα των 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων σε ορεινές 

Ανάλυση επένδυσης που αφορά στον 
κλάδο τις εναλλακτικές εξωτερικές 

1) Εφαρμογή εργαλείων 
ανάλυσης επενδύσεων 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-



περιοχές. 
Investment plan in the outdoor activities 
sector. The case of mountain destinations. 
 
 

αθλητικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες αναψυχής σε 
ορεινούς προορισμούς.  

2) Διερεύνηση 
βιωσιμότητας 
επενδύσεων 

1) Διατύπωση πλάνου 
επένδυσης 

15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η χρηματοοικονομική τεχνολογία στην 
ελληνική αγορά. Παρούσα κατάσταση και 
μελλοντικές προοπτικές. 
Financial technology in the Greek market. 
Current state and future prospects. 
 

Διερευνάται η σημασία της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και η 
θέση της στην Ελλάδα σήμερα. 

1) Διερεύνηση 
υφιστάμενου πλαισίου 

2) Καταγραφή υπάρχουσας 
κατάστασης 

1) Διαπίστωση μελλοντικών 
προοπτικών 

Τρίτη 12-13.00 και 
Πέμπτη 14.00-
15.00 
 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Μελέτη εφαρμογής του βαθμού διείσδυσης 
των κρυπτονομισμάτων στην ελληνική 
αγορά.  
A study on the use of cryptocurrencies in the 
Greek market 
 
 

Διερευνάται η σημασία της 
κρυπτονομισμάτων και η θέση τους 
στην Ελλάδα σήμερα. 

1) Διερεύνηση 
υφιστάμενου πλαισίου 

2) Καταγραφή υπάρχουσας 
κατάστασης 

1) Διαπίστωση μελλοντικών 
προοπτικών 

 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ο ρόλος των επιτροπών κινδύνου στην 
εταιρική διακυβέρνηση. 
The role of risk committees in corporate 
governance. 

Απεικόνιση της παρούσας κατάστασης 
αναφορικά με την τήρηση της 
εταιρικής διακυβέρνησης και των 
κανόνων που αφορούν στις επιτροπές 
κινδύνου του Δ.Σ. στις εταιρίες του 
ελληνικού χρηματιστηρίου. Η έμφαση 
δίνεται στις αλλαγές που επήλθαν στη 
νομοθεσία και στη σύγκριση με τις 
διεθνείς πρακτικές αναφορικά με την 
αντιμετώπιση του κινδύνου. 
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 
κινδύνου στην ελληνική 
αγορά 

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

3) Σύγκριση των 
εφαρμοζόμενων με τις 
διεθνείς πρακτικές 

 



ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

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

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

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 
 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

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

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

1) Συλλογή πρωτογενούς 
πληροφορίας 

2) Μοντελοποίηση ρόλων 
διοίκησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

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

Ως προϋπολογισμοί δημοσίου 
συμφέροντος εννοούνται τόσο οι 
προϋπολογισμοί δημοσίου χρήματος 
όσο και οι προϋπολογισμοί ιδιωτικών 
φορέων στους οποίους η κοινότητα 
έχει εύλογο συμφέρον, και ως 
προσβασιμότητα εννοείται η 
κατάρτιση συμμετοχικών 
προϋπολογισμών, ανοιχτών 
προϋπολογισμών, προϋπολογισμών 

1) Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
για ανοιχτούς 
προϋπολογισμούς 

2) Εκτίμηση – βαθμολόγηση 
παραμέτρων ανοικτότητας 
προϋπολογισμών για την 
Ελλάδα 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 



για τους πολίτες και έμφυλων 
προϋπολογισμών. Ζητούμενο είναι τα 
σχήματα ανοιχτής διακυβέρνησης και 
τα σύνολα ανοιχτών δεδομένων που 
θα προταθούν να μην 
υπερπροσδιοριστούν με πρόωρες 
σχεδιαστικές αποφάσεις, αλλά να 
είναι ταυτόχρονα περιγεγραμμένα με 
αρκετή σαφήνεια ώστε να είναι 
καθαρό το περιεχόμενό τους, και με 
απλή γλώσσα, κατανοητή σε μη 
ειδικούς. Προβλέπεται επισκόπηση 
πεδίου όσο για όσα υπάρχουν στη 
χώρα μας όσο και για σχετικές διεθνείς 
πρακτικές και καλά παραδείγματα, και 
εκτίμηση ενός δείκτη ανοικτότητας 
προϋπολογισμών για την χώρα μας  

