
Ανακοίνωζη για ηη λειηοσργία και τρήζη ηοσ λογιζμικού λογοκλοπής Turnitin. 

 

Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ην Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, πινπνηώληαο ηελ απόθαζε ηεο 83εο Σπλόδνπ ησλ Πξπηάλεσλ ζηηο 

06/02/2017, βάζεη ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Σπγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ θαηά ηε 

19ε ζπλεδξία ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2016-2017, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

13/06/2017, έρεη απνθηήζεη εηήζηα  ζπλδξνκή ζην ινγηζκηθό εληνπηζκνύ ινγνθινπήο 

Turnitin (www.turnitin.com) γηα ηηο αλάγθεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ηνπ Ιδξύκαηόο καο.  

 

Δηδηθόηεξα, ε ζπλδξνκή αθνξά ζην πξντόλ “TurnitinOriginalityCheck”, ην νπνίν απνηειεί 

ηκήκα ηνπ παθέηνπ “TurnitinFeedbackStudio”. Τν ινγηζκηθό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πεξηζζόηεξα από 15.000 εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, από 1,6 εθαηνκκύξηα θαζεγεηέο θαη 26 

εθαηνκκύξηα θνηηεηέο παγθνζκίσο. Η ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Turnitin, κε ην 

πεξηερόκελν ηεο νπνίαο ζπγθξίλεηαη ε εξγαζία ηνπ θνηηεηή, πεξηιακβάλεη:   

● πάλσ από 58 δηζεθαηνκκύξηα ηζηνζειίδεο 

● πάλσ από 570 εθαηνκκύξηα εξγαζίεο θνηηεηώλ 

● πάλσ από 150 εθαηνκκύξηα άξζξα από αθαδεκατθά βηβιία θαη εθδόζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο κεγαιύηεξνπο παγθνζκίσο εθδνηηθνύο νίθνπο (CrossCheck, 

Gale, EmeraldJournals, SAGE Reference, Pearson, McGraw-Hill, ABC CLIO, 

EbscoHost  θαη Wiley θ.α.)  

 

Σην πιαίζην απηό, ην Turnitin, εθηόο ηνπ δηαδηθηύνπ, κπνξεί λα αληρλεύζεη ελδερόκελε 

ινγνθινπή ζε εξγαζίεο θνηηεηώλ νη νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί ζην ζύζηεκα, θαζώο θαη ζε 

πεξηερόκελν εθδνηώλ πνπ δελ είλαη ειεύζεξα πξνζβάζηκν.  

 

Η ρξήζε ηνπ πξντόληνο απεπζύλεηαη αποκλειζηικά ζε κέιε ΓΔΠ, ηα νπνία δεκηνπξγώληαο 

έλα ινγαξηαζκό ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ, ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπλ σο 

πξνο ηελ απζεληηθόηεηά ηνπο (originalitycheck) θαη ην ελδερόκελν ινγνθινπήο (plagiarism) 

ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο θαηαηίζεληαη από ηνπο  θνηηεηέο ηνπο  

 

Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ινγαξηαζκνύ ππάξρνπλ νη αθόινπζεο 

ελαιιαθηηθέο: 

1. Δάλ κεκνλσκέλνη ζπλάδειθνη επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε θαη λα θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ζα πξέπεη λα ζηείινπλ έλα e-mail από ηον ιδρσμαηικό ηοσς 

λογαριαζμό (ε δηεύζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ username ζην 

Turnitin), κε ζέκα «Δγγξαθή ζην Turnitin», ζηνλ Υπεύζπλν Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Υπνινγηζηηθνύ Κέληξνπ Βηβιηνζεθώλ θ. Κ. Βίγια (e-mailcviglas@uoa.gr,  

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θνηλνπνηήζεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

○ Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νξηζκέλνη ζπλάδειθνη ζα ήζειαλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ άιιν ινγαξηαζκό γηα ηε ρξήζε ηνπ Turnitin εθηόο ηνπ 

ηδξπκαηηθνύ ηνπο, ζα πξέπεη λα ην γλσζηνπνηνύλ ζην ζρεηηθό κήλπκα, ρσξίο 

σζηόζν απηό λα αλαηξεί ην γεγνλόο όηη ην πξναλαθεξζέλ κήλπκα πξέπεη λα 

ζηαιεί από ηνλ ιδρσμαηικό ηοσς λογαριαζμό. Αληίζηνηρα ηζρύνπλ 

ζηελπεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζπλάδειθνο ζα ήζειε λα εγγξάςεη ζην ζύζηεκα 

έλαλ ζπλεξγάηε ηνπ εθηόο ΔΚΠΑ ή θάπνηνλ ΔΤΔΠ ή ΔΔΓΙΠ, ν νπνίνο  ζα 

πξέπεη λα δειώλεηαη όηη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, 

http://www.turnitin.com/


θαζώο θαη κε ηελ παξαιαβή θαη ηε βαζκνιόγεζε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηώλ 

ησλ θνηηεηώλ. 

2. Δάλ κεγάιν πιήζνο κειώλ ΓΔΠ ελόο Τκήκαηνο ζα ήζειε λα θάλεη ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο, είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ελόο ζπγθεληξσηηθνύ Excel (κε ηε κνξθή πνπ 

ζα δείηε ζην πξόηππν πνπ ζα βξείηε αθνινπζώληαο ην 

ζύλδεζκν:http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/YKB/turnitin_protypo_didasko

ntes.xlsx) πξνο ηνλ θ. Βίγια, είηε από ζπλάδειθν πνπ λα έρεη εμνπζηνδνηεζεί ζρεηηθά 

από ηε ΓΣ ηνπ Τκήκαηνο ή από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, ην νπνίν λα 

πεξηιακβάλεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία (όπσο πξναλαθέξζεθαλ ζηελ πεξίπησζε 1), 

ώζηε λα γίλνπλ καδηθά νη εγγξαθέο ζην ζύζηεκα. 

 

Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηιεγεί, θάζε ζπλάδειθνο, ν νπνίνο  έρεη εθδειώζεη 

ελδηαθέξνλ, ζα εηδνπνηεζεί κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ηνλ ηξόπν απόθηεζεο 

πξόζβαζεο ζην ινγηζκηθό. 

 

Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο, έλαλ ζύληνκν νδεγό ρξήζεο ηνπ Turnitin ζα βξείηε ζηνλ αθόινπζν  

ζύλδεζκν: 

http://www.lib.uoa.gr/fileadmin/user_upload/YKB/BKP_EKPA_-_Turnitin_-

_Odigies_pros_meli_DEP.pdf 
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