
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗ / ΤΡΙΑΣ 

 

1.  Οικονομική & Λογιστική Διαχείριση στο SAP R/3 /  

Financial & Accounting Management in SAP R/3 

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

2.  Πωλήσεις και Διανομή στο SAP R/3 /  
Sales and Distribution in SAP R/3 

 

3.  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης και οι κρίσιμες δεξιότητες και ικανότητες 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για φοιτητές οικονομικών σπουδών /  
The digital transformation of education and the critical information and communication 
technology (ICT) skills and competencies for students of economics studies 

 

4.  Οι εθελουντικές γνωστοποιήσεις CSR , στις εταιρικές ετήσιες εκθέσεις /  
THE VOLUNTARY CSR DISCLOSURE IN CORPORATE ANNUALREPORTS 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

5.  Υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) /  
Implementation of the international public sector accounting standards in Europe 

 

6.  Αυτοματισμός των Λογιστικών διαδικασιών: Η επίδραση της Τεχνητής νοημοσύνης (AI) 
/  
Automation of Accounting Processes: Impact of Artificial Intelligence 

 

7.  Οι αλλαγές που επιφέρει η Οδηγία 2019/771/ΕΚ και οι επιπτώσεις στις αγορές από 
απόσταση /  
The changes that have been introduced by Directive 2019/771 / EC and the effects on 
distance sales 

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

8.  Η διαδικασία έναρξης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και η λογιστική τους 
παρακολούθηση. Προβλήματα και λύσεις /  
The process of starting a business and their accounting monitoring. Problems and 
solutions 

 



9.  Προτάσεις για το νέο νομοθετικό πλαίσιο στο πεδίο των ψηφιακών αγορών και το 
ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Επιπτώσεις στην οικονομία /  
Proposals for the new legislative framework in the field of digital markets and the digital 
future of Europe. Impact on the economy 

 

10.  Στατιστική ανάλυση για τα οικονομικά των ελληνικών νοσοκομείων /  

Statistical analysis of Greek Hospital Economic Data 

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
11.  Στατιστική ανάλυση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο αντικείμενο της Λογιστικής / 

Statistical analysis of Greek Accounting Postgraduate Programs 

12.  Στατιστική ανάλυση για τα οικονομικά των Eλληνικών Πανεπιστημίων /  

Statistical analysis of Greek University Economic Data 

13.  Η πολυκριτηριακή ανάλυση υποστήριξης αποφάσεων στην διοίκηση επιχειρηματικών 

διαδικασιών / Multiple criteria decision aid in business process management 

ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
14.  Η έννοια της οικονομικής πολυπλοκότητας στις επιχειρηματικές διαδικασίες /  

The concept of economic complexity in business processes 

15.  Αναλυτικές Μέθοδοι στην Ελεγκτική. Μία εφαρμογή με υπολογιστικά εργαλεία /  

Audit Analytics. An application with scripting languages 

16.  Εσωτερικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα /  

Internal audit and quality control in Higher Education Institutions 

ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
17.  Μελέτη εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου σε εισηγμένες 

εταιρίες της Βορείου Ελλάδος /  

The application of corporate governance and Internal Audit in public companies of 

Northern Greece 



18.  Η εταιρική διακυβέρνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τις εταιρίες μικρής 

κεφαλαιοποίησης / Corporate governance in the Athens Stock Exchange for the small 

capitalization firms 

19.  Στρατηγικές διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων στην… (χώρα προς επιλογή) και ο ρόλος 

του ανθρώπινου παράγοντα /  

Penetration Strategies of Greek companies in… (Country to be selected) and the role of the 

human factor. 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
20.  Φορολογικός ανταγωνισμός: συγκριτική μελέτη φορολογίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

και σε επιλεγμένες χώρες /  

Tax competition: a comparative study of corporate taxation in Greece and in selected 

countries 

21.  Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων /  

The role of new technologies in the competitiveness of Greek companies 

22.  H επίδραση της υπερ-εμπιστοσύνης στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων /  

Τhe impact of overconfidence on economic decision making 

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
23.  Χρηματοοικονομική γνώση και Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική /  

Financial literacy and behavioural finance 

24.  Xρηματοοικονομική κοινωνικοποίηση και επίδραση στο χρηματοοικονομικό άγχος /  

Financial socialization and influence in financial anxiety 

25.  Νόμος 4795/2021: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / 

INTERNAL AUDITING SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR 

ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 


