ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ
"Η συμβολή των Κέντρων
Αντωνιάδου Χ.

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην
εξυπηρέτηση του πολίτη. Περίπτωση
των ΚΕΠ του Δήμου Καβάλας".
"K.E.P contribution to citizen's
service. K.E.P of Kavala municipality".

Αντωνιάδου Χ.

"Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Περίπτωση των
Κ.Ε.Π".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΙ

Πρόκειται για ένα καινοτόμο βήμα
προς τη δημιουργία μίας σύγχρονης
Δημόσιας Διοίκησης που να
λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη
και να είναι σε θέση να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του,
παρέχοντας υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες.

1) Στόχος μας είναι να διακινούνται
τα έγγραφα και να μη
μετακινούνται οι πολίτες από
Υπουργείο σε Υπουργείο, ή από
Υπηρεσία σε Υπηρεσία.

Οι συναλλαγές με το Δημόσιο
γίνονται απλούστερες και πιο
γρήγορες μέσα από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

1) Με τα ΚΕΠ αλλάζουμε τον τρόπο
που λειτουργούν οι δημόσιες
υπηρεσίες.

Σημαντικό κομμάτι στην επιτυχία
ενός έργου όπως είναι τα ΚΕΠ, είναι
η συμβολή του προσωπικού και η
ικανότητα του να ανταποκρίνεται
θετικά σε όλες τις προκλήσεις που
του παρουσιάζονται.

1) Η σημαντικότερη εξέλιξη του
θεσμού αφορά στον τρόπο
λειτουργίας του, με στόχο, κυρίως,
τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών

Θα διερευνηθεί ποιες οι σύγχρονες
τάσεις στην έννοια της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα

1) Διεύρυνση κατανόησης της
έννοιας της ΕΚΕ
2) Συσχέτιση με τη διεθνή εμπειρία

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Η΄
ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

"Ministry of Administrative and
Electronic Government.
K.E.P case".

Αντωνιάδου Χ.

Η συμβολή του προσωπικού και η
ικανότητα του αποτελούν σημαντικό
παράγοντα στην επιτυχία του έργου
των ΚΕΠ.
"Personnel's contribution and ability
are key factors to the success of K.E.P
mission"

Γκρος Χ.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στη
σύγχρονη επιχειρηματική
πραγματικότητα και η εφαρμογή

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

της στις εταιρείες του δείκτη FTSE. και διεθνώς. Θα εξεταστεί η
Corporate social responsibility in
Greece and its enforcement from
the FTSE listed firms
Γκρος Χ.

Οι διαγραφές εταιρειών από τις
διεθνείς αγορές. Σύγχρονες τάσεις
και η ελληνική εμπειρία.
Delistings from the international
capital markets. Current state and
the Greek experience

Γκρος Χ.

Η εταιρική διακυβέρνηση στις
εταιρίες του δείκτη μικρής και
μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Συγκριτική απεικόνιση με τις
διεθνείς πρακτικές.
Corporate governance in small and
medium capitalization firms.
Comparative analysis with the
international practices.

Δελιάς Π.

Εφαρμογές λογισμικού για
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και
Διαχείριση Υποθέσεων
Software applications for eprotocol and case management

συσχέτισή της με τις
μακροπρόθεσμες επιδόσεις της
εταιρίας και θα συγκεντρωθούν
δράσεις που πραγματοποιούν οι
δυναμικότερες εταιρίες του
ελληνικού χρηματιστηρίου.
Θα εξεταστούν οι τάσεις αναφορικά
με τις διαγραφές εταιριών από τις
οργανωμένες κεφαλαιαγορές. Θα
παρουσιαστούν οι λόγοι και θα
πραγματοποιηθεί μια μελέτη για την
υπάρχουσα κατάσταση στην
Ελλάδα με ταυτόχρονη καταγραφή
δευτερογενών στοιχείων για την
οικονομικών κατάσταση των
εταιριών προ και μετά τη διαγραφή.
Απεικόνιση της παρούσας
κατάστασης αναφορικά με την
τήρηση της εταιρικής
διακυβέρνησης. 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.
Η εφαρμογές αυτές τις κατηγορίας
έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην
αυτοματοποίηση των διεργασιών,
τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά
και την εξοικονόμηση πόρων και
συνήθως χωρίζονται σε δύο βασικά
συστήματα: το Σύστημα
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και το

3) Κατασκευή δείγματος ενδεικτικών
ενεργειών των εταιριών μέχρι
σήμερα

1)

Ανάδειξη των αιτιών εγγραφών
και διαγραφών από τις
οργανωμένες αγορές
2) Συσχέτιση με τη διεθνή εμπειρία
3) Εξέταση εγχώριου δείγματος με
έμφαση στα
λογιστικά/χρηματοοικονομικά
χαρακτηριστικά των εταιριών

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1) Καταγραφή εφαρμογών
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και
Διαχείρισης Υποθέσεων
2) Ποιοτική Αξιολόγηση εφαρμογών
3) Εφαρμογή επίδειξης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Η πρόταση αξίας της διοίκησης
επιχειρηματικών διαδικασιών
Value Proposition for Business
Process Management

Δελιάς Π.

