
Τα Αγαθά Copies κτώνται;  

Ο πλαγιαρισμός και τρόποι 
αντιμετώπισής τους 

 
Αγγελική Ι. Κοκκινάκη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 Σχολή Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 



ΠΛΑΓΙΑΡΙΣΜΟΣ: TI EINAI;  
ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ; 

Αντί Εισαγωγής 



 
Ορισμός:  Ο πλαγιαρισμός είναι η αντιγραφή δουλειάς 
άλλου και η προβολή της ως δικιάς μου δουλειάς. 
  
Ερώτηση 1:  Τι ακριβώς σημαίνει αντιγραφή;   
Ερώτηση 2:  Τι ακριβώς εννοούμε δουλειά;   
Ερώτηση 3:  Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άλλος;  
Ερώτηση 4:  Τι εννοούμε προβολή;   
 

   Τι είναι ο πλαγιαρισμός; 



Περίπτωση 1:  αντιγραφή λέξη προς λέξη χωρίς εισαγωγικά, χωρίς 
αναφορές (citations), χωρίς παράθεση των πηγών /βιβλιογραφίας στο 
τέλος (references)  
Περίπτωση 2:  αντιγραφή λέξη προς λέξη χωρίς εισαγωγικά, χωρίς 
αναφορές (citations), με σωστή παράθεση των πηγών /βιβλιογραφίας στο 
τέλος (references)  
Περίπτωση 3:  αντιγραφή λέξη προς λέξη χωρίς εισαγωγικά, με σωστές 
αναφορές (citations), με σωστή παράθεση των πηγών /βιβλιογραφίας στο 
τέλος (references)  
Περίπτωση 4:  με λίγες λέξεις αλλαγμένες, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς 
αναφορές (citations), χωρίς παράθεση των πηγών /βιβλιογραφίας στο 
τέλος (references)  
Περίπτωση 5:  με λίγες λέξεις αλλαγμένες, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς 
αναφορές (citations), με σωστή παράθεση των πηγών /βιβλιογραφίας στο 
τέλος (references)  
Περίπτωση 6:  με λίγες λέξεις αλλαγμένες, χωρίς εισαγωγικά, με σωστές 
αναφορές (citations), με σωστή παράθεση των πηγών /βιβλιογραφίας στο 
τέλος (references)  
 

Πόσο καλά διακρίνουμε τον πλαγιαρισμό;    
Σε μια εργασία το 40% έχει αντιγραφεί από αλλού με τρόπο που 
περιγράφεται στις ακόλουθες περιπτώσεις (1-6). Τι πιστεύετε για κάθε 
περίπτωση; Στείλτε μας για κάθε μια περίπτωση την αξιολόγησή σας για το 
αν συνιστά πλαγιαρισμό (ΕΙΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ή ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η) 



ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ IPPHEAE  

Εισαγωγή 



Πλαίσιο Αναφοράς 
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• Τι είναι ο πλαγιαρισμός και πόσο εύστοχα τον 

εντοπίζουμε; 

• Ερευνητικό έργο: IPPHEAE 

• Πλαγιαρισμός στον Ευρύτερο Ελλαδικό Χώρο:  

Μαρτυρίες & Στατιστικές 

• Πλαγιαρισμός και ΤΠΕ: δίκοπο μαχαίρι 

• Διαδικασία εντοπισμού πλαγιαρισμού:  

 - παραλήψεις, στρεβλώσεις και … 

 - οικονομικοί παράμετροι 

• Μέθοδοι, προτάσεις και … συνέργιες 

 

 

 

 



Ερευνητικό Έργο IPPHEAE 

510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE 

• Έκταση, πρόληψη και περιορισμός πλαγιαρισμού σε 

ΑΕΙ (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο)  

• Ταυτότητα Έρευνας για Ελλάδα και Κύπρο: 

• Δημοσκοπήσεις  (3 επίπεδα – 400+ φοιτητές, 35 

καθηγητές, 4 ανώτατοι ακαδημαϊκοί ) 

• Συνεντεύξεις (7 ακαδημαϊκοί) 

• Ομάδες εστίασης (14 άτομα) 

• Μελέτες Περίπτωσης  (2) 

• Σύγκριση λογισμικών “anti-plagiarism” 

• Εισηγήσεις για ακαδημαϊκή κοινότητα  

• Διαμόρφωση πολιτικής 

• www.ippheae.eu  

 

 

http://www.ippheae.eu/


ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ  

Ενδεικτικά Αποτελέσματα Έρευνας 



Πλαγιαρισμός: 

Μαρτυρίες και Στατιστικές 
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• Ζητήθηκε από τους φοιτητές να δώσουν τον ορισμό της 

λογοκλοπής με δικά τους λόγια 

• Ικανοποιητικές Απαντήσεις, αλλά … 

 

 

Table 14: Student responses to possible cases of plagiarism 

Qu Is it plagiarism? Punishm

ent? 

