ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-17
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Τίτλος Πτυχιακής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτική
Επεξήγηση

Διδάσκων

Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες
Χρήστες

Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο
και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα
κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους οι έλληνες χρήστες
χρησιμοποιούν το Facebook. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και
έρευνα με ερωτηματολόγιο. Συμπεράσματα.

Αζαρία
Αλμπέρτος

Τρόποι χρήσης του Facebook στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο
και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν και θα
αναλυθούν οι τρόποι χρήσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία
της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης. Βιβλιογραφική
ανασκόπηση και έρευνα με ερωτηματολόγιο. Συμπεράσματα.

Αζαρία
Αλμπέρτος

Απειλές και Κίνδυνοι στην Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
των Ελλήνων Χρηστών του Facebook

Τα τελευταία χρόνια ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σε
ολόκληρο τον κόσμο επικοινωνούν και δημιουργούν σχέσεις
μέσα από τα επονομαζόμενα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, και
ειδικότερα το Facebook. Η χρήση του Facebook εκτός από
πλεονεκτήματα κρύβει και αρκετούς κινδύνους ασφάλειας. Θα
διερευνηθεί το επίπεδο επίγνωσης των πιθανών κινδύνων
ασφάλειας/ιδιωτικότητας καθώς και των μέτρων προστασίας
των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση του Facebook
από έλληνες χρήστες. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα
με ερωτηματολόγιο. Συμπεράσματα.

Αζαρία
Αλμπέρτος

Χρήση του Facebook από Έλληνες χρήστες και οι
επιπτώσεις στο μάρκετινγκ εταιριών

Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο
και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθεί η χρήση
του από τους έλληνες χρήστες καθώς και οι πιθανές
επιπτώσεις της στη στρατηγική μάρκετινγκ των ελληνικών
εταιριών. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα με
ερωτηματολόγιο. Συμπεράσματα.

Αζαρία
Αλμπέρτος
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Τίτλος Πτυχιακής

Η Χρήση της Βιωματικής Εκπαίδευσης σε
Ενδοεπιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ενηλίκων στους Τομείς των Πωλήσεων, του
Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτική
Επεξήγηση

Διδάσκων

Μερικά από τα πιο σύγχρονα είδη εκπαίδευσης-μάθησης είναι:
η βιωματική εκπαίδευση, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
(distance learning) με τη χρήση νέων τεχνολογιών και η
εκπαίδευση αποκλειστικά μόνο μέσα από το διαδίκτυο (elearning). Ο βασικός σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι
η διερεύνηση των προϋποθέσεων που επηρεάζουν την
αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους
κλάδους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Βιβλιογραφική
ανασκόπηση και έρευνα με συνεντεύξεις.

Αζαρία
Αλμπέρτος

Ελληνική Οικονομική Ύφεση και Προοπτικές
Επιχειρηματικής Προόδου, Συγκριτικά
Πλεονεκτήματα & Ανταγωνιστικά Χαρακτηριστικά
Συγκεκριμένου Επιχειρηματικού Κλάδου, σε Επίπεδο
Περιφέρειας της Ελλάδος ή της ΕΕ.

Προοπτικές περιφερειακής οικονομικής ανάκαμψης, στη βάση
των υφιστάμενων επιχειρηματικών δεδομένων συγκεκριμένου
επιχειρηματικού κλάδου της Ελλάδος ή της ΕΕ.

Αθανάσαινας
Αθανάσιος

Τεχνικο-Οικονομικά Χαρακτηριστικά Οργάνωσης και Παραγωγικότητας των Τομέων, Κλάδων &
Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας και
Συγκριτική Διαφοροποίησή τους κατά Περιφέρεια.

Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις Τομεακών, Κλαδικών &
Επιχειρησιακών Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας

Αθανάσαινας
Αθανάσιος

Χρήση των ΜΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Πως μπορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να
υποβοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, με ποιους
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Τίτλος Πτυχιακής

Οργάνωση και διοίκηση προγραμμάτων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης

Επίδραση του συμβούλου πιστοποίησης της ποιότητας
σε μια επιχείρηση

Προβλήματα και οφέλη από την υιοθέτηση
ενός συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Αξιολόγηση Υπηρεσιών Φορολογικού Ελέγχου

Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτική
Επεξήγηση
τρόπους και πως αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με
επιτυχία.