Λογισμικό εξόρυξης διαδικασιών.
Παρουσίαση και εφαρμογές.

Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων. Η
εργασία θα εξετάσει αν το Σύστημα
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την τήρηση
του βιβλίου πρωτοκόλλου σύμφωνα
με τον Κανονισμό Επικοινωνίας
Δημοσίων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (2003), καθώς και
αν το Σύστημα Διαχείρισης
Υποθέσεων παρέχει μια εδραιωμένη
ροή εργασίας για την επεξεργασία
εγγράφων από διαφορετικούς
χρήστες και την διεκπεραίωση των
αντίστοιχων υποθέσεων, στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων ενός
οργανισμού.
Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της
εργασίας είναι να αποτυπωθεί η
πρόταση αξίας της Διοίκησης
Επιχειρηματικών Διαδικασιών, και
οι τρόποι επικοινωνίας της στις
ανώτερες βαθμίδες διοίκησης ενός
οργανισμού. Καθώς η ΔΕΔ περιέχει
πολύ περισσότερα στοιχεία από τη
μοντελοποίηση διαδικασιών, η
εργασία θα ανιχνεύσει τη
χρησιμότητα τους για τη διοίκηση
ενός οργανισμού. Για τις
αποτύπωση θα χρησιμοποιηθούν
σύγχρονες τεχνικές που
προέρχονται από το αντικείμενο της
επιχειρηματικότητας νεοφυών
επιχειρήσεων.
Η εργασία εστιάζει πάνω σε
ειδικευμένο λογισμικό για την

1) Καθορισμός στοιχείων ΔΕΔ
2) Καταγραφή οφελών
3) Καταγραφή επιχειρηματικών
αναγκών
4) Αποτύπωση πρόταση αξίας

1) Παρουσίαση του ερευνητικού τομέα

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Process Mining Software and its
applications

Δελιάς Π.

Βασισμένος σε αποδείξεις
ανασχεδιασμός διοικητικών
υπηρεσιών του ΤΕΙ ΑΜΘ
Evidence-based process
reengineering in ΕΜATTECH

Δελιάς Π.

To μοντέλο ανάπτυξης SCRUM
πέρα από τα προϊόντα λογισμικού
The SCRUM model beyond
software engineering

εξόρυξη διαδικασιών, έναν σχετικά
νέο ερευνητικό τομέα ο οποίος
ορίζεται ανάμεσα στην
υπολογιστική νοημοσύνη και την
εξόρυξη δεδομένων και στη
μοντελοποίηση και ανάλυση των
διαδικασιών. Στα πλαίσια της
εργασίας γίνεται παρουσίαση του
λογισμικού και υλοποιούνται
κάποιες εφαρμογές επεξηγηματικού
χαρακτήρα
Η εργασία περιλαμβάνει στην
πρώτη φάση της τη συλλογή
δεδομένων με τη μορφή αρχείου
καταγραφών γεγονότων, που
προκύπτουν από την εκτέλεση
διάφορων διοικητικών διαδικασιών
του ιδρύματος. Η συλλογή αυτή θα
γίνει κατά κύριο λόγο χειρονακτικά,
χωρίς όμως να αποκλείεται και η
συμβολή των υπολογιστικών
συστημάτων, αν αυτό είναι εφικτό.
Η δεύτερη φάση της εργασίας,
αφορά στην ανάλυση των
δεδομένων αυτών με εξειδικευμένο
λογισμικό με στόχο είτε την
ανακάλυψη των υφερπουσών
διαδικασιών ή τον έλεγχο
συμμόρφωσης τους ή ακόμη και τις
δυνατότητες εμπλουτισμού τους.
To SCRUM είναι ένα σύγχρονο
μοντέλο ανάπτυξης προϊόντων
λογισμικού που διέπεται ενώ
ταυτόχρονα επεκτείνει τις ευέλικτες
(agile) μεθόδους. Η χρησιμότητα του
είναι τέτοια που η χρήση του έχει
επεκταθεί και σε άλλες περιοχές

της εξόρυξης διαδικασιών και των
εφαρμογών του
2) Τεκμηρίωση λειτουργιών μέσω
εφαρμογών επεξηγηματικού
χαρακτήρα

1) Κατασκευή αρχείου καταγραφής
γεγονότων
2) Ανάλυση δεδομένων με τεχνολογίες
εξόρυξης διαδικασιών
3) Ανασχεδιασμός διαδικασιών

1) Καταγραφή περιπτώσεων
εφαρμογής
2) Ταξινόμηση εφαρμογών
3) Κριτική αποτελεσμάτων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Ανάλυση μοτίβων διαχείρισης
πόρων για ροές εργασιών
Analyzing workflow resource
patterns

Δελιάς Π.

