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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Το αρχείο αυτό περιέχει τις βασικές οδηγίες μορφοποίησης της διπλωματικής σας εργασίας. 

Διατηρήστε τη μορφοποίηση του κειμένου, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παρόν αρχείο. 

Συγκεκριμένα: 

▪ Γραμματοσειρά: Calibri 12 pt ή κάποια αντίστοιχη (π.χ. 11-point Arial, 11-point Lucida 

Sans Unicode, 12-point Times New Roman, 12-point Georgia, 12-point Corbel). 

▪ Στοίχιση παραγράφου: Πλήρης 

▪ Κενό μεταξύ παραγράφων: Πριν 0 pt, Μετά 6 pt 

▪ Διάστιχο γραμμών: 1,5 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας 

2.1.1. Ορισμοί της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Η ιδέα της εφαρμογής της εφοδιαστικής αλυσίδας γίνεται ολοένα δημοφιλέστερη 

μεταξύ των επιχειρήσεων, και στη πορεία του χρόνου ποικίλοι ορισμοί έχουν 

προταθεί. Για παράδειγμα, μη κερδοσκοπικός οργανισμός σύμφωνα με το 

Συμβούλιο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που στοχεύει στην πρακτική της 

εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και στην ανάπτυξή της, έχει ορίσει την εφοδιαστική 

αλυσίδα ως εξής: «οι βασικές επιχειρηματικές διεργασίες που ενσωματώνονται από 

τον αρχικό προμηθευτή έως τον τελικό χρήστη, για να παρέχονται οι πληροφορίες, 

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, ώστε να δημιουργηθεί στους πελάτες και στα άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) προστιθέμενη αξία» (Christopher, 2017). 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός του κειμένου τοποθετούνται σε παρένθεση με το/α 

Επίθετο/α και το έτος της δημοσίευσης. Αν είναι αυτούσιο απόσπασμα, τότε αναγράφεται 

και η/οι σελίδα/ες. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… (βλ. Εικόνα 1). 

Μέσα στο κείμενο, στο κατάλληλο σημείο, είναι αναγκαίο να υπάρχει παραπομπή σε κάθε 

Εικόνα (Πίνακα, Σχήμα, Γράφημα) 

 

Εικόνα 1: Τίτλος Εικόνας 1 
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Πίνακας 1: Τίτλος Πίνακα 1 

Τίτλος 1 Τίτλος 2 Τίτλος 3 Τίτλος 4 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

 

Ο τίτλος της Εικόνας ακολουθεί την αντίστοιχη Εικόνα (κάτω), ενώ αντίστοιχα, ο τίτλος του 

Πίνακα προηγείται του αντίστοιχου Πίνακα (πάνω). Η γραμματοσειρά του τίτλου (Εικόνας, 

Πίνακα, Σχήματος, Γραφήματος) και αυτή εντός του Πίνακα να είναι μικρότερου μεγέθους 

από αυτή του κειμένου πχ. 11 pt (όχι μικρότερη από 8pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η δομή του κεφαλαίου «Μεθοδολογία» που παρουσιάζεται εδώ είναι ενδεικτική και σε 

καμία περίπτωση δεσμευτική. Η δομή θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα στα 

ερευνητικά εργαλεία, τεχνικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 

εκπόνησης της κάθε εργασίας. 

 

3.1. Ερευνητική μέθοδος 
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3.3. Ερευνητικό εργαλείο 
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3.4. Ερευνητική διαδικασία 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. Τίτλος ενότητας 

4.1.1. Τίτλος υπο-ενότητας 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

5.1. Τίτλος ενότητας 

5.1.1. Τίτλος υπο-ενότητας 
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