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Ανάλυση συναισθήματος των Οικονομικών 
Νέων. Μία εμπειρική εφαρμογή 
Sentiment Analysis of Financial News. An 
empirical application 

Σε αυτήν την εργασία θα περιγραφούν 
οι βασικοί μηχανισμοί για την 
κατασκευή ενός μοντέλου πρόβλεψης 
το οποίο θα χρησιμοποιεί ως 
δεδομένα εισόδου δείκτες 
συναισθήματος που θα υπολογίζονται 
από δεδομένα κειμένων, ειδικότερα 
από κείμενα που αφορούν οικονομικές 
ειδήσεις. Στα πλαίσια της εργασίας θα 
κατασκευαστεί ένα ειδικό λεξικό που 
να μπορεί να αποδώσει τα 
συναισθήματα του κοινού για 
εταιρείες, μετοχές, 
χρηματοοικονομικές αγορές κτλ και θα 
γίνει μία πιλοτική εφαρμογή για μία 
συγκεκριμένη περίπτωση 
 

4) Καταγραφή των 
μηχανισμών και των 
τεχνικών για την ανάλυση 
συναισθήματος 

5) Συλλογή και κατασκευή 
νέου συνόλου δεδομένων 
για μια μελέτη περίπτωσης 

1) Εφαρμογή υπολογιστικών 
εργαλείων για την πιλοτική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων 

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 

Η έννοια της επιτήδευσης λειτουργιών 
είναι μία έννοια που εισήχθη 
πρόσφατα για να περιγράψει το 
επίπεδο πολυπλοκότητας των 

1) Ανάπτυξη υπολογιστικού 
εργαλείου για την εκτίμηση 
της επιτήδευσης 

Τρίτη 9.00-10.00 & 
Παρασκευή 13.00-
14.00 
 



sophistication through event logs. 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. 

λειτουργιών. 

1) Τεκμηρίωση υπολογιστικού 
εργαλείου 

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 
 

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Οι ρυθμίσεις της σύμβασης μίσθωσης 
εργασίας. Νομολογιακά δεδομένα και 
σύγκριση με τη σύμβαση εξαρτημένης  
εργασίας  
The arrangements of the work lease contract. 
Jurisprudential data and comparison with the 
dependent labor contract 

Έρευνα των ρυθμίσεων της σύμβασης 
μίσθωσης εργασίας, έρευνα στην 
ελληνική νομολογία και συγκριτική 
μελέτη  των δύο συμβάσεων. 

1) Η ερμηνεία νομικών 
ζητημάτων και 
νομοθετικών διατάξεων 
από τα ελληνικά 
δικαστήρια 

2) Ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων / σημείων 
υπεροχής από τη 
συγκριτική μελέτη των δυο 
αυτών συμβάσεων 

 

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Η θέση και τα δικαιώματα των κληρονόμων 
του αποβιώσαντος ομόρρυθμου εταίρου 

Έρευνα της ισχύουσας νομοθεσίας για 
το θέμα αυτό. Νομολογιακά δεδομένα. 

1) Η ανάδειξη προβληματικών  



στην ΟΕ 
The position and rights of the deceased 
general partner's heirs in the GP 

Αναλογική εφαρμογή διατάξεων 
εταιρικού και κληρονομικού δικαίου. 

νομικών ζητημάτων  

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Η ίδρυση και λειτουργία spin off εταιριών 
στην Ελλάδα. 
The establishment and operation of spin off 
companies in Greece 

Η νομοθεσία περί των spin off 
εταιριών. 

1) Η ανάδειξη του ρόλου των 
εταιριών spin off στην 
καινοτομία και η συμβολή 
της νομοθεσίας σε αυτό. 

