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Επιστήμη, τεχνολογία, 
παγκόσμιος ιστός… 

 Σχέσεις αγάπης; 

 

 

 Πριν τον … ιστό… 

 

 

 Με τον ιστό … 
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eLearning – the cycle of acceptance  

Time  

Visibility/ Acceptance 

Hype 

Hope 

Productivity 

Terry Poulton, Hot topics in elearning & distance learning, MEI2015 

http://mei2015.camei-project.eu/content/hot-topics-elearning-and-distance-learning 



Λογοκλοπή - ορισμός 

 λογοκλοπή (ή λογοκλοπία)  

– «η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή η πιστή μίμηση 

της γλώσσας και των σκέψεων κάποιου 

συγγραφέα και στη συνέχεια η παρουσίασή τους 

ως πρωτότυπης δημιουργίας, χωρίς αναφορά στο 

όνομά του» 

      Random House Webster’s Unabridged Dictionary 

– «ιδιοποίηση με αθέμιτο τρόπο ξένης πνευματικής 

εργασίας» 

      Γ. Μπαμπινιώτης Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

Είτε εσκεμμένα είτε άθελα… 



Κλοπή και …τιμωρία… 

 Δεν θα ξανα-λογοκλέψω ποτέ! 

 Δεν θα ξανα-λογοκλέψω ποτέ! 

 Δεν θα ξανα-λογοκλέψω ποτέ! 

 Δεν θα ξανα-λογοκλέψω ποτέ! 

 Δεν θα ξανα-λογοκλέψω ποτέ! 

 Δεν θα ξανα-λογοκλέψω ποτέ! 

 Δεν θα ξανα-λογοκλέψω ποτέ! 



Plagiarism 

 λατινικοί όροι:  

 plagarious  

– δηλώνει τον απαγωγέα, τον διαφθορέα, τον 

πλιατσικολόγο, τον κλέφτη λογοτεχνικών 

κειμένων 

 plaga  

– που σήμαινε παγίδα, δίχτυ. 
Laura, Playwrights and plagiarists in early modern England: gender, 

authorship, literary property, Cornell University, 1996, στο Γ ΧΑΝΤΖΗΣ, 

Πραγματολογικές όψεις και ηθικές αποχρώσεις της λογοκλοπής, 
http://www.poeticanet.gr/pragmatologikes-opseis-ithikes-apoxrwseis-logoklopis-a-80.html?category_id=65 
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Αλλά πώς να μην … λογο-κλέψει 
κανείς... 

 Αφού ότι μπορεί να κάνει κανείς έχει ήδη 

γίνει… 

 

 

 "Everything that can be invented has 

been invented“ 
Charles H. Duell, Commissioner, U.S. Office of Patents, 1899 
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Διάσημες … λογοκλοπές 

 10 Famous Cases of PLAGIARISM 

 By MatthewSantoro 

– Elvis Presley… 

–  Melania Trump 

Μπαμίδης 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=hDnN9TeN65E 



Λογοκλοπή & δημοσιότητα 
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Σοβαρά … τώρα… 
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Πνευματική ιδιοκτησία 

  αφορά στα δικαιώματα του δημιουργού πάνω στο έργο 

του.  

 Ν.2121/1993  περί διανοητικής ιδιοκτησίας  

– αναγνωρίζει δύο δικαιώματα του δημιουργού: το ηθικό και το 

περιουσιακό δικαίωμα.  

 Ηθικό: συνδέει άρρηκτα ένα έργο με το δημιουργό του, 

 Εμπορικό: αφορά στην οικονομική αξία ενός έργου και στην 

εμπορική του εκμετάλλευση. 

–  αναγνωρίζονται και περιορισμοί των δικαιωμάτων των 

δημιουργών 

π.χ. προκειμένου να εξυπηρετήσει σκοπούς κοινωνικούς (π.χ. 

ΑμεΑ) και εκπαιδευτικούς. 
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https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_2121/1993 



Plagiarism 

 Ουσιαστικά σημαίνει 

– the taking of ideas, passages etc from another work or author 

without attribution 

 Εμπεριέχεται ευρύτερα στον όρο 

 Cheating is an offence against the values of the 

academic community… 

 Cheating can include: 

– impersonating another candidate 

– plagiarism 

– collusion 

– falsifying data 
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Αντιγραφή (αυτό που στα 
Ελληνικά λέμε clopy-paste)! 

 Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις περιπτώσεις αντιγραφής.  

 Σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες ότι η Γ.Ε. ενός φοιτητή 
είναι προϊόν αντιγραφής (από άλλους φοιτητές) ή εκπόνησης από 
τρίτους, παρέχεται η δυνατότητα στο μέλος ΣΕΠ ή σε επιτροπή 
που ορίζεται από το Συντονιστή να εξετάσουν το  φοιτητή για τον 
οποίο υπάρχει η υπόνοια.  

 Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις επί της διδακτικής ύλης που 
αντιστοιχεί στα θέματα της Γ.Ε.  

 Αν από την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν σοβαρές ενδείξεις για 
παράπτωμα του φοιτητή, η εργασία του θα μηδενίζεται και θα 
ενημερώνεται ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος.  

 Η Κοσμητεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και εφόσον 
παραπεμφθεί το θέμα σε αυτήν μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να 
επιβάλλει πειθαρχικές ποινές για  θέματα αντιγραφών 

Σημειώσεις ΔΜΥ - ΕΑΠ 



Λογοκλοπή στην πράξη (ΕΑΠ) 

  Σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΑΠ- ΔΜΥ50, 

2006), «Η  έννοια της λογοκλοπής εμπεριέχει το 

σύνολο των προβλημάτων κακής ή ελλιπούς 

χρήσης βιβλιογραφικών αναφορών σε 

επιστημονικό κείμενο».  