Τεχνικές ανάλυσης
επιχειρηματικών δεδομένων –
Δυνατότητες και κατηγοριοποίηση
Business Analytics techniques –
Potentials and a classification

(πέρα από την ανάπτυξη
λογισμικού). Η εργασία αυτή έχει
σαν στόχο να καταγράψει τέτοιες
εφαρμογές, και να προβεί σε
διάφορες ταξινομήσεις αυτών των
πρακτικών
Τα συστήματα διαχείρισης ροών
εργασιών ή/και τα συστήματα
διαχείρισης διαδικασιών
προσπαθούν να παρέχουν ένα
εργαλείο – οδηγό υλοποίησης των
κοινών επιχειρηματικών
διαδικασιών. Στην αγορά υπάρχουν
διαθέσιμα αρκετά, και διαφορετικά
μεταξύ τους συστήματα. Οι
διαφορές τους οφείλονται κυρίως
στο διαφορετικό τρόπο
αναπαράστασης που χρησιμοποιεί
το κάθε σύστημα, καθώς και στις
διαφορετικές απαιτήσεις που
καλείται να καλύψει. Η εργασία έχει
στόχο να περιγράψει τις διάφορες
αναπαραστάσεις που
χρησιμοποιούνται σε τέτοια
συστήματα για να περιγράψουν
τους πόρους, και να συγκρίνει τα
μοτίβα ανάθεσης τους σε επιμέρους
εργασίας που προσφέρονται.
Η ανάλυση επιχειρηματικών
δεδομένων είναι μία εξαιρετικά
σύνθετη λειτουργία, την οποία οι
αναλυτές υλοποιούν μέσω ενός
πλήθους τεχνικών. Η εργασία αυτή
θα καταγράψει τις πλέον
δημοφιλείς, σημειώνοντας τις
δυνατότητες επίλυσης
προβλημάτων της κάθε μιας, και θα

1) Καταγραφή τεχνικών
αναπαράστασης πόρων σε
συστήματα διαχείρισης
διαδικασιών
2) Καταγραφή και σύγκριση των
μοτίβων ανάθεσης εργασιών /
διαμοιρασμού καθηκόντων.

1) Καταγραφή τεχνικών
2) Χαρακτηρισμός τεχνικών ως προς
διάφορες μεταβλητές

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Μέτρα απόδοσης διοικητικών
υπαλλήλων
Performance measurement for
administrative staff

Ευθυμίου Α.

Οι ΓΟΣ συναλλαγματικής ισοτιμίας
στην περίπτωση των δανείων σε
ελβετικό φράγκο
The exchange rate terms and
conditions in case of Swiss francs
loans

Ευθυμίου Α.

Οι προϋποθέσεις του ν. 3869/2010
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

προβεί στον χαρακτηρισμό τους με
βάση διάφορες μεταβλητές
H έννοια της μέτρησης απόδοσης
είναι πολυδιάστατη, και απαντάται
σε διάφορες μορφές. Επιπλέον, είναι
μία έννοια η οποία εμπλέκεται στη
διοίκηση των οργανισμών, στο
σχεδιασμό των πολιτικών, και στις
απόπειρες μεταρρυθμίσεων. Η
παρούσα εργασία θα προσπαθήσει
να τοποθετήσει τη μέτρηση
απόδοσης στο γίγνεσθαι της
διοίκησης επιχειρήσεων, να
ανιχνεύσει μετρικές επίδοσης για
τους διοικητικούς υπαλλήλους, και
να καταγράψει τις εναλλακτικές
χρησιμοποίησης τους από τα
στελέχη στην προσπάθεια τους για
αποτελεσματικότερη διοίκηση
οργανισμών
Καταγραφή των αντικρουόμενων
απόψεων της θεωρίας ως προς την
εφαρμογή ή όχι του άρθρου 2 του ν.
2251/1994 για την προστασία του
καταναλωτή. Αναφορά άλλων
νομικών βάσεων που ενδεχομένως
μπορούν να τύχουν εφαρμογής.
Έρευνα των θετικών και
απορριπτικών δικαστικών
αποφάσεων αναφορικά με το
ζήτημα των δανείων σε ελβετικό
φράγκο. Σχολιασμός της πρώτης
απόφασης σε συλλογική δίκη που
εκδόθηκε στην Ελλάδα.
Ανάλυση και ερμηνεία των
προϋποθέσεων υπαγωγής
υπερχρεωμένων φυσικών

