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Κανονισμός Ελέγχου Λογοκλοπής Εργασιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους οι φοιτητές εκπονούν 
διάφορες εργασίες, συμπεριλαμβανομένου και των τελικών Διπλωματικών εργασιών. Όλες οι 
εργασίες που εκπονούνται στο Τμήμα από τους φοιτητές διέπονται από τον Κανονισμό 
Ελέγχου Λογοκλοπής, που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο. 
 
Ειδικά οι διπλωματικές εργασίες είναι κείμενα που απαιτούν μεταξύ άλλων εκτενή 
βιβλιογραφική έρευνα. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας υπάρχει ο κίνδυνος να παρατεθούν ή 
να αντιγραφούν τμήματα κειμένων ή και αυτούσια κείμενα που αποτελούν πνευματική 
ιδιοκτησία τρίτων πηγών. Ο κανονισμός στοχεύει στην προστασία των φοιτητών και του 
Τμήματος από περιστατικά λογοκλοπής και να διασφαλίσει την απαραίτητη πρωτοτυπία των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών του Τμήματος. στο να εξηγήσει τι είναι 
λογοκλοπή, ποια ανασταλτικά μέτρα λαμβάνει το Τμήμα  για να την αποτρέψει καθώς και τη 
διαδικασία ελέγχου που ακολουθείται από την επιτροπή ανίχνευσης λογοκλοπής. 
 

Ορισμός Λογοκλοπής 
Η λογοκλοπή (plagiarism) ορίζεται ως η ακούσια ή εκούσια αντιγραφή κειμένου, σχημάτων, 
πινάκων, ιδεών χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στην προέλευση. Επιπρόσθετα, η αυτο-
λογοκλοπή (self-plagiarism), είναι η αντιγραφή κειμένου του ίδιου συγγραφέα, που είχε 
παρουσιαστεί σε κάποιο άλλο κείμενο, χωρίς να γίνεται αναφορά στο αρχικό.  
 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οποιοδήποτε ερευνητικό πόνημα έχει αναφορές σε προηγούμενα 
έργα, όμως δεν είναι αποδεκτή η αντιγραφή κειμένου, ιδεών, σχημάτων και πινάκων χωρίς 
σαφή οριοθέτηση της πηγής.  
 
Επειδή το κείμενο της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας αναρτάται σε αποθετήρια, σε 
περίπτωση λογοκλοπής, ο αρχικός δημιουργός των κειμένων, μπορεί να προβεί σε νομικές 
ενέργειες προς τον φοιτητή που φέρεται ότι έχει αντιγράψει κείμενα χωρίς αναφορά στην 
αρχική πηγή. Κατά συνέπεια το Τμήμα και ο φοιτητής οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ακόμη 
και ακούσια η οποιαδήποτε εργασία δεν είναι προϊόν λογοκλοπής. 
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Μέτρα Αποφυγής της Λογοκλοπής στο Τμήμα 
Το Τμήμα γνωρίζοντας τη σημασία της αποφυγής της λογοκλοπής στις εργασίες των 
φοιτητών του, έχει αποφασίσει τα παρακάτω μέτρα: 

• Ο κανονισμός δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 
[https://www.ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=OriginalityRegulation]. 

• Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τον κανονισμό κατά την έναρξη 
εκπόνησης της Εργασίας τους. 

• Στις πρώτες σελίδες της Εργασίας θα πρέπει να εσωκλείεται η δήλωση Πνευματικών 
Δικαιωμάτων, που υποδηλώνει ότι ο δημιουργός (ο φοιτητής στην προκειμένη 
περίπτωση) αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση ακούσιας 
ή εκούσιας λογοκλοπής. 

• Πριν την κατάθεση της Εργασίας, ο Επιβλέπων Καθηγητής την ελέγχει με βάση δείκτη 
ομοιότητας (similarity index). Ο δείκτης ομοιότητας δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% 
κατά τον έλεγχο της εργασίας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο δείκτης 
ομοιότητας ξεπερνάει το ποσοστό αυτό, ο φοιτητής ενημερώνεται για το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης, το οποίο συνοδεύεται από την αναλυτική έκθεση αναφοράς, στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται οι πηγές από τις οποίες προέρχονται τα τμήματα κειμένου 
που εντόπισε το εργαλείο Turnitin ως αποτελέσματα λογοκλοπής. Ο φοιτητής 
υποχρεούται να διορθώσει την Εργασία εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής, με την υποχρέωση παρουσίασης και εξέτασης την ημέρα που έχει οριστεί 
από το Τμήμα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ξανά ότι ο δείκτης ομοιότητας 
ξεπερνάει το 30%, η ημερομηνία υποβολής της Εργασίας μετατίθεται την επόμενη 
εξεταστική περίοδο.  

• Κατά την υποβολή της Εργασίας στη Γραμματεία, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλει την πρώτη σελίδα της αναφοράς αξιολόγησης από το Text-only Report, που 
εξάγεται από το εργαλείο ελέγχου λογοκλοπής Turnitin, στο οποίο, μεταξύ άλλων, 
αναγράφεται ο δείκτης ομοιότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αναφοράς 
αξιολόγησης θα πρέπει να είναι μικρότερη από επτά ημέρες (7) από την υποβολή της 
Εργασίας. [Δείγμα της αναφοράς βρίσκεται στο παράρτημα αυτού του κανονισμού]. 

• Ο έλεγχος λογοκλοπής πραγματοποιείται στο τελικό κείμενο της Εργασίας που 
υποβάλλεται στη Γραμματεία χρησιμοποιώντας το πηγαίο αρχείο κειμένου (πχ Microsoft 
Word) ή το αντίστοιχο αρχείο PDF, το οποίο φέρει ενσωμάτωση της ελληνικής 
γραμματοσειράς. 

• Στο Τμήμα λειτουργεί Επιτροπή Λογοκλοπής που μπορεί να επικαιροποιεί τον 
κανονισμό, να προτείνει νέα μέτρα και να εκπαιδεύει τους επιβλέποντες στη χρήση του 
λογισμικού αποτροπής της λογοκλοπής. Μπορεί να διεξάγει ενημερωτικά σεμινάρια 
προς τους φοιτητές του Τμήματος, για την έγκαιρη ευαισθητοποίησή τους στα 
ζητήματα της λογοκλοπής. Παράλληλα, ενημερώνει και εισηγείται στη Συνέλευση του 
Τμήματος για ζητήματα λογοκλοπής που ανακύπτουν και δεν καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.   

 
Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε στη Συνέλευση Τμήματος ΗΜΜΥ 48/9-20-2020. 
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Παράρτημα: Δείγμα Πρώτης σελίδας αναφοράς Text-only report Turnitin 

 


