
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022 

 

1)Επιβλέπων: Αηδόνης Δημήτριος 

 

1) 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 

 

2) 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 

 

3)  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  

 

4)  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:  Ανάλυση  επιχειρηματικών  μοντέλων  για  συστήματα  εφοδιαστικής 

αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής 

Προτεινόμενη  μεθοδολογία:  Η  εργασία  θα  οργανωθεί  σε  δύο  κύριες  ενότητες. 

Αφενός  θα  πραγματοποιηθεί  μια  επισκόπηση  των  υφιστάμενων  επιχειρηματικών 

μοντέλων  για  επιλεγμένες  κατηγορίες  προϊόντων  αγροδιατροφής,  αφετέρου  οι 

τυπολογίες που θα εντοπιστούν θα αναλυθούν στη βάση συνεντεύξεων με εταιρίες 

και  επαγγελματίες  του  χώρου  και  με  αναφορά  στο  εκτενώς  χρησιμοποιούμενο 



πλαίσιο  Canvas  Business  Model.  Η  ανάλυση  θα  αποκαλύψει  τα  κύρια 

χαρακτηριστικά  των  αναγνωρισμένων  τυπολογιών  επιχειρηματικών  μοντέλων, 

καθώς και τις κύριες τάσεις και προκλήσεις. 

Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας, Δημήτριος Αηδόνης 

 

3)  Τίτλος:  Τεχνολογική  Προοπτική  Διερεύνηση  για  την  διείσδυση  της 

ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: Χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, Έρευνα για την 

πιθανότητα  εφαρμογής  τεχνολογικών    λύσεων  και  του  χρονικού  ορίζοντα 

διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα (τουλάχιστον 30 εμπειρογνώμονες του 

κλάδου), στατιστική ανάλυση, ανάλυση PESTEL. 

Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας  

 

4)  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  

 

5) 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 

 



6)  Τίτλος:  Διαχείριση  χρησιμοποιημένων  ελαίων  και  βιομάζας  στην  περιοχή  της 

Κατερίνης  

Προτεινόμενη  μεθοδολογία:  Χρήση  διαδικτυακού  εργαλείου,  χρήση 

ερωτηματολογίου (θα δοθεί από τους επιβλέποντες), ανάλυση αποτελεσμάτων. 

Περιγραφή  του  θέματος:  Η  έρευνα  αφορά  στην  αξιοποίηση  λογισμικού  που  έχει 

αναπτυχθεί  από  το  Τμήμα  για  τη  διαχείριση  χρησιμοποιημένων  λαδιών  και 

βιομάζας. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να δηλώσει ποσότητες 

αποβλήτων  και  στη  συνέχεια  δίνει  τη  δυνατότητα  δρομολόγησης  των  οχημάτων 

συλλογής  στον  διαχειριστή  (Δήμος)  ώστε  να  σχεδιάσει  με  βέλτιστο  τρόπο  τη 

συλλογή  τους.  Στο  πλαίσιο  της  εργασίας  θα  χρησιμοποιηθεί  το  εργαλείο  στην 

περιοχή  της  Κατερίνης  και  θα  αξιολογηθεί  η  χρήση  του  από  τους  πολίτες  και  τα 

στελέχη του Δήμου. 

Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας – Δημήτρης Αηδόνης 

 

3) Επιβλέπων καθηγητής: Κεραμυδάς Χρήστος – Παπαχρήστος 
Ιωάννης 

Προτεινόμενη Εργασία 1 

 Τίτλος:  Εφαρμογή  μαθηματικών  μοντέλων  διαχείρισης  αποθεμάτων  και 

πρόβλεψης ζήτησης σε επιχειρήσεις 

 Περιγραφή    αντικειμένου:  Καταγραφή  υφιστάμενης  κατάστασης  διαχείρισης 

αποθεμάτων  σε  μία  επιχείρηση  και  εφαρμογή  μαθηματικών  μοντέλων 

πρόβλεψης  ζήτησης  και  διαχείρισης  αποθεμάτων,  βάσει  των  ιστορικών 

δεδομένων ζήτησης και στοιχείων κόστους της επιχείρησης. 

 Μεθοδολογία    και    απαιτήσεις    έρευνας:  Βασικές  γνώσεις  διαχείρισης 

αποθεμάτων  και  μαθηματικών  μοντέλων  διαχείρισης  αποθεμάτων  και 

πρόβλεψης ζήτησης.  

 Προτεινόμενος αριθμός φοιτητών: Ένας (1). 

 Υπεύθυνος καθηγητής: Κεραμυδάς Χρήστος – Παπαχρήστος Ιωάννης 

 

Προτεινόμενη Εργασία 2 

 Τίτλος:  Μελέτη  σκοπιμότητας  εκσυγχρονισμού  του  στόλου  οχημάτων  μιας 

επιχείρησης με ηλεκτροκίνητα οχήματα 

 Περιγραφή αντικειμένου: Ο στόχος της εργασίας είναι η οικονομική μελέτη της 

σκοπιμότητας  του  εκσυγχρονισμού  του  στόλου  οχημάτων  μιας  επιχείρησης, 

μέσω  της  αντικατάστασης  των  παλαιότερων  οχημάτων  του  στόλου  της,  από 

αντίστοιχα οχήματα νέας τεχνολογίας (ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα). 



