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Πεπί Λογοκλοπήρ (plagiarism)1

1. Τι είναι η λογοκλοπή;
Τν Τκήκα Κνηλσληθήο Δηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Επηζηήκεο (ΤΚΔΠΕ) είλαη αθνζησκέλν
ζηα ηδεώδε ηελ πλεπκαηηθήο ηηκηόηεηαο θαη ζέβεηαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Όια
ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ΤΚΔΠΕ αλακέλεηαη λα δηεμάγνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο
εξγαζία κε ηηκηόηεηα.
Η ιέμε ινγνθινπή (plagiarism) πξνέξρεηαη από ηελ Λαηηληθή ιέμε plagiarius, πνπ
ζεκαίλεη «απαγσγέαο». Όηαλ θάπνηνο πξνβαίλεη ζε ινγνθινπή θιέβεη θάπνηνλ, όρη
κόλν ηηο ηδέεο ηνπ. Σε απηό ην πλεύκα, ζην παξόλ θείκελν ζα βξείηε πιεξνθνξίεο
γηα ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ ινγνθινπή, ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα
απνθύγεηε ηελ ινγνθινπή, πνηεο είλαη νη πνηλέο πνπ επηζύξεη θαη πνηνο επεξεάδεηαη
από απηήλ.
Η ινγνθινπή είλαη η σπήζη ηων ιδεών και ηων λέξεων ηπίηων σωπίρ αςηή να
ζςνοδεύεηαι

από

ξεκάθαπη

αναγνώπιζη2

ηηρ

πηγήρ

αςηήρ

ηηρ

πληποθοπίαρ. Σεκεηώζηε πσο δελ έρεη θακία ζεκαζία εάλ ε κε αλαγλώξηζε ηεο
πεγήο είλαη εθνύζηα.

Κάζε έιιεηςε αλαγλώξηζεο, αθόκα θαη αθνύζηα, ζεσξείηαη

ινγνθινπή. Η ινγνθινπή δελ είλαη ποηέ απνδεθηή ζηελ αθαδεκατθή γξαθή.
Κάζε κνξθή πιεξνθνξίαο απαηηεί αλαγλώξηζε (αλαθνξά ή παξαπνκπή). Μηα θνηλή
ιαλζαζκέλε αληίιεςε είλαη πσο κόλν ε αθξηβήο αληηγξαθή ιέμεσλ από κηα έληππε
πεγή απνηειεί ινγνθινπή. Η απαίηεζε αλαγλώξηζεο πεγώλ είλαη πνιύ επξύηεξε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζεηε πσο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη
ηόζν νη πεγέο ηδεώλ – απόςεσλ, ζεσξηώλ, γεγνλόησλ, θιπ. – όζν θαη ιέμεσλ.
Οη πεγέο ηδεώλ θαη ιέμεσλ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή, θαζεκία εθ ησλ
νπνίσλ απαηηεί θαηάιιειε αλαγλώξηζε (αλαθνξά ε παξαπνκπή) πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε ινγνθινπή. Το παπόν κείμενο εζηιάζει ζηην λογοκλοπή όπωρ

1

Ο παξώλ νδεγόο βαζίδεηαη ζε απηόλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλνο ζηελ ηζηνζέζε ηνπ Ειιεληθνύ Αλνηρηνύ
Παλεπηζηήκηνπ κε ηε θξνληίδα ηνπ Δξ. Σηεξγίνπ. Έρεη πξνζαξκνζηεί θαη δεκνζηεπηεί ζηελ παξνύζα ηζηνζέζε κεηά
από γξαπηή ηνπ άδεηα.
2

Με ηνλ όξν ξεκάθαπη αναγνώπιζη ελλννύκε όηη ε αλαθνξά ή παξαπνκπή λα γίλεηαη κέζα ζην θείκελν ή ζην
θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ή ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αλαθέξεηαη πιήξσο ε πεγή ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζηε
βηβιηνγξαθία.
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αςηή παποςζιάζεηαι ζηιρ γπαπηέρ επγαζίερ θοιηηηών, όμωρ οι έννοιερ πος
ππαγμαηεύεηαι μποπούν να εθαπμοζηούν ζε οποιονδήποηε ηύπο πηγών.
Οη πεγέο πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα έρνπλ ηε κνξθή:


πξνθνξηθνύ ιόγνπ, όπσο ην πεξηερόκελν ζπδεηήζεσλ θαη ζπλεληεύμεσλ,



γξαπηνύ

ιόγνπ

ηαρπδξνκείνπ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

(email)

