
Αγαπητοί φοιτητές/τριες, 

Όσες και όσοι βρίσκεστε στο τελευταίο έτος των σπουδών σας, έχετε δικαίωμα αίτησης για 
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (προαιρετικά αντί της δήλωσης ενός μαθήματος επιλογής). Ωστόσο, 
θα πρέπει αρχικά να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον/α εκπαιδευτικό που τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα 

(όπως περιγράφονται παρακάτω) να συνδέονται με το θέμα της πτυχιακής εργασίας που επιθυμείτε να 
αναλάβετε. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να έχετε διαμορφώσει ένα περίγραμμα και μία ενδεικτική βιβλιογραφία πριν 

την πρώτη επικοινωνία. 

 Ονοματεπώνυμο Καθηγητή Email Ενδεικτικά Προτεινόμενα Θέματα 

1 
Παναγιώτου Παναγιώτης 
(Καθηγητής) 

panpanagiotou@uth.gr  Κατόπιν συνεννόησης 

2 
Κουτούπης Ανδρέας 
(Αναπληρωτής Καθηγητής) 

a.koutoupis@uth.gr 

1. Εταιρική Διακυβέρνηση, 
2. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, 
3. Συστήματα εσωτερικού ελέγχου, 
4. Εσωτερικός έλεγχος, 
5. Απάτη και οικονομικές καταστάσεις. 

3 
Φάσσας Αθανάσιος 
(Αναπληρωτής Καθηγητής) 

afassas@uth.gr 

1. Χρηματοοικονομική καινοτομία (ψηφιακά 
νομίσματα, ηλεκτρονικό χρήμα, Μη 
Ανταλλάξιμα Διακριτικά-
NFTs, crowdfunding, κ.α.), 
2. Συλλογικές Μορφές Επένδυσης 
(Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία 
Κεφάλαια, Hedgefunds κ.α.), 
3. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, 
4. Εναλλακτικές Επενδύσεις (εμπορεύματα, 
μεταβλητότητα κ.α.), 
5. Επενδύσεις και θέματα περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). 

4 
Δαμασιώτης Βύρων 
(Επίκουρος Καθηγητής) 

damasiotis@uth.gr 

1. Διαφήμιση στο διαδίκτυο. Τεχνικές και μέσα. 
Μελέτη περίπτωσης. 
2. Συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών 
πόρων (ERP) σε περιβάλλον υπολογιστικού 
νέφους. 
3. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης 
πελατειακών σχέσεων (CRM) 
4. Δεξιότητες πληροφορικής για λογιστές 
(έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε θέματα πληροφορικής που πρέπει 
να έχει ένας λογιστής στο σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας). 
5. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος με 
χρήση εξιδεικευμένου λογισμικού/πλατφόρμας. 
6. Ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων 
μεγάλου όγκου. 
7. Ενσωμάτωση κοινωνικών δικτύων στα 
συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών 
πόρων. 
8. Σύγχρονα Πληροφοριακά συστήματα 
διαχείρισης έργων. 
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5 
Νεραντζίδης Μιχαήλ 
(Επίκουρος Καθηγητής) 

nerantzidismike@uth.gr 

1. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, 
2. Φορολογική Λογιστική, 
3. Εταιρική Διακυβέρνηση, 
4. Βιώσιμη/Περιβαλλοντική Λογιστική, 
5. Απάτη και οικονομικές καταστάσεις. 

6 
Περσάκης Αντώνιος 
(Επίκουρος Καθηγητής) 

apersakis@uth.gr 

1. Διαχείριση κινδύνου στον τραπεζικό κλάδο 
της Ε.Ε. 
2. Σύγκριση λογιστικών πρακτικών στρατηγικής 
διαχείρισης μεταξύ ανεπτυγμένων και 
αναδυόμενων οικονομιών, 
3. Εταιρική διακυβέρνηση, νομικό περιβάλλον 
και ολική ποιότητα ελέγχου στις ανεπτυγμενες 
και αναδυόμενες αγορές, 
4. Ανάλυση φορολογικών συστημάτων στην 
Ε.Ε., 
5. Η λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων 
στα χρόνια του κοροναϊού, 
6. Διοικητική λογιστική στα χρόνια του 
κοροναϊού. 

