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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Καθ. Αριστογιάννης Γαρμπής 
 

Μάθημα: Μεθοδολογία έρευνας  
 
Για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων: 
α) Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
β) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ) - 
«Σεμινάριο Τελειοφοίτων», του ΤΕΙ Μεσολογγίου, 
γ) Διοίκησης Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Επίχειρήσεων και Οργανώσεων 
(ΔΙΚΣΕΟ) - «Σεμινάριο Τελειοφοίτων», του ΤΕΙ Μεσολογγίου. 
 

Ακαδημαικό έτος 2020-2021 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ: 
 

• Να χρησιμοποιήσετε το ελεύθερο λογισμικό Camtasia Studio για την 
παρουσίαση των παραδειγμάτων που θα δημιουργήσετε.  

• Κάθε μέλος της ομάδας θα έχει διακριτή συμμετοχή στο παραδοτέο 
(αρχεία MS-Word και Power Point) που θα εμφανίζεται στο κείμενο της 
εργασίας και τις διαφάνειες.  

• Το πλήθος των σελίδων του κειμένου θα πρέπει να είναι >75. 

• Η συγγραφή του κειμένου (εξώφυλλο, γραμματοσειρά, μέγεθος 
χαρακτήρων κ.λ.π.) πρέπει να ακολουθεί υποχρεωτικά το template που 
διατίθεται. 

• Η παρουσίαση κάθε ομάδας θα πρέπει να έχει συνολική χρονική διάρκεια 
20 λεπτά.  

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Πριν από την ημέρα της παρουσίασης θα πρέπει να έχετε 
υποβάλει–αναρτήσει στο e-Class, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία υποβολής 
(η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο e-Class) :  

α) το αρχείο του Word (με το κείμενο της εργασίας) 
β) το αρχείο του Power Point (παρουσίαση της εργασίας),  
β) Το πρόγραμμα που κατασκευάστηκαν τα παραδείγματα και όλα τα 

συμπληρωματικά αρχεία (αν αυτό επιβάλλεται). 
 

Η παρουσίαση – εξέταση όλων των φοιτητών, λόγω Covid-19, θα 
πραγματοποιηθεί από απόσταση και με χρήση της πλατφόρμας Skype for 

Business 
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Αναθέσεις Θεμάτων για το Χειμερινό εξάμηνο 2019 - 2020 
 
Θ1.  «Ηλεκτρονικός τρόπος αξιολόγησης με το εργαλείο HotPotatos. Δημιουργία 
ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων για το μάθημα των Λειτουργικών Συστημάτων για 
τρία επίπεδα δυσκολίας».  ΟΜΑΔΑ 1 

 
Θ2. «To Λογισμικό Microsoft Power BI - Αναλυτική παρουσίαση μέσα από τη 
δημιουργία πρωτότυπων παραδειγμάτων » ΟΜΑΔΑ 2 
 
Θ3. «e-Marketing και εργαλεία υποστήριξης» ΟΜΑΔΑ 3 
 
Θ4. «Εγκληματικότητα στο διαδίκτυο και προστασία των e- καταναλωτών. Ελληνική  
και Ευρωπαική Νομοθεσία» . ΟΜΑΔΑ 4 
 
Θ5.  «To Λογισμικό Microsoft Dynamics NAV. Αναλυτική παρουσίαση μέσα από τη 
δημιουργία πρωτότυπων παραδειγμάτων» ΟΜΑΔΑ 5 
 
Θ6.  «Ο ρόλος των δομών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη διαχείριση 
των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών». ΟΜΑΔΑ 6 
 
Θ7. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop με το εργαλείο joomla». ΟΜΑΔΑ 7 
 
Θ8.  «Τα εργαλεία CMS -  Wordpress (εγκατάσταση, περιγραφή, τρόπος 
λειτουργίας, δυνατότητες, Παραδείγματα) – Δημιουργία Οδηγού χρήσης με εικόνες 
– Screen Shots». ΟΜΑΔΑ 8 
 
Θ9. «Το internet ως πηγή εύρεσης εργασίας – Τρόποι αναζήτησης»  ΟΜΑΔΑ 9 
 
Θ10 «Το λογισμικό SPSS – Παρουσίαση - Παραδείγματα – Οδηγός χρήσης -
Βιντεομαθήματα». ΟΜΑΔΑ 10 
 
Θ11. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υπηρεσία του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ 
(Παραδείγματα)». ΟΜΑΔΑ 11 
 
Θ12. «Πνευματικά Δικαιώματα και διαδίκτυο – Ελληνική και Ευρωπαική 
πραγματικότητα». ΟΜΑΔΑ 12 
 

Θ13.  «Photoshop – Οδηγός εκμάθησης – Εκμάθηση με πρωτότυπα παραδείγματα, 
Video-μαθήματα». ΟΜΑΔΑ 13 
 
