
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματός μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η 

λογοκλοπή και η αντιγραφή στις εργασίες και στις εξετάσεις είναι ένα φαινόμενο που 

απασχολεί έντονα την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί είναι πράξεις που αντιτίθενται 

στην έννοια του ακαδημαϊκού ήθους. Συγκεκριμένα, οι πρακτικές της λογοκλοπής και 

της αντιγραφής συνιστούν εξαπάτηση  και είναι αντ ίθετες  με  την έννοια  της  

ίσης  μεταχε ίρ ισης  και  της  δημο κρατίας ,  καθώς ένας φοιτητής/μια φοιτήτρια 

που δεν έχει μελετήσει επαρκώς και καταφύγει σε αυτήν την πρακτική, στοχεύει στο 

να εξαπατήσει τον διδάσκοντα και να επιτύχει σε ένα μάθημα εις βάρος εκείνων που 

έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα και μελετήσει.  

 

Τι συνιστά ‘αντιγραφή’ και ‘λογοκλοπή’; 

Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των συμπεριφορών που συνιστούν πράξεις 

εξαπάτησης. Οι ορισμοί και επεξηγήσεις αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετων 

πληροφοριών και παραδειγμάτων, χωρίς να ακολουθείται μια εξαντλητική καταγραφή.   

 

(1) Ο όρος ‘αντιγραφή» αναφέρεται στη σκόπιμη παραποίηση των πηγών, της 

φύσης ή των συνθηκών υλοποίησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας ή εξέτασης με 

σκοπό την πρόσκτηση βαθμολογίας που δεν δικαιούται ο φοιτητής. Ο ορισμός 

ισχύει και για την περίπτωση στην οποία η παραποίηση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας 

με άλλους (χωρίς, ωστόσο, να περιορίζεται σε αυτήν). Ως «αντιγραφή» ορίζονται οι 

παρακάτω περιπτώσεις (χωρίς ο όρος να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές):  

 Η κατοχή μέρους ή ολόκληρου αντίγραφου των θεμάτων εξέτασης ή 

αξιολόγησης, πριν αυτά δοθούν επίσημα στους φοιτητές για συμπλήρωση.  

 Η χρήση σημειώσεων, εγχειριδίων, κινητών τηλεφώνων ή άλλου μέσου 

πληροφόρησης στη διάρκεια εξετάσεων, τεστ και αξιολογήσεων, εκτός εάν 

έχει δοθεί ρητή άδεια.  

  Η απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών αναφορικά με μια εξέταση, τεστ ή 

αξιολόγηση, πλην όσων δημοσιοποιεί ο διδάσκων (Για παράδειγμα, να 

προσπαθήσει κάποιος να βρει το τεστ ή τα θέματα των εξετάσεων).  

 Η εξασφάλιση ή ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  

 Ο σφετερισμός ερευνητικών δεδομένων ή άλλου υλικού που έχει συλλεχθεί 

από άλλο άτομο ή ομάδα.  

 Η παραποίηση ερευνητικών δεδομένων ή πληροφοριών.  

 Η παρουσία άλλου προσώπου στη θέση του φοιτητή για εκπλήρωση 

οιασδήποτε ακαδημαϊκής υποχρέωσης, χωρίς τη συγκατάθεση του 

διδάσκοντος.  

 Η συνεργασία με άλλα πρόσωπα για την πραγματοποίηση ενός ή 

περισσότερων εκ των προαναφερθεισών παραβάσεων.  

 Η χρήση εκτεταμένου μέρους μιας εργασίας που έχει ήδη υποβληθεί σε 

προηγούμενο μάθημα ή άλλο πρόγραμμα σπουδών, με στόχο την κάλυψη των 

υποχρεώσεων τωρινού μαθήματος ή προγράμματος σπουδών, χωρίς την 

ενημέρωση του διδάσκοντος.  



 Η παρουσίαση ψευδών πληροφοριών (π.χ., πρόφαση ασθένειας, σοβαρού 

συμβάντος στην οικογένεια κ.λπ.) με στόχο την αναβολή ή αποφυγή εξέτασης, 

τεστ, αξιολόγησης ή άλλου είδους ακαδημαϊκής υποχρέωσης, έτσι ώστε να μην 

εξεταστεί κάποιος στον ίδιο χρόνο με τους συμφοιτητές του/της.  

 

 

(2) Ο όρος ‘λογοκλοπή’ αναφέρεται στην οικειοποίηση υλικού, ιδεών και λόγου 

που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή στην παρουσίαση μιας ιδέας ή ενός έργου που 

πηγάζει από κάποιο προϋπάρχον έργο χωρίς την πλήρη και κατάλληλη αναφορά 

βιβλιογραφικής παραπομπής. Ως ‘λογοκλοπή’ ορίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις 

(χωρίς ο όρος να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές):  

 Η απευθείας αντιγραφή όρων, προτάσεων και παραγράφων από έργο που 

ανήκει σε άλλο πρόσωπο, χωρίς την κατάλληλη αναφορά βιβλιογραφικής 

παραπομπής και χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα εισαγωγικά για να δηλώσουν 

ότι η συγκεκριμένη πρόταση ή κείμενο ανήκει σε άλλον.  

 Η χρήση πληροφοριών από το διαδίκτυο χωρίς να αναφέρεται η πηγή τους.  