θαη

κελπκάησλ

πεξηερνκέλνπ

Ιζηνζειίδσλ

ειεθηξνληθνύ
θαζώο

θαη

δεκνζηεπκέλσλ θαη έληππσλ πιηθώλ,


πνιπκέζσλ όπσο ηαηλίεο, κνπζηθή θαη θσηνγξαθίεο, θαη



δηαθνξεηηθώλ κέζσλ έθθξαζεο ηδεώλ θαη ζηνηρείσλ, όπσο ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα, γξαθήκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, ράξηεο, θιπ.

2. Τύποι λογοκλοπήρ
Υπάξρνπλ δπν ηύπνη ινγνθινπήο: α) ε ινγνθινπή νιόθιεξεο πεγήο θαη β) ε κεξηθή
αληηγξαθή.
Η λογοκλοπή ολόκληπηρ πηγήρ αλαθέξεηαη ζηνλ ηζρπξηζκό πσο ην ζύλνιν ηεο
εξγαζίαο ελόο ηξίηνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηθήο ζαο δνπιεηάο. Τν ζπλεζέζηεξν
παξάδεηγκα είλαη όηαλ έλαο θνηηεηήο «βάδεη» ην όλνκα ηνπ ζε κηα εξγαζία πνπ ηελ
έρεη γξάςεη θάπνηνο άιινο. Η ινγνθινπή νιόθιεξεο πεγήο πεξηιακβάλεη αθόκα ηνλ
ηζρπξηζκό πσο είζαζηε ν δεκηνπξγόο πιεξνθνξηώλ όπσο κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε,
κηα εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, έλα ζρεδηάγξακκα ή έλα επηζηεκνληθό ζεώξεκα.
Παξαδείγκαηα ινγνθινπήο νιόθιεξεο πεγήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνβνιή:


εξγαζίαο ελόο θίινπ



εξγαζίαο πνπ έρεηε αγνξάζεη από ηξίηνπο θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί από απηνύο



εξγαζίαο άξζξνπ πνπ έρεη δεκνζηεπηεί ζε άιιε πεγή, όπσο ζε έλα
επηζηεκνληθό πεξηνδηθό (journal) ή ζην Δηαδίθηπν.

Η μεπική ανηιγπαθή ιακβάλεη ρώξα όηαλ νη αθξηβείο ιέμεηο ή ην αθξηβέο
πεξηερόκελν κηαο πεγήο εηζάγνληαη σο κέξνο ηεο εξγαζίαο ζαο ρσξίο λα πξνρσξάηε

ζε θαηάιιειε αλαγλώξηζε (αλαθνξά ε παξαπνκπή) απηήο ηεο πεγήο. Παξαδείγκαηα
πεξηιακβάλνπλ:


αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε (cutandpaste) από κηα ειεθηξνληθή πεγή



αληηγξαθή από κηα έληππε πεγή



απηνιεμεί επαλάιεςε κηαο ζπδήηεζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ζπλέληεπμεο,
θιπ.
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εηζαγσγή κηαο θσηνγξαθίαο, ελόο βίληεν, ή άιινπ είδνπο πνιπκέζσλ.

3. Εκούζια και ακούζια λογοκλοπή
Υπάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο εθνύζηαο πξνζπάζεηαο εμαπάηεζεο κέζσ
ηεο ινγνθινπήο θαη ηεο αθνύζηαο ινγνθινπήο. Επεηδή ε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο
κπνξεί λα είλαη κηα πξάμε ζπλεξγαζίαο, νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ πξνγελέζηεξε
ζρεηηθή εκπεηξία κπνξεί λα έρνπλ ζύγρπζε ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξά κεηαμύ
ζπλεξγαζίαο θαη ινγνθινπήο. Οη ίδηνη θνηηεηέο ιόγσ ηεο απεηξίαο ηνπο κπνξεί λα
ππνβάιινπλ εξγαζίεο κε αληηγξακκέλα κέξε, ρσξίο λα έρνπλ ηελ πξόζεζε λα
εμαπαηήζνπλ.

Δπν ζεκαληηθνί θαλόλεο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη πξνθεηκέλνπ λα

απνθεπρζεί ε αθνύζηα ινγνθινπή:


Κάζε κνξθή βνήζεηαο πνπ δέρεζηε από θάπνηνλ άιιν, ή κηα ηδέα ή έλα ζρέδην
ελόο ηξίηνπ, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη κέζα ζηελ εξγαζία ζαο.



