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Βασιλειάδης Χρήστος 
Καθηγητής 
 
e-mail:  
chris@uom.edu.gr 
 

 Η τεχνική Διαχείρισης των Μυστικών Επισκέψεων (Mystery  Shopping) και η χρήση της στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στον Υποθαλάσσιο Τουρισμό - Προοπτικές ανάδειξης 

Υποβρύχιου Τουρισμού στην Ελλάδα 

 Καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ανάδειξη των επιχειρήσεων Καταδυτικού 

Τουρισμού. 

 Η συμβολή της διήγησης ιστοριών (storytelling) ως μέσο ανάδειξης των ελληνικών 

προορισμών: Η μελέτη της γραπτής κληρονομιάς των Περιηγητών 
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Γεωργίου Ανδρέας 
Καθηγητής 
 
e-mail:  
acg@uom.edu.gr 
 

 Εφαρμογή μεθόδων περιγραφικής (exploratory) και προβλεπτικής (predictive) Αναλυτικής 

και Επιχειρησιακής Έρευνας (prescriptive) σε case studies. 
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Γκοτζαμάνη Αικατερίνη 
Καθηγήτρια 
 
e-mail:  
 
kgotza@uom.edu.gr 
 
 

 Ορισμός και διαχείριση της ψηφιακής ποιότητας/ Defining and Managing Digital Quality 

 Ψηφιακή  ποιότητα  και διαχείριση κινδύνων/ Digital Quality and Risk Management 

 Quality Management Systems in the Digital Era/ Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στην 

Ψηφιακή Εποχή 

 Διαχείριση ποιότητας εφοδιαστικής αλυσίδας στην ψηφιακήεποχή/ Supply Chain Quality 

Management in the Digital Era 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στη μετά covid εποχή. Ευκαιρίες &προκλήσεις./ E-commerce in the 

after covid era. Opportunities &Challenges 

 Βιώσιμη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ Sustainable Supply Chain Management 

 Πρακτικέςαντιμετώπισηςτου COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων: 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη περιπτώσεων/ Practices to cope with COVID-19 in 

the food supply chain: A literature review and case study analysis 

 Προσδιοριστικοί παράγοντες της Industry 4.0 και τα επιχειρησιακά της αποτελέσματα / 

Determinants of Industry4.0 anditsoperationalresults 

 Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 26000 κ.α.): Η 



επίδρασή τους στην απόδοση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών (βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και μελέτη περιπτώσεων)/Integrated management systems (ISO 9001, ISO 

14001, ISO 22000, ISO 26000 etc.) – Their impact on the performance of service providers 

(literature review and case study) 

 Η διαχείριση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης: Εμπειρική έρευνα. / 

Corporatesocialresponsibilitymanagementwithinanintegratedmanagementsystem: Empirical 

research. 

 H εισαγωγή της έννοιας της διακινδύνευσης στις νέες εκδόσεις των προτύπων συστημάτων 

διαχείρισης (ISO 9001, 14001, 45001). Η συμβολή στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου του 

Covid-19. / Introduction of risk management in the new standard management systems (ISO 

9001, 14001, 45001). Its contribution to the impact of Covid-19. 

 Η εναρμόνιση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με τα πρότυπα συστήματα διοίκησης: Ο 

αντίκτυπος στην Απόδοση των Οργανισμών / Aligningthe 17 Goalsof Sustainable 

Development with Standard Management Systems: The Impacton Organizational 

Performance 
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Γρούγιου Βασιλική 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
 
e-mail:   
v.grougiou@uom.edu.gr 
 

 Ρυθμιστές εργασιακού άγχους και εργασιακών συμπεριφορών 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η αύξηση των γνώσεων μας σχετικά με τους παράγοντες 

που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ εργασιακού άγχους και εργασιακών συμπεριφορών.  

Kossek, E.E., Pichler, S., Bodner, T., and Hammer, L.B. (2011). Workplace social support and 

work-family conflict: a meta-analysis clarifying the influence of general and work-family-

specific supervisor and organizational support”, Personnel Psychology, Vol. 64, 289-313. 