1) Να οριοθετηθεί εννοιολογικά η
μέτρηση απόδοσης ως τεχνική
διοίκησης
2) Να προταθούν μετρικές απόδοσης
για υπαλλήλους
3) Να καταγραφούν συστάσεις για
βελτίωση της διοίκησης μέσω της
χρήσης μέτρησης απόδοσης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Να προσδιοριστεί η έννομη προστασία
των δανειοληπτών και να καταγραφεί
η τρέχουσα τάση της νομολογίας

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Να προσδιορισθεί η έννομη προστασία
των υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων στην Ελλάδα της

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The conditions of Law 3869/2010
for the indebted households

Κουρτίδης Δ.

Επενδυτική συμπεριφορά και
ανοχή ρίσκου.
Ιnvestors’ behaviour and risk
tolerance.

Κουρτίδης Δ.

Κουρτίδης Δ.

Οι χορηγήσεις των
χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια
της κρίσης.
Loans of financial institutions
during the crisis
Επενδυτική συμπεριφορά και
υπερ-εμπιστοσύνη.
Ιnvestors’ behaviour and
overconfidence

Κώστας Αν.

Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα
Social Economy and Social
Entrepreneurship in Greece

προσώπων στη διαδικασία του ν.
3869/2010. Αναζήτηση
νομολογιακών παραδειγμάτων.
Κριτική αποτίμηση του νόμου όσον
αφορά τις προϋποθέσεις διάσωσης
της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

O σκοπός της εργασίας είναι να
κατανοήσουμε αν επηρεάζεται η
επενδυτική συμπεριφορά από
την ανοχή ρίσκου.

Ο σκοπός της εργασίας είναι
να διερευνηθεί η πορεία
των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και οι δείκτες των
τραπεζών.

Ο σκοπός της εργασίας είναι να
κατανοήσουμε αν επηρεάζεται η
επενδυτική συμπεριφορά από
την υπερ-εμπιστοσύνη.

Η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Οι
αιτίες και οι ιστορικές εξελίξεις που
συνέβαλαν στην ανάδυση του τομέα της
Κοινωνικής Οικονομίας και της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε
Εθνικό Επίπεδο, Βασικές έννοιες, αρχές
και προσδιορισμοί της Κοινωνικής

οικονομικής κρίσης







Βιβλιογραφική επισκόπηση
Κατασκευή ερωτηματολογίου
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Στατιστική ανάλυση
Συμπεράσματα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ






Βιβλιογραφική επισκόπηση
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Στατιστική ανάλυση
Συμπεράσματα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ







Βιβλιογραφική επισκόπηση
Κατασκευή ερωτηματολογίου
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Στατιστική ανάλυση
Συμπεράσματα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης της
συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων μέσω της μελέτης της σχετικής
βιβλιογραφίας, των σχετικών ερευνών και
των μελετών, καθώς και της εξέτασης, της
ανάλυσης και της παρουσίασης του
θέματος της Κοινωνικής Οικονομίας και της

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Κώστας Αν.

Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
στην Ευρώπη
Social Economy and Social
Entrepreneurship in Europe

Κώστας Αν.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
(ερευνητική)
Social Cooperative Enterprises in
Greece (research)

Οικονομίας, Βασικές έννοιες, αρχές και
προσδιορισμοί της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, Η έρευνα και οι
μελέτες για την Κοινωνική Οικονομία
και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα, Το Ελληνικό Θεσμικό
Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία
και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
Οι Οργανώσεις της Κοινωνικής
Οικονομίας και τα μοντέλα των
Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, Οι
αιτίες και οι ιστορικές εξελίξεις που
συνέβαλαν στην ανάδυση του τομέα της
Κοινωνικής Οικονομίας και της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε
Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Βασικές έννοιες,
αρχές και προσδιορισμοί της
Κοινωνικής Οικονομίας, Βασικές
έννοιες, αρχές και προσδιορισμοί της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Η
Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η έρευνα και οι
μελέτες για την Κοινωνική Οικονομία
και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
στην Ευρώπη, Οι Οργανώσεις της
Κοινωνικής Οικονομίας και τα μοντέλα
των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην
Ευρώπη
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, Κριτήρια
συγκρότησης, βασικά χαρακτηριστικά
και σκοποί των Κοινωνικών
Επιχειρήσεων, Οι Κοινωνικοί
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
(ΚοιΣΠΕ) και οι Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ)
στην Ελλάδα, Η σημασία και η συμβολή