Εάλ έρεηε απνξίεο ή ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη
λα αλαγλσξίδεηε θαη πνηεο όρη, λα απεπζύλεζηε ζην ππεύζπλν Μέινο
Σπλεξγαδόκελνπ Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΣΕΠ) ηνπ ηκήκαηνο ζαο.

4. Παπάθπαζη
Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ πηζηεύνπλ πσο εθθξάδνληαο έλα θείκελν ή κηα ηδέα κε «δηθέο
ηνπο ιέμεηο» απνθεύγνπλ ην δήηεκα ηεο ινγνθινπήο. Υπάξρεη έλαο επίζεκνο όξνο
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθθξαζε ηδεώλ ηξίησλ κε «δηθέο ζαο ιέμεηο» – νλνκάδεηαη
«παξάθξαζε».

Σπρλά ν ζθνπόο ηεο παξάθξαζεο είλαη λα απινπνηήζεη ή λα

παξνπζηάζεη κηα ζύλνςε ησλ ηδεώλ ελόο ζπγγξαθέα, θαζηζηώληαο ηηο ηδέεο απηέο
πεξηζζόηεξν θαηαλνεηέο. Μπνξεί αθόκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ παξάθξαζε γηα λα
δώζεηε έκθαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα ή αθνινπζία ζθέςεο από ην γλήζην θείκελν
ελόο ζπγγξαθέα.

Η παξάθξαζε είλαη απνδεθηή αιιά είλαη ζεκαληηθό λα

αλαγλσξίδεηαη ε αξρηθή πεγή από ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη ηδέεο/πιεξνθνξίεο πνπ
παξαθξάδεηε, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθθξαζηεί ζεκαληηθά
δηαθνξνπνηεκέλεο.
Είλαη ζεκαληηθό λα είζαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί όηαλ παξαθξάδεηε κέξε ελόο
θεηκέλνπ.

Η απιή παξάθξαζε, όπνπ αληηθαζίζηαληαη κεξηθέο ιέμεηο κε άιιεο

ζπλώλπκεο ή αιιάδεη ε ζεηξά ηεο πξόηαζεο, νπζηαζηηθά είλαη ζπλαθήο κε ηελ άκεζε
αληηγξαθή ησλ ιέμεσλ ηνπ ζπγγξαθέα.

Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα δελ είλαη αξθεηή
3
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ώζηε λα ζεσξεζεί γλήζηα παξάθξαζε ηεο ηδέαο θαη ζεσξείηαη κνξθή ινγνθινπήο. Η
απιή παξάθξαζε ππνδειώλεη πσο ν θνηηεηήο δελ έρεη αλαπηύμεη εηο βάζνο
θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο.

5. Πώρ να αποθύγεηε ηην λογοκλοπή
Πνιύ ζπρλά ππνζέηνπκε πσο όινη όζνη ππνπίπηνπλ ζην παξάπησκα ηεο ινγνθινπήο
πξνζπαζνύλ εθνπζίσο λα εμαπαηήζνπλ. Η αιήζεηα είλαη πσο έλα κεγάιν κέξνο ηεο
ινγνθινπήο νθείιεηαη ζηελ απξνζεμία ή ζηελ έιιεηςε θαηαλόεζεο ηεο έλλνηαο ηεο
ινγνθινπήο. Τν αθόινπζν δηάγξακκα αλαπαξηζηά ηελ ινγνθινπή ζε έλαλ άμνλα.

Διάγπαμμα 1: Δπάζειρ πος θεωπούνηαι λογοκλοπή
Αγορά ή δανειζμός
μιας εργαζίας ηης πηγής
Πληρφμή ενός ηρίηοσ για
να γράυει ηην εργαζία ζας

Ανεπαρκής παράθραζη
ηης πηγής
Ανάλσζη ηφν ιδεών ενός ηρίηοσ
τφρίς αναγνώριζη ηης πηγής

Ανηιγραθή από μια άλλη πηγή τφρίς αναγνώριζη ηης πηγής ασηής
(εκούζια ή από λάθος)
Εκούσια
Λογοκλοπή

