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Β.4.2 Κανονισµός Λογοκλοπής και Αντιγραφής - Αρχές ∆εοντολογίας

Α. Αρχές ∆εοντολογίας

1. Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ), συµµορφούµενο µε τον
Κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας της επιστηµονικής έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης
(https://www.uoc.gr/files/items/9/996/kod-ithik-kanon.leit..pdf), αναγνωρίζει ότι η έρευνα
που διεξάγεται στους κόλπους του Τµήµατος αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστηµονικής
γνώσης, η οποία, µέσω της αξιοποίησής της συµβάλλει στην ευηµερία του κοινωνικού
συνόλου. Με αυτή την έννοια, η επιστηµονική έρευνα αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Αποτελεί,
όµως, συγχρόνως και ατοµικό αγαθό, καθώς συνδέεται αναπόσπαστα µε την ελευθερία των
ερευνητών/τριών, χωρίς την οποία δεν µπορεί να διεξαχθεί. Η ατοµική διάσταση της αξίας
της έρευνας βρίσκει τη θεσµική της αποτύπωση στην κατοχύρωση της επιστηµονικής
έρευνας ως αντικείµενο ατοµικού δικαιώµατος (Ελληνικό Σύνταγµα, ∆ιακηρύξεις της
Unesco), ενώ αντλεί το νόηµά της µέσα από την εναρµόνισή της µε την κοινωνική διάσταση.

2. Στον βαθµό που η επιστηµονική έρευνα είναι ενταγµένη στο πλαίσιο της ανώτατης
εκπαίδευσης, τής αναλογεί αντίστοιχη θεσµική αρχή µε αυτή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Η
ακαδηµαϊκή ελευθερία στο πεδίο της έρευνας παίρνει τη µορφή της ανεξαρτησίας, µε την
έννοια της απρόσκοπτης (µη υποκείµενης σε πολιτικές και οικονοµικές εξαρτήσεις)
ανάπτυξης των ερευνητικών πρωτοβουλιών.

3. Βασικό όρο για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας αποτελεί ο έλεγχος της
Ηθικής και της ∆εοντολογίας από την ίδια την ερευνητική κοινότητα (και όχι από άλλους
παράγοντες ή φορείς), στο πλαίσιο διαδικασιών αυτορρύθµισης, όπως αυτές υπαγορεύονται
από τον οικείο επιστηµονικό κλάδο, δηλαδή, στο Τµήµα ΦΚΣ, από τη Φιλοσοφία και τις
Κοινωνικές Επιστήµες. Η ερευνητική ιδιότητα των µελών του Τµήµατος υποδεικνύει και το
συµφέρον τους αναφορικά µε τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των
δραστηριοτήτων τους ως ερευνητών/τριών.

4. Η «πρόσδεση» της Ηθικής και της ∆εοντολογίας της επιστηµονικής έρευνας σε
διαδικασίες αυτορρύθµισης εντός του πλαισίου του οικείου επιστηµονικού κλάδου
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εµφορείται, ωστόσο, από πρότερες, και γι’ αυτό ουσιωδώς ανεξάρτητες, αρχές Ηθικής και
∆εοντολογίας. Η «ανεξαρτησία» των αρχών αυτών αντανακλάται ακριβώς στην αρχή της
ανεξαρτησίας της επιστηµονικής έρευνας. ∆εν είναι, εντέλει, το συµφέρον των µελών της
ερευνητικής κοινότητας που υποδεικνύει την προσήλωση σε αυτές τις αρχές, αλλά –
αντίστροφα– αυτές οι αρχές είναι που καθορίζουν το συµφέρον των ερευνητών/τριών και
συγκροτούν την ακεραιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας.

