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Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 

 

 

 

Εξώφυλλο* 

Αφιέρωση 

Ευχαριστίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ή/και Εικόνων, Διαγραμμάτων, Γραφημάτων) 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 : (τίτλος) 

1.2 : (τίτλος) 

….. 

1. n: (τίτλος) 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 : Ερευνητική Μέθοδος 

2.2 : Δείγμα 

2.3 : Ερευνητικό Υλικό -Εργαλεία 

2.4: Ερευνητική Διαδικασία 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 : (τίτλος) 

3.2 : (τίτλος) 

3.3 : (τίτλος) 

3. n: (τίτλος) 

 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.1 : (Τίτλος) 

4.2 : (Τίτλος) 

4.3 : (Τίτλος) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

*Με έντονα γράμματα (bold): κύρια μέρη της εργασίας (υποχρεωτικά) 

Με μη έντονα γράμματα: συμπληρωματικά μέρη της εργασίας (προαιρετικά ) 

Συνοπτική Δομή Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 
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Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτική Δομή Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 

Περιλαμβάνει 

Γενική παρουσίαση του θέματος 

Κύριοι στόχοι, Κύριες ερευνητικές υποθέσεις (ή ερωτήματα) 

Περίληψη μεθόδου 

Σύνθεση κύριων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων 

Κύρια συνεισφορά και περιορισμοί 

 

Λέξεις-κλειδιά: Οι κύριες θεματικές λέξεις (πέντε έως έξι λέξεις). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
100-250 λέξεις (ανάλογα με την έκταση της εργασίας), Σε μια ενιαία παράγραφο, σε 

ξεχωριστή σελίδα 

Περιλαμβάνει 

Γενική περιγραφή του θέματος 

Σπουδαιότητα θέματος 

Βασικό σκοπό της εργασίας 

Δομή εργασίας (περίγραμμα κεφαλαίων) 

(2-3 σελ.) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

: (Τίτλος) 

Ανάλυση εννοιών και όρων του υπό μελέτη θέματος (π.χ. Εφοδιαστική Αλυσίδα- 

Διοίκηση Ποιότητας σε σχετικά θέματα) 

 
- 1.?: (Τίτλοι υπο-ενοτήτων) 

Βιβλιογραφική επισκόπηση (παρουσίαση θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης 

για το υπό μελέτη θέμα-από το γενικό θέμα στο ειδικό θέμα στης εργασίας) 

 
1.?: Στόχοι και Υποθέσεις της παρούσας έρευνας 

Αναλυτικά ο/οι επιμέρους στόχος/οι της εργασίας και ερευνητικές υποθέσεις (ή 

ερωτήματα) 

(20-30 σελ.) 

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
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Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
(5-20 σελ.) 

 

2.1 : Ερευνητική Μέθοδος 

-Περιγραφή και Αιτιολόγηση της/των Ερευνητικής/ών Μεθόδου/ων (συνοπτικά) 

-Περιγραφή της/των Ερευνητικής/ών Μεθόδου/ων 
(π.χ. μελέτη περίπτωσης, δημοσκοπική έρευνα κ.λπ) 

-Αιτιολόγηση της συγκεκριμένης επιλογής (πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα ) 

2.2 : Δείγμα 

π.χ. στη μελέτη μιας περίπτωσης επιχείρησης 

-Συνοπτική παρουσίαση της επιχείρησης (επωνυμία -αν μας επιτρέπεται η 

δημοσιοποίησή της- τόπος, είδος, προϊόντα, οργανόγραμμα, αποστολή-φιλοσοφία-2 

έως 3 σελ.-) 

-Λόγοι μελέτης της συγκεκριμένης επιχείρησης 

π.χ. στη δημοσκοπική έρευνα 

-Μέθοδος επιλογής του δείγματος 

-Συνοπτική περιγραφή των επιχειρήσεων 

-Συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων 

-Κατανομή των συμμετεχόντων με βάση δημογραφικά, οργανωσιακά κ.λπ. 

χαρακτηριστικά 

2.3 : Ερευνητικό Υλικό - Εργαλεία 

(αναφορά στα μέσα συλλογής των δεδομένων) 

π.χ. Ερωτηματολόγιο ή/και Συνέντευξη 

-Περιγραφή του ερωτηματολογίου -κατασκευασμένο για τις ανάγκες της 

έρευνας ή «έτοιμο»- (περιεχόμενο, τύπος ερωτήσεων και απαντήσεων, 

οδηγίες συμπλήρωσης, δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας) 
-Συνέντευξη (περιεχόμενο, τύπος ερωτήσεων και απαντήσεων) 

π.χ. Παρατήρηση ή/και Συμμετοχική Παρατήρηση ή/και Μελέτη Εγγράφων κ.α. 

-Περιγραφή του σχεδίου παρατήρησης, συμμετοχικής παρατήρησης, 

Περιγραφή/Περιεχόμενο εγγράφων κ.α. 

2.4 : Ερευνητική Διαδικασία 
(αναφορά στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων) 

 

-Περιγραφή διαδικασίας συλλογής δεδομένων 
π.χ. στη μελέτη μιας περίπτωσης και στη δημοσκοπική έρευνα 

-Τόπος και χρόνος συγκέντρωσης των δεδομένων 

-Τρόπος συγκέντρωσης των δεδομένων (π.χ. ατομική ή ομαδική χορήγηση 

ερωτηματολογίου, συμπλήρωση επί τόπου ή ταχυδρομική- ηλεκτρονική 

αποστολή, ποσοστό επιστροφής ερωτηματολογίων / διαδικασία 

συνέντευξης / ημερολόγιο-καταγραφή παρατηρήσεων / διαδικασία 

συγκέντρωσης-παραλαβής εγγράφων) 

-Περιγραφή και αιτιολόγηση της/των μεθόδου/ων στατιστικής ή/και ποιοτικής 

επεξεργασίας/ανάλυσης των δεδομένων (συνοπτικά) 
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Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των δεδομένων (στατιστική ή/και 

ποιοτική ανάλυση) ανά στόχο - υπόθεση με απλά λόγια, με αριθμούς, χωρίς σχόλια και 

κρίσεις. 

Προτείνεται η χρήση Πινάκων και Σχημάτων 

(Τίτλος) 

(Τίτλος) 

(Τίτλος) 

 

(10-30 σελ.) 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ερμηνεία-Σχολιασμός -σε υποενότητες- των αποτελεσμάτων ανά στόχο - υπόθεση και σε 

συσχέτιση -συγκριτικά- με τη σχετική βιβλιογραφία 

 
: (Τίτλος) 

: (Τίτλος) 

: (Τίτλος) 

…. 

(10-30 σελ.) 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Προτάσεις (δηλ. προτάσεις για μελλοντική έρευνα) 

Περιλαμβάνουν: 

 

Σύντομη περιγραφή της εργασίας (θέμα - μεθοδολογία - κύρια ευρήματα /επιβεβαίωση ή 

μη των υποθέσεων) 

Συμβολή της παρούσας μελέτης (δηλ. συνεισφορά της εργασίας σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο) 

 

Περιορισμοί (δηλ. αδυναμίες της παρούσας έρευνας) 

(2-5 σελ.) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τρόπος γραφής σύμφωνα με APA ή Harvard style (βλ. διδαχθέντες πίνακες) 

(τουλάχιστον 1 σελίδα) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