Assuming that 40% of a student's submission is from other 

sources and is copied into the student's work as described in (a-f) 

below, indicate your judgement on plagiarism  
Yes No Don’t 

know 

a 89% 2% 10% 85% word for word with no quotations 

  

b 74% 3% 23% 66% word for word with no quotations, has a correct references but 

no in text citations 

c 35% 19% 47% 29% word for word with no quotations, but has correct references and 

in text citations 

d 77% 21% 12% 59% with some words changed with no quotations, references or in 

text citations 

e 48% 34% 18% 43% with some words changed with no quotations, has correct 

references but no in text citations 

f 23% 28% 48% 18% with some words changed with no quotations, but has correct 

references and in text citations 



Πλαγιαρισμός: 

Μαρτυρίες και Στατιστικές 
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• Το 15% των καθηγητών παραδέχθηκαν ότι μπορεί να έχουν 

διαπράξει πλαγιαρισμό, αλλά … 

• Το 59% των καθηγητών πιστεύουν ότι ένας ή περισσότεροι 

συνάδελφοί τους έχουν διαπράξει πλαγιαρισμό, και 

 

 

Table 15: Teacher responses to possible case of plagiarism 

Qu Is it plagiarism? Punis

hment

? 

Assuming that 40% of a student's submission is from other 

sources and is copied into the student's work as described 

in (a-f) below, indicate your judgement on plagiarism  

Yes No Don’t 

know 

a 100% 0% 0% 89% word for word with no quotations 

  

b 93% 7% 0% 88% word for word with no quotations, has a correct references 

but no in text citations 

c 57% 29% 14% 25% word for word with no quotations, but has correct 

references and in text citations 

d 92% 0% 8% 57% with some words changed with no quotations, references or 

in text citations 

e 86% 7% 7% 63% with some words changed with no quotations, has correct 

references but no in text citations 

f 57% 21% 21% 37.5% with some words changed with no quotations, but has 

correct references and in text citations 



Πλαγιαρισμός: 

Μαρτυρίες και Στατιστικές 
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Ποιοι λόγοι ωθούν τoυς φοιτητές στον πλαγιαρισμό; 

Οι ίδιοι οι φοιτητές υποστηρίζουν: 

- Δε θέλουν να μάθουν, θέλουν να περάσουν το μάθημα: 81% 

- Θεωρούν ότι ο καθηγητής τους δεν ενδιαφέρεται: 68% 

- Είναι τόσο εύκολο να κάνεις cut and paste: 67%  … 

 

Είναι τόσο εύκολο να το «γκουγκλάρεις» 

 

 



ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΡΙΣΜΟΣ: 
ΔΙΚΟΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 

Ποια η σχέση ΤΠΕ και πλαγιαρισμού 



Πλαγιαρισμός και ΤΠΕ: 

…Δίκοπο μαχαίρι 
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Έχετε δει το “Rashomon”; 

• Ανακαλύπτεται το πτώμα ενός σαμουράι 

• Υποστηρίζονται 3 διαφορετικές εκδοχές  

• Καμιά από τις 3 δεν ανατρέπεται από τα ίχνη  

 

 

 



 

Η ανακάλυψη του εγκλήματος  
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Η ανακάλυψη του «εγκλήματος» 
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Η εκδοχή του κακούργου  

(false positive) 
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Η εκδοχή της συζύγου  

(false negative) 
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Η εκδοχή του σαμουράι 

(ανεπιβεβαίωτη) 
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Αναφορά από τον ίδιο το φοιτητή 

Ανύπαρκτη πολιτική ιδρύματος 

Εκ των υστέρων «ποινή» για να 

σωθούν τα προσχήματα 

 

 

 



 
Η (αληθινή) εξιστόρηση του υλοτόμου 
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Σημεία Προβληματισμού 

 

Δεν είναι όλα τα πακέτα λογισμικού εξίσου 

αποτελεσματικά:  

- Αλγόριθμοι εντοπισμού ομοιοτήτων κειμένου 

- Γλώσσα πηγής και εξεταζόμενου κειμένου 

- Πρόσβαση σε περιεχόμενο 

- Ομοιότητες σε οπτικό υλικό; 

- Άδειες χρήσης λογισμικού/ών… 
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Σύνοψη, Προτάσεις & Συνέργειες 

Table 8: Services and student support for discouraging plagiarism 

Student Teacher Service or provision 

2% 7% Academic support unit 

80% 79% Advice in class during course/module 

19% 36% Additional lectures, workshops: 

98% 86% Advice from tutors or lecturers 

38% 14% Guidance from the library 

19% 7% University publisher 

8% 22% Academic writing unit/Study skills unit 
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Σύνοψη, Προτάσεις & Συνέργειες 

(συν) 
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Eξάσκηση για αποφυγή πλαγιαρισμού:  

-κεντρικά, όχι σε επίπεδο μαθήματος/καθηγητή 

-Ανάπτυξη εξ αποστάσεως ανοικτού μαθήματος  

  

Υποστήριξη φοιτητών: 

-Ακαδημαϊκή μονάδα  

 

Χρήση λογισμικού/κων 

-συνέργειες, οικονομίες κλίμακας  

 

Χάραξη κοινής πολιτικής στο θέμα 



Σας ευχαριστώ! 

 

Ε&A 
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