ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Αγγελάκης Γ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Μέθοδοι και Πρακτικές Διοικητικής Λογιστικής στην Ελλάδα: Εφαρμογές και αποτελέσματα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Η΄
ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Management Accounting Practices in Greece, implementation and results
Αγγελάκης Γ.

Αντωνιάδου Χ.

Η εφαρμογή της μεθόδου κοστολόγησης ABC στις ελληνικές επιχειρήσεις: Εφαρμογές και
αποτελέσματα
The ABC practice in Greece, implementation and results.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΚΛΑΔΟ
Administration and human resources management in the Greek banking industry

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Εφαρμογές λογισμικού για Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διαχείριση Υποθέσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Software applications for e-protocol and case management
Η πρόταση αξίας της διοίκησης επιχειρηματικών διαδικασιών

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Value Proposition for Business Process Management
Λογισμικό εξόρυξης διαδικασιών. Παρουσίαση και εφαρμογές.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Process Mining Software and its applications
Βασισμένος σε αποδείξεις ανασχεδιασμός διοικητικών υπηρεσιών του ΤΕΙ ΑΜΘ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Evidence-based process reengineering in ΕΜATTECH
To μοντέλο ανάπτυξης SCRUM πέρα από τα προϊόντα λογισμικού

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

The SCRUM model beyond software engineering
Ανάλυση μοτίβων διαχείρισης πόρων για ροές εργασιών

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Analyzing workflow resource patterns
Τεχνικές ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων – Δυνατότητες και κατηγοριοποίηση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δελιάς Π.

Business Analytics techniques – Potentials and a classification
Ανάλυση δεδομένων νοσηλείας στην περιφέρεια ΑΜΘ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ζουμπουλίδης Β.
Ζουμπουλίδης Β.

Healthcare analytics for the Eastern Macedonia and Thrace region
Η συμβολή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων.
The contribution of the port of Thessaloniki to the economic development of the Balkans.
Η ανεργία στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ζουμπουλίδης Β.

Unemployment in the Regional Unit of Imathia before and during the economic crisis.
Ξάνθη: Μια πόλη με πολυπολιτισμική ταυτότητα και ιστορία.

Ζουμπουλίδης Β.

Xanthi: A city with a multicultural identity and history.
Τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ζωιτσάς Α.

Consumer rights in the European Union.
Εξειδικευμένες μορφές Κοστολόγησης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ζωιτσάς Α.

Specialized forms costing
Φορολογική αναμόρφωση σύμφωνα με το ν. 4172/13

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ζωιτσάς Α.

Reformation taxes according to law 4172/13
Κατάρτιση Κοστολογίου σε μία Α.Ε. Βελτιώσεις και παρατηρήσεις που θα προκύψουν μετά την
κατάρτιση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ζωιτσάς Α.

Setting up cost in a SA. Improvements and observations which arising after setting up cost.
Ανάλυση των άρθρων 1 - 15 του ν. 4308/14. Αποτελέσματα μετά την παρατήρηση και τη μελέτη
αυτών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Αnalysis of articles 1-15 of law 4308/14. Effects after observation and study of these.
Ζωιτσάς Α.

Ανάλυση και μελέτη της λογιστικής αρχής της Αυτοτέλειας των εσόδων - εξόδων και της αρχής
της συσχέτισης εσόδων – εξόδων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Analysis and study of fundamentals principle of accounting "accruals".
Ζωιτσάς Α.

Ζωιτσάς Α.
Καζανίδης Ι.

Καζανίδης Ι.

Εσωτερικός έλεγχος των Επιχειρήσεων - Αναλυτικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου με
παραδείγματα.
Internal audit of enterprise. Analytics procedures internal audit with examples.
Ελεγκτικός κίνδυνος - Μεθοδολογία του ελέγχου με βάσει τον κίνδυνο.
Audit risk. Methodology audit with base of risk.
Αξιολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
σπουδών
Evaluation of e-learning services in graduate and postgraduate level
Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα. Μελέτη περίπτωσης στις τοπικές επιχειρήσεις.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

New technologies and entrepreneurship. Case study on local businesses
Καλαμπούκα Κ.

Η έννοια των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και οι έννομες συνέπειες που επέρχονται.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The meaning of matured demand and the legal consequences that arrise.

Καλαμπούκα Κ.

Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017. Σύγκριση με το
προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The Insurance liabilities of freelancers from 01.01.2017. Compared to the earlier insurance legal
framework.

Καλαμπούκα Κ.

Έρευνα σε νομολογιακά δεδομένα για την ευθύνη των μερών κατά τις διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Research in the greek jurisprudence concerning the liability of the parties in the negotiations

Καλαμπούκα Κ.

Το σύστημα της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The online consumer dispute resolution system.
Καλαμπούκα Κ.

Η διαμεσολάβηση ως τρόπος επίλυσης των εμπορικών διαφορών

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Mediation as a method of commercial disputes resolution

Καρατσιόρας Δ.

Φορολογική αντιμετώπιση φυσικών και νομικών προσώπων για τις χρήσεις 2013-2016

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Tax confrontation for individual and companies for tax years 2013-2015.
Καρατσιόρας Δ.

Συμπλοιοκτησίες στο Νομό Καβάλας. Τύπος σύστασης - λειτουργία - διαχείριση - φορολόγηση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Καρατσιόρας Δ.

(Joint ship ownership in the prefecture of Kavala. Incorporation , operation, management , taxing
system)
Έμμεσες τεχνικές ελέγχου φυσικών προσώπων και της περιουσιακής τους κατάστασης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

(Evaluate and control individuals and their fortune through indirect techniques.)
Κηπουρός Αν.

Ανάλυση Μεθόδων αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Κηπουρός Αν.

Analysis of Valuation methods of companies. Advantages and disadvantages
Η δομή της Ε.Κ.Τ. και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και τα είδη και μέσα των διεθνών
χρηματοδοτήσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Κηπουρός Αν.
Κηπουρός Αν.

The structure of E.C.B and the International financial system-the means and products of international
financial
Χρηματοπιστωτικός και πιστωτικός κίνδυνος και οι τρόποι διαχείρισης τους.
Financial and credit risk and ways of deal with it.
Ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου για την σύγχρονη εταιρία- Ανάλυση
παραδείγματος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The role of corporate governance and internal control for the modern company-analysis of a Cole
Κηπουρός Αν.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις Α.Ξ.Ε. και ο ρόλος τους στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Περιπτώσεις
από τον ελλαδικό χώρο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

F.D.I. and their role in competitiveness and growth cases from Greek economy
Κηπουρός Αν.

Η διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών. Προβλήματα και ανάλυση περιπτώσεων από τον Ελλαδικό
χώρο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Mergers and acquisition procedures. Application problems from the Greek company
Κηπουρός Αν.
Κηπουρός Αν.

Κουμαρίδου Δ.

Ανάλυση των «ειδικών» χρηματοπιστωτικών προϊόντων μετά την απελευθέρωση του Τραπεζικού
συστήματος
Ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας Προβληματικής επιχ/σης και μέθοδοι διαπίστωσης της εταιρικής
χρεοκοπίας.
Analyze the characteristics of a problematic company with reference to credit defaults predict
bankruptcies
«Γυναικείοι συνεταιρισμοί. Ο ρόλος τους στην οικονομία και η λειτουργία τους. Μελέτη περίπτωσης».

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

«Women's cooperatives. Their role in the economy and their function. Case study».
Λασκαρίδου Α.

Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων στο Δημόσιο Τομέα η Περίπτωση του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Human resources in public sector. The case of T.E.I East Macedonia and Thrace.
Λασκαρίδου Α.
Μυτακίδης Σ.

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

International Accounting Standard 41 -Agriculture
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Financial Statement Analysis
Μυτακίδης Σ.

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Financial Statement Analysis
Μυτακίδης Σ.

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Financial Statement Analysis
Μανδήλας Αθ.

Επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην λογιστική σύγκλιση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

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

Μια αξιολόγηση του λογιστικού συστήματος στον δημόσιο τομέα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Μανδήλας Αθ.

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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Accounting scandals, ethical dilemmas and educational challenges
Νικολαΐδης Μ.

Διαχρονική εκτίμηση των χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών του κλάδου μεταποίησης στην
περιφέρεια (π.χ. ΑΜΘ) για την χρονική περίοδο 2010-2015.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Longitudinal assessment of the financial characteristics in the processing sector in the region (e.g. EM&Th)
for the period 2010-2015.

Νικολαΐδης Μ.

Νικολαΐδης Μ.