 Intercustomer support and post consumption behaviours 

Services literature appears to neglect the value of customers’ presence in the creation and 

evaluation of service delivery. Services could benefit by fostering favorable relationships 

between their customers. This dissertation aims to examine the antecedents and 

consequences of such favorable intercustomer relationships. 

Gruen, T.W., Osmonbekov, T., and Czaplewski, A.J. (2007). “Customer-to-customer exchange: 

its MOA antecedents and its impact on value creation and loyalty”. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 35(4), 537-549. 

 Inter-employee relationships and citizenship behaviors 

Past research has indicated inter-employee relations as useful in explaining perceptions of 



organizational support. This study aims to investigate different formats of inter-employee 

relationships and their influence of citizenship behaviours. 

Settoon, R.P., Bennett, N., and Liden, R.C., 1996, “Social exchange in organizations: perceived 

organizational support, leader-member exchange, and employee reciprocity”, Journal of 

Applied Psychology, Vol.81, No.3, 219-227. 

 Creativity, intense off work communication and stress 

This dissertation aims to examine whether off-work communication intensity (through email, 

smart phones and mobiles) enhances or hinders work performance and work stress in 

creativity-driven positions. 

Mazmanian, M., Orlikowski, W., and Yates, J. (2013). “The autonomy paradox: The implications 

of mobile email devices for knowledge professionals”. Organization Science, Vol. 24, No. 5, 

1337-1357.  

 The effect of perceived CSR on consumer behavior 

This dissertation aims to investigate the effects of three corporate social responsibility 

activities (i.e., sponsorship, cause-related marketing and philanthropy) on customer-enterprise 

identification, brand attitude and trust. 

Lii, Y-S. and Lee, M. (2012), “Doing right leads to doing well: when the type of CSR and 

reputation interact to affect consumer evaluation of the firm”, Journal of Business Ethics, Vol. 

105, No. 1, 69–81. 

 Οι πολιτικές αναταραχές και οι επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση μίας χώρας 

Αυτή η διπλωματική έχει ως στόχο να εξετάσει ένα πλήθος παραγόντων που 

αυξάνουν/μειώνουν την επισφάλεια των τουριστών σε χώρες που αντιμετωπίζουν πολιτικές 

αναταραχές (π.χ. Τουρκία). 

Alvarez, M.D. and Campo, S. (2014), “The influence of political conflicts on country image and 

intention to visit: A study of Israel’s image”, Tourism Management, 40, 70-78. 

 Πως ο COVID-19 διαμορφώνει το απαιτούμενο τουριστικό προφίλ μίας χώρας 

Kock, F., Norfelt, A., Josiassen, A., Assaf, G., Tsionas, M.G., 2020, “Understanding the COVID-10 

tourist psyche: The evolutionary tourism paradigm”, Annals of Tourism Research, 85, 

https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103053 

 Οι επιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης στην ικανοποίηση των φοιτητών και στην ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας 

Francescucci, A, and Rohani, L, 2018, “Exclusive synchronous online (VIRI) learning: The impact 

on student performance and engagement outcomes”, Journal of Marketing Education, 41(1), 



60-69. 

Hofer, S., Nistor, N. and Scheibenzuber, C., 2021, “Online teaching and learning in higher 

education: Lessons learned in crisis situations”, Computers in Human Behavior, 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106789 
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Δρογαλάς Γεώργιος 
Επίκουρος Καθηγητής 
 
e-mail: 
drogalas@uom.edu.gr  

 Εξωτερικός έλεγχος (external audit) σε hospitality 

 Έλεγχος Απάτης (Fraud audit) 

 Παράγοντες προστιθέμενης αξίας εσωτερικού ελέγχου 

 Εσωτερικός έλεγχος και Big data δεδομένα 

 H σημασία της λογιστικής στην εκπαίδευση 

 Διοικητική Λογιστική (managerial accounting) και Κοστολόγηση (cost-accounting) 

 Environmental accounting 

 Accounting and Leisure ή Ξενοδοχειακή Λογιστική 

 Διεθνή πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου 

Γενικά θέματα που άπτονται της Λογιστικής, του Εσωτερικού ελέγχου και γενικότερα της 

Ελεγκτικής 
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Καφετζόπουλος 
Δημήτριος 
Επίκουρος Καθηγητής 
 
e-mail: 
dimkafe@uom.edu.gr  

 

 Διερεύνηση του κατάλληλου στυλ ηγεσίας σε επιχειρήσεις με εργαζομένους υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου και τεχνογνωσίας. 