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης της
συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων μέσω της μελέτης της σχετικής
βιβλιογραφίας, των σχετικών ερευνών και
των μελετών, καθώς και της εξέτασης, της
ανάλυσης και της παρουσίασης του
θέματος της Κοινωνικής Οικονομίας και της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην
Ευρώπη

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης της
συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων μέσω της μελέτης της σχετικής
βιβλιογραφίας, των σχετικών ερευνών και
των μελετών, καθώς και της διερεύνησης,
της εξέτασης, της ανάλυσης και της
παρουσίασης του θέματος των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων στην απασχόληση, την
κοινωνική συνοχή και την οικονομική
και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, Η
εφαρμογή, οι καλές πρακτικές, το
ανθρώπινο δυναμικό και η εμπειρία της
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα

Μανδήλας Αθ.

Μανδήλας Αθ.

Μανδήλας Αθ.

Προκλήσεις και αγωνίες των
Λογιστών για την εφαρμογή των
Ε.Λ.Π
Challenges of the accountants on
the implementation of the GAS
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στις
μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες.
Corporate social reporting in
professional accounting firms
Εξετάζοντας την εκπαίδευση της
ηθικής στα Προγράμματα
Σπουδών της Λογιστικής. Μια
έρευνα στις απόψεις των
φοιτητών ή (και) των μελών ΕΠ.

Ελλάδα

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Refocusing ethics education in
accounting: an examination of
accounting students
Μανδήλας Αθ.

Δ.Λ.Π για ΜΜΕ. Υλοποίηση και
εφαρμογή τους σε συγκεκριμένη
περιοχή

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Μανδήλας Αθ.

Παραδοσιακά Λογιστικά
Πληροφοριακά Συστήματα και

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

μελλοντικές κατευθύνσεις

Μανδήλας Αθ.

AIS: Traditional and future
directions
Επίδραση της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης στην
λογιστική σύγκλιση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Eﬀect of the global ﬁnancial crisis
on accounting convergence
Μανδήλας Αθ.

Μανδήλας Αθ.

Μια αξιολόγηση του λογιστικού
συστήματος στον δημόσιο τομέα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

AN APPRAISAL OF ACCOUNTING
SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR
Λογιστικά σκάνδαλα, ηθικά
διλήμματα και εκπαιδευτικές
προκλήσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Accounting scandals, ethical
dilemmas and educational
challenges
Μήττας Ν.

Ανάπτυξη Διαδικτυακής
Εφαρμογής για Ανάλυση
Αθλητικών Δεδομένων.
Development of Web-based Sports
Analytics Platform.

Η περιοχή των Sports Analytics
αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο με
τεράστιο ενδιαφέρον με στόχο τη
βελτίωση των υπηρεσιών που
παρέχονται στους ιδιοκτήτες
ομάδων, τους αθλητικούς μάνατζερ,
τους προπονητές, τους οπαδούς κτλ.

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία,
στόχος είναι η δημιουργία ενός webbased εργαλείου, το οποίο θα συλλέγει
δεδομένα από το Διαδίκτυο και θα
παρέχει πολύ-μεταβλητή ανάλυση
δεδομένων (multivariate data analysis)
με στόχο της εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων και dashboards. Η
ανάλυση θα βασίζεται κυρίως σε
τεχνικές στατιστικής, data mining και

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Μήττας Ν.

Μοντέλο Δεξιοτήτων από Αγγελίες
Εργασίας που αναρτώνται σε
Επαγγελματικά Κοινωνικά Δίκτυα
για την Επιστήμη των Δεδομένων.
A Competence Model for Data
Science extracted from Job
Advertisements in Professional
Social Sciences.

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών
πληροφορίας αλλάζει συνεχώς τον
καθημερινό τρόπο εργασίας και
οργάνωσης και διοίκησης
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις
Πληροφορικής αντιμετωπίζουν μία
σημαντική πρόκληση που αφορά
την ορθή επιλογή και διοίκηση του
ανθρώπινου δυναμικού. Για τον
λόγο αυτόν, αναπτύχθηκε ένα
καινούργιο επιστημονικό πεδίο,
γνωστό ως “people analytics-PA”, το
οποίο περιλαμβάνει χρήση
δεδομένων και μεθοδολογιών
ανάλυσης με στόχο την κατανόηση
και βελτιστοποίηση του ρόλου του
ανθρώπινου παράγοντα.

machine learning. Για την υλοποίηση
του web-based tool θα χρησιμοποιηθεί
το πακέτο Shiny
(http://shiny.rstudio.com) και η
στατιστική γλώσσα R (https://www.rproject.org).
Στην παρούσα Διπλωματική εργασία,
το κύριο ερευνητικό πρόβλημα είναι η
μοντελοποίηση απαιτούμενων
δεξιοτήτων για την πλήρωση θέσεων
εργασίας που βασίζονται στην ανάλυση
δεδομένων από διαδικτυακές πηγές και
κοινωνικά δίκτυα. Στόχος, λοιπόν είναι
να καταγραφούν οι δεξιότητες που
απαιτούνται για θέσεις εργασίας που
αφορούν την Επιστήμη των Δεδομένων
(Data Science).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Νικολαΐδης Μ.