 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Υπερεμπιστοσύνη (Overconfidence)  
και λήψη οικονομικών αποφάσεων  
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 

Συστηματική Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση  (systematic  l i terature 
review) Χρηματοοικονομική ς Γνώσης  
(Financial  L i teracy)  

Δεν είναι διαθέσιμο  

 5. Εξοικοίωση με τη μέθοδο 

της Συστηματικής 

Βιβλιογραφικής 

Ανασκόπησης  

Δευτέρα 12.00-
13.00 & Τετάρτη 
11.00-13.00 
 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψηφιοποίηση στη Λογιστική 
Δεν είναι  διαθέσιμο  

 1. Βιβλιογραφική 

Ανασκόπηση  

2. Συμπεράσματα 

Δευτέρα 12.00-
13.00 & Τετάρτη 
11.00-13.00 
 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ορθής 
διαχείρισης χρηματοοικονομικής 
συμπεριφοράς (Financial Management 
Behaviour). Δεν είναι  διαθέσιμο  
 

 1. Βιβλιογραφική 

επισκόπηση  

2. Συμπεράσματα 

 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Επίδραση της ψηφιοποίησης στο ελεγκτικό 
επάγγελμα 
Impact of the digitation on the audit 
profession 

Καθώς η ψηφιακή καινοτομία 
εξαπλώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα 
αναγκάζεται να ακολουθήσει. Το 
ζητούμενο δεν είναι αν ο ελεγκτής 
πρέπει να αλλάξει αλλά το πότε και το 
πόσο γρήγορα. 

Ανάλυση των δυνατοτήτων του 
ελεγκτικού κλάδου για 
ψηφιοποίηση 

 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Οι ωφέλειες της λογιστικής δεδουλευμένης 
βάσης στον δημόσιο τομέα 

Οι ωφέλειες της λογιστικής 
δεδουλευμένης βάσης τόσο στους 

Σύγκριση της εφαρμογής του 
μοντέλου της δεδουλευμένης 

 



Benefits of accrual accounting in the public 
sector 

εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς 
χρήστες. Ανάλυση της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας σε συγκεκριμένες 
χώρες με έμφαση στην Ελλάδα και 
Κύπρο 

 

βάσης σε επιλεγμένες χώρες 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Το μέλλον της Εταιρικής Πληροφόρησης 
The Future of Corporate Reporting 

Οι νέοι τρόποι της εταιρικής 
Πληροφόρησης: ESG και Διαχείριση 
Κινδύνων 

Ανάλυση των νέων νομοθεσιών 
που επηρεάζουν την λογιστική 
επιστήμη 

 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Διαμόρφωση της φορολογικής συνείδησης. 
Εμπειρική έρευνα στην περιοχή της Καβάλας. 

   

ΠΑΛΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η συμβολή του Λογισμικού 

Προσομοίωσης Επιχειρήσεων στην 

Εκπαίδευση των Στελεχών Διοίκησης και 

Οικονομίας (The impact of Business 

Simulation Software to the 

Education/Training of Management and 

Finance Executives)  

Τα σύγχρονα Λογισμικά 

Εξομοίωσης Επιχειρήσεων 

(Business Management Simulations) 

χρησιμοποιούνται για να 

εξομοιώσουν οικονομικά 

φαινόμενα, να βοηθήσουν στον 

οικονομικό σχεδιασμό και 

πειραματισμό και στην ανάπτυξη 

εναλλακτικών σεναρίων (πλάνων) 

οικονομικού προϋπολογισμού. Αυτά 

τα καινοτόμα διαδραστικά 

περιβάλλοντα δημιουργούν έναν 

εικονικό επιχειρηματικό κόσμο 

μέσα στον οποίο οι μαθητευόμενοι 

εξερευνούν διάφορα σενάρια 

χρήσης και συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων για κρίσιμα ζητήματα 

διαχείρισης που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί. Τα περιβάλλοντα 

προσομοίωσης διαχείρισης 

προσφέρουν μια βιωματική πτυχή 

στην εκμάθηση περίπλοκων 

συστημάτων και στην τριβή με 

ρεαλιστικές διοικητικές και 

οικονομικές προκλήσεις. Η εργασία 

αυτή θα διερευνήσει τα λογισμικά 

1) Η ανασκόπηση των 

σύγχρονων Λογισμικών 

Εξομοίωσης Επιχειρήσεων 

2) H αξιολόγησή τους ώς 

περιβάλλοντα εκπαίδευσης 

Στελεχών Διοίκησης  

3) H σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της μάθησης 

σε σχέση με τις 

παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας 

 