Παράγοντες επιτυχημένης οργάνωσης και διοίκησης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων από απόσταση, (από πλευράς
management, marketing, ανθρώπινοι πόροι)
Με ποια κριτήρια επιλέγουν κάποιο φορέα/σύμβουλο
πιστοποίησης κατά ISO9001 οι επιχειρήσεις; Πώς επηρεάζει
αυτή τους η επιλογή τις πολιτικές ποιότητας της επιχείρησης;
ανάλογα με την επικινδυνότητα της επιχείρησης στην ΥΑΕ
Πώς επηρεάζει η εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14001) τη λειτουργία μιας επιχείρησης;
Ποια τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του
και ποια τα οφέλη;

Διδάσκων
Βαλασίδου
Αρετή

Βαλασίδου
Αρετή

Σαμολαδάς
Ιωάννης

Σαμολαδάς
Ιωάννης

Θεωρητικό πλαίσιο. Επισκόπηση ερευνών. Δημιουργία
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία. Α:ποτελέσματα μέσω SPSS. Συμπεράσματα.

Δρογαλάς
Γεώργιος

Θεωρητικό πλαίσιο. Επισκόπηση ερευνών. Δημιουργία
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία. Α:ποτελέσματα μέσω SPSS. Συμπεράσματα.

Δρογαλάς
Γεώργιος
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Τίτλος Πτυχιακής
Ποιότητα Συστήματος εσωτερικού Ελέγχου

Ανάλυση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτική
Επεξήγηση

Διδάσκων

Θεωρητικό πλαίσιο. Επισκόπηση ερευνών. Δημιουργία
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία. Α:ποτελέσματα μέσω SPSS. Συμπεράσματα.

Δρογαλάς
Γεώργιος

Θεωρητικό πλαίσιο. Επισκόπηση ερευνών. Ανάλυση και
ερμηνεία τεσσάρων τουλάχιστον Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων. Παράθεση εμπειρικών περιπτώσεων και
εφαρμογών. Συμπεράσματα

Δρογαλάς
Γεώργιος

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως εργαλείο
εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού της
Διοίκησης Οργανισμών

Καραβασιλης
Ιωάννης

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες: Ευκαιρίες και
εμπόδια

Το Νομικό πλαίσιο για την ίδρυση ΙΚΕ. Η διαδικασία, η
εκτίμηση του κόστους και η εκτίμηση του χρόνου ίδρυσης
(Υπηρεσία Μιας Στάσης). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Διαδικασίες έναρξης λειτουργίας (φορολογικά – Λογιστικά).
Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης εκ μέρους των
επενδυτών που επέλεξαν τη Νομική μορφή των ΙΚΕ. Ευκαιρίες
και εμπόδια που παρουσιάστηκαν.

Καρανάσιος
Νικόλαος

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού: Εκτίμηση
της διάδοσης του θεσμού

Έννοια του θεσμού. Νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας
του θεσμού. Εποπτεύουσες αρχές. Διερεύνηση του βαθμού
γνώσης των θεσμικών ζητημάτων, από τους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες σε μια γεωγραφική περιοχή της χώρας.

Καρανάσιος
Νικόλαος
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Τίτλος Πτυχιακής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτική
Επεξήγηση

Διδάσκων

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού: Εκτίμηση
της διάδοσης του θεσμού

Έννοια του θεσμού. Νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας
του θεσμού. Εποπτεύουσες αρχές. Διερεύνηση του βαθμού
γνώσης των θεσμικών ζητημάτων, από τους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες σε μια γεωγραφική περιοχή της χώρας.

Καρανάσιος
Νικόλαος

Ευρωπαϊκή Εταιρία: Εκτίμηση των δυνατοτήτων των
Ελληνικών Επιχειρήσεων

Έννοια του θεσμού. Νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας
του θεσμού. Εποπτεύουσες αρχές. Διερεύνηση του βαθμού
γνώσης των θεσμικών ζητημάτων, από τους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες σε μια γεωγραφική περιοχή της χώρας.

Καρανάσιος
Νικόλαος
Καρανάσιος
Νικόλαος

Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός ως ευκαιρία
επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης
Ευθύνης, ως ευκαιρία δημιουργίας θέσεων εργασίας

Το Νομικό πλαίσιο για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Η διαδικασία, η
εκτίμηση του κόστους και η εκτίμηση του χρόνου ίδρυσης
(Υπηρεσία Μιας Στάσης – Υπουργείο Απασχόλησης &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Διαδικασίες έναρξης λειτουργίας (φορολογικά – Λογιστικά).
Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης εκ μέρους των
επενδυτών που επέλεξαν τη Νομική μορφή των Κοιν.Σ.Επ.

