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Εισαγωγή 
Εισαγωγή στο θέµα της εργασίας, βιβλιογραφική επισκόπηση, τοποθέτηση του 
προβλήµατος, σκοπός της εργασίας. 

Υλικά και Μέθοδοι 
Ποια είναι η βασική µεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας; Ποια εργαλεία θα 
χρησιµοποιηθούν; Αν πρόκειται για βιβλιογραφική εργασία πχ, το βασικό 
µεθοδολογικό εργαλείο είναι η επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Θα γίνει κάποια 
στατιστική ανάλυση δεδοµένων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΑΤ) ή από 
την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat); Θα χρησιµοποιηθεί ερωτηµατολόγιο; 

Αποτελέσµατα-Συζήτηση 
Παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα της εργασίας µε τη µορφή πινάκων και 
σχηµάτων και γίνεται σχολιασµός των πιο σηµαντικών από αυτών.  

Κάθε Βιοµηχανικό Προϊόν Ξύλου έχει έναν µοναδικό κωδικό προϊόντος (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Βιοµηχανικά Προϊόντα Ξύλου (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2016) 

Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της παραγωγής βιοµηχανικής 
ξυλείας στην Ελλάδα (σε χιλιάδες κυβικά µέτρα - 1.000 m3). Παρατηρούµε ότι η 
οικονοµική κρίση έχει σαφώς επηρεάσει την παραγωγή ξυλείας στην Ελλάδα, 
καθώς από τα σχεδόν 950.000 m3 το έτος 2007, η παραγωγή µειώθηκε κάτω από το 
1/3 το 2009 (έτος όπου οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν εµφανείς) για να 
σταθεροποιηθεί περίπου στα 320.000-340.000 m3 τα επόµενα έτη.   

Κωδικός Προϊόντος Προϊόν Μονάδα µέτρησης 

1621120000 Μοριοσανίδες, από ξύλο m3



  
Σχήµα 1. Παραγωγή Βιοµηχανικής Ξυλείας στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2014 (Πηγή: 
Eurostat 2017). 

Συµπεράσµατα 
Εξάγονται κάποια κύρια συµπεράσµατα από την εργασία. 

Βιβλιογραφία 
Για τις βιβλιογραφικές αναφορές εντός κειµένου καλό είναι να ακολουθείται το 
σύστηµα HARVARD οι βασικές αρχές του οποίου είναι: 
α) Εντός του κειµένου οι βιβλιογραφικές αναφορές θα περιλαµβάνουν το όνοµα του 
συγγραφέα και τη χρονολογία (Τσιάρας 2017) . Σε περίπτωση δύο συγγραφέων θα 
αναφέρονται και οι δύο (π.χ. Τσιάρας και Ανδρεοπούλου 2015). Εάν οι συγγραφείς 
είναι περισσότεροι των δύο, τότε: (Τσιάρας κ.α. 2016). Το ίδιο γίνεται και για τα 
ξένα ονόµατα πχ Tsiaras et al. 2016. 
Εάν υπάρχουν περισσότερες της µίας βιβλιογραφικές αναφορές σε συνέχεια, τότε η 
παράθεσή τους γίνεται κατά χρονολογική σειρά (π.χ. Χατζηδηµητρίου 1975, 
Αβραάµ 1996, Σπανός 2004, Παπαθανασίου 2017 ή Peters 1975, Babel 1996, 
Summers 2004, Molina 2017). 
Εάν υπάρχουν από τον ίδιο συγγραφέα περισσότερες από µία δηµοσιεύσεις του 
ιδίου έτους, τότε αριθµούνται ως α, β, γ ή a, b, c (π.χ. Ανδρεοπούλου 2014α, 
Ανδρεοπούλου 2014β). 
H παράθεση της βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας θα ακολουθεί τους εξής 
κανόνες: 
α) Η σειρά παράθεσης θα γίνεται µε απόλυτη αλφαβητική σειρά του ονόµατος του 
ίδιου συγγραφέα. Δεν θα υπάρχει αρίθµηση. 
β) Η βιβλιογραφία πρέπει να είναι γραµµένη µε ενιαίο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί 
τρόποι παράθεσης, προτείνεται η µορφή APA. 
Ακολουθούν παραδείγµατα βιβλιογραφικών αναφορών. 
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** Οι εργασίες θα είναι ατοµικές και η έκτασή τους θα είναι το λιγότερο 3.000 
λέξεις. 

Η εργασία θα αφορά σε θέµατα που έχουν σχέση µε την Οργάνωση και Διοίκηση 
Δασικών Βιοµηχανιών και παρουσιάστηκαν στις διαλέξεις.  

Προτεινόµενα ενδεικτικά θέµατα (οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ενθαρρύνονται να 
επιλέξουν δικά τους, πρωτότυπα θέµατα): 

• Παρουσίαση µελέτης περίπτωσης από µία δασική βιοµηχανία (εγχώρια ή 
διεθνή) 

• Συνοπτική παρουσίαση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ξύλου 

• Επιλογή θέσης δασικής βιοµηχανίας 

• Αειφορική ανάπτυξη και δασικές βιοµηχανίες 

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις δασικές βιοµηχανίες 

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις δασικές βιοµηχανίες 

• Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις δασικές βιοµηχανίες 

• Οι σύγχρονες τάσεις της παγκόσµιας αγοράς στη βιοµηχανία ξύλου 