Διαστάσεις του φαινομένου
«θνησιμότητα» των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα. Ειδικότερα μετά την
οικονομική κρίση.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Νικολαΐδης Μ.

Σύνταξη μακροπρόθεσμου
επιχειρηματικού (Business plan).
Περίπτωση εφαρμογής σε
συγκεκριμένο κλάδο, επιχείρηση,
και περιοχή

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Νικολαΐδης Μ.

Προοπτικές της νεανικής
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
και στην Ουαλία.
Συγκριτική χρηματοοικονομική
ανάλυση. Περίπτωση εφαρμογής
σε συγκεκριμένη κλάδο της
ελληνικής οικονομίας και περιοχή
Διερευνητική προσέγγιση της
απόδοσης της δημόσιας διοίκησης.
Περίπτωση εφαρμογής στην
Ελλάδα.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Νικολαΐδης Μ.

Εμπειρική έρευνα : Περίπτωση
εφαρμογής σχετικά με τη συμβολή
του Διευθυντή στη διαμόρφωση
θετικού κλίματος για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Παναγιωτίδου Ε.

Η μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα
Ε.Λ.Π.. Πως επηρεάζεται ο
λογιστικός κλάδος.

Νικολαΐδης Μ.

Νικολαΐδης Μ.

The transition from the Greek
Uniform Accounting Plan to the
Greek Accounting Standards. How
the accounting profession is been
affected.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό
την αποτύπωση της σημερινής
κατάστασης στον χώρο της
λογιστικής. Γίνεται εκτενείς
αναφορά στο προϋπάρχων
λογιστικό σύστημα που ίσχυε στην
Ελλάδα. Παράλληλα αναλύεται ο
νέος φορολογικός νόμος 4308/2014
και τονίζονται οι αλλαγές που έχουν
επέλθει με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα. Τέλος η εργασία
παρουσιάζει μια εμπειρική μελέτη,
με την ερωτηματολογίων προς τον
λογιστικό κλάδο ώστε να εξαχθούν
χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με
πιθανές δυσλειτουργίες ή οφέλη

1) Εκτενής αναφορά στα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα
2) Ανάλυση των σημαντικότερων
διαφορών που έχουν επέλθει σε
σχέση με το Ε.Λ.Γ.Σ..
3) Έλεγχος λογιστικών απόψεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Τσοκτουρίδου Κ.

Φορολογία αγροτικών
εισοδημάτων.
Taxation of agricultural income.

Τσοκτουρίδου Κ.

Τσοκτουρίδου Κ.

Η κοστολόγηση με βάση τις
δραστηριότητες και η εφαρμογή
της σε επιχειρήσεις με κύκλο
εργασιών πάνω από 500.000
ευρώ.
The activity based costing and its
application to the companies with
a turnover of more than 500.000
euro.
Η συμβολή του αγροτουρισμού ως
προς τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στο Ν. Δράμας.
The contribution of agro tourism
in creating new jobs in Drama.

Τσούργιαννης Λ.

Διερεύνηση της καταναλωτικής
συμπεριφοράς των ελληνικών
νοικοκυριών σε ότι αφορά το
καλάθι της νοικοκυράς πριν και
μετά την κρίση

που έχουν παρατηρηθεί.
Ο εργασία αναφέρεται στα νέα
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία
εντάσσονται ή όχι στο καθεστώς
βιβλίων, οι αγρότες από 1/1/2017,
παρουσιάζεται ο τρόπος με τον
οποίο προσδιορίζεται το καθαρό
αγροτικό εισόδημα καθώς και ο
τρόπος με τον οποίο φορολογείται.
Η εργασία εστιάζεται στην
παρουσίαση της συγκεκριμένης
μεθόδου κοστολόγησης. Κατόπιν,
αναφέρεται η διαδικασία
προσδιορισμού του κόστους των
συγκεκριμένων επιχειρήσεων που
έχουν υιοθετήσει τη μέθοδο αυτή
και τέλος γίνεται η σύγκριση των
αποτελεσμάτων της μεθόδου αυτής
σε σχέση με άλλες.
Η εργασία εστιάζεται στην έννοια
του αγροτουρισμού έτσι όπως αυτή
έχει σχεδιαστεί για να αναπτυχθεί ο
τουρισμός σε διάφορες αγροτικές,
μη αστικές περιοχές, όπως αυτή του
Ν. Δράμας. Γίνεται μια αναφορά
στις δομές του αγροτουρισμού που
έχουν δημιουργηθεί και πώς αυτές
έχουν συμβάλει στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Θα γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση και θα
πραγματοποιηθεί έρευνα
πρωτογενή σε δείγμα ελληνικών
νοικοκυριών προκειμένου να
εντοπιστούν οι παράγοντες που
επηρεάζουν την καταναλωτική

