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Ακαδημαϊκή Δεοντολογία 

 Απόθαζη Γενικής Σσνέλεσζης ηοσ Τμήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών, 

13/05/2011 

 

 

Τν Παλεπηζηήκην απνηειεί κνλαδηθφ ρψξν ειεχζεξεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, 

έξεπλαο θαη αλαζηνραζκνχ. Ο θφζκνο ησλ ηδεψλ πάλσ ζηνλ νπνίν ην Παλεπηζηήκην 

βαζίδεηαη, αιιά θαη εθ λένπ ζπλερψο δεκηνπξγεί, απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 

νξάκαηνο γηα κία θαιχηεξε θνηλσλία, έλαλ θαιχηεξν θφζκν. Κεληξηθφο ππιψλαο 

πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ην νηθνδφκεκα απηφ ησλ ηδεψλ είλαη ε αθαδεκατθή 

δενληνινγία θαη ε εξεπλεηηθή εζηθή. Κάζε εξεπλεηήο δειψλεη μεθάζαξα ηηο πεγέο 

ηεο έξεπλάο ηνπ θαη πξνζδνθεί φηη θαη ε δηθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ έξεπλα ζα 

απνδίδεηαη μεθάζαξα σο πεγή φπνηε ρξεζηκνπνηείηαη. Η εζηθή ηεο έξεπλαο απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο ρψξνπ δεκηνπξγίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα δηεζλψο ζεσξεί ην παξάπησκα ηεο ινγνθινπήο 

(plagiarism) σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξαβηάζεηο ηεο αθαδεκατθήο 

δενληνινγίαο, θαη επηθπιάζζεη βαξχηαηεο πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηα κέιε ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο πνπ ππνπίπηνπλ ζην παξάπησκα απηφ.          

 

 Λογοκλοπή  

 Ωο ινγνθινπή νξίδεηαη ε ρξήζε έξγσλ, θεηκέλσλ ή ηδεψλ άιισλ πξνζψπσλ, ρσξίο 

μεθάζαξε αλαθνξά θαη παξαπνκπή ζην δεκηνπξγφ θαη ηελ πεγή ηνπο. 

Τνηνπηνηξφπσο, ινγνθινπή ζπληειείηαη φηαλ θάπνηνο παξνπζηάδεη σο δηθφ ηνπ 

θείκελν, εξγαζία ή ηδέεο, νπνπδήπνηε θαη κε φπνηνλ ηξφπν απηέο έρνπλ αξρηθά 

εθδνζεί/παξνπζηαζηεί (πρ. ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδίθηπν, πξνθνξηθά ζε 

ζπλέδξην, έληππα ζε βηβιίν, εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ),  πνπ αλήθνπλ ζε άιιν 

πξφζσπν.  

Λνγνθινπή απνηειεί επίζεο ε ρξήζε απφ έλαλ/κία θνηηεηή/ηξηα, εξγαζίαο 

άιινπ/άιιεο θνηηεηή/ηξηαο, θαη ε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο απηήο σο δηθήο ηνπ/ηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπγθαηάζεζε ή φρη ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο πνπ έγξαςε αξρηθά ηελ 

εξγαζία. Σηελ ηειεπηαία δε πεξίπησζε, αλ δειαδή θνηηεηήο/ηξηα δψζεη ελ γλψζεη 

ηνπ/ηεο εξγαζία ζε άιινλ/άιιε θνηηεηή/ηξηα γηα λα ηελ παξνπζηάζεη/ 

θαηαζέζεη/ρξεζηκνπνηήζεη σο δηθή ηνπ/ηεο, ηφηε θαη νη δχν θνηηεηέο/ηξηεο είλαη 

ππφινγνη γηα ζπλέξγεηα ζε ινγνθινπή (collusion). Λνγνθινπή ζπληζηά θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε/θαηάζεζε εξγαζίαο πνπ δελ απνηειεί έξγν ηνπ/ηεο ίδηνπ/ίδηαο 