 Η νέα ψηφιακή εποχή για τις επιχειρήσεις και οι απαιτούμενες προσαρμογές στο 

management για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

 Η υφιστάμενη καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Μελέτη των εμποδίων, των 

κινήτρων και των πλεονεκτημάτων. 

 Δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου και αποτελέσματα απόδοσης (μελέτη περίπτωσης) 

 Μάνατζμεντ σχεδιασμού, δημιουργίας, παραγωγής και προώθησης νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών. Προϋποθέσεις για επιτυχία στην αγορά. 
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Κοτζαϊβάζογλου 
Ιορδάνης 
Αναπληρωτής 
Καθηγητής 
 
e-mail: 
ikotzai@gmail.com  

 

 Η έννοια και η εξέλιξη της οργανωσιακής επικοινωνίας 

 Η έννοια του διαμορφωτή κοινής γνώμης και του πυλωρού 

 Στρατηγικός σχεδιασμός οργανωσιακής επικοινωνίας 

 Επικοινωνία της επιχείρησης/ οργανισμού με διάφορες ομάδες κοινού/ εμπλεκομένων 



 Τα χαρακτηριστικά και η σημασία της ανοικτή επικοινωνιακής πολιτικής 

 Η έννοια και η σημασία της οργανωσιακής ταυτότητας/ εικόνας 

 Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και οργανωσιακή επικοινωνία 

 Η θεωρία των πλαισίων 

 ΜΜΕ και προπαγάνδα 

 Διαχείριση κρίσεων 

 Η συναλλακτική ηγεσία και η ηγεσία που μεταμορφώνει 

 ‘Έμμεσες θεωρίες ηγεσίας και ο ρομαντισμός της ηγεσίας 
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Λιβάνης Ευστράτιος   
Επίκουρος Καθηγητής 
 
Email:  
slivanis@uom.edu.gr 
 

 Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη χρηματοοικονομική ανάλυση 

 Νευρωνικά Συστήματα και χρηματοοικονομική ανάλυση κινδύνων κυβερνοχώρου. 
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Μιχαήλ Δημήτριος 
Καθηγητής 
 
Email:  
mihail@uom.edu.gr 
 

 Θέματα που εμπίπτουν στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. 
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Παναγιωτίδης 
Θεόδωρος 
Καθηγητής 
 
e-mail: 
tpanag@uom.edu.gr  

 

 H αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη 

 Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μέσα από τη ματιά των καταναλωτών. 

 Η σημασία της Βιομηχανικής περιοχής της Σίνδου για την οικονομία. 

 Τηλεργασία και οι digital nomads. 

 Το Ελληνικό σήμα από τη μεριά των καταναλωτών. 
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Παπαδόπουλος Συμεών 
Επίκουρος Καθηγητής 
e-mail:  
spapado@uom.edu.gr  

Oλα τα θέματα Χρηματοοικονομικής και ειδικότερα  

 Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών και  

  Αποτίμηση αξίας εταιρίας, εισηγμένης ή μη εισηγμένης. 
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Ταμπακούδης Ιωάννης 
Επίκουρος Καθηγητής 
e-mail: 
tampakoudis@uom.edu.
gr 
 

 

 Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις επιχειρήσεις. 

The effect of COVID-19 pandemic on businesses. 

 Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

The effect of COVID-19 pandemic on financial markets. 

 Η επίδραση των πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην αποτελεσματικότητα των 

επιχειρήσεων. 

The effect of CSR/ESG on corporate performance. 

 Η επίδραση της ισότητας των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο στην κερδοφορία των 

επιχειρήσεων. 

