
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022 

 

1)Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος 

 

Τίτλος: Αξιολόγηση υποδομών για ανάπτυξη city logistics 

Περιγραφή αντικειμένου: Ο/η φοιτητής/τρια  καλείται μέσω ερωτηματολογίων  να 

συλλέξει  στοιχεία  για  την  αξιολόγηση  υποδομών  (δημόσιων  και  ιδιωτικών) 

σχετιζόμένα με τη δυνατότητα ανάπτυξης αστικών εμπορευματικών μεταφορών.  

Μεθοδολογία  και  απαιτήσεις  έρευνας:  Συλλογή  στοιχείων  μέσω 

ερωτηματολογίων. 

Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος 

 

Τίτλος: Αξιολόγηση πληροφοριών στη σήμανση αγροδιατροφικών προϊόντων  

Περιγραφή αντικειμένου: Ο/η φοιτητής/τρια  καλείται μέσω ερωτηματολογίων  να 

συλλέξει στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις για πληροφορίες στους διάφορους 

κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και πως αυτές καταγράφονται στη σήμανση των 

προϊόντων. 

Μεθοδολογία  και  απαιτήσεις  έρευνας:  Συλλογή  στοιχείων  μέσω 

ερωτηματολογίων. 

Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος – Χαρίσιος Αχίλλας 

 

Τίτλος:  Η  χρήση  του  διαδικτύου  των  πραγμάτων  (Internet  of  things  ‐IoT)  στην 

εφοδιαστική αλυσίδα μέσα από την εφαρμογή του στην μεταφορά Ε/Κ.  

Περιγραφή αντικειμένου: Η  έρευνα αφορά  την αναζήτησή από  την βιβλιογραφία 

και  το διαδίκτυο  των πρακτικών εφαρμογής συσκευών  IoT  στην μεταφορά Ε/Κ με 

στόχο  την  αναγνώριση  των  βέλτιστων  λύσεων  και  επιλογών  σε  πρακτικές  από  τις 

μεταφορικές  εταιρείες  καθώς  και  η  αποτύπωση  των  βασικών  δεικτών  απόδοσης 

των  μεταφορικών  εταιρειών  για  την  επίτευξη  υπηρεσιών  προστιθέμενης  αξίας. 

Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων για την αποτύπωση των βέλτιστών πρακτικών 

στα θαλάσσια και οδικά μέσα μεταφοράς. 



Μεθοδολογία και απαιτήσεις έρευνας: Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων 

και προσωπικές συνεντεύξεις. 

Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος  

 

Τίτλος: Η αποτύπωση της επιχειρησιακή εικόνας μεταφοράς Ε/Κ στην εφοδιαστική 

αλυσίδα μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών μεταφοράς.  

Περιγραφή  αντικειμένου:  Η  έρευνα  στοχεύει  στην    καταγραφή  και  αξιολόγηση 

εμπορικών  πακέτων  λογισμικού,  έρευνα  για  τη  διερεύνηση  των  απαιτήσεων  της 

αγοράς καθώς και αξιολόγηση των βασικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι εταιρείες μεταφορών με συνεντεύξεις στο πεδίο και συλλογή των εγγράφων για 

την ιχνηλάτηση των προϊόντων. 

Μεθοδολογία και απαιτήσεις έρευνας: Συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων 

και προσωπικές συνεντεύξεις. 

Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος 

 

 

2) Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας 

 

1) Τίτλος: Βιβλιομετρική ανάλυση εργασιών σχετικά με την κυκλική οικονομία  

Προτεινόμενη μεθοδολογία:  Βιβλιογραφική  αναζήτηση  εργασιών  στο  αντικείμενο 

της κυκλικής οικονομίας, χρήση λογισμικού VOS Viewer (θα παραχωρηθεί από τον 

διδάσκοντα), κριτική βιβλιογραφική ανάλυση, βιβλιομετρική ανάλυση. 

Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας  

 

2)  Τίτλος:  Διερεύνηση  εμπορικών  πακέτων  λογισμικού  για  μελέτες  Ανάλυσης 

Κύκλου  Ζωής  και  πραγματοποίηση  έρευνας  για  τη  διερεύνηση  των απαιτήσεων 

της αγοράς στην Ελλάδα 

Προτεινόμενη  μεθοδολογία:  Καταγραφή  και  αξιολόγηση  εμπορικών  πακέτων 

λογισμικού, Έρευνα για τη διερεύνηση των απαιτήσεων της αγοράς (τουλάχιστον 50 

εταιρίες παραγωγής προϊόντων), Μεθοδολογία Quality Function Deployment για τη 

μετατροπή των προδιαγραφών σε λειτουργίες του λογισμικού. 

Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας  



 

3) Τίτλος: Προσβάσιμη και ασφαλής κινητικότητα στην περιοχή της Κατερίνης  

Προτεινόμενη  μεθοδολογία:  Συγκέντρωση  δεδομένων  με  χρήση  τυποποιημένου 

ερωτηματολογίου  (θα  δοθεί  από  τους  επιβλέποντες),  Συλλογή  δεδομένων  από 

τουλάχιστον 100 σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή της έρευνας. 

Περιγραφή  του  θέματος:  Η  έρευνα  αφορά  στην  αξιολόγηση  του  επιπέδου 

προσβασιμότητας σημείων εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή της Κατερίνης 

(ανάλογα  με  τον  τόπο  κατοικίας  του  φοιτητή,  η  περιοχή  μπορεί  να 

διαφοροποιηθεί). Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας. 

Επίσης, στη βάση των στοιχείων που θα καταγραφούν, στο πλαίσιο της εργασίας θα 

γίνεται αναφορά με συστάσεις βελτίωσης και αποκατάστασης τυχών ελλείψεων. 

Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας – Δημήτρης Αηδόνης 

 

4)  Τίτλος:  Εμπλεκόμενοι  φορείς  και  αξιοποίηση  τεχνολογικών  εργαλείων  σε 

θέματα πολιτικής προστασίας  

Προτεινόμενη  μεθοδολογία:  Συγκέντρωση  δεδομένων  μέσω  συνέντευξης  από 

φορείς  που  εμπλέκονται  σε  θέματα  πολιτικής  προστασίας,  Χρήση  λογισμικού 

πακέτου 

Περιγραφή  του  θέματος:  Η  έρευνα  αφορά  στην  καταγραφή  της  υφιστάμενης 

κατάστασης και του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα πολιτικής προστασίας. Στόχος 

είναι  να  χαρτογραφηθούν  οι  φορείς  που  εμπλέκονται  σε  θέματα  πολιτικής 

προστασίας στην Ελλάδα και να αποτυπωθούν οι τεχνολογικές απαιτήσεις τους σε 

λειτουργικό επίπεδο. Επίσης, στο πλαίσιο της εργασίας θα γίνει χρήση λογισμικού 

(Engage)  για  την  οργάνωση  των  διαθέσιμων  πόρων  ενός  οργανισμού  ή  μιας 

υπηρεσίας  (π.χ.  Δήμος  Κατερίνης)  που  εμπλέκεται  στις  διαδικασίες  πολιτικής 

προστασίας. 

Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας – Δημήτρης Αηδόνης 

 



 

3)Επιβλέπων καθηγητής: Λιούτας Ευάγγελος 

Θέμα 1 

Τίτλος:  Η  εφαρμογή  ηθικών  πρακτικών  ως  εργαλείο  marketing  των  επιχειρήσεων: 

Αντιλήψεις των καταναλωτών  

Διαδικασία:  Εκτεταμένη  ανασκόπηση  της  διεθνούς  σχετικής  βιβλιογραφίας  και  market 

scanning.  Ανάπτυξη  ερωτηματολογίου  και  συγκέντρωση  δεδομένων.  Στατιστική  ανάλυση 

των δεδομένων. Συγγραφή της εργασίας και ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής. 