Καρανάσιος
Νικόλαος

Εμπόδια στη χρήση της Συναλλαγματικής ως μέσου
αποκατάστασης της ρευστότητας

Η έννοια της Συναλλαγματικής. Οι διαφορές από το
«Γραμμάτιο σε Διαταγή». Οι διαφορές από την Επιταγή. Η
συναλλαγματική ως μέσο εθνικών και διεθνών

Καρανάσιος
Νικόλαος
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Τίτλος Πτυχιακής

Δημιουργία βάσης δεδομένων των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημιουργία βάσης δεδομένων των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δημιουργία βάσης δεδομένων των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτική
Επεξήγηση
μεταχρονολογημένων πληρωμών. Στοιχεία εγκυρότητας και
ακυρότητας της Συναλλαγματικής. Η αντιμετώπιση των
Συναλλαγματικών από τις «Συστημικές τράπεζες» και από τις
«Συνεταιριστικές Τράπεζες». Διερεύνηση της εμπιστοσύνης
στο θεσμό της Συναλλαγματικής από τις επιχειρήσεις σε μια
γεωγραφική περιοχή. Διερεύνηση της γνώσης του θεσμού και
των δυνατοτήτων της Συναλλαγματικής από τυχαίο δείγμα
πολιτών. Θεωρητική συσχέτιση της διάδοσης των πληρωμών
μέσω Συναλλαγματικών και πληθωρισμού.

Διδάσκων

Κύριος στόχος της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η
δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης στα πλαίσια της
πτυχιακής θα γίνεται περιγραφική στατιστική ανάλυση των
επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί κατά κλάδο, νομό, κλπ.

Κεχρής
Ευάγγελος

Κύριος στόχος της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η
δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης στα πλαίσια της
πτυχιακής θα γίνεται περιγραφική στατιστική ανάλυση των
επιχειρήσεων που έχουν κατα γραφεί κατά κλάδο, νομό, κλπ.

Κεχρής
Ευάγγελος

Κύριος στόχος της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η
δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Επίσης στα
πλαίσια της πτυχιακής θα γίνεται περιγραφική στατιστική
ανάλυση των επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί κατά κλάδο,

Κεχρής
Ευαγγέλος
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτική
Επεξήγηση

Τίτλος Πτυχιακής

Διδάσκων

νομό, κλπ.

Ελεύθερο διαδικτυακό λογισμικό διαχείρισης έργων
(project management system)

Ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εγγράφων
(document management system)

Επιχειρηματικά παίγνια στην εκπαίδευση στελεχών
διοίκησης επιχειρήσεων. Αξιολόγηση ενός
επιχειρηματικού παιγνίου

Ένα λογισμικό διαχείρισης έργων επιτρέπει την
παρακολούθηση ενός έργο το οποίο έχει αναλυθεί σε
δραστηριότητες. Σκοπός της πτυχιακής είναι να εντοπίσει δύο
(2) ελεύθερα διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης έργων, να τα
περιγράψει συνοπτικά και να τα συγκρίνει δημιουργώντας στο
καθένα από αυτά ένα απλό έργο που περιέχει ένα μικρό
αριθμό δραστηριοτήτων

Κεχρής
Ευάγγελος

Ένα λογισμικό διαχείρισης εγγράφων υποστηρίζει την
δημιουργία, τροποποίηση, αποθήκευση εγγράφων, όπως
επίσης και τον χαρακτηρισμό τους με λέξεις-κλειδιά και στη
συνέχεια την αναζήτησής τους με βάση τις λέξεις κλειδιά.
Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι να εντοπίσει δύο (2)
ελεύθερα συστήματα διαχείρισης εγγράφων, να τα περιγράψει
συνοπτικά και να τα συγκρίνει εκτελώντας τις βασικές
λειτουργίες της αποθήκευσης και της αναζήτησης με βάση
λέξεις-κλειδιά. ,

Κεχρής
Ευάγγελος

Τα επιχειρηματικά παίγνια δημιουργούν ένα υποθετικό
επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ομάδες παικτών
διοικούν επιχειρήσεις και ανταγωνίζονται άλλες ομάδες
παικτών. Οι ομάδες που ανταγωνίζονται πωλούν ένα ή
περισσότερα προϊόντα σε μία ή περισσότερες αγορές στόχους
και οι συμμετέχοντες στο παίγνιο έχουν την ευθύνη πολλών
ειδών επιχειρηματικών αποφάσεων. Στα πλαίσια αυτής της
πτυχιακής θα γίνει αξιολόγηση του επιχειρηματικού παιγνίου
LOGTIME.