Πιθανώς Ακούσια
Λογοκλοπή

Καζώο θαηά έλα ζεκαληηθό κέξνο ε ινγνθινπή κπνξεί λα είλαη αθνύζηα, ν θαιύηεξνο
ηξόπνο γηα λα απνθεπρζεί είλαη ε αλάπηπμε θαιώλ ζπλεζεηώλ αθαδεκατθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη γξαθήο θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ηελ
ινγνθινπή:


Φξνληίζηε λα έρεηε αξθεηό ρξόλν ζηελ δηάζεζε ζαο ώζηε λα πξνζπαζήζεηε
γηα έλα θαιό απνηέιεζκα. Οη θνηηεηέο πνπ πξνζπαζνύλ λα ζπγγξάςνπλ κηα
εξγαζία ηελ ηειεπηαία ζηηγκή είλαη πην πηζαλό λα ππνπέζνπλ ζε ινγνθινπή
γηαηί ε βηαζύλε ηνπο θάλεη απξόζερηνπο. Η έιιεηςε ρξόλνπ είλαη επίζεο ην
πξσηαξρηθό θίλεηξν γηα ηελ εθνύζηα ινγνθινπή πνπ ζθνπό έρεη ηελ
εμαπάηεζε.
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Ξαλαδηαβάζηε ηελ εξγαζία ζαο κε ζθνπό ηελ αλαζεώξεζε ηεο. Μέζσ ηεο
αλαζεώξεζεο κπνξείηε λα δηνξζώζεηε κέξε ηνπ θεηκέλνπ πνπ είλαη
απνηέιεζκα ινγνθινπήο.



Ειέγμηε ην θείκελν ζαο γηα ιάζε.

Ο έιεγρνο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα

βξείηε παξαπνκπέο πνπ πηζαλώο λα έρεηε παξαιείςεη από απξνζεμία.
Η ρξήζε ησλ ηδεώλ ηξίησλ είλαη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο αθαδεκατθήο εξγαζίαο.
Θεσξείηαη ινγνθινπή κνλό όηαλ δελ κλεκνλεύεηαη θαηάιιεια ε αξρηθή πεγή.

Η

ρξήζε ηνπ ίδηνπ πιηθνύ ηξίησλ πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ινγνθινπή εάλ
παξνπζηαζηεί

κε

έλαλ

ιαλζαζκέλν

ηξόπν,

δελ

ζεσξείηαη

ινγνθινπή

εάλ

παξνπζηαζηεί ζσζηά.
Η αθνύζηα ινγνθινπή ζρεηίδεηαη αθόκα ζπρλά κε ηνλ ηξόπν πνπ θξαηάηε ζεκεηώζεηο.
Σθνπόο ησλ ζεκεηώζεσλ ζαο πξέπεη λα είλαη ε θαηαγξαθή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ
πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ηειηθό έγγξαθν πνπ παξαδίδεηε. Όκσο πνιύ
ζπρλά κπνξεί λα κελ γλσξίδεηε εάλ πξάγκαηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα πιεξνθνξία
κέρξηο όηνπ λα γξάςεηε ην θείκελν ζαο – ώξεο, εκέξεο ή αθόκα θαη εβδνκάδεο
αξγόηεξα. Όηαλ έξζεη ν θαηξόο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ζεκεηώζεηο ζαο, κπνξεί λα
έρεηε μεράζεη ηελ πξνέιεπζε ηνπο, θαηά πόζν έρεηε αληηγξάςεη ηηο αθξηβείο ιέμεηο
ηνπ ζπγγξαθέα, ηηο έρεηε παξαθξάζεη ή έρεηε θαηαγξάςεη ηελ δηθή ζαο επεμήγεζε
ησλ πιεξνθνξηώλ. Εάλ ε πεγή ησλ πιεξνθνξηώλ δελ έρεη θαηαγξαθεί ιεπηνκεξώο
είλαη πνιύ πηζαλό λα κελ κπνξέζεηε λα δηαιεπθάλεηε απηά ηα δεηήκαηα,
ππνπίπηνληαο ζε αθνύζηα ινγνθινπή. Οη αθόινπζεο ζηξαηεγηθέο κπνξνύλ λα ζαο
βνεζήζνπλ λα απνθύγεηε απηά ηα πξνβιήκαηα όηαλ θξαηάηε ζεκεηώζεηο:


Πάληνηε λα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεγή καδί κε ηηο
πιεξνθνξίεο από απηή ηελ πεγή.

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ρξεζηκνπνηείηε

θσηνηππίεο ζεκεηώζηε όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ηεο πεγήο πνπ
ρξεζηκνπνηείηε ζην πάλσ κέξνο ηεο πξώηεο ζειίδαο ησλ θσηνηππηώλ.