 Μεθοδολογία  και  απαιτήσεις  έρευνας:  Η  έρευνα  θα  περιλαμβάνει  τη 

βιβλιογραφική  επισκόπηση  των  τεχνολογιών  και  των  πρακτικών,  τις  οποίες 

εφαρμόζουν  οι  επιχειρήσεις,  καθώς  και  την  εφαρμογή  μιας  μελέτης 

σκοπιμότητας,  σε  πραγματική  εταιρεία  και  δεδομένα,  για  την  οικονομική 

αποτίμηση  του  συγκεκριμένου  σχεδίου  (π.χ.  Καθαρή  Παρούσα  Αξία,  Χρόνος 

Αποπληρωμής Επένδυσης, κ.α.).  

 Προτεινόμενος αριθμός φοιτητών: Ένας (1). 

 Υπεύθυνος καθηγητής: Κεραμυδάς Χρήστος – Παπαχρήστος Ιωάννης 

 

Προτεινόμενη Εργασία 3 

 Τίτλος: Οι απόψεις των καταναλωτών για την ηλεκτροκίνηση και η δυναμική της 

στη ελληνική αγορά 

 Περιγραφή  αντικειμένου:  Στο  πλαίσιο  της  εργασίας  θα  καταγραφούν  οι 

απόψεις  των  καταναλωτών  για  διάφορες  πτυχές  του  ζητήματος  της 

ηλεκτροκίνησης,  όπως  οικονομικές,  τεχνικές,  περιβαλλοντικές,  κ.α.  και  θα 

διερευνηθεί  η  στάση  των  καταναλωτών  απέναντι  σε  αυτή.  Επιπροσθέτως,  θα 

διερευνηθεί η δυναμική και οι προοπτικές διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στην 

ελληνική αγορά. 

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

περιλαμβάνει  τη  βιβλιογραφική  επισκόπηση  των  τεχνολογιών  και  των 

πρακτικών,  οι  οποίες  συνδέονται  με  την  ηλεκτροκίνηση,  με  έμφαση  σε  αυτές 

που  σχετίζονται  με  τον  εφοδιασμό.  Στο  δεύτερο  μέρος  της,  η  έρευνα  θα 

περιλαμβάνει την καταγραφή των απόψεων των καταναλωτών όσον αφορά την 

ηλεκτροκίνηση,  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 – Παπαχρήστος Ιωάννης 

 

Προτεινόμενη Εργασία 4 

 Τίτλος: Ηλεκτρονικές αγορές και εφοδιασμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας  

 Περιγραφή  αντικειμένου:  Στο  πλαίσιο  της  εργασίας  θα  διερευνηθούν  οι 

επιπτώσεις  της  πανδημίας  στην  αγορά προϊόντων,  με  έμφαση  στη  διαδικασία 

πραγματοποίησης  ηλεκτρονικών  αγορών,  μέσα  από  την  οπτική  της 

εφοδιαστικής. 

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

περιλαμβάνει  τη  βιβλιογραφική  επισκόπηση  των  πρακτικών  του  ηλεκτρονικού 

εμπορίου και των επιπτώσεων της πανδημίας στο εμπόριο και την εφοδιαστική. 

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

των  καταναλωτών  όσον  αφορά  την  εμπειρία  τους  στην  πραγματοποίηση 



ηλεκτρονικών  αγορών  κατά  τη  διάρκεια  της  πανδημίας,  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 – Παπαχρήστος Ιωάννης 

 

4) Επιβλέπων καθηγητής: Κεραμυδάς Χρήστος – Τσολάκης Ναούμ 

 

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 – Τσολάκης Ναούμ 

 

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 – Τσολάκης Ναούμ 



5) Επιβλέποντες καθηγητές: Tριανταφύλλου Δημήτριος 

– Παπαχρήστος Ιωάννης 

Προτεινόμενη Εργασία 

Τίτλος: Διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών για τα πράσινα προϊόντα. 

Περιγραφή:  Σκοπός    της  εργασίας  είναι  να  μελετηθούν    οι  απόψεις    των 

καταναλωτών σχετικά  με  τα  πράσινα  προϊόντα,   τις  πράσινες  ετικέτες  και  την  

πράσινη αγροδιατροφική αλυσίδα. 

Μεθοδολογία: Η   έρευνα  θα  πραγματοποιηθεί   με   τη   χρήση  ερωτηματολογίου  

και   θα πρέπει   συλλεχθούν   τουλάχιστον   100   ερωτηματολόγια.   Η   ανάλυση  θα 

πραγματοποιηθεί στο SPSS. 