Κεχρής
Ευάγγελος
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Συνοπτική
Επεξήγηση

Διδάσκων

Αρχικά θα γίνει μία περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι
σπουδαστές του Τμήματος δηλώνουν την πτυχιακή τους
εργασία. Ακολούθως θα γίνει ανάλυση της κατάστασης αυτής
ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται
κατά την διαδικασία αυτή. Τέλος, θα γίνει ο σχεδιασμός και η
ανάπτυξη σε Access ενός συστήματος το οποίο θα επιτρέπει:
α) στους διδάσκοντες να δηλώνουν τα θέματα πτυχιακών που
προτείνουν β) στους φοιτητές να δηλώνουν το θέμα πτυχιακής
που τους ενδιαφέρει γ) στη διοίκηση να έχει πληροφόρηση
σχετικά με την κατάσταση των πτυχιακών εργασιών.
Προϋπόθεση: η πολύ καλή γνώση Access.

Κεχρής
Ευάγγελος

Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ των κοινωνικών δικτύων
και της καταναλωτικής συμπεριφοράς

Ιστορικό δημιουργίας και λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων Τα κοινωνικά δίκτυα στην Ελλάδα. Μελέτη ζητημάτων
καταναλωτικής συμπεριφοράς. Διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας.

Πολυχρονίδου
Περσεφόνη

Εμπειρική έρευνα για την προτίμηση κατανάλωσης
Ελληνικών προϊόντων

Ποια είναι τα ελληνικά προϊόντα, ποια τα στοιχεία αυτών, γιατί
να καταναλώνονται ελληνικά προϊόντα έναντι άλλων.
Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Πολυχρονίδου
Περσεφόνη

Τίτλος Πτυχιακής

Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση
πληροφοριακού συστήματος για την
παρακολούθηση πτυχιακών εργασιών.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος

Παρουσιάση του εργαλείων για την ανάπτυξη ηλ.
καταστημάτων
Ανάπτυξη ηλ. καταστήματος με χρήση του εργαλείου shopify

Φραγκίδης
Γαρύφαλλος
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Τίτλος Πτυχιακής

Συγκριτική ανάλυση ανταγωνιστικών ιστοτότπων
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Συνοπτική
Επεξήγηση
Παρουσιάση εργαλείων για τη συγκριτική ανάλυση
ανταγωνιστικών ιστοτόπων
Συγκριτική ανάλυση ανταγωνιστικών ιστοτόπων

Ανάλυση χρήσης ιστοσελίδων

Εφαρμογές αυτοματοποίησης προσωπικών
εργασιών

Ανάλυση και σχεδιασμός επιχειρηματικών
διαδικασιών
Τα ανοιχτά δεδομένα και τα ανοιχτά πρότυπα στη
δημόσια διοίκηση: Μελέτες περίπτωσης από τον
ελλαδικό χώρο

Ανάλυση και εφαρμογή της σουίτας εργαλείων Google
Analytics
Ανάλυση διαθεσιμων εφαρμογών αυτοματοποίησης
προσωπικών εργασιών (IFTTT, Zapier, κ.α.)
Αυτοματοποίηση προσωπικών εργασιών με χρήση αυτού του
είδους εφαρμογών
Ανάλυση και σχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών με
χρήση κατάλληλων μεθοδογιών (UML, BPMN, κ.α.) σε
επιχειρηση/ οργανισμό της επιλογής του φοιτητή
Τί είναι τα ανοιχτά δεδομένα και τα ανοιχτά πρότυπα; Πώς
επηρεάζουν τη δημόσια διοίκηση; Μελέτες περιπτώσεων
ανοιχτών δεδομένων και προτύπων στην Ελλάδα

Διδάσκων
Φραγκίδης
Γαρύφαλλος
Φραγκίδης
Γαρύφαλλος

Φραγκίδης
Γαρύφαλλος

Φραγκίδης
Γαρύφαλλος
Σαμολαδάς
Ιωάννης