Το θέμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας.   

 

 

Θέμα 2 

Τίτλος:  Η  αυτό‐αντίληψη  ως  παράγοντας  καθορισμού  της  επαγγελματικής  πορείας  του 

ατόμου: Μία έρευνα σε εργαζόμενους της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Διαδικασία: Εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναζήτηση ερευνητικών 

εργαλείων. Ανάπτυξη ερωτηματολογίου και συγκέντρωση δεδομένων. Στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων. Συγγραφή της εργασίας και ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής. 

Το θέμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας.   

 

 

Θέμα 3 

Τίτλος: Στάσεις των καταναλωτών προς τα «πράσινα» προϊόντα  

Διαδικασία: Εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναζήτηση θεωρητικών 

μοντέλων  βασισμένων  στη  βιβλιογραφία  της  συμπεριφοράς  καταναλωτή.  Ανάπτυξη 

ερωτηματολογίου  και  συγκέντρωση  δεδομένων.  Στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων. 

Συγγραφή της εργασίας και ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής. 

Το θέμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας.   

 

 

Θέμα 4 

Τίτλος:  Η  πρακτική  άσκηση  ως  ευκαιρία  ενσωμάτωσης  των  φοιτητών  του  Τμήματος 

Διοίκησης  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  στην  κουλτούρα  των  επιχειρήσεων:  Τι  συμβαίνει  στην 

πράξη;  



Διαδικασία:  Εκτεταμένη  ανασκόπηση  της  διεθνούς  βιβλιογραφίας,  αναζήτηση  αξόνων 

ανάλυσης. Ανάπτυξη ερευνητικού εργαλείου, εύρεση δείγματος (απόφοιτοι του Τμήματος) 

και συγκέντρωση δεδομένων. Στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Συγγραφή της εργασίας 

και ανάπτυξη προτάσεων ένταξης των αποφοίτων στην επιχειρηματική καθημερινότητα. 

Το θέμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας.   

 

 

Θέμα 5 

Τίτλος:  Γυναικεία  επιχειρηματικότητα  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα:  Εμπόδια,  ευκαιρίες  και 

επιχειρηματική ταυτότητα  

Διαδικασία:  Εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναζήτηση σύγχρονων 

θεωρητικών  μοντέλων  ερμηνείας  των  εμποδίων  και  κινήτρων  της  γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Ανάπτυξη ερευνητικού εργαλείου, εύρεση δείγματος (γυναίκες ή/και 

άνδρες επιχειρηματίες) και συγκέντρωση δεδομένων. Στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

Συγγραφή  της  εργασίας  και  ανάπτυξη  προτάσεων  πολιτικής  σχετικών  με  τη  γυναικεία 

επιχειρηματικότητα. 

Το θέμα χαρακτηρίζεται από  ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας.   Το θέμα θα ανατεθεί σε 

δύο μεμονωμένους φοιτητές. 

 

 

Θέμα 6 

Τίτλος:  Προθέσεις  επιχειρηματικότητας  των  φοιτητών  του  Τμήματος  Διοίκησης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Διαδικασία:  Εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ανάπτυξη ερευνητικού 

εργαλείου,  εύρεση  δείγματος  και  συγκέντρωση  δεδομένων.  Στατιστική  ανάλυση  των 

δεδομένων. Συγγραφή της εργασίας και ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής. 

Το θέμα χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλό βαθμό δυσκολίας.  Το θέμα θα ανατεθεί σε δύο 

φοιτητές. 

 

 

Θέμα 7 

Τίτλος: Η θέση της γυναίκας στον κόσμο των επιχειρήσεων: Προκλήσεις και εμπόδια   

Διαδικασία: Εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναζήτηση και επιλογή 

θεωρητικών  μοντέλων.  Ανάπτυξη  ερευνητικού  εργαλείου,  εύρεση  δείγματος  και 



συγκέντρωση δεδομένων. Στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Συγγραφή της εργασίας και 

ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής. 