 Η αναγραφή παραποιημένης παραπομπής.  

 Η αντιγραφή τόσων πολλών λέξεων ή ιδεών από μια πηγή, έτσι ώστε το 

μεγαλύτερο μέρος της εργασίας να βασίζεται σε ξένες πηγές, είτε αναφέρεται 

η παραπομπή είτε όχι.  

 Η αντιγραφή εικονογράφησης, αναπαράστασης, φωτογραφιών, σχεδίων, 

μοντέλων ή άλλου οπτικού υλικού χωρίς την κατάλληλη αναφορά 

βιβλιογραφικής παραπομπής.  

 Η παρουσίαση εργασίας που έχει συνταχθεί από άλλο πρόσωπο, είτε σε 

ολοκληρωμένη μορφή είτε σε μορφή προσχεδίου, χωρίς την αναφορά της 

πηγής, όπως γίνεται στην περίπτωση αγοράς έτοιμων εργασιών.  

 

 

Για να αποφύγετε να κάνετε λογοκλοπή, πρέπει να έχετε υπόψιν σας τα 

εξής: 
 Όλα τα αυτοτελή αποσπάσματα πρέπει να παρουσιάζονται εντός 

εισαγωγικών και να ακολουθούνται από την αντίστοιχη παραπομπή σε 

παρένθεση, είτε εντός του κειμένου είτε σε υποσημείωση/ σημείωση 

τέλους.  

 Για το υλικό που παραφράζεται ή συνοψίζεται από το φοιτητή με δικά 

του λόγια, θα πρέπει να αναγράφεται η πηγή είτε σε παρένθεση εντός 

του κειμένου είτε σε υποσημείωση/ σημείωση τέλους.  

 Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω της μελέτης και της έρευνας, 

εφόσον δεν συνιστούν κοινή επαγγελματική γνώση, θα πρέπει να 

ακολουθούνται από την αντίστοιχη παραπομπή σε παρένθεση, είτε 

εντός του κειμένου είτε σε υποσημείωση/ σημείωση τέλους.  

 

 

 

 

 



Πώς τιμωρείται κάποιος που έχει κάνει αντιγραφή ή λογοκλοπή; 
 

H λογοκλοπή και η αντιγραφή συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα για τους 

φοιτητές και επιφέρουν κυρώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 κεφ. Ε΄ παρ. ΙΙ του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  (ΦΕΚ 1525/2000), 

όπως ισχύει,  η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων στην περίπτωση διάπραξης 

πειθαρχικού παραπτώματος  έχει ως εξής:  

 

«Ο διδάσκων ο οποίος διαπιστώνει το αδίκημα, αφού πρώτα καλέσει τον φοιτητή, 

υποβάλλει γραπτή καταγγελία στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο Πρόεδρος 

υποχρεούται να διατάξει διοικητική εξέταση, την οποία αναθέτει σε δύο μέλη ΔΕΠ. 

Το πόρισμα της διοικητικής εξέτασης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την απαλλαγή του 

φοιτητή ή την εισήγηση για την επιβολή συγκεκριμένης κύρωσης. Στη συνεδρίαση 

προσκαλούνται ο καταγγελλόμενος φοιτητής και ο καταγγέλλων διδάσκων. Σε 

περίπτωση κύρωσης η εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης διαβιβάζεται στη Σύγκλητο, 

η οποία λαμβάνει  την τελική απόφαση. Ο ελεγχόμενος πειθαρχικά από τη Σύγκλητο 

φοιτητής καλείται να εμφανιστεί ενώπιον της για απολογία. Επιβολή πειθαρχικής 

ποινής ερήμην του ελεγχόμενου φοιτητή είναι δυνατή  μόνο εάν ο ίδιος αρνηθεί να 

παραστεί στη Σύγκλητο και αφού προηγουμένως έχει κληθεί προς τούτο δύο φορές.» 

 

Οι κυρώσεις οι οποίες μπορεί να επιβληθούν καθορίζονται στην παρ.ι του άρθρου  26 

κεφ. Ε΄ του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Π.Κ και είναι οι εξής: 

«Στις περιπτώσεις προσχεδιασμένης αντιγραφής, πλαστογραφίας και 

πλαστοπροσωπίας επιβάλλονται κυρώσεις …. στις δυο τελευταίες περιπτώσεις 

επιβάλλονται κυρώσεις και στους δυο εμπλεκόμενους φοιτητές. Η ανώτατη 

επιβαλλόμενη κύρωση είναι αποκλεισμός από δυο εξεταστικές περιόδους, ο 

υπολογισμός των οποίων αρχίζει μετά την σχετική απόφαση της Συγκλήτου. 

Φοιτητής για τον οποίο έχει κινηθεί διαδικασία επιβολής κύρωσης, δεν αποκτά το  

πτυχίο του πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.» 

 

Το Τμήμα αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα το ζήτημα και ήδη βρίσκεται σε 

διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε φοιτητές του για ανάλογα παραπτώματα. 

Ελπίζουμε ότι δε θα χρειαστεί να κινήσει τέτοιες διαδικασίες και στο μέλλον.  

 

Η Πρόεδρος του ΠΤΔΕ 

 

Ασπασία Χατζηδάκη 

 

 