θνηηεηή/ηξηαο, αιιά έρεη αγνξαζηεί ή άιισο απνθηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηξίην 

πξφζσπν. Ξερσξηζηή πεξίπησζε ινγνθινπήο απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ηεο ίδηαο 

εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηα. 
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Σηηο πην ζσνηθιζμένες μορθές λογοκλοπής ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο:  

 

o ρξήζε ηδεψλ, απφςεσλ ή πξνηάζεσλ απφ βηβιία, άξζξα ή ην δηαδίθηπν, ρσξίο 

μεθάζαξε παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπο 

 

o παξάθξαζε, κηθξήο ή κεγάιεο έθηαζεο, έληππνπ (πρ. βηβιίν, άξζξν, εθεκεξίδα, 

πεξηνδηθφ) ή ειεθηξνληθνχ (πρ. ειεθηξνληθφ βηβιίν, ηζηνζειίδα, blog) θεηκέλνπ, 

ρσξίο μεθάζαξε παξαπνκπή ζηελ πεγή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αξρηθφ θείκελν 

 
o απηνιεμεί (verbatim) ρξήζε θεηκέλνπ ρσξίο ηε ρξήζε εηζαγσγηθψλ πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν αλήθεη ζε άιινλ ζπγγξαθέα, 

αλεμάξηεηα ηεο χπαξμεο παξαπνκπήο ζηελ πεγή θαη ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ 
 

o ρξήζε ησλ παξαπνκπψλ άιισλ ζπγγξαθέσλ θαη παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

παξαπνκπψλ σο απνηέιεζκα πξνζσπηθήο έξεπλαο, ρσξίο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα 

έρεη ν/ε ίδηνο/ίδηα κειεηήζεη ηηο πεγέο απηέο  

 

o ρξήζε/αληηγξαθή Πηλάθσλ θαη Σρεδηαγξακκάησλ ρσξίο μεθάζαξε παξαπνκπή 

ζην θείκελν ή πεγή (πρ. βηβιίν, θείκελν εξγαζίαο, άξζξν, εθεκεξίδα, ηζηνζειίδα, 

blog) απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ νη Πίλαθεο απηνί.  

 

Γεληθφηεξα:  

 

o είλαη ζεκαληηθφ φιεο νη πεγέο λα αλαθέξνληαη μεθάζαξα θαη φζν ζπρλά 

απαηηείηαη κέζα ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο (είηε κε ηε κνξθή ππνζεκεηψζεσλ ζην 

ηέινο θάζε ζειίδαο, είηε κε ηε κνξθή παξελζέζεσλ κέζα ζην θείκελν). H ζσζηή 

ρξήζε θαη παξνπζίαζε πεγψλ θαη αλαθνξψλ εληζρχεη ηνλ επηζηεκνληθφ θαη 

εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο 

 
o δελ αξθεί νη πεγέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη απιά ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Ο/Η 

αλαγλψζηεο/ηξηα πξέπεη λα έρεη ζαθή θαη πιήξε εηθφλα ησλ πεγψλ ζε θάζε 

θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, άξα μεθάζαξεο παξαπνκπέο πξέπεη λα ππάξρνπλ εληφο ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο. Ο/Η αλαγλψζηεο/ηξηα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαθξίλεη 

μεθάζαξα πνηα θνκκάηηα ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ ζθέςεηο ηνπ/ηεο ίδηνπ/ίδηαο 

ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα θαη πνηα θνκκάηηα είλαη δάλεηα απφ άιιεο πεγέο  

 
o ε πξαθηηθήο ηεο παξάθξαζεο ελφο θεηκέλνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Τν θείκελν 

ηεο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα είλαη παξάθξαζε θεηκέλσλ άιισλ ζπγγξαθέσλ, αιιά 

λα απνηειεί πξντφλ ηνπ ιφγνπ ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο.  Τν ίδην ηζρχεη 