1) Κριτήρια ένταξης στο καθεστώς
βιβλίων
2) Προσδιορισμός αγροτικού
εισοδήματος και
3) φορολόγηση

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1) Βασικές αρχές της μεθόδου
2) Προσδιορισμός κόστους
3) Σύγκριση της ABC με άλλες
μεθόδους.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1)
2)
3)
4)

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Έννοια αγροτουρισμού
Σκοπός
Κίνητρα
Αποτελέσματα

1) Εντοπισμός των παραγόντων που
επηρεάζουν την καταναλωτική

συμπεριφορά των ελληνικών
νοικοκυριών σε ότι αφορά το
καλάθι της νοικοκυράς πριν και
μετά την κρίση,

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Τσούργιαννης Λ.

Exploring the consuming behavior
of Greek households regarding the
housekeeper’s basket before and
after the economic crisis

συμπεριφορά των ελληνικών
νοικοκυριών σε ότι αφορά το
καλάθι της νοικοκυράς πριν και
μετά την κρίση

2) Ταξινόμηση

Οι δυνατότητες εξαγωγής και
εγχώριας διάθεσης ζωοτροφών
:προβλήματα και προοπτικές.

Θα γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση και θα
πραγματοποιηθεί έρευνα
πρωτογενή σε δείγμα επιχειρήσεων
προκειμένου να εντοπιστούν τα
προβλήματα και προοπτικές

1) Πραγματοποίησης έρευνας αγοράς
2) Στόχευση της αγοράς σε ανάλογα
τμήματα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Θα γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση και θα
πραγματοποιηθεί έρευνα
πρωτογενή σε δείγμα επιχειρήσεων
προκειμένου να εντοπιστούν τα
προβλήματα και προοπτικές των

1) Πραγματοποίησης έρευνας αγοράς
2) Στόχευση της αγοράς σε ανάλογα
τμήματα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Θα γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση και ανάλυση κόστους
οφέλους προκειμένου να
εντοπιστούν αναλυτικά τα κόστη
και τα οφέλη από την διενέργεια
επισιτιστικών προγραμμάτων στην
Ελλάδα

1. Αναλυτικός προσδιορισμός του
κόστους των επισιτιστικών
προγραμμάτων
2. Αναλυτικός προσδιορισμός του
οφέλους των επισιτιστικών
προγραμμάτων
3. Προσδιορισμός του ελαχίστου
αριθμού ωφελούμενων για να
είναι ένα πρόγραμμα cost
effectifve

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The possibilities of exportation
and domestic placement of feed:
problems and opportunities.
Τσούργιαννης Λ.

Market niches ως ευκαιρία για τις
ελληνικές επιχειρήσεις
Market niches as opportunities for
Greek enterprises

του σε ομάδες
ανάλογα με την συμπεριφορά
3) Εντοπισμός των κριτηρίων
τμηματοποίησης της αγοράς

εξαγωγής και εγχώριας διάθεσης
ζωοτροφών

market niches για τις ελληνικές
επιχειρήσεις
Τσούργιαννης Λ.

Ανάλυση κόστους οφέλους των
επισιτιστικών προγραμμάτων
στην Ελλάδα
Cost effective analysis of food
programs in Greece

Τσούργιαννης Λ.

Η επίδραση της διαφήμισης στη
συμπεριφορά του καταναλωτή
The impact of advertisement on
consumer’s behavior

Τσούργιαννης Λ.

Τσούργιαννης Λ.

Ο ρόλος των Logistics στην Οικονομία
και στην επιχείρηση
(The role of logistics to the economy
and the business)

Η δυνατότητα παραγωγής και
εξαγωγής βιολογικών προϊόντων
προβλήματα, προοπτικές και η
συμβολή του μάρκετινγκ στην
προώθηση τους.
The possibilities of exportation
and domestic placement of organic
products: problems and
opportunities.

Τσούργιαννης Λ.

