
 

6ος Κύκλος Φοιτητικού Διαγωνισμού 
 “Νίκος Αναλυτής” 

Οδηγός Συγγραφής Εργασίας 
 

*Οι εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 λέξεις, εκτός των παραρτημάτων 

και πηγών που πιθανόν να υποβληθούν. Η μορφοποίηση της Εργασίας είναι κυρίως 

θέμα προσωπικής προτίμησης του συγγραφέα, υπό την προϋπόθεση ότι η Εργασία 

θα είναι ευανάγνωστη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η μορφοποίηση να διατηρείται σε 

όλη την έκταση της Εργασίας. 

Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται: 

Περιθώρια: 
2-2.5 cm αριστερά και δεξιά 

Γραμματοσειρά: Times New Roman, Arial 

Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου: 12 pt 

Επικεφαλίδες  

   Τίτλοι κεφαλαίων 18 pt (με κεφαλαία) 

   Κύριες παράγραφοι 14 pt 

   Δευτερεύουσες παράγραφοι 12 pt 

Λεζάντες σχημάτων, πινάκων, κλπ. 10 pt ή 11 pt 

Διάστιχο: 1.5 lines 

Απόσταση παραγράφων: 6 pt 

Στοίχιση: Justified 

 

Περιεχόμενα Εργασίας 

1. Επιτελική Σύνοψη 
Μικρογραφία όλης της εργασίας. Συντάσσεται στο τέλος, δηλαδή μετά από την ολοκλήρωση 

του κειμένου. 

2. Εννοιολογικό Πλαίσιο 
Στην πρώτη παράγραφο παρουσιάστε συνοπτικά το υπό εξέταση θέμα, προκειμένου να 

εισάγετε τον αναγνώστη στα επιμέρους σημεία που έχετε επιλέξει να αναλύσετε στη 

συνέχεια. Αποτυπώστε και αξιολογείστε κριτικά ενδεχόμενες διαφορετικές προσεγγίσεις 



 
(στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) σχετικά με το θέμα. Υποστηρίξτε με σχετικές αναφορές 

τις απόψεις σας. Συνήθως ενδείκνυται η διατύπωση να παρουσιάζεται εξελικτικά στο χρόνο, 

ξεκινώντας δηλαδή από προγενέστερο και καταλήγοντας σε μεταγενέστερο έργο. 

Προσπαθήστε να προσεγγίσετε το υπό εξέταση θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης να 

αποκτήσει επαρκή εικόνα. Ενισχύστε την κατανόηση του αναγνώστη με χρήση σχημάτων, 

γραφημάτων, πινάκων, κ.τ.λ. Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο αναγνώστης 

είναι: 

• Ποιο είναι το υπό εξέταση θέμα; 

• Τι γνώση υπάρχει μέχρι σήμερα για το υπό εξέταση θέμα; 

• Πετυχημένα ή μη μοντέλα του εξωτερικού πάνω στο υπό εξέταση θέμα 

• Γιατί είναι σκόπιμο να γίνει η συγκεκριμένη διερεύνηση σε θεωρητικό ή/και πρακτικό 

επίπεδο; 

3. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Συνιστά μια αυτόνομη μονάδα κειμένου, που σκιαγραφεί ουσιαστικά την οπτική γωνία ή το 

φακό θέασης του θέματος μελέτης. Αναλύει με κριτικό τρόπο ένα σώμα δημοσιευμένων 

εργασιών μέσω σύνοψης, ταξινόμησης/ομαδοποίησης και σύγκρισης. Συνήθως γίνεται 

ομαδοποίηση των βιβλιογραφικών πηγών με βάση κάποια κοινά τους χαρακτηριστικά, όπως 

το ερευνητικό πρόβλημα, οι στόχοι/σκοποί, η ερευνητική προσέγγιση (π.χ., ποιοτική/ 

ποσοτική), τα συμπεράσματα, κ.ά. Η βιβλιογραφική επισκόπηση ως πρώτιστο στόχο έχει να 

βοηθήσει να οργανώσετε στο μυαλό σας, αφενός ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα, και 

αφετέρου, πώς τα αντιμετωπίζουμε. Άμεσο απότοκο του παραπάνω στόχου είναι και ο 

εντοπισμός προβλημάτων που η ερευνητική κοινότητα ΔΕΝ έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς στο 

παρελθόν. Η οργάνωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ΔΕΝ ταυτίζεται με την καταγραφή 

της. Στη γενική περίπτωση, οι δύο διαδικασίες είναι ξεχωριστές, αν και αλληλο-εξαρτώμενες. 

Η παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας απαιτεί την ομαδοποίηση των 

δημοσιευμένων εργασιών σε επί μέρους θέματα, την αφαιρετική εξαγωγή κοινών 

χαρακτηριστικών ανά ομάδα, αλλά και τoν εντοπισμό των ιδιομορφιών της κάθε εργασίας. 

Στην τελική της μορφή, η επισκόπηση έχει σκοπό να παρουσιάσει στον αναγνώστη, με 

δομημένο τρόπο, την οργάνωση της περιοχής που έχετε καταστρώσει στο μυαλό σας – και 

συγκεκριμένα:  

− ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου προβλήματος που διερευνάτε 

− ποιες είναι οι σχετικές υπό-περιοχές (γι’ αυτό και φτιάχνουμε μια υπό-ενότητα για 

κάθε τέτοια περιοχή), 

− ποιες είναι οι κρίσιμες εργασίες σε κάθε περιοχή και τι κάνουν 

− πώς συνοψίζεται η εικόνα της ερευνητικής προσπάθειας μέχρι στιγμής στην 

παγκόσμια βιβλιογραφία 

− τι ζητήματα μένουν ανοιχτά προς διερεύνηση. 