The effect of board gender diversity on firm profitability. 

 Αξιολόγηση της δραστηριότητας των συγχωνεύσεων/εξαγορών. Πιθανά οφέλη, προκλήσεις 

και κίνδυνοι. 

An assessment of the activity of mergers and acquisitions. Potential benefits, challenges and

 risks. 
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Τσιότρας Γεώργιος 
Καθηγητής 
 
e-mail: 
tsiotras@uom.edu.gr  

 

 Any topic on Operations Management 

 Any topic on Total Quality Management 

 Crisis management during the COVID-19 pandemic 

 COVID-19 Emergency Management Best Practices & Lessons 

  Crisis Management & Επιχειρηματικότητα στην COVID-19 εποχή. 

 COVID-19 Operational Crisis Management in Hospitals 

 Crisis Management for Small Business during the COVID-19 pandemic 

 E-commerce και Λιανικό εμπόριο στην εποχή του COVID-19 

 COVID-19 impact on sustainable production and operations management 
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Τσιότσου Ροδούλα 
Καθηγήτρια 
 
e-mail: 
rtsiotsou@uom.edu.gr  

 
 Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ 

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση τους για την αξιολόγηση των τουριστικών 

υπηρεσιών 

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση τους στον αθλητισμό  



 Η εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως την αντιλαμβάνονται οι πελάτες των επιχειρήσεων 

 Η συνδημιουργία αξίας στις υπηρεσίες υγείας 

 Η αρνητική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Η χορηγία και ο ρόλος της στο διαδικτυακό περιβάλλον 
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Χατζηδημητρίου 
Ιωάννης 
Καθηγητής 
 
e-mail: 
hajidim@uom.edu.gr   

 

 Μελέτη Σκοπιμότητας για την Είσοδο μιας Επιχείρησης με Εξαγωγές στην Αγορά μιας 

Συγκεκριμένης Χώρας (της Επιλογής σας ή δικής μου). 

 Θέματα σχετικά με τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα στη Μεταποίηση και στην Παροχή 

Υπηρεσιών. 

 Θέματα σχετικά με το Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (π.χ. Εξαγωγικό Marketing Plan, Συμμετοχή 

σε Διεθνείς Εκθέσεις) και τις Εξαγωγικές Διαδικασίες (π.χ. Αντιμετώπιση Συναλλαγματικών 

Κινδύνων). 

 Θέματα σχετικά με τις Εξαγωγικές Δραστηριότητες και τις Μεθόδους Εξαγωγών (π.χ. 

Παράγοντες Επιτυχίας). 

 Θέματα σχετικά με την Παραγωγή Προϊόντων ή Υπηρεσιών σε Ξένες χώρες. 

 Θέματα σχετικά με τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις  (International Business 

Negotiations). 

 Θέματα σχετικά με τις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (International Strategic Alliances) 

στους κλάδους της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών (Τουρισμός, 

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Διεθνείς Μεταφορές, Διαφήμιση, 

Κατασκευαστικές/Τεχνικές Εταιρίες, Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες κ.ά.). 

 Θέματα σχετικά με τη Διερεύνηση των Διαφορών στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον μιας 

Ξένης Χώρας σε Σχέση με το Περιβάλλον στην Εγχώρια Αγορά (π.χ. Κουλτούρα, Νομικό 

Περιβάλλον κ.ά.). 

 Θέματα σχετικά με τη Διεθνή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (International HRM) (π.χ. 

International Management Assignments – Expatriate Managers). 
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Χατζηθωμάς Λεωνίδας 
Επίκουρος Καθηγητής 
  
e-mail:  
hatzithomas@uom.edu.gr  

 

 Χρήση συναισθημάτων στη διαφήμιση. 

 Χρήση ρητορικών σχημάτων στη διαφήμιση. 

 Τουριστικό μάρκετινγκ. 



 Επικοινωνία στα κοινωνικά μέσα. 

 Χρήση στερεοτύπων στη διαφήμιση 

 Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

 Μπορούν να συζητηθούν επιπλέον θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές. 

 

 