Προσομοιώσεις Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και τον τρόπο χρήσης 

τους στην Εκπαίδευση των 

Στελεχών Διοίκησης, στον ιδιωτικό 

τομέα αλλά και στα Πανεπιστήμια 

της Ευρώπης, αλλά και Διεθνώς. Θα 

μελετηθεί η επίδραση που έχει η 

άμεση συνέπεια των αποφάσεών 

του χρήστη πάνω σε μια εικονική 

επιχείρηση σε σχέση με την 

παραδοσιακή μέθοδο εκμάθησης 

μέσω διαλέξεων. Προβλέπεται η 

διεξαγωγή δοκιμών με τη χρήση 

λογισμικού προσομοίωσης και τη 

συμμετοχή εθελοντών χρηστών. 

ΠΑΛΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Aντιλήψεις και Πεποιθήσεις 

Επαγγελματιών και Φοιτητών περί της 

Επιχειρηματικής Ευφϋίας και των 

Σύγχρονων Δυνατοτήτων της (Perceptions 

and Beliefs of Professionals and 

University Students about Business 

Intelligence and its Modern Capabilities) 

Η μελέτη μεγάλου όγκου 

δεδομένων με αυτοματοποιημένο 

τρόπο και η γραφική απεικόνιση 

των αποτελεσμάτων ανάλυσης ως 

εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυίας 

έχουν γνωρίσει άνθιση τα τελευταία 

χρόνια και έχουν καταστεί αναγκαία 

στα χέρια των διαφόρων 

επαγγελματιών. Αντικείμενο της 

εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση 

των αντιλήψεων και των 

πεποιθήσεων των επαγγελματιών 

(στελεχών επιχειρήσεων) και των 

φοιτητών σχετικών σχολών (π.χ. 

Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

περί των δυνατοτήτων και 

πλεονεκτημάτων των εργαλείων 

Επιχειρηματικής Ευφυίας και τον 

βαθμό που ανταποκρίνονται αυτά 

στις προσδοκίες των χρηστών τους. 

1) Ο σχεδιασμός και η 

εκτέλεση μιας έρευνας 

πεδίου για τις αντιλήψεις 

και πεποιθήσεις 

επαγγελματιών και 

φοιτητών περί της 

Επιχειρηματικής Ευφυίας 

και δυνατοτήτων της 

2) H εξαγωγή 

συμπερασμάτων και η 

σύγκριση των 

αποτελεσμάτων αυτών με 

αντίστοιχες έρευνες στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό  

3) Η σύγκριση τυχόν 

διαφορών ανάμεσα στις 

διάφορες ομάδες μελέτης 

 

 
Ανάπτυξη Διαδραστικών Μαθησιακών 

Αντικειμένων για τον εμπλουτισμό 

Τα διαδραστικά μαθησιακά 

αντικείμενα (Interactive Learning 

1) Η μελέτη εκπαιδευτικών 

sites (blogs) προς 

 



Εκπαιδευτικών Σεναρίων εκμάθησης της 

Οικονομικής θεωρίας (Development of 

Interactive Learning Objects for 

Enhancing Educational Scenarios on 

Theory of Economics) 

Objects) είναι στοιχεία που έχουν 

υψηλή αυτονομία, διαδραστικότητα, 

επαναχρησιμοποίηση και ικανότητα 

προσαρμογής σε διάφορα 

εκπαιδευτικά σενάρια. Στην τυπική 

εκπαίδευση των σύγχρονων 

κοινωνιών έχουν αναπτυχθεί 

συσσωρευτές μαθησιακών 

αντικειμένων οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται ως αποθετήρια 

για την εξυπηρέτηση των 

διδακτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών διαφόρων βαθμίδων. 