Το θέμα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας.  

 

4) Επιβλέπουσα  καθηγήτρια: Σταφυλά Αμαλία 

 
1) Διοίκηση   ανθρωπίνων   πόρων   και   αποτελεσματική   διαχείριση  

εφοδιαστικής αλυσίδας   

2)  Οργανωσιακή σιωπή εργαζομένων  σε  τμήματα/εταιρεία‐ες  Logistics   

3) Οργανωσιακή  κουλτούρα  μάθησης,  στυλ  ηγεσίας,  χρήση  ERP:  Έρευνα 

πεδίου/μελέτη περίπτωσης σε τμήματα/εταιρεία‐ες  Logistics   

 

Περιγραφή των θεμάτων: Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης   των   υπό  

μελέτη  μεταβλητών,  διερεύνηση  της  μεταξύ  τους  συσχέτισης  και  της  σύνδεσής  

τους   με   οργανωσιακά   (π.χ.   μέγεθος   επιχείρησης,   θέση εργασίας  κ.α)   και  

δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία κ.α)  Προτεινόμενη   Μεθοδολογία:  

Μελέτη  περίπτωσης  ή  δημοσκοπική  έρευνα  με  χρήση ερωτηματολογίων  

 

5)Επιβλέπων καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης 

1. Τίτλος:  Εφαρμογή  Συστημάτων  Διοίκησης  Ολικής  Ποιότητας  στην 

μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων. 

Περιγραφή  του  θέματος:  Αφορά  την  σύγχρονες  μεθόδους  και  εφαρμογές 

Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε βασικά τμήματα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας,  με  απώτερο  στόχο  την  βελτίωση  της  ποιότητας  των 

προϊόντων/υπηρεσιών.   

Προτεινόμενη  Μεθοδολογία:  περιγραφή  της  υπάρχουσας  κατάστασης  της 

εταιρείας/φορέα,  παρουσίαση  και  ανάλυση  των  συγχρόνων  μεθόδων 

Διοίκησης  Ολικής  Ποιότητας.   

Ελάχιστες  απαιτήσεις  πρωτογενούς  έρευνας:  χρήση  εργαλείων  ποιότητας, 

μελέτη αστοχίας, ερωτηματολόγια, με ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης 



 

2. Τίτλος:  Εκτίμηση  Απόδοσης  και  Ποιότητας  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα 

συστημάτων παραγωγής. 

Περιγραφή του θέματος: Αφορά την μέτρηση της ποιότητας σε εφοδιαστική 

αλυσίδα  (βιομηχανία/βιοτεχνία),  προκειμένου  να  εντοπιστούν  τα  αδύνατα 

σημεία  της  γραμμής παραγωγής,  έτσι ώστε  να βελτιωθεί η απόδοση και  η 

ποιότητα των προϊόντων.  

Προτεινόμενη Μεθοδολογία:  θα  γίνει  καταγραφή  της  ποιότητας  σε  όλα  τα 

στάδια  της  γραμμής  παραγωγής  και  η  ανάλυση  της  εφοδιαστική  αλυσίδα, 

για  να  αξιολογηθεί  η  λειτουργική  της  κατάσταση,  προκειμένου  να  γίνουν 

προτάσεις για την βελτίωση και απόδοση του συστήματος. 

Ελάχιστες  απαιτήσεις  πρωτογενούς  έρευνας:  χρήση  εργαλείων  ποιότητας, 

μελέτη αστοχίας, με ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης 

 

 

3. Τίτλος: Εφαρμογή του πρότυπου  ISO 22000:2018 σε εφοδιαστική αλυσίδα 

τροφίμων. 