 

4. Κριτική Ανάλυση / Συμπεράσματα 
Χειριστείτε τα δεδομένα (πληροφορίες) με δομημένο τρόπο, δηλαδή συλλογή, επεξεργασία 

και ανάλυση, προκειμένου να τα ερμηνεύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η κριτική 

ανάλυση περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τρόπο που: 

α) αξιοποιείται και διευρύνεται η υπάρχουσα γνώση (θεωρία), και 

β) επιβεβαιώνεται η υπάρχουσα πρακτική ή προκύπτουν νέες πρακτικές εφαρμογές. 

Καταγράψτε τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις προηγούμενες ενότητες. 

5. Προτάσεις / Τεκμηρίωση 
Διατυπώστε τις προτάσεις σας. Τεκμηριώστε τις προτάσεις αυτές με την χρήση έγκυρων 

πηγών όπου ενδείκνυται. Να είστε σαφείς, κατανοητοί και να προσθέτετε αξία στις γνώσεις 

του αναγνώστη.  

6. Πηγές 
Προκειμένου να εκπονήσετε μία εργασία (θεωρητική ή πρακτική) χρειάζεστε παραπομπές. 

Πηγές αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) είναι 

ενδεικτικά οι εξής: 

• Βιβλία 

• Επιστημονικά περιοδικά 

• Μελέτες (επιχειρησιακές, κλαδικές, κλπ.) 

• Διδακτορικές διατριβές 

• Διπλωματικές εργασίες 

• Ερευνητικά δοκίμια 

• Γνωμοδοτήσεις ειδικών 

• Βάσεις δεδομένων 

• Διαδίκτυο 

Το κείμενο μίας εργασίας αποτελείται από διατυπώσεις του γράφοντος και διατυπώσεις 

άλλων προσώπων, για τα οποία πρέπει να γίνει σχετική αναφορά (π.χ. ταυτότητα, 

χρονολογία, πηγή). Μία εργασία προάγει τη γνώση όταν διαχέει την πληροφόρηση ακέραια, 

δηλαδή επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει τι έχει δημιουργήσει ο γράφων και τι έχει 

μεταφερθεί από άλλες πηγές πληροφόρησης. Υπάρχουν πολλά συστήματα για την 

καταγραφή των αναφορών σε μία εργασία. Ένα από τα ευρέως αποδεκτά είναι το σύστημα 

του Harvard (βλ. για παράδειγμα, 

http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/harvard_referencing.htm). Βάσει αυτού, στο 

εσωτερικό κείμενο της εργασίας για κάθε παραπομπή αρκεί το επίθετο του συγγραφέα (ή 

των συγγραφέων) καθώς και το έτος, στο οποίο αναφέρεται το έργο του (τους). Αυτό δίνει τη 

δυνατότητα, όπως προαναφέρθηκε, να φανεί πότε χρησιμοποιούνται διατυπώσεις άλλων 

προσώπων. Η αναφορά μπορεί να είναι δύο ειδών. Όταν η διατύπωση μεταφέρεται ακέραια 

τότε η αναφορά μπαίνει εντός παρένθεσης στο τέλος της διατύπωσης. Για παράδειγμα: 

http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/harvard_referencing.htm


 
- Οι καινοτομικές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες (Kotler, 1993). 

Όταν η διατύπωση δε μεταφέρεται ακέραια, τότε μόνο η χρονολογία μπαίνει εντός 

παρένθεσης. 

Για παράδειγμα: 

-Οι Kotler (1993) και Sriram (1992) θεωρούν ότι … 

Στο τέλος της εργασίας τοποθετούνται όλες οι αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στο 

εσωτερικό κείμενο της εργασίας δίνοντας πλήρη στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο συγγραφέα, 

χρονολογία, τίτλο συγγράμματος). Κάθε αναφορά ξεκινά με το επώνυμο του συγγραφέα και 

ύστερα τοποθετούνται τα  υπόλοιπα στοιχεία σχετικά με το έργο του. Οι αναφορές 

γράφονται με αύξουσα αλφαβητική σειρά. Η παράθεση των αναφορών με τα πλήρη στοιχεία 

στο τέλος της εργασίας επιτρέπει στον αναγνώστη πρόσβαση στο πρωτότυπο έργο. 

Ακολουθεί παράδειγμα λίστας αναφορών σε τέσσερα είδη πηγών πληροφόρησης, δηλαδή 

σε βιβλία, σε κεφάλαια βιβλίων, σε (επιστημονικά) περιοδικά και στο διαδίκτυο. 
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7. Παραρτήματα 
Υποστηρικτικό υλικό που δεν είναι σκόπιμο να επιβαρύνει το βασικό σώμα της εργασίας. Για 

τα παραρτήματα πρέπει: 

• να υπάρχει παραπομπή από το βασικό σώμα της εργασίας, δηλαδή βλ. Παράρτημα 

Χ 

• να τοποθετούνται μετά τις αναφορές, να αριθμούνται και να έχουν τίτλους 

• να μην είναι σελιδοποιημένα ή να ακολουθούν δική τους σελιδοποίηση (π.χ. με 

λατινικούς αριθμούς) 