7 
Τζερεμές Παναγιώτης 
(Επίκουρος Καθηγητής) 

tzeremes@uth.gr 

1. Εμπειρική εφαρμογή ενός μοντέλου 
πολλαπλής παλινδρόμησης, 
2. Εμπειρική εφαρμογή ενός μοντέλου 
παλινδρόμησης περιορισμένης εξαρτημένης 
μεταβλητής, 
3. Εμπειρική εφαρμογή ενός μοντέλου 
αυτοπαλίνδρομου διανύσματος, 
4. Εμπειρική εφαρμογή ενός μοντέλου ελέγχου 
αιτιότητας Granger, 
5. Εμπειρική εφαρμογή ενός μοντέλου με 
δεδομένα πάνελ.  

8 
Τσάκαλος Ιωάννης 
(Επίκουρος Καθηγητής) 

i.tsakalos@uth.gr 

1. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια  
2. Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και επενδύσεις, 

3. Διαχείριση κινδύνου στην ενέργεια, 

4. Εποπτικό πλαίσιο και Τραπεζικοί κίνδυνοι, 

5. Συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

9 
Τσιφόρα Ευδοκία 
(Επίκουρη καθηγήτρια) 

  tsifora@uth.gr 

1. Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων, 
2. Παραδείγματα εφαρμογής/μελέτη 
περίπτωσης κοστολόγησης συνεχούς 
παραγωγής, 
3. Η επίδραση της συναισθηματικής 
νοημοσύνης στην οργανωσιακή απόδοση στον 
κλάδο της Λογιστικής (ακαδημαϊκή ή 
επαγγελματική προσέγγιση) 
4. Παραδείγματα εφαρμογής/μελέτη 
περίπτωσης κοστολόγησης εξατομικευμένης 
παραγωγής, 
5. Μελέτη της επαγγελματικής αποκατάστασης 
των πτυχιούχων τμήματος Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής, 
6. Παράγοντες αλλαγής εταιρικού τύπου για 
επιχειρήσεις που βρίσκονται εν λειτουργία. 
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10 
Τσούτσα Παρασκευή 
(Επίκουρη καθηγήτρια) 

ptsoutsa@uth.gr  

1. Ανάλυση και σχεδιασμός Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων 
(UML, BPMN, κ.α.) σε επιχείρηση/ οργανισμό.  
2. Τα ανοιχτά δεδομένα και τα ανοιχτά 
πρότυπα στη δημόσια 
διοίκηση/επιχειρήσεις/οργανισμούς. Μελέτη 
περίπτωσης ανοιχτών δεδομένων και προτύπων 
στην Ελλάδα. 
3. Ανάλυση χρήσης δεδομένων Διαδικτύου με 
τη χρήση της σουίτας εργαλείων Google 
Analytics. Εφαρμογή περίπτωσης 
επιχείρησης/οργανισμού. 
4. Γραμμικός Προγραμματισμός, Εφαρμογή και 
Μελέτη περίπτωσης επιχείρησης/οργανισμού. 
5. Ανάπτυξη πρότυπου ηλεκτρονικού 
καταστήματος με χρήση της πλατφόρμας 
Wordpress.Υλοποίηση βασικών 
επιχειρηματικών διεργασιών πωλήσεων και 
διανομής. 
6. Επιχειρηματική αναλυτική και οπτικοποίηση 
δεδομένων. Ανάλυση επιχειρηματικών 
δεδομένων, εφαρμογή πρακτικών εργαλείων 
για την προετοιμασία, την οπτικοποίηση και την 
ανάλυση δεδομένων. 
7. Aναδυόμενες τεχνολογίες στην εταιρική 
διακυβέρνηση, π.χ. metaverse, που αλλάζουν 
τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι 
καταναλωτές αλληλεπιδρούν με προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

11 Δαλαμάγκας Ιωάννης (ΕΔΙΠ) ioandalamag@uth.gr 

1. Ρίσκο και απόδοση επένδυσης 
2. Επενδυτικά Προϊόντα 
3. OnlineSocialBroker 
4. Πως να επενδύσεις στο Χρηματιστήριο 
5. Ηλεκτρονικές αγορές και πληρωμές 
6. Μελλοντικές προοπτικές του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην Ελλάδα. 