Φξεζηκνπνηείηε εηζαγσγηθά όηαλ αληηγξάθεηε απηνιεμεί θείκελν από κηα πεγή.
Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηπιό δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ή
θάπνηνλ άιιν θσδηθό πνπ ζα ζαο επηηξέπεη λα αλαγλσξίδεηε ηελ αθξηβή
αληηγξαθή πιηθνύ.



Είλαη πξνηηκόηεξν ζηηο ζεκεηώζεηο ζαο λα αληηγξάθεηε ην θείκελν πνπ
επηζπκείηε όπσο αθξηβώο απηό αλαγξάθεηαη ζηελ πεγή πνπ ρξεζηκνπνηείηε.
Είλαη δύζθνιν λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ειαθξώο παξαθξαζκέλν θείκελν
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αξγόηεξα, όηαλ γξάθεηε ηελ εξγαζία ζαο.

Υπάξρεη ν θίλδπλνο ηεο

ινγνθινπήο εάλ δελ ζπκόζαζηε πνηεο ιέμεηο αλήθνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα θαη
πνηεο ζε εζάο.


Πνιιέο πεγέο πξνηείλνπλ πσο ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα θξαηάηε ζεκεηώζεηο
είλαη λα κελ θνηηάηε ηελ πεγή ζαο, πξνθεηκέλνπ λα είζαζηε ζίγνπξνη πσο
γξάθεηε ηελ δηθή ζαο επεμήγεζε ησλ ηδεώλ κε δηθέο ζαο ιέμεηο. Όηαλ ζα
έρεηε γξάςεη ηελ δηθή ζαο εθδνρή, κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ αξρηθή πεγή γηα
αθξίβεηα.

Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηε ρξήζε απηνύζηνπ θεηκέλνπ κέζα ζηελ εξγαζία
ζαο:


Η ζσζηή ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή
ηεο ινγνθινπήο.

Σηηο ιέμεηο πνπ είλαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ γλήζηνπ

θεηκέλνπ πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνύληαη εηζαγσγηθά.


Η ρξήζε απηνύζηνπ θεηκέλνπ ζε εηζαγσγηθά πξνηείλεηαη όηαλ ε αξρηθή
δηαηύπσζε ηνπ ζπγγξαθέα εθθξάδεη ηελ ηδέα ηόζν θαιά πνπ δελ είλαη
δπλαηόλ λα ππάξμεη θαιύηεξε δηαηύπσζε ηεο.

Πξόθεηηαη γηα κηα θαιή

ζπκβνπιή. Δπζηπρώο όκσο νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ εκπηζηνζύλε ζηνλ
ηξόπν γξαθήο ηνπο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ζπρλά απηνύζην θείκελν
κέζα ζηηο εξγαζίεο ηνπο, πηζηεύνληαο πσο δελ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ
έθθξαζε ηνπ ζπγγξαθέα. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ όιεο νη πεγέο ησλ
απηνύζησλ θεηκέλσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί από ηνλ θνηηεηή, ν θνηηεηήο κπνξεί
λα θαηεγνξεζεί γηα ινγνθινπή θαζώο δελ έρεη γξάςεη ηίπνηα θαηλνύξγην.


Η έθηαζε ηεο παξάζεζεο απηνύζηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη κηθξή. –
ζπλήζσο κέρξη δύν ζεηξέο θεηκέλνπ κε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο ιέμεηο. Σε
γεληθέο γξακκέο, ε παξάζεζε απηνύζηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην
ειάρηζην.

6. Οι επιπηώζειρ ηηρ λογοκλοπήρ
Πνηνο βιάπηεηαη από ηελ ινγνθινπή;
Ο θοιηηηήρ
Η ινγνθινπή είλαη κηα πξάμε πνπ παξεκπνδίδεη ηε κάζεζε, πνπ είλαη ν
ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θάπνηνο θνηηεηήο εγγξάθεηαη ζην ΕΑΠ.
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Οι άλλοι θοιηηηέρ
Εθείλνη νη θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη ζθιεξά γηα λα νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο
κπνξνύλ δηθαίσο λα αηζζάλνληαη αδηθεκέλνη από εθείλνπο πνπ δελ θαηαβάινπλ ηελ
ίδηα πξνζπάζεηα θαη πνπ επηρεηξνύλ λα θεξδίζνπλ πιενλέθηεκα ζηηο βαζκνινγίεο ηνπο
κε εμαπάηεζε.
Οι διδάζκονηερ
Οη δηδάζθνληεο αθηεξώλνπλ πνιύηηκν ρξόλν θαη πξνζπάζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη
δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο.
Εμαηηίαο απηώλ, έλαο δηδάζθνληαο κπνξεί δηθαίσο λα ζεσξεί πσο αληηκεησπίδεηαη κε
αζέβεηα από εθείλνπο πνπ ππνπίπηνπλ ζε ινγνθινπή.

