
 

 

Αγαπητές/-οί, 

στον παρακάτω πίνακα σας δίνονται οι τίτλοι των διπλωματικών θεμάτων για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019 – 2020. 

Τίτλος Διπλωματικής Επιβλέπων Καθηγητής 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η αλληλεπίδρασή του, στο σχεδιασμό της 
συσκευασίας. 

Βαγγέλης Χατζηθεοδώρου 

Πως ο γραφιστικός και δομικός σχεδιασμός της συσκευασίας επηρεάζουν 
την αντίληψη - εμπειρία της αγοράς; 

Βαγγέλης Χατζηθεοδώρου 

Το γυναικείο σώμα σαν μέσο προώθησης στην ιστορία της ελληνικής 
συσκευασίας. 

Παπανικολοπούλου Μαγδαληνή 

Η λειτουργικότητα και τα είδη της ατομικής συσκευασίας Παπανικολοπούλου Μαγδαληνή 

Χρωστικές και πιγμένα για μοντέρνες εφαρμογές Σταματίνα Θεοχάρη 

Ανάλυση του κύκλου ζωής υλικών τεχνολογίας εκτυπώσεων Σταματίνα Θεοχάρη 

Μελέτη των αγώγιμων μελανιών για εφαρμογές στα τυπωμένα 
ηλεκτρονικά ανάλογα με τις διαφορετικές μεθόδους ή/και τις μηχανές 
εκτύπωσης. 

Σταματίνα Θεοχάρη 

Εκτίμηση (ανάλυση) κύκλου ζωής υλικών για εφαρμογές τυπωμένων 
ηλεκτρονικών (Life Cycle Assessment) 

Σταματίνα Θεοχάρη 

Η ευφυή συσκευασία ως έκφραση ενταγμένη στο περιβάλλον Στρατή Σοφία 

Η ευφυή συσκευασία ως επικοινωνιακό προϊόν, καινοτόμο πολιτιστικό 
δημιούργημα 

Στρατή Σοφία 

Εφαρμογές ευφυούς συσκευασίας για συστήματα διαχείρισης 
αποθεμάτων 

Γιώργος Σταθάκης 

Εφαρμογές ευφυούς συσκευασίας για το σύστημα διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας του θεσμού των κοινωνικών παντοπωλείων 

Γιώργος Σταθάκης 

Παρουσίαση πρότασης νέας συσκευασίας προϊόντος εταιρίας, με κείμενο 
και παραγωγή video 

Πέτρος Τομάρας 

Έρευνα αγοράς σε θέμα Βιομηχανικού Μάρκετινγκ Πέτρος Τομάρας 

Υλικά για μελάνια σε καινοτόμες ιδιότητες για εφαρμογές στην έξυπνη 
συσκευασία 

Βασιλική Μπέλεση 

Η συμβολή και οι νέες προοπτικές που εισάγουν στο ευρύτερο πεδίο της 
έξυπνης συσκευασίας υλικά με ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες. 

Βασιλική Μπέλεση 

Δομή - ιδιότητες καινοτόμων θερμοχρωμικών και αγώγιμων 
υλικών/μελανιών και τεχνολογικές εφαρμογές αυτών 

Βασιλική Μπέλεση 

Η επίδραση των υλικών νανοτεχνολογίας στην ευφυή συσκευασία και τον 
σχεδιασμό της. 

Βασιλική Μπέλεση 

Προσδιοριστικοί παράγοντες σχεδιασμού ευφυούς συσκευασίας Νομικός Σπυρίδων 

Αξιολόγηση εκτυπωτικών υποστρωμάτων για εφαρμογές στην 
έξυπνη  συσκευασία 

Νομικός Σπυρίδων 

Εκτυπωμένη μνήμη μελέτη σχεδίασης Νομικός Σπυρίδων 

Ολιστική σχεδίαση ευφυούς συσκευασίας Νομικός Σπυρίδων 

Έξυπνη συσκευασία. Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας 
για εστιατόριο 

Νομικός Σπυρίδων 

Τεχνικές προώθησης ευφυής συσκευασίας στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

Νταλιάνης Κλήμης 

Καταγραφή και ανάλυση διαδικτυακής φήμης εταιριών κατασκευής 
ευφυών συσκευασιών 

Νταλιάνης Κλήμης 

«Σχεδιασμός συσκευασίας συλλεκτικών νομισμάτων: Χρήση της 
τεχνολογίας NFC ως μέτρο πιστοποίησης αυθεντικότητας.» 

Κουλούρας Γρηγόρης 



Ευφυείς συσκευές για ανθρώπους με προβλήματα όρασης Ρωσσέτος Μετζητάκος 

Ο σχεδιασμός ευφυούς περιβάλλοντος για κινητές συσκευές Ρωσσέτος Μετζητάκος 

Σχεδιασμός ψηφιακής εφαρμογής για ευφυή συσκευασία φαρμάκου Ρωσσέτος Μετζητάκος 

Σχεδιασμός ψηφιακής εφαρμογής για ευφυή συσκευασία μη 
αλκοολούχων ποτών 

Ρωσσέτος Μετζητάκος 

 

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε email στην γραμματεία του τμήματος 

στο intelligent@uniwa.gr 

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού 

"ΕΥΦΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" 
Τηλ.: 210 5385444 
Web: https://smartpackaging.wixsite.com/smartpackaging  
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