12 
Κουλουκτσής 
Ιωάννης (ΕΤΕΠ) 

kuluktsi@uth.gr 

1. Διαδικτυακό μάρκετινγκ μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 
2. Τα ERP συστήματα, στο γενικότερο φάσμα 
τους. 
3. Συγκριτική ανάλυση των διαθεσίμων software 
που χρησιμοποιούν  οι λογιστές και οι εταιρείες. 
Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ανάλυση 
του ποιο είναι καταλληλότερο για κάθε τύπο 
επιχείρησης. 
4. Διαχείριση και βάσεις δεδομένων, 
πληροφοριακά συστήματα συλλογή δεδομένων 
και διάφορες έρευνες σε αυτά. 
5. Εφαρμογές της χρηματοοικονομικής, σε 
εικονικό περιβάλλον υλοποίησης σεναρίων 
χρήσης τους (Financial Technology). 
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6. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι ή άλλοι 
κίνδυνοι επιχειρήσεων  και η διαχείρισή τους 
(Risk Management). 

13 
Γονιδάκης Φραγκίσκος 
(Έκτακτο προσωπικό) 

gonidakisf@gmail.com 

1. Διαχείριση Κινδύνων 
2. Εσωτερικός Έλεγχος 
3. Εταιρική Διακυβέρνηση 

14 
Λαμπρόπουλος Ιωάννης 
(Έκτακτο προσωπικό) 

i.ch.lampropoulos@gmail.com 

1. Η σημασία, ο ρόλος και η λειτουργία των 
ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ελλάδα 

2. Οι διαφορές της Διοικητικής με την 
Χρηματοοικονομική Λογιστική, 

3. Βασικές Αρχές Κοστολόγησης και συστήματα 
Κοστολόγησης, 

4. Ο ρόλος των προϋπολογισμών στην 
Διοικητική Λογιστική. 

16 
Τσαρουχά Ευθυμία 
(Έκτακτο προσωπικό) 

efiaeris@yahoo.gr 

1. Εμπειρική μελέτη σε περιβάλλον Superlab, 
αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων στο 
διαδικτυακό μάρκετινγκ 
2. Εμπειρική μελέτη σε περιβάλλον Superlab, 
αναφορικά με το χρόνο αντίδρασης (RT, Target 
RT) των καταναλωτών στις διαφημίσεις 
3. Πειραματική μελέτη σε περιβάλλον E-prime, 
αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων στο 
διαδικτυακό μάρκετινγκ 
4. Πειραματική μελέτη σε περιβάλλον E-prime, 
αναφορικά με τις γνωστικές επεκτάσεις (CL) της 
Χρηματοοικονομικής ορολογίας στη βάση 
“ΙΑΤΕ” της ΕΕ 
5. Πειραματική μελέτη σε περιβάλλον Paradigm, 
αναφορικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή 
και τη θεωρία της Εννοιακής Μίξης (CBT) στο 
διαδικτυακό μάρκετινγκ.  

17 
Μπελογιάννης Ανδρέας 
(Έκτακτο προσωπικό) 

abelogia@hotmail.com Κατόπιν συνεννόησης 

18 
Λαχλάλι Λάρμπι 
Παναγιώτης 
(Έκτακτο προσωπικό) 

Panagiotis_lah@yahoo.gr Κατόπιν συνεννόησης 

19 
Τάντος Στέφανος 
(Έκτακτο προσωπικό) 

steftantos@gmail.com Κατόπιν συνεννόησης 

20 
Βούρος Παναγιώτης 
(Έκτακτο προσωπικό) 

pvour@env.aegean.gr Κατόπιν συνεννόησης 

21 
Κακουλίδης Κωνσταντίνος 
(Έκτακτο προσωπικό) 

kakoulidiskostask@gmail.com Κατόπιν συνεννόησης 

22 
Γιακούλας Δημήτριος 
(Έκτακτο προσωπικό) 

dgiakoulas@gmail.com Κατόπιν συνεννόησης 
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