Περιγραφή  εργασίας:   Στο   πρώτο   μέρος   θα   πρέπει   να   πραγματοποιηθεί   μία 

βιβλιογραφική  επισκόπηση  και  στη  συνέχεια  πρέπει  να  δημιουργηθούν  οι 

ερευνητικές  υποθέσεις    (μέσα    από    παρόμοιες    έρευνες)    που    στο    τέλος    θα  

επιβεβαιωθούν   ή   όχι  (ανάλογα   τα   αποτελέσματα).   Οι   ερευνητικές   υποθέσεις  

θα    σχετίζονται    με    τους  παράγοντες    που    επηρεάζουν    την    άποψη    των  

καταναλωτών.  Απαιτούνται  βασικές γνώσεις στατιστικής. 

Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαχρήστος Ιωάννης ‐ Τριανταφύλλου Δημήτριος 

 

6)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.   

 

 

Θέμα 6 

Τίτλος: Καταναλωτικός ακτιβισμός και συμπεριφορά καταναλωτή  

Διαδικασία:  Εκτεταμένη  ανασκόπηση  της  διεθνούς  βιβλιογραφίας,  διερεύνηση 

σύγχρονων  τάσεων  σε  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης.  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.    

 

 

Θέμα 7 

Τίτλος: Διαστάσεις της ηθικής που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων   

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 αρκετά υψηλό βαθμό δυσκολίας.  

 

 



 

7) 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  

 

8)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 

Οργανισμό/βιομηχανία. 

Περιγραφή  του  θέματος:  θα  γίνει  παρουσίαση  του  ΝΕΟΥ  προτύπου  ISO 

9001:2008  και  η  εφαρμογή  του  στον  Οργανισμό/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 

 

9)Επιβλέπων καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης 

 

1. Τίτλος: Σχεδιασμός και βελτίωση της διαδικασίας απογραφής. 

Περιγραφή του θέματος: Σχεδιασμός βημάτων ολοκληρωμένης φυσικής 

απογραφής. 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: μελέτη περίπτωσης και ποιοτική έρευνα με 

ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου για το σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 

της διαδικασίας απογραφής σε βιομηχανική μονάδα ή κέντρο διακίνησης 

λιανεμπορίου.  

Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση 30 τουλάχιστον 

ερωτηματολογίων. 

Επόπτης καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης. 

Το θέμα έχει προταθεί στους φοιτητές: Όχι. 



 

2. Τίτλος: Παγκοσμιοποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

Περιγραφή του θέματος: Επίδραση της παγκοσμιοποίησης στη Διοίκηση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: μελέτη περιπτώσεων και ποιοτική έρευνα με 

ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου για τον καθορισμό των απαιτήσεων και 

προκλήσεων στο σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση / έλεγχο των 

διαδικασιών logistics στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.  

Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση 30 τουλάχιστον 

ερωτηματολογίων. 

Επόπτης καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης. 

Το θέμα έχει προταθεί στους φοιτητές: Όχι. 

 

3. Τίτλος: Μέτρηση ικανοποίησης μεταφορικών υπηρεσιών. 

Περιγραφή του θέματος: Μέτρηση ικανοποίησης υπηρεσιών μεταφορικών 

εταιρειών‐οργανισμών.. 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: ποσοτική ανάλυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου με τη 

χρήση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου.  

Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση 60 τουλάχιστον 

ερωτηματολογίων. 

Επόπτης καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης. 

Το θέμα έχει προταθεί στους φοιτητές: Όχι. 

 

4. 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. 

 

5. Τίτλος: Διαδικασίες περισυλλογής. 

Περιγραφή του θέματος: Εφαρμογή των μεθόδων δρομολόγησης σε συγκεκριμένη 

επιχείρηση. 

Προτεινόμενη μεθοδολογία: Ποσοτική έρευνα σε πελάτες ηλεκτρονικών 

καταστημάτων με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου.  

Ελάχιστες απαιτήσεις πρωτογενούς έρευνας: Συγκέντρωση δεδομένων 

περισυλλογής προϊόντων στην αποθήκη. 

Επόπτης καθηγητής: Φωλίνας Δημήτρης. 

Το θέμα έχει προταθεί στους φοιτητές: Όχι. 

 

10) Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφύλλου Δημήτριος 

 

1)  Τίτλος:  Η  σπατάλη  τροφίμων  (  food  waste)  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα 

τροφίμων 

Βιβλιογραφική επισκόπηση και έρευνα για το επίπεδο σπατάλης τροφίμων μέσα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα  
 
Το θέμα μπορεί να δοθεί σε ομάδες μέχρι 2 φοιτητές 
 
2) Τίτλος: Ιχνηλασιμότητα κρέατος ή αλιευμάτων 
 
Το θέμα μπορεί να δοθεί σε ομάδες μέχρι 2 φοιτητές 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 


