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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

Α13. Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας 

 

Ο Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας τον οποίο υιοθετεί και εφαρμόζει το ΠΜΣ 

Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης για τις διαδικασίες 

επιστημονικής έρευνας που διεξάγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος ενσωματώνει 

τον αντίστοιχο κανονισμό ο οποίος εγκρίθηκε στην 4η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ (20/12/2022) και απαρτίζεται από 

2 μέρη, τα οποία και παρουσιάζονται στη συνέχεια : 

1. ένα σύνολο Κανόνων Δεοντολογίας για την αποφυγή της λογοκλοπής στην 

επιστημονική γραφή και πράξη, και 

2. το σύνολο των Πολιτικών Δεοντολογίας τις οποίες το Πρόγραμμα υιοθετεί και 

εφαρμόζει για τη συνολική λειτουργία του. 

 

1. Κανόνες Δεοντολογίας για την αποφυγή της λογοκλοπής στην επιστημονική 

γραφή και πράξη 

1ον) Κάθε επιστημονική εργασία που εκπονείται από μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και 

Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των σπουδών τους στο Πρόγραμμα, κατ’ 

εξοχήν συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, οφείλει να είναι προϊόν 

προσωπικής έρευνας και μόχθου των συγγραφέων της και μόνο. 

2ον) Ταυτόχρονα, κάθε επιστημονική εργασία που εκπονείται από μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και 

Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των σπουδών τους στο Πρόγραμμα, κατ’ 

εξοχήν συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, οφείλει να περιλαμβάνει 

πλήρεις και ορθές βιβλιογραφικές αναφορές, τεκμηριωμένες τόσο με εντός κειμένου 

παραπομπές όσο και με καταχωρήσεις στον σχετικό κατάλογο πηγών, προς όλες 

ανεξαιρέτως τις πηγές της. 

3ον) Κάθε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω γενικών αρχών, ανεξάρτητα από το 

εάν γίνεται με ή χωρίς επίγνωση ή/και πρόθεση, εγείρει ζήτημα λογοκλοπής. 

4ον) Η λογοκλοπη ́δεν ειν́αι αποδεκτη ́στο ακαδημαϊκο ́γιγ́νεσθαι και συνιστα ́σοβαρο ́

πειθαρχικο ́ παραπ́τωμα για τα μελ́η της ακαδημαϊκης́ κοινοτ́ητας. Συγκεκριμεν