5. Η ακεραιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας εµφορείται, έτσι, από θεµελιώδεις
αρχές, στις οποίες βασίζονται οι ορθές ερευνητικές πρακτικές. Τέτοιες αρχές είναι: (α) Η
αξιοπιστία της επιστηµονικής έρευνας αναφορικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της. (β) Η
αµεροληψία και η εντιµότητα αναφορικά µε τον τρόπο µεταχείρισης των προσώπων µε τα
οποία συνεργάζονται τα µέλη της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και η προσήλωση στις
αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. (γ) Η ίση µεταχείριση όλων των
µελών της ερευνητικής κοινότητας, µε ταυτόχρονη αναγνώριση, εκ µέρους του/της κάθε
ερευνητή/ήτριας, του ίδιου δικαιώµατος στους/τις άλλους/ες ερευνητές/ήτριες· ίση
µεταχείριση στο πλαίσιο αυτό σηµαίνει την απουσία κάθε µορφής άµεσης ή έµµεσης
διάκρισης, η οποία βασίζεται σε φυλετικά και εθνικά χαρακτηριστικά, στη γλώσσα, το φύλο
ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό, τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, την υγεία,
τη σωµατική ικανότητα και την οικονοµική ή κοινωνική κατάσταση των µελών της
ερευνητικής κοινότητας. (δ) Ο σεβασµός εκ µέρους του/της κάθε ερευνητή/ήτριας στα
δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υπολοίπων µελών της ερευνητικής κοινότητας, ο οποίος
εκφράζεται µε την απόρριψη κάθε µορφής εξαπάτησης, εξαναγκασµού ή παρενόχλησης. (ε)
Η µέριµνα για τη φύση και το περιβάλλον. (στ) Ο σεβασµός στα δικαιώµατα της
πνευµατικής ιδιοκτησίας των µελών της ερευνητικής κοινότητας τόσο στο πλαίσιο του
Ιδρύµατος (του Πανεπιστηµίου Κρήτης) όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. (ζ) Η
λογοδοσία και η διαφάνεια αναφορικά τόσο µε τη µεθοδολογία όσο και µε τα αποτελέσµατα
της έρευνας.

6. Ερευνητικές –και άλλες– πρακτικές που δεν σέβονται τις θεµελιώδεις αρχές της
ακεραιότητα της έρευνας (βλ. § Α.5) είναι ανεπίτρεπτες και υπόκεινται σε κυρώσεις, τόσο
στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού του Τµήµατος (βλ. § Β.4) όσο και στο πλαίσιο του
Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης
(https://www.uoc.gr/files/items/6/6113/esoterikos_kanonismos.pdf). Τέτοιες πρακτικές είναι
η λογοκλοπή και η αντιγραφή.
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Β. Λογοκλοπή - Αντιγραφή

1. Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών αναγνωρίζει ότι οι πρακτικές της
λογοκλοπής και της αντιγραφής (α) συνιστούν εξαπάτηση, (β) υποσκάπτουν τα θεµέλια της
ίσης και δίκαιης µεταχείρισης των φοιτητών/τριών από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, (γ)
απαξιώνουν την προσπάθεια και τον µόχθο των φοιτητών/τριών που δεν καταφεύγουν σ’
αυτές, (δ) καταστρατηγούν το νόηµα της επιστηµονικής έρευνας, (ε) υπονοµεύουν τόσο τη
µαθησιακή διαδικασία όσο και τον ρόλο των διδασκόντων/ουσών σ’ αυτή, και (στ)
δηµιουργούν µια εσφαλµένη και παραπλανητική εικόνα των ικανοτήτων, των επιδόσεων και
των πτυχίων των φοιτητών/τριών που καταφεύγουν σε αυτές τις πρακτικές.

2. Λογοκλοπή
2.1.Βασική υποχρέωση του/της συντάκτη/τριας µιας επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής
εργασίας αποτελεί η πλήρης αναγνώριση της προέλευσης των ιδεών που διατυπώνονται σε
αυτή και η αναφορά όλων των πηγών (βιβλίων, άρθρων, διαδικτύου κ.ά.), τις οποίες
χρησιµοποίησε για την συγγραφή της. Η -εσκεµµένη ή µη- αποσιώπηση των πηγών, πέρα
από το ότι αποτελεί σοβαρή έλλειψη που λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση
της εργασίας, έχει ως αποτέλεσµα την ιδιοποίηση ξένων ιδεών και συνιστά λογοκλοπή.

2.2. Λογοκλοπή είναι η ιδιοποίηση ξένης πνευµατικής δηµιουργίας. Αποτελεί σοβαρό
πειθαρχικό και ακαδηµαϊκό παράπτωµα, καθώς παραβιάζει βασικές αρχές της επιστηµονικής
δεοντολογίας.

