
 

Που χρησιμοποιώ τις Παραπομπές (Citations); 

Κατά την εκπόνηση μιας εργασίας είναι σημαντική η παροχή 

παραπομπών προκειμένου να τεκμηριώσουμε μια πληροφορία 

παραθέτοντας την πηγή την οποία συμβουλευτήκαμε. Παράλληλα, στο 

τέλος της εργασίας μας είναι απαραίτητη η σύνταξη της βιβλιογραφική 

λίστας (ή λίστας πηγών) όπου αναφέρονται με συγκεκριμένη δομή 

όλες οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη 

της εργασίας μας.  Η σύνταξη των παραπομπών και της 

βιβλιογραφικής λίστας βασίζεται σε καθορισμένα πρότυπα. Ορισμένα 

από αυτά (π.χ. Harvard, APA, Oscola, MLA, Chicago Harvard, κ.λπ), 

χρησιμοποιούνται ευρέως από την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία έχει 

τη δυνατότητα να μελετήσει τους κανόνες χρήσης από τους 

αντίστοιχους διαδικτυακούς ιστότοπους των φορέων που εισάγουν τα 

πρότυπα αυτά. Για εργασίες που υπόκεινται σε επίβλεψη, οι 

φοιτητές/ερευνητές μπορούν να συμβουλεύονται τον επιβλέποντα 

καθηγητή/ερευνητή για το σχήμα (πρότυπο) που θα ακολουθήσουν 

στη σύνταξη των αναφορών της εργασίας τους.  

Προγράμματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών 

Αναφορών 

Τα προγράμματα αυτά μας επιτρέπουν: 

 Να δημιουργήσουμε μία προσωπική λίστα με βιβλιογραφία (ή 

πηγές),  

 Να μορφοποιήσουμε και να οργανώσουμε τις αναφορές μας.  

 Να αποθηκεύσουμε βιβλιογραφικές πηγές από διαδικτυακές 

βάσεις δεδομένων (π.χ. journals, articles, eBooks, newspapers, 

books, websites κ.λπ), να τις τροποποιήσουμε και μετέπειτα να 

εξάγουμε βιβλιογραφία στο πρότυπο που επιθυμούμε. 

 

Η Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.Ε.Κ. προτείνει τη χρήση του εργαλείου 

Refworks για την οργάνωση των πηγών και την σύνταξη των 

αναφορών και παρέχει σεμινάρια εκμάθησης και χρήσης. 

 

 

   

 
   Λογοκλοπή - 

   Τι είναι; 

 

 

 

 

 

Βιβλιοθήκη Θ.Σ.Ε.Κ. – Created with Wordle 



 

 

 

  

   

   
 

Η Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.Ε.Κ. έχει συνδρομή 

στο λογισμικό Turnitin και η κατάθεση 

εργασιών πραγματοποιείται μέσω της 

πλατφόρμας Moodle. Το εργαλείο αυτό 

χρησιμοποιείται πάνω από 12.000 

εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Το 

Turnitin αντιπαραβάλλει τα κείμενα των 

εργασιών και άρθρων με κείμενα από το 

διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες (π.χ. 

άρθρα περιοδικών, βιβλίων, πτυχιακών, 

διατριβών κλπ. ), με τις εργασίες που έχουν 

κατατεθεί στο Turnitin από άλλους 

φοιτητές και με τις εργασίες που υπάρχουν 

στα ιδρυματικά αποθετήρια. Έτσι, μπορεί 

να ανιχνεύσει πιθανή λογοκλοπή ακόμη και  

σε μεταφρασμένο κείμενο. 

 
 
                     Υποστήριξη/ Απορίες 

    
  

Email: 
Library@theo.ac.cy 
Turnitin Support:  
https://www.turnitin.com/ 
Plagiarism: 
https://www.plagiarism.org/  

 

 

     Ανίχνευση Λογοκλοπής 

 

 

Τι είναι η λογοκλοπή; 

Ο διεθνής όρος που έχει επικρατήσει για τη λογοκλοπή είναι πλαγιαρισμός 
– plagiarism και προέρχεται από τη Λατινική λέξη plagiarius, δηλαδή 
απαγωγέας. Το φαινόμενο της λογοκλοπής αναφέρεται στη χρήση της 
πνευματικής εργασίας, δηλαδή ιδεών, αποτελεσμάτων έρευνας και 
γενικότερα συγγραφικού έργου,  χωρίς να αναφέρεται η αντίστοιχη πηγή. 

Συγκεκριμένα, λογοκλοπή έχουμε: 

 Όταν οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει 
περιεχόμενο στον παγκόσμιο ιστό και στη συνέχεια να το 
αντιγράψει και να παρουσιάσει ως δικό του, είτε αυτούσιο, είτε 
μερικώς παραφρασμένο, χωρίς να έχει κάνει παραπομπή. 

 Όταν ο χρήστης δεν βάζει εισαγωγικά σε φράσεις αυτούσιες από 
συγκεκριμένη πηγή. 

 Όταν η εργασία μας γίνεται από κάποιο άλλο άτομο ή το αντίθετο. 
 Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί αποσπάσματα από παλιά του 

εργασία, χωρίς να το δηλώνει ως παραπομπή – Αυτολογοκλοπή. 

 

 

Πως μπορούμε να αποφύγουμε τη Λογοκλοπή; 

 Χρησιμοποιούμε εισαγωγικά σε κείμενο αυτούσιο, χωρίς να αλλάζουμε 

τίποτα από το αρχικό κείμενο και εισάγουμε παραπομπή. 

 Όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε με το δικό μας λόγο, επιχειρήματα ή 

πληροφορίες τρίτου, τότε οι λέξεις του αρχικού κειμένου 

αντικαθίστανται με συνώνυμες, αναδιοργανώνεται η δομή της 

πρότασης και τέλος εισάγουμε τη παραπομπή της πηγής. Γίνεται 

δηλαδή παράφραση της πηγής με  απόδοση του λόγου σύμφωνα με το 

ύφος και το χαρακτήρα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας της εργασίας. 

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε λέξεις ή φράσεις από άλλη πηγή 

τότε γράφουμε με πλάγια γραφή το σχετικό απόσπασμα ή βάζουμε 

εισαγωγικά, 

 Στη περίπτωση που παραθέτουμε σε κείμενο δικές μας ιδέες και 

συμπεράσματα, τότε δεν χρειάζεται παραπομπή. Εάν, όμως, 

χρησιμοποιήσουμε απόσπασμα από δική μας παλαιότερη εργασία, τότε 

χρειάζεται να κάνουμε παραπομπή. 
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