Τη βιάπηεηαη από ηελ ινγνθινπή;
Η ζσέζη θοιηηηών-διδαζκόνηων
Εάλ νη δηδάζθνληεο δελ εκπηζηεύνληαη ηνπο θνηηεηέο ηνπο δελ κπνξνύλ λα ηνπο
δηδάμνπλ. Η ινγνθινπή κεηαηξέπεη ηελ ζρέζε θνηηεηώλ-δηδαζθόλησλ ζε κηα ζρέζε
παξάβαζεο-ειέγρνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Το εκπαιδεςηικό κλίμα
Η ινγνθινπή αληηθαζηζηά ηελ επηζπκία γηα κάζεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα κε θπληζκό
θαη έιιεηςε εκπηζηνζύλεο.
Η θήμη ηος Τμήμαηορ Κοινωνικήρ Διοίκηζηρ και Πολιηικήρ Επιζηήμηρ
Οη κειινληηθνί εξγνδόηεο ζα δηζηάδνπλ λα πξνζιάβνπλ θνηηεηέο από έλα
Παλεπηζηεκηαθό Τκήκα ηνπ νπνίνπ νη θνηηεηέο έρνπλ ηε θήκε πσο ππνπίπηνπλ ζε
ινγνθινπή.
Η αξία ηων πηςσίων ηος Τμήμαηορ Κοινωνικήρ Διοίκηζηρ και Πολιηικήρ
Επιζηήμηρ
Οη θνηηεηέο πνπ ππνπίπηνπλ ζε ινγνθινπή απνθνηηνύλ ρσξίο λα έρνπλ απνθηήζεη
ζεκαληηθέο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο, κεηώλνληαο ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο πνπ
πξνζθέξεη ην ΤΚΔΠΕ.
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7. Η πολιηική ηος ΤΚΔΠΕ καηά ηηρ λογοκλοπήρ

Πποληπηικά
Όινη νη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο, πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί ζε
θάζε εξγαζία πνπ ππνβάιινπλ πξνο ην Τκήκα, ζηελ πξώηε κεηά ην εζώθπιιν
ζειίδα ππνγξάθνπλ ηελ παξαθάησ δήισζε
Δήλωζη γνηζιόηηηαρ ηηρ επγαζίαρ
«Δειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα
2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά
πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά
δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη
πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη
κόλν».
Κνκνηελή, ___/___/201__
Υπνγξαθή
Καηαζηαληικά
Σηνπο θνηηεηέο πνπ δηαπηζησκέλα δηέπξαμαλ ινγνθινπή, αθνύζηα ή εθνύζηα,
επηβάιινληαη, ύζηεξα από αθξόαζή ηνπο, από ηε Σπλέιεπζε ή από άιιν όξγαλν ηνπ
Τκήκαηνο, θπξώζεηο σο εμήο:


Γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο:
-

γεληθόο κεδεληζκόο ζηελ νηθεία εμεηαζηηθή πεξίνδν ή/θαη

-

απνθιεηζκόο από ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ζην νπνίν δηαπηζηώζεθε ε
ινγνθινπή γηα ηξεηο εμεηαζηηθέο

-

άιιε πνηλή αλαινγηθή ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηεο ινγνθινπήο

-

αλ ε ινγνθινπή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο εξγαζίαο,
κεδεληζκόο ηεο πηπρηαθήο θαη απνθιεηζκόο από δύν εμεηαζηηθέο.



Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο:
-

δηαγξαθή από ην ΠΜΣ ηνπ Τκήκαηνο

-

άιιε πνηλή αλαινγηθή ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηεο ινγνθινπήο



Γηα ηνπο δηδαθηνξηθνύο θνηηεηέο:
-

δηαγξαθή από ην κεηξών ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ ηνπ Τκήκαηνο
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