 Με απλά λόγια λογοκλοπή έχουμε  
– Α) όταν κάποιος παίρνει ολόκληρο κείμενο και το 

παρουσιάζει ως δικό του &  

– Β) όταν κάποιος παίρνει κομμάτια από μια πηγή και τα 

παραφράζει ωστόσο δεν σημειώνει την πηγή προέλευσής 

τους.  



Είδη λογοκλοπής … στην πράξη 

 Χρήση λέξεων ή ιδεών κάποιου, χωρίς να 

κάνουμε την αντίστοιχη παραπομπή  

 Να μη βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά φράσεις 

που πήραμε αυτούσιες από κάποια πηγή  

 Να κάνουμε την εργασία κάποιου άλλου ή να 

βάζουμε κάποιον να κάνει τη δική μας 

εργασία (συμπαιγνία…)  

 Να παραποιούμε ή να κατασκευάζουμε 

πληροφορίες ή δεδομένα 
Μπαμίδης 2016 



Μπαμίδης 2016 
Μ. Ξανθοπούλου, Λογοκλοπή & Αναφορές http://slideplayer.gr/slide/1948621/ 



Το φάρμακο; 

 Η παράφραση? 

 Με την αλλαγή ορισμένων φράσεων & 

λέξεων είμαι νόμιμος;;; 

 

 Παράφραση αυτούσιων ιδεών χωρίς 

παραπομπή είναι λογοκλοπή… 
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Τρόποι αποφυγής 
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Και η παράφραση θέλει το… 
μάστορά της 

 Ρήματα παράφρασης… 

 Αναφέρει, ορίζει, προσδιορίζει, διαπιστώνει, 

αποκαλύπτει, επιμένει… 

 

 Ο Τάδε … (Μπαμίδης, 2016)… 
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Πώς να την αποφύγουμε… 

 «κάνουμε χρήση εισαγωγικών με παράλληλη 

αναφορά στην βιβλιογραφική πηγή όταν 

χρησιμοποιείται αυτολεξεί κείμενο από 

βιβλιογραφική αναφορά»  

 με άμεση αναφορά στην βιβλιογραφική πηγή 

όταν κάνουμε παράφραση του αρχικού 

κειμένου για την ενσωμάτωσή του.  
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Πώς να την αποφύγουμε … (2) 

 «Η παράφραση του κειμένου με παράλληλη 

αναφορά στην πηγή δεν συνιστά 

βιβλιογραφικό «ατόπημα», δηλαδή, 

λογοκλοπή» (ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΑΠ- ΔΜΥ50, 2006) 

 Παρατηρείστε τα εισαγωγικά που βλέπετε 

στο ανωτέρω κείμενο… 

 Αυτό σημαίνει ότι έχουν αντιγραφεί αυτολεξεί 

από την πηγή και άρα δεν είναι λογοκλοπή.   
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Παράδειγμα 

Μπαμίδης 2016 Μ. Ξανθοπούλου, Λογοκλοπή & Αναφορές http://slideplayer.gr/slide/1948621/ 



Μια ιδιαίτερη περίπτωση 

 Αντιγράφω στην ουσία την μεθοδολογία και 

τη ροή ιδεών από ένα κείμενο 

 Δηλαδή όλες τις υποενότητες/δομή… 

 … χωρίς αναφορά… 
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Λογοκλοπή ιδίων έργων… 

 Υπάρχει περίπτωση να … «λογο-κλέψουμε» 

και από προηγούμενα δικά μας έργα… 

 Περίπτωση ΙΕΕΕ… 

 … ομοιότητες έως 20-25%... 
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Ακαδημαϊκό παράπτωμα 

 Μπορεί να κοστίσει ακριβά… 

 Χάνω το μάθημα… 

 Χάνω την εργασία/άρθρο… 

– Η περίπτωση συναδέλφου που λογο-έκλεψε σε 

εργασία περιοδικού από δική του εργασία σε 

συνέδριο 

 Χάνω τον τίτλο μου… 
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Κάποια εργαλεία… 

 HEAL Link. Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

- Ελληνική Νομοθεσία  

 HEAL-Legal. Υπηρεσία νομικής 

συμβουλευτικής για θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας  

 IFLA.Copyright Limitations and Exceptions 

for Libraries & Archives 
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Κάποια λογισμικά 

 TurnItIn 

 Ephorus 

 WriteCheck 

 

 

 

Bamidis et al, Revisiting Information Technology tools 

serving authorship and editorship: a case-guided 

tutorial to statistical analysis and plagiarism detection. 

Hippokratia. 2010 Dec;14(Suppl 1):38-48. Μπαμίδης 2016 



Ephorus παραδείγματα 
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Authorship, Editorship 

 Τέτοια εργαλεία ελέγχου υπάρχουν και στα 

περιοδικά 

 Η δουλειά των Κριτών και των Συντακτών… 

 

 Bamidis et al, Revisiting Information Technology 

tools serving authorship and editorship: a case-

guided tutorial to statistical analysis and plagiarism 

detection. Hippokratia. 2010 Dec;14(Suppl 1):38-48. 
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Τελικά μηνύματα 

 Σοβαρό ατόπημα…  

 …όχι μόνο ακαδημαϊκά 

 Είναι πρόκληση στις μέρες μας… 

 Μπορεί να αντιμετωπισθεί!  
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