Στην Ελλάδα, αυτό 

πραγματοποιήθηκε με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος 

'Ψηφιακό Σχολείο' και την 

δημοσίευση του συσσωρευτή 

μαθησιακών αντικειμένων 

'Φωτόδεντρο' 

(http://photodentro.edu.gr/aggregato

r/). Στην προτεινόμενη πτυχιακή 

εργασία, θα μελετηθεί το δωρεάν 

διαθέσιμο υλικό που υπάρχει στα 

Ελληνικά και στα Αγγλικά σχετικά 

με την εκμάθηση όρων της 

Οικονομικής Θεωρίας και θα 

αναπτυχθεί μια σειρά ενδεικτικών 

διαδραστικών μαθησιακών 

αντικειμένων (διαδραστικοί χάρτες, 

αφηγήματα, βίντεο, κουΐζ 

αυτοαξιολόγησης, διαδραστικές 

εικόνες, κτλ.). Για την ανάπτυξη 

των ανωτέρω διαδραστικών 

αντικειμένων θα χρησιμοποιηθούν 

απλά δημιουργικά εργαλεία για 

δασκάλους (δεν απαιτείται γνώση 

αναζήτηση και αξιολόγηση 

πολυμεσικά 

εμπλουτισμένου 

εκπαιδευτικού υλικού 

2) Ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση μιας σειράς 

ενδεικτικών διαδραστικών 

μαθησιακών αντικειμένων 

(χωρίς γνώσεις 

προγραμματισμού)  

3) Ο εμπλουτισμός κάποιου 

ενδεικτικού κεφαλαίου από 

βιβλίο του Οργανισμού 

Διδακτικών Βιβλίων ως 

πεδίο εφαρμογής 



προγραμματισμού). Τέλος, τα 

διαδραστικά αντικείμενα θα 

εμπλουτίσουν κάποιο μάθημα 

Οικονομικής θεωρίας Βθμιας 

εκπαίδευσης (προτείνεται αυτό της 

Γ’ Λυκείου, 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/

8547/4722/Arches Oikonomikis-

Theorias_G-Lykeiou-

SpOikPlir_html-apli/ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

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

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

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

Τρίτη 12:00-16:00, 
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 

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 



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. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Η λογιστική εκπαίδευση στην μετά Covid 
περίοδο.  
 
Accounting education in the post COVID 
period. 

Εν μέσω των lockdown που 
δημιούργησε η πανδημία, 
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. 

1) Ανάλυση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων σε χώρες του 
εξωτερικού.  

2) Ανάλυση του εκπαιδευτικού 
συστήματος στην Ελλάδα.  

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

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΕΜΦΣΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ MEΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ   ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

 1) ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ 
BAD BANK ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ.  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  

 1) ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 



ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  

 1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

2) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  

3) ΚΙΝΗΤΡΑ,ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
, ΟΦΕΛΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ,ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,ΣΥΜΠΕΡΑΣ
ΜΑΤΑ 

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.  ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
  
   

 1) ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ME   
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤEΣ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 
ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. .  
 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
   

 1) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ  

2) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΥΟ 
ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    

 

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

TA KΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ ΜΙΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  

 1) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΣΥΣΗ ΤΩΝ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ. 

2) ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΕΝΑΙ ΜΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ 
ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.  

3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
4) ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ 

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ  
5) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

  

ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 TA MH EΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ 
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.  
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ    
 
                
  

 1) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

2) ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

3) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΚΙΝΗΤΡΩΝ  ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
Job satisfaction and motivation in the work 
of accountancy  

Διεξαγωγή έρευνας με 
ερωτηματολόγιο για τις απόψεις 

των εργαζομένων  λογιστικών 
γραφείων σε ότι αφορά την 
ικανοποίηση τους 

1) Καταγραφή απόψεων 
μέσω ερωτηματολογίων 

2) παρουσίαση στατιστικών 
στοιχείων 

3) Εξαγωγή συμπερασμάτων 
και προτάσεων για 
μελλοντικές ενέργειες 

Πέμπτη 12.00-
14.00 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων σε 
ένα επιχειρηματικό κλάδο. (ο κλάδος θα 
επιλεγεί) 
 
E-invoice, accountants and on the digital 
platform. The view of  businessmen. 

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

1) Καταγραφή απόψεων 
μέσω ερωτηματολογίου 

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 

1) καταγραφή αποφοίτων 
2) Παρουσίαση 

απασχόλησης τους με 
χρήση ερωτηματολογίου 

3) Εξαγωγή συμπερασμάτων 
και προτάσεων για 

Πέμπτη 12.00-
14.00 



μελλοντικές ενέργειες 

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) 
4) Αποτελέσματα / 

Συμπεράσματα 

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

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 
 

 