Θ14. «Παράνομες συναλλαγές στο διαδίκτυο και Τρόποι εύρεσης (οικονομικές 
απάτες, πορνογραφία, παιδεραστία, ναρκωτικά κλπ) – Προφύλαξη». ΟΜΑΔΑ 14 
 
Θ15. «Επαυξημένη Πραγματικότητα - Εφαρμογές (και για συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας) - Παραδείγματα»  ΟΜΑΔΑ 15 
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Θ16. «Τα εργαλεία CMS - Joomla (εγκατάσταση, περιγραφή, τρόπος λειτουργίας, 
δυνατότητες, Παραδείγματα) – Δημιουργία Οδηγού χρήσης με εικόνες – Screen 
Shots».  ΟΜΑΔΑ 16 
 
Θ17. "Τρόποι ασφάλειας και προστασίας για τη διακίνηση και τη χρήση των 
προσωπικών δεδομένων – Παραδείγματα" ΟΜΑΔΑ 17 
 
Θ18.  MS-Access - Αναλυτικός Οδηγός χρήσης μέσα από την ανάπτυξη 
συγκεκριμένης εφαρμογής – παραδείγματος για την υποστήριξη ΜΙΝΙ - Market»   
ΟΜΑΔΑ 18  
 
Θ19. «Προγράμματα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Αναλυτική παρουσίαση ενός 
συγκεκριμένου λογισμικού με παραδείγματα». ΟΜΑΔΑ 19 
 
Θ20. «e- Government. Η Ελληνική πραγματικότητα – Εποχή Covid 19» ΟΜΑΔΑ 20 
 
Θ21. «Το λογισμικό Adobe Photoshop (λειτουργία οδηγός χρήσης και πρωτότυπα 
παραδείγματα)». ΟΜΑΔΑ 21 

 
Θ22. «Η διάγνωση και η διαχείριση των συγκρούσεων Εκπαιδευτικών (Α’/θμιας και 
Β’/θμιας) στο σχολικό περιβάλλον, την εποχή της πανδημίας του Covid 19» ΟΜΑΔΑ 
22 
 
Θ23. «Μέθοδοι σύνταξης ερωτηματολογίων για εκπόνηση έρευνας. 
Κατηγοριοποιήσεις – Παραδείγματα ερωτηματολογίων. Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες 
(εργαλεία ανάπτυξης και δημιουργία παραδειγμάτων) – Αξιοπιστία μετρήσεων». 
ΟΜΑΔΑ 23 
 
Θ24. «Εκπαιδευτικό παιγνίδι στο διαδίκτυο. (Κατηγοριοποίηση ανά γνωστικό 
αντικείμενο και ηλικία) – Επιλογή συγκεκριμένου Λογισμικού και ανάπτυξη 
πρωτότυπων παραδειγμάτων».  ΟΜΑΔΑ 24 
 
Θ25. «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Θεωρία και πράξη» ΟΜΑΔΑ 25 
 
Θ26. «Το e-Marketing και η επιρροή του στον καταναλωτή» ΟΜΑΔΑ 26  
 
Θ27. «Τηλεματική για άτομα με ειδικές ανάγκες (Κατηγορίες Εφαρμογών 
/Λογισμικών, Παραδείγματα». ΟΜΑΔΑ 27  
 
Θ28.  Α) «Προστασία Η/Υ – Προγράμματα Antivirus. Παρουσίαση και συγκρίσεις» Β)  
«Λογισμικά για απομακρυσμένη πρόσβαση σε Η/Υ και ζητήματα ασφάλειας:  Case 
Study: Team Viewer». ΟΜΑΔΑ 28 
 
Θ29. "Εργαλεία CMS - Wordpress - αναλυτική παρουσίαση - εγκατάσταση- οδηγός 
χρήσης - Δημιουργία παραδείγματος" ΟΜΑΔΑ 29 
 
Θ30. «Η επιχειρηματικότητα μέσα στην πανδημία- Covid19» ΟΜΑΔΑ 30 
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Θ31. «Drones – Είδη, λογισμικό υποστήριξης - Κοινωνικές επιπτώσεις – Νομικό 
πλαίσιο»  ΟΜΑΔΑ 31 
 

Θ32. «Λογισμικά Εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality). Σύντομη Παρουσίαση-
Συγκρίσεις (Επιλέξτε κάποιο συγκεκριμένο και δημιουργήστε πρωτότυπα 
παραδείγματα)». ΟΜΑΔΑ 32 
 
Θ33. «Ηλεκτρονικός τζόγος – Κίνδυνοι και Προστασία » ΟΜΑΔΑ 33 
 
Θ34. «Εκπαιδευτικό λογισμικό. Κατηγορίες και Συγκρίσεις. Η διαδικασία της 
μάθησης μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα» ΟΜΑΔΑ 34 

 
Θ35. «Η γλώσσα προγραμματισμού Python – Παρουσίαση με Παραδείγματα -  
Δημιουργία μαθημάτων» ΟΜΑΔΑ 35 
 