Περιγραφή  του  θέματος:  θα  γίνει  παρουσίαση  του  προτύπου  ISO 

22000:2005 και η εφαρμογή της σε εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Στόχος 

της  εφαρμογής  του  προτύπου  είναι  ο  εντοπισμός  των  κρίσιμων  σημείων 

έλεγχου σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ασφάλειά του.       

Προτεινόμενη  Μεθοδολογία:  θα  γίνει  καταγραφή  της  διαδικασίας 

παραγωγής του προϊόντος από την πρωτογενή φάση, την παραγωγή, έως και 

τον  πελάτη.  Κατόπιν,  θα  γίνει  εφαρμογή  του    προτύπου  ISO  22000:2005, 

εντοπισμός  των  κρίσιμων  σημείων  έλεγχου,  βελτιώσεις  και  προτάσεις  και 

ποσοτική ανάλυση.     



Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: ISO 22000:2005 

Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης 

 

 

4. Τίτλος:  Σχεδιασμός  και  Μελέτη  Εφαρμογής  ISO  9001:2015  σε 

Εταιρείες/βιομηχανία και υπηρεσίες. 

Περιγραφή  του  θέματος:  θα  γίνει  παρουσίαση  του  ΝΕΟΥ  προτύπου  ISO 

9001:2008  και  η  εφαρμογή  του  σε  Εταιρείες  /βιομηχανία.  Στόχος  της 

εφαρμογής του προτύπου είναι η προσαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών 

στην εταιρεία, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων.  

Προτεινόμενη  Μεθοδολογία:  Αρχικά  θα  γίνει  καταγραφή  της  υπάρχουσας 

κατάστασης και των διαδικασιών. Κατόπιν θα γίνει εφαρμογή του  προτύπου 

ISO  9001:2008,  δημιουργία  του  εγχειρίδιου  ποιότητας,  βελτιώσεις  και 

προτάσεις και ποσοτική ανάλυση.   

Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: ΝΕΟ πρότυπο ISO 9001:2008 

Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης 

 

5. Τίτλος:  Σχεδιασμός  και  εφαρμογή  της  σύγχρονης  τεχνικής  Έξι‐Σίγμα  σε 

Υπηρεσίες/ Εταιρείες /βιομηχανία. 

Περιγραφή του θέματος: θα γίνει παρουσίαση και εφαρμογή της σύγχρονης 

τεχνικής Έξι‐Σίγμα  σε Υπηρεσίες ή  Εταιρείες ή στην βιομηχανία. Στόχος της 

τεχνικής  είναι  η  προσαρμογή  συγκεκριμένων  διαδικασιών  στην  εταιρεία, 

έτσι  ώστε  να  βελτιωθεί  η  ποιότητα  των  προϊόντων  και  να  μειωθούν  τα 

απόβλητά της.  

Προτεινόμενη  Μεθοδολογία:  Αρχικά  θα  γίνει  καταγραφή  της  υπάρχουσας 

κατάστασης και  των διαδικασιών.  Κατόπιν θα  γίνει  εφαρμογή  τεχνικής Έξι‐

Σίγμα, βελτιώσεις και προτάσεις με βάση την ποιοτική ή ποσοτική ανάλυση.   



Ελάχιστες  απαιτήσεις  πρωτογενούς  έρευνας:  Σύγχρονης  τεχνικής  Έξι‐Σίγμα 

Επόπτης Καθηγητής: Τσαρούχας Παναγιώτης 

 

6)Επιβλέπων καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης 

 

1. Τίτλος: Ψυχρές εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Περιγραφή του θέματος: Ψυχρές εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: Συγκέντρωση δεδομένων από εταιρείες τροφίμων και 

τουριστικές επιχειρήσεις..  

Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: 20‐30 επιχειρήσεις των ανωτέρω 

κλάδων. 

Επόπτης καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης. 

Το θέμα έχει προταθεί στους φοιτητές: Όχι. 

 

2. Τίτλος: Αναδιοργάνωση διαδικασιών logistics. 