γηα θάζε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο 

 
o ε εξγαζία δελ πξέπεη λα είλαη απιή ζπξξαθή απνζπαζκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο. Ο/Η ζπγγξαθέαο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα αλαιχεη κε πξνζσπηθφ ιφγν ηηο 

ηδέεο άιισλ ζπγγξαθέσλ θαη λα πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ/ηεο oπηηθή 

ζηα ππφ εμέηαζε θαηλφκελα. 
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Για ηην αποθσγή ηης λογοκλοπής  

 

Ωο βαζηθή αθαδεκατθή αξρή, ζηα πιαίζηα ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο εζηθήο, πξέπεη κε δηαθάλεηα λα γλσζηνπνηνχληαη φιεο νη πεγέο κίαο 

έξεπλαο, θαζψο θαη ε έθηαζε ρξήζεο ηεο θάζε πεγήο.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γηα ηε 

ζπγγξαθή κίαο εξγαζίαο, πξέπεη λα θξαηνχληαη ζπζηεκαηηθέο ζεκεηψζεηο φρη κφλν 

αλαθνξηθά κε φια ηα θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία, αιιά θαη γηα ηηο 

πεγέο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ αληιεζεί ηα θείκελα απηά (έληππεο, ειεθηξνληθέο, 

πξνθνξηθέο, θηι).  

 

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο κίαο εξγαζίαο πξέπεη 

λα ηνπνζεηνχληαη μεθάζαξεο παξαπνκπέο ζηα θείκελα θαη ηηο πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζρνιηάδνληαη. Πνηεο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγγξαθή 

ηεο θάζε παξαγξάθνπ ηεο εξγαζίαο; Πνηεο πεγέο ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε παξάγξαθν 

θαη πψο; Πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε παξαπνκπψλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπγγξαθήο ησλ δηαθφξσλ πξνζρεδίσλ ηεο εξγαζίαο—ζε θακκία πεξίπησζε δελ 

πξέπεη ε ηνπνζέηεζε ησλ παξαπνκπψλ λα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο, δηφηη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα ιαλζαζκέλεο παξαπνκπέο θαη 

παξαιήςεηο, δειαδή γηα ινγνθινπή. 

 

Σε ειεθηξνληθή κνξθή, φηαλ κεηαθέξεηαη γξακκέλν θείκελν απφ κία ελφηεηα ζε 

άιιε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο, πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή φηη καδί 

κεηαθέξνληαη φιεο νη ζρεηηθέο παξαπνκπέο, πεγέο θαη εηζαγσγηθά.  
 

Οηηδήπνηε ρξεζηκνπνηείηαη απηνιεμεί (verbatim) απφ κία άιιε πεγή (πρ. βηβιίν, 

άξζξν, ηζηνζειίδα, blog), φζν ζχληνκε θαη αλ είλαη ε αλαθνξά, πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη εληφο εηζαγσγηθψλ. 

 

Σεκαληηθφηεξν φισλ: αλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ην ηη εζηί ινγνθινπή θαη ην 

πψο γξάθεηαη κία επηζηεκνληθή εξγαζία, ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε γλψκε θαη 

ζπκβνπιή ηνπ δηδάζθνληνο ηνπ καζήκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ γξάθεηαη ε 

εξγαζία ή ηνπ επηβιέπνληνο ηελ εθπφλεζε Δηπισκαηηθήο Εξγαζίαο ή Δηδαθηνξηθήο 

Δηαηξηβήο.              

Προζοτή! Κάζε κνξθήο θαη έθηαζεο ινγνθινπή είλαη αλήζηθε, θαηαθξηηέα θαη 

κπνξεί λα νδεγήζεη κέρξη θαη ζηε δηαγξαθή απφ ην Παλεπηζηήκην. Μία πξάμε 

ινγνθινπήο κπνξεί λα αθνινπζεί θαη λα ζθηάδεη θάπνηνλ ζε φιε ηνπ ηελ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.  


