ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ
(εγκρίθηκε με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας 5η Συν./13-1-2016)
Λογοκλοπή είναι η εκούσια ή ακούσια οικειοποίηση του συνόλου ή τμήματος της πνευματικής
δημιουργίας/ιδιοκτησίας άλλων, δηλαδή η χρησιμοποίηση αυτούσιων ή παραφρασμένων ιδεών,
φράσεων ή λέξεων άλλου συγγραφέα χωρίς να γίνεται σαφής και ρητή βιβλιογραφική
παραπομπή σε αυτόν.
Η πρακτική της λογοκλοπής παραβιάζει βασικές αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και
ηθικής και για τον λόγο αυτό θεωρείται αδίκημα με βάση την ισχύουσα στα πανεπιστήμια
νομοθεσία και οδηγεί σε ποινές. Οι ποινές πρέπει να έχουν ως στόχο την κατανόηση των
ακαδημαϊκών αξιών κι όχι απλώς την τιμωρία όσων εντοπίστηκαν να έχουν υποπέσει σε κάποιας
μορφής λογοκλοπή. Συγκεκριμένα, οι ποινές πρέπει να είναι διαβαθμισμένες ανάλογα με (1) την
έκταση του παραπτώματος, (2) το είδος της υπαιτιότητας (εκούσια/ακούσια λογοκλοπή), (3) τον
βαθμό υποτροπής και (4) με τον κύκλο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό).
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
1.

Η λογοκλοπή διαπιστώνεται από τον διδάσκοντα ο οποίος οφείλει, σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο του Τμήματος και μετά από ενημέρωση του φοιτητή, να φέρει το θέμα στην πρώτη
συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος που ακολουθεί τη διαπίστωση του
παραπτώματος. Η Συνέλευση μπορεί να καλέσει τον υπαίτιο να δώσει εξηγήσεις.

2.

Φοιτητής ο οποίος υποπίπτει για πρώτη φορά σε λογοκλοπή, υφίσταται επίπληξη από τη
Συνέλευση του Τμήματος η οποία του απευθύνεται με επιστολή στην οποία υπενθυμίζονται
οι ακαδημαϊκές αξίες. Εάν η λογοκλοπή είναι εκτεταμένη, τότε μηδενίζεται στο συγκεκριμένο
μάθημα, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διδάσκοντος.

3.

Στην περίπτωση υποτροπής, ο φοιτητής παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος, η
οποία αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια.

4.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την
Ε.Δ.Ε. των διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

5.

Κάθε εργασία που εκπονείται στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
πρέπει να περιλαμβάνει μια ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι είμαι συγγραφέας της παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή παραπέμψει με
ρητό τρόπο όλες τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε αυτές
μεταφέρονται αυτούσια είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από
εμένα προσωπικά ειδικά για το συγκεκριμένο μάθημα/σεμινάριο/πρόγραμμα σπουδών.»