Περιγραφή του θέματος: Επανασχεδιασμός διαδικασιών συστήματος logistics. 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: Εφαρμογή λογισμικού ADONIS για την 

αναδιοργάνωση των διαδικασιών logistics συγκεκριμένης επιχείρησης ή/και 

οργανισμού.  

Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση δεδομένων 

μοντελοποίησης και προσομοίωσης διαδικασιών logistics. 

Επόπτης καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης. 

Το θέμα έχει προταθεί στους φοιτητές: Όχι. 

 

3. Τίτλος: Διαδικασίες συλλογής. 

Περιγραφή του θέματος: Εφαρμογή των μεθόδων δρομολόγησης σε συγκεκριμένη 

επιχείρηση. 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: Ποσοτική έρευνα σε αποθήκες διαφόρων κλάδων.  



Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση δεδομένων 

περισυλλογής προϊόντων στην αποθήκη. 

Επόπτης καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης. 

Το θέμα έχει προταθεί στους φοιτητές: Όχι. 

 

4. Τίτλος: Αποθήκευση και Μεταφορά φαρμάκων. 

Περιγραφή του θέματος: Καταγραφή απαιτήσεων εφοδιαστικών αλυσίδων για 

φαρμακευτικά προϊόντα. 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: Ποιοτική έρευνα σε στελέχη επιχειρήσεων που 

αποθηκεύουν και διακινούν χημικά προϊόντα.  

Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: 20‐30 στελέχη των επιχειρήσεων του 

κλάδου. 

Επόπτης καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης. 

Το θέμα έχει προταθεί στους φοιτητές: Όχι. 

 

5. Τίτλος: Υποστήριξη Διδασκαλίας μαθήματος στην Διοίκηση Logistics με την χρήση Νέων 

Τεχνολογιών. 

 

7) Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφύλλου Δημήτριος 

 

1.  Eργαστηριακοί  προσδιορισμοί  με τη χρήση του Διαφορικού Θερμιδομέτρου 

Σάρωσης (  DSC), σε δείγματα τροφίμων  

 

Με τη βοήθεια της τεχνικής DSC θα γίνει προσδιορισμός χαρακτηριστικών του 

ελαιολάδου  ή άλλων τροφίμων ( ανάλυση δειγμάτων στο εργαστήριο, ) και θα 

αξιολογηθούν για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τους στην Ιχνηλασιμότητα. 

Τροφίμων μέσα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

1 φοιτητής/φοιτήτρια ή Ομάδα 2 φοιτητών 



 

2. Καταναλωτές και Ιχνηλασιμότητα τροφίμων  τροφίμων με την τεχνολογία 

αλυσίδας κοινοποιήσεων (blockchain).  

 

Διερεύνηση απόψεων  και καταγραφή των γνώσεων  των  καταναλωτών για την  

Ιχνηλασιμότητα  τροφίμων και την τεχνολογία blockchain 

 

Το θέμα μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα μέχρι 2 φοιτητές. 

 

3. Διακίνηση και Ιχνηλασιμότητα  Ελαιολάδου    

 

Καταγραφή διαδικασιών και νομοθεσίας σχετικά με τη διακίνηση των ιχθυρών. Θα 

καταγραφεί η  εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας στην Ελληνική αγορά.  

 

Το θέμα μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα μέχρι 2 φοιτητές. 

 

4. Απώλεια και σπατάλη τροφίμων στην Εφοδιαστική αλυσίδα  

    

Καταγραφή της απώλειας τροφίμων σε κάποιο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας ή 

της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο νοικοκυριών  

 

Το θέμα μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα μέχρι 2 φοιτητές. 

 



8) Επιβλέπων καθηγητής: Τσολάκης Ναούμ 

1. Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων: Η περίπτωση των κλινικών 
δοκιμών.  

2. Εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών σε αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων. 