Η επίδραση της διαφήμισης μέσω των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη
συμπεριφορά του καταναλωτή
The impact of advertisement to the
social media on consumer’s behavior.

Θα γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση και θα
πραγματοποιηθεί έρευνα
πρωτογενή σε δείγμα ελλήνων
καταναλωτών προκειμένου να το
πώς η διαφήμιση επηρεάζει τον
έλληνα καταναλωτή στην
αγοραστική του συμπεριφορά
Θα γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση και θα
πραγματοποιηθεί έρευνα
πρωτογενή σε δείγμα ελλήνων
καταναλωτών προκειμένου να
διερευνηθεί ο ρόλος των logistics
στην ελληνική επιχείρηση και την
οικονομία γενικότερα
Θα γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση και θα
πραγματοποιηθεί έρευνα
πρωτογενή σε δείγμα επιχειρήσεων
προκειμένου να εντοπιστούν τα
προβλήματα και προοπτικές

1) Εντοπισμός των παραγόντων που
επηρεάζουν την καταναλωτική
συμπεριφορά των ελλήνων σε
σχέση με τη διαφήμιση
2) Ταξινόμηση του σε ομάδες
ανάλογα με την συμπεριφορά

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Εντοπισμός των κριτηρίων
1) Εντοπισμός των παραγόντων που

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1) Πραγματοποίησης έρευνας αγοράς

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1) Εντοπισμός των παραγόντων που
επηρεάζουν την καταναλωτική
συμπεριφορά των ελλήνων σε
σχέση με τη διαφήμιση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

επηρεάζουν των ρόλων των
logistics
στις
ελληνικές
επιχειρήσεις και την οικονομία
2) Ταξινόμηση τους σε ομάδες
ανάλογα με τον ρόλο τους

2) Στόχευση της αγοράς σε ανάλογα
τμήματα

εξαγωγής και εγχώριας διάθεσης
βιολογικών προϊόντων

Θα γίνει βιβλιογραφική
ανασκόπηση και θα
πραγματοποιηθεί έρευνα
πρωτογενή σε δείγμα ελλήνων
καταναλωτών προκειμένου να το
πώς η διαφήμιση μέσω των μέσω
κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει

2) Ταξινόμηση

του

σε

ομάδες

τον έλληνα καταναλωτή στην
αγοραστική του συμπεριφορά

Φλώρου Γ.

Φλώρου Γ.

Καταγραφή απασχόλησης
αποφοίτων Τμήματος Λογιστικής
& Χρηματοοικονομικής

Επικοινωνία με τους αποφοίτους
των τελευταίων ετών και
καταγραφή της τρέχουσας
απασχόλησής τους καθώς και των
μελλοντικών σχεδίων τους.

RECORDING FINANCIAL
ACCOUNTING DEPARTMENT
GRADUATES EMPLOYMENT
Εύρεση πλήθους αυτοκινήτων ΤΑΧΙ
Στατιστική καταγραφή και
ανάλυση αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Νομού διαχρονική καταγραφή τους και
έρευνα με ερωτηματολόγιο για τις
Λέσβου

Φλώρου Γ.

Φλώρου Γ.

VIEWS OF RESIDENTS OF DRAMA
ON THE POLITICAL SITUATION
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
REGISTRATION STUDENTS
OPINION ABOUT THE
PREPARATION OF THEIR
DISSERTATION

Εντοπισμός των κριτηρίων
1) καταγραφή της απασχόλησης των
αποφοίτων
2) Καταγραφή προβλημάτων και
προοπτικών

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1) Στατιστική απεικόνιση των ΤΑΧΙ
της Καβάλας
2) Καταγραφή απόψεων ιδιοκτητών
για τα προβλήματα και τις ευκαιρίες
του κάδου

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Έρευνα με ερωτηματολόγιο για τις
απόψεις των κατοίκων Καβάλας για
την τρέχουσα πολιτική κατάσταση

1) Στατιστική καταγραφή των
απόψεων κατοίκων της Καβάλας
2) Ανάλυση των απόψεων τους σε
σχέση με τα χαρακτηριστικά τους

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Έρευνα με ερωτηματολόγιο για τις
απόψεις των φοιτητών σχετικά με
την εκπόνηση της πτυχιακής τους

1) Στατιστική απεικόνιση των ΤΑΧΙ
της Καβάλα
2) Καταγραφή προβλημάτων και
προοπτικών

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

απόψεις των ιδιοκτητών τους

STATISTICAL RECORDING AND
ANALYSIS OF PREFECTURE
LESVOS TAXI
Απόψεις των κατοίκων της
Δράμας για την πολιτική
κατάστασης

ανάλογα με την συμπεριφορά