Νικολαΐδης Μ.
Νικολαΐδης Μ.

Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση. Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένο κλάδο «π.χ.
τουρισμός» και περιοχή.
Comparative financial analysis. The case of application in a particular industry (e.g. tourism) and
region.
Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση. Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένο κλάδο «π.χ.
τουρισμός» και περιοχή.
Comparative financial analysis of dairy industry enterprises. The case of application in the region
of EM&Th.
Κριτική ανασκόπηση του πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Critical review of the entrepreneurship development framework in Greece.
Η εταιρική και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Περίπτωση εφαρμογής στις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του νομού (π..χ. Θεσσαλονίκης).

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Corporate and social responsibility in Greece. The case of application in the companies offering
services of the prefecture (e.g. Thessaloniki).
Παναγιωτίδου Ε.

Ανάπτυξη και υλοποίηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις ΜΜΕ. Μελέτη περίπτωσης.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Development and implementation of International Accounting Standards for SMEs. Case study.
Παναγιωτίδου Ε.

Παναγιωτίδου Ε.
Πετασάκης Ι.

Η εξέλιξη της φορολογίας στην Ελλάδα. Οι μεταβολές στην φορολογία των φυσικών και νομικών
προσώπων.
The evolution of taxation in Greece. Study of changes in the taxation of legal and natural persons.
Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα. Συγκριτική μελέτη με τις χώρες των Βαλκανίων.
The tax regime in Greece. Comparative study with Balkan countries.
Εθισμός στη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Social Network addiction
Πετασάκης Ι.
Τσοκτουρίδου Κ.

Τσοκτουρίδου Κ.
Τσοκτουρίδου Κ.

Η εξέλιξη του τουρισμού στα χρόνια της κρίσης.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Tourism development during crisis.
Έννοια και Σκοπός της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Μια περίπτωση μελέτης σύμφωνα με
τους αριθμοδείκτες.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The meaning and purpose of financial Analysis. A case study according to ratios.
Χρηματοοικονομική Ανάλυση του κλάδου της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα το 2015.
Financial Analysis in Greek dairy industry in the year of 2015
Η φοροδιαφυγή των αυτοαπασχολούμενων και η θέση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή
παραοικονομία.
The tax evasion of self-employed people and the position of our country in the European black
economy.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Τσούργιαννης Λ.

Τσούργιαννης Λ.

Διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των ελληνικών νοικοκυριών σε ότι αφορά το
καλάθι της νοικοκυράς πριν και μετά την κρίση
Exploring the consuming behavior of Greek households regarding the housekeeper’s basket
before and after the economic crisis
Οι δυνατότητες εξαγωγής και εγχώριας διάθεσης ζωοτροφών :προβλήματα και προοπτικές

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

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

Market niches ως ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Market niches as opportunities for Greek enterprises
Τσούργιαννης Λ.

Ανάλυση κόστους οφέλους των επισιτιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Cost effective analysis of food programs in Greece
Τσούργιαννης Λ.

Η επίδραση της διαφήμισης στη συμπεριφορά του καταναλωτή

Τσούργιαννης Λ.

The impact of advertisement on consumer’s behavior
Η δυνατότητα παραγωγής και εξαγωγής βιολογικών προϊόντων προβλήματα, προοπτικές και η
συμβολή του μάρκετινγκ στην προώθηση τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The possibilities of exportation and domestic placement of organic products: problems and
opportunities
Χρυσομάλλης Α.

Ο ρόλος του Δ.Ν.Τ. στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Συμβολή – επιδράσεις & διεθνής
οικονομική σταθερότητα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

The role of the IMF in the global economic environment. Contribution - effects and global
economic stability
Φλώρου Γ.

Στατιστική έρευνα για την αιμοδοσία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Φλώρου Γ.

Statistical research about blood donation at Alexandroupoli
Καταγραφή και περιγραφή των ιερών μονών νομού Καβάλας.

Φλώρου Γ.

Recording and description of holy abbeys of prefecture Kavala
Καταγραφή και περιγραφή των αρχαιολογικών χώρων νομού Καβάλας.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Φλώρου Γ.

Recording and description of archaeological places of prefecture Kavala
Καταγραφή και περιγραφή των συνεταιρισμών νομού Καβάλας.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Recording and description of cooperatives of prefecture Kavala

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