2.3. Περιπτώσεις Λογοκλοπής (µεταξύ άλλων) συνιστούν:
α) Η λέξη προς λέξη αντιγραφή προτάσεων και παραγράφων από έργο (εργασία, βιβλίο)
άλλου συγγραφέα, ή ολόκληρου του έργου άλλου συγγραφέα, χωρίς τη δέουσα αναφορά.
β) Η παράφραση χωρίς σχετική παραποµπή και παράθεση της πηγής.
γ) Η αντιγραφή και επικόλληση (copy-paste) από το διαδίκτυο χωρίς χρήση εισαγωγικών και
αναφορά στην πηγή.
δ) Γενικότερα, η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση πληροφοριών από το διαδίκτυο χωρίς να
αναφέρεται η πηγή τους.
ε) Η αναγραφή παραποιηµένων παραποµπών.
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στ) Η επανάληψη µέρους εργασίας που έχει κατατεθεί από τον ίδιο τον/την συγγραφέα στο
παρελθόν στο ίδιο ή σε άλλο µάθηµα και έχει αξιολογηθεί, χωρίς αυτό να γνωστοποιείται.
ζ) Η παρουσίαση και/ή κατάθεση εργασίας που έχει συνταχθεί από πρόσωπο διαφορετικό
από αυτό που εµφανίζεται ως συντάκτης της, όπως γίνεται στην περίπτωση της ανάθεσης
συγγραφής ακαδηµαϊκών εργασιών επί πληρωµή ή στην περίπτωση αγοράς έτοιµων
εργασιών.

2.4. Το Τµήµα επιχειρεί συστηµατικά να ενηµερώνει τους/τις φοιτητές/ήτριες για το
φαινόµενο της λογοκλοπής και για τους τρόπους µε τους οποίους αυτό µπορεί να
αντιµετωπιστεί:
α) Οι διδάσκοντες/ουσες, ειδικά στα µαθήµατα στα οποία προβλέπεται/απαιτείται η
εκπόνηση εργασίας (Σεµινάρια και Ασκήσεις), εξηγούν αναλυτικά τόσο στην αρχή όσο και
κατά τη διάρκεια του εξαµήνου στους/τις φοιτητές/ήτριες τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να
εκπονείται µια ακαδηµαϊκή εργασία, και στο πλαίσιο αυτό τούς καθιστούν σαφές τι πρέπει
να προσέχουν ώστε να µην υποπέσουν σε λογοκλοπή.
β) Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος είναι αναρτηµένος ένας Οδηγός για την εκπόνηση
ακαδηµαϊκών εργασιών, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται το ζήτηµα της λογοκλοπής και
προτείνονται τρόποι µέσω των οποίων µπορεί να αποφευχθεί (ο οδηγός βρίσκεται
αναρτηµένος

στην ιστοσελίδα: http://www.fks.uoc.gr/greek/docs/OdhgiaErgasionA.pdf).

Τον Οδηγό αυτό οφείλουν να µελετήσουν όλοι/ες οι φοιτητές/ήτριες του Τµήµατος, ειδικά
πριν από την εκπόνηση γραπτής εργασίας.
γ) Εκτός από τον αναφερθέντα Οδηγό, και συµπληρωµατικά προς αυτόν, στο Τµήµα
προσφέρεται το εργαστηριακό µάθηµα Ακαδηµαϊκής Γραφής (βλ. § 8.15 του Κανονισµού
ΠΠΣ), µέρος του περιεχοµένου του οποίου αποτελούν τα ζητήµατα της λογοκλοπής και της
ακαδηµαϊκής δεοντολογίας.

2.5. Στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων για τα ελληνικά
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει προµηθευθεί ένα µέσο
ανίχνευσης

και

αποτροπής

της

λογοκλοπής,

το

Turnitin

(https://www.lib.uoc.gr/info/absrv/turnitin/?styl=, http://turnitin.com/en_us/). Το Turnitin
είναι µια διαδικτυακή πλατφόρµα µε τη µορφή συνδροµητικής υπηρεσίας, που απευθύνεται
σε διδάσκοντες/ουσες, ώστε να µπορεί να γίνεται έλεγχος αυθεντικότητας των φοιτητικών
εργασιών.
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3. Αντιγραφή
3.1.Οι φοιτητές/ήτριες οφείλουν να προσέρχονται και να λαµβάνουν µέρος στις εξετάσεις
(τόσο κατά τις επίσηµες εξεταστικές περιόδους όσο και σε οποιαδήποτε άλλη ακαδηµαϊκή
εξέταση ή αξιολόγηση) σεβόµενοι/ες τους κανόνες της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας.
Συγκεκριµένα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν οποιουδήποτε είδους τεχνάσµατα, τα οποία
προϋποθέτουν την εξαπάτηση των διδασκόντων/ουσών, των επιτηρητών/τριών, αλλά και των
συµφοιτητών/τριών τους, προκειµένου να λάβουν βαθµολογία υψηλότερη από αυτή που θα
λάµβαναν εάν δεν κατέφευγαν σε αυτά. Η αντιγραφή βασίζεται στη χρήση τέτοιου είδους
τεχνασµάτων.