 

9) Επιβλέπων καθηγητής: Χατζησάββας Κωνσταντίνος 

1. Ανάλυση κόστους‐οφέλους των λύσεων ιχνηλασιμότητας IoT και   

Blockchain στην αλυσίδα αξίας τροφίμων της ΕΕ 

2. Ανάλυση αγοράς νέων τεχνολογικά ενισχυμένων συστημάτων   

ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα διατροφικής αξίας της ΕΕ 

3. Οι τεχνολογίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ως ανταγωνιστικό   

πλεονέκτημα των εταιρειών τροφίμων της ΕΕ στο απαιτητικό περιβάλλον   

του παγκόσμιου ανταγωνισμού 

4. Χρήση της Μηχανικής Μάθησης και υποδομών IoT στην ανάπτυξη πιο   

αξιόπιστων και ασφαλών συστημάτων τροφίμων 

 

10) Επιβλέπων καθηγητής: Κεραμυδάς Χρήστος  

 

Προτεινόμενη Εργασία 1 

 Τίτλος: Διαχείριση κινδύνων και ανθεκτικότητα σε μία εφοδιαστική αλυσίδα  

 Περιγραφή αντικειμένου: Στο πλαίσιο της εργασίας θα διερευνηθούν οι έννοιες 

της διαχείρισης κινδύνων και της ανθεκτικότητας σε μία εφοδιαστική αλυσίδα, 

καθώς και οι στρατηγικές και οι δράσεις που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις για 

να θωρακισθούν έναντι των κινδύνων. 

 Μεθοδολογία  και  απαιτήσεις  έρευνας:  Στο  πρώτο  μέρος  της,  η  έρευνα  θα 

περιλαμβάνει  τη  βιβλιογραφική  επισκόπηση  των  εννοιών  και  πρακτικών  της 

διαχείρισης κινδύνων και της ανθεκτικότητας μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο 

δεύτερο  μέρος  της,  η  έρευνα  θα  περιλαμβάνει  την  καταγραφή  των  απόψεων 

των  επιχειρήσεων  όσον  αφορά  την  εμπειρία  τους  στο  πεδίο  της  διαχείρισης 



κινδύνων  στο  σύγχρονο  επιχειρηματικό  περιβάλλον  και  τις  στρατηγικές, 

πρακτικές  που  υιοθετούν  οι  επιχειρήσεις  για  τη  θωράκιση  τους  έναντι  των 

κινδύνων,  με  χρήση  ερωτηματολογίου  και  την  ανάλυση  των  απαντήσεων 

(δεδομένων) που θα συλλεχθούν. Απαιτούνται βασικές γνώσεις στατιστικής. 

 Προτεινόμενος αριθμός φοιτητών: Ένας (1) ή δύο (2). 

 Υπεύθυνος καθηγητής: Κεραμυδάς Χρήστος  

Προτεινόμενη Εργασία 2 

 Τίτλος: Δείκτες απόδοσης λιμένων – Ναυτιλιακά Logistics  

 Περιγραφή αντικειμένου: Στο πλαίσιο της εργασίας θα διερευνηθούν οι δείκτες 

που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα για τη μέτρηση της απόδοσης των 

λιμανιών. 

 Μεθοδολογία  και  απαιτήσεις  έρευνας:  Στο  πρώτο  μέρος  της,  η  έρευνα  θα 

περιλαμβάνει  τη  βιβλιογραφική  επισκόπηση  των  δεικτών  απόδοσης  λιμένων. 

Στο  δεύτερο  μέρος  της,  η  έρευνα  θα  περιλαμβάνει  ενδεικτικά  παραδείγματα 

υπολογισμών από διάφορα λιμάνια της Ελλάδος και της Ευρώπης. Απαιτούνται 

βασικές γνώσεις μαθηματικών. 

 Προτεινόμενος αριθμός φοιτητών: Ένας (1) ή δύο (2). 

 Υπεύθυνος καθηγητής: Κεραμυδάς Χρήστος  

 

 

 

 


