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Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής (Accounting Information Systems − AIS Lab)

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής AIS Lab έχει ως αποστολή τη διάχυση της χρήσης και η κατανόηση των ωφελειών από την υιοθέτηση Πληροφοριακών 
Συστημάτων Λογιστικής και καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρηματικών λειτουργιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.Το Εργαστήριο AIS Lab εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: i) Λογιστική (π.
χ. Γενική και αναλυτική Λογιστική, φορολογική λογιστική, απλογραφική−διπλογραφική μεθοδολογία με χρήση λογιστικών προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), ii) 
Χρηματοοικονομική (π.χ. συστήματα τεχνικής ανάλυσης και προβλέψεων χρηματιστηριακών τιμών, αγορές χρήματος και κεφαλαίου, επιχειρηματική χρηματοοικονομική), iii) Συστήματα 
ERP και περαιτέρω έρευνας στα ανωτέρω πεδία.

ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ε-MAIL

Climate and sustainable finance 1 Δασίλας Απόστολος 2310 891.883 dasilas@uom.edu.gr

Fraud detection on financial statements using data mining techniques 1 Δασίλας Απόστολος 2310 891.883 dasilas@uom.edu.gr

FinTech development and bank risk taking 1 Δασίλας Απόστολος 2310 891.883 dasilas@uom.edu.gr
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Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
(Information Systems & e−Business laboratory − ISeB lab)

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ISeB) έχει ως αποστολή τη διάχυση της χρήσης και η κατανόηση των ωφελειών από την 
υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων και καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρηματικών λειτουργιών και την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το Εργαστήριο ISeB εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
ανάγκες του Τμήματος στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: i) επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών σε επιχειρηματικές διαδικασιών (π.
χ. εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού, συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες, ολοκλήρωση με συστήματα επιχειρηματικής 
ευφυΐας), ii) ψηφιακή οικονομία, ηλεκτρονικό και κινητό επιχειρείν (π.χ. αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της πειρατείας λογισμικού, αξιολόγηση των οικονομικών 
επιπτώσεων του ΕΛ/ΛΑΚ, μέτρηση του ψηφιακού χάσματος, e−marketplaces, εφαρμογές μέσω κινητών συσκευών, κοινωνική δικτύωση) και iii) ψηφιακή επιχειρηματικότητα 
και καινοτομία (π.χ. καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν, παράγοντες επιτυχίας ψηφιακής επιχειρηματικότητας, ανοιχτή καινοτομία με αξιοποίηση 
crowdsourcing).

ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ε-MAIL

Ποσοτικές μέθοδοι στις Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Quantitative 
methods in Reverse Logistics / Closed loop supply chains)

1 Νικολαΐδης Ιωάννης 2310 891.878 nikolai@uom.edu.gr

Κυκλική Οικονομία ή / και Αειφορία (Circular Economy and/or Sustainability) 1 Νικολαΐδης Ιωάννης 2310 891.878 nikolai@uom.edu.gr

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (Statistical Quality Control) 1 Νικολαΐδης Ιωάννης 2310 891.878 nikolai@uom.edu.gr

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1 Ταμπούρης Ευθύμιος 2310 891.889 tambouris@uom.edu.gr

Ηλεκτρονική Συμμετοχή 1 Ταμπούρης Ευθύμιος 2310 891.889 tambouris@uom.edu.gr

Ηλεκτρονική Μάθηση 1 Ταμπούρης Ευθύμιος 2310 891.889 tambouris@uom.edu.gr
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Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης (Multimedia, Security and Networking laboratory − MSN lab)

Το Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης έχει ως αποστολή:η διάχυση της χρήσης και την κατανόηση των ωφελειών από την υιοθέτηση των τεχνολογιών και 
συστημάτων πολυμέσων, δικτύωσης και ασφάλειας στο σύγχρονο αλλά και το μελλοντικό Διαδίκτυο. Το Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης εξυπηρετεί τις 
ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: i) τεχνολογίες και συστήματα πολυμέσων, ii) ασφάλεια πληροφοριών 
και iii) δικτύωση υπολογιστών.

ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ε-MAIL

Cyber Threat Information 1 Μαυρίδης Ιωάννης 2310 891.868 mavridis@uom.edu.gr
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Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων (Software and Data Engineering − SDE)

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων (SDE) έχει ως αποστολή την προαγωγή της έρευνας και την υποστήριξη προπτυχιακής και μεταπτυχιακής διδασκαλίας στις 
γνωστικές περιοχές της Τεχνολογίας Λογισμικού, του Προγραμματισμού Συστημάτων και της Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων. Το Εργαστήριο SDE εξυπηρετεί τις ευρύτερες 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: • Τεχνολογία Λογισμικού • Περιβάλλοντα και Γλώσσες Προγραμματισμού • 
Προγραμματισμός Συστημάτων • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού • Διάχυτος και Κινητός Υπολογισμός • Εκπαιδευτική Τεχνολογία/Εκπαιδευτικό Λογισμικό • Τεχνολογία 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου • Συστήματα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων • Διαχείριση Δεδομένων Ιστού • Ανάκτηση Πληροφορίας • Κανονιστική Συμμόρφωση και Δεοντολογία

ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ε-MAIL

Μηχανική Μάθηση στην Εμπειρική Τεχνολογία Λογισμικού 1 Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος 2310 891.886 achat@uom.edu.gr