3.2. Αντιγραφή είναι η (κρυφή) χρήση ή απόπειρα χρήσης διδακτικού υλικού, πληροφοριών,
σηµειώσεων, εκπαιδευτικών βοηθηµάτων ή άλλου βοηθητικού µέσου (π.χ. κινητού
τηλεφώνου) κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε είδους ακαδηµαϊκής εξέτασης ή αξιολόγησης,
χωρίς τη ρητή άδεια του διδάσκοντος/ουσας.

3.3. Στην κατηγορία της «αντιγραφής» εντάσσονται και περιπτώσεις όπως: (α) Η αντιγραφή
από το γραπτό άλλου/ης φοιτητή/ήτριας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, είτε σε συνεννόηση
µαζί του/της είτε εν αγνοία του/της. (β) Η προσποιητή επίκληση σοβαρού λόγου για
προσωρινή αποχώρηση από την αίθουσα. (γ) Η παραπλανητική παρουσία άλλου προσώπου
στη θέση του/της φοιτητή/ήτριας που υποτίθεται ότι εξετάζεται.

4. Κυρώσεις
4.1. Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα αντιληφθεί απόπειρα λογοκλοπής ή αντιγραφής,
µπορεί αρχικά να προειδοποιήσει τον/την φοιτητή/ήτρια, επισηµαίνοντάς του/της τη
σοβαρότητα του παραπτώµατος και δίνοντάς του/της τη δυνατότητα να το αποφύγει.

4.2. Εάν ο/η διδάσκων/ουσα διαπιστώσει, βασιζόµενος/η σε συγκεκριµένα στοιχεία, το
παράπτωµα της λογοκλοπής ή της αντιγραφής, θα πρέπει να ενηµερώσει τον/την
φοιτητή/τρια σχετικά µε την πεποίθησή του/της ότι έχει προβεί σε λογοκλοπή ή αντιγραφή.
Εάν αυτός/ή διαφωνήσει, ο/η διδάσκων/ουσα θα πρέπει να του/της δώσει την ευκαιρία να
εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί την αξιολόγηση των γεγονότων από τον/την
διδάσκοντα/ουσα ως εσφαλµένη. Εάν η εξήγηση θεωρηθεί από τον/την διδάσκοντα/ουσα
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ανεπαρκής ή εάν δεν δοθεί εξήγηση, ο/η διδάσκων/ουσα µπορεί να επιβάλει κάποια/ες από
τις εξής κυρώσεις:
α) να αρνηθεί να βαθµολογήσει την εργασία ή το γραπτό,
β) να απορρίψει τον/την φοιτητή/ήτρια στο µάθηµα στο οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό
λογοκλοπής ή αντιγραφής,
γ) να βαθµολογήσει µε µηδέν (0) την εργασία ή το γραπτό.

4.3. Ο/η διδάσκων/ουσα οφείλει να φυλάσσει τα αποδεικτικά στοιχεία της λογοκλοπής ή
αντιγραφής, ώστε να µπορεί, εφόσον του ζητηθεί, να τα προσκοµίσει (στον/την Πρόεδρο, την
Επιτροπή Σπουδών, και/ή τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος).

4.4. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις λογοκλοπής ή αντιγραφής µπορούν να επιβληθούν πιο
αυστηρές (σε σχέση µε τις αναφερόµενες στην § Β 4.2) κυρώσεις, ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής Σπουδών και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Ειδικά σε
περιπτώσεις

προσχεδιασµένης

αντιγραφής,

πλαστογραφίας

και

πλαστοπροσωπίας

ακολουθείται η σχετική διάταξη του Εσωτερικού Κανονισµού του ΠΚ που αφορά τον
πειθαρχικό

έλεγχο

των

(https://www.uoc.gr/files/items/6/6113/esoterikos_kanonismos.pdf).
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φοιτητών/τριών