Θ36. Ανάπτυξη webRadio εφαρμογής - Λογισμικά δημιουργίας και διαχείρισης 
διαδυκτιακών ραδιοφονικών σταθμών – Πνευματικά Δικαιώματα». ΟΜΑΔΑ 36 
 
Θ37. "Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση των σχολικών μονάδων - Η 
περίπτωση του Myschool" ΟΜΑΔΑ 37 
 
Θ38. "Διερεύνηση του βαθμού χρήσης των κοινωνικών δικτύων, της επίγνωσης των 
συνεπειών της χρήσης και του είδους της διακινούμενης πληροφορίας, από νέους 
ανθρώπους- Κοινωνικές επιπτώσεις" ΟΜΑΔΑ 38 
 

Θ39. "Παράγοντες που επηρεάζουν τους σύγχρονους νέους στην επιλογή 
επαγγέλματος – Πραγματοποίηση  διαδικτυακής Έρευνας». ΟΜΑΔΑ 39 

 

Θ40. «Παράνομες οικονομικές συναλλαγές στο διαδίκτυο – τρόποι αντιμετώπισης»  
ΟΜΑΔΑ 40 
 
Θ41. Α) «Λειτουργικά συστήματα κινητής Τηλεφωνίας – Συγκρίσεις»  
Β) «Ασφαλής χρήση κινητής τηλεφωνίας - Κοινωνικές επιπτώσεις». ΟΜΑΔΑ 41 
 
Θ42.  «Η χρήση «εικονικών μηχανών» (virtual machines) σε συστήματα desktop και 
σε servers με τη χρήση ειδικού λογισμικού. (Εφαρμογές, πλεονεκτήματα -
μειονεκτήματα των εφαρμογών αλλά και γενικότερα της χρήσης εικονικών 
λειτουργικών συστημάτων) – Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα – Ανάπτυξη 
παραδειγμάτων». ΟΜΑΔΑ 42 
 
Θ43. «Το λογισμικό WEKA για μηχανική μάθηση και εξόρυξη δεδομένων. 
Παρουσίαση – Μοντέλα – παραδείγματα» ΟΜΑΔΑ 43 
 
Θ44. «Έρευνα για τις επιπτώσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις λόγω του Covid19 – 
Ελληνική και διεθνής πραγματικότητα»  ΟΜΑΔΑ 44 
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Θ45. «Η εξέλιξη της Ρομποτικής - Εκπαιδευτικά προγράμματα ρομποτικής – 
Παραδείγματα». ΟΜΑΔΑ 45 
 
Θ46. «Cloud storage (Dropbox κ.α) - Ασφάλεια διακίνησης πληροφορίας. ΟΜΑΔΑ 46 
 
Θ47. «Ηλεκτρονικές συναλλαγές – Τρόποι πληρωμής – Ασφάλεια (Παραδείγματα)» 
ΟΜΑΔΑ 47 
 
Θ48. «Εργαλεία τηλ-εκπαίδευσης και οι συνέπειες από τη χρήσης τους» ΟΜΑΔΑ 48 
 
Θ49. «To Λογισμικό Microsoft Power BI – Αναλυτικός Οδηγός εκμάθησης»  ΟΜΑΔΑ 
49 
 
Θ50. «To Λογισμικό Microsoft Dynamics NAV - Αναλυτικός Οδηγός εκμάθησης»   
ΟΜΑΔΑ 50 
 
Θ51. «Λογισμικά Μηχανικής μάθησης – Παρουσίαση - Παραδείγματα». ΟΜΑΔΑ 51 
 
Θ52. «Το Λογισμικό WEKA – Αναλυτικός Οδηγός εκμάθησης» ΟΜΑΔΑ 52 
 
Θ53. «Το Λογισμικό The LaΤeΧ project – Παρουσίαση - Δημιουργία 
παραδειγμάτων». ΟΜΑΔΑ 53 
 
Θ54. «Τομείς Βιομηχανικής ή Οικονομικής Δραστηριότητας στην Ελλάδα σήμερα. 
Τριτογενής Τομέας και Ανταγωνισμός. Μια ιστορική αναδρομή της Ελλάδας για τους 
τομείς αυτούς και πως έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα». ΟΜΑΔΑ 54 
 
Θ55. «Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση του 
λογισμικού Mambo» ΟΜΑΔΑ 55 
 
Θ56. «Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση του 
λογισμικού Drupal» ΟΜΑΔΑ 56 
 
Θ57. «Οι συναρτήσεις και οι μακροεντολές στο MS-Excel μέσα από τη δημιουργία 
πρωτότυπων ασκήσεων και παραδειγμάτων». ΟΜΑΔΑ 57 
 
Θ58. «The LaΤeΧ project – Αναλυτικός Οδηγός εκμάθησης μέσα από 
παραδείγματα». ΟΜΑΔΑ 58 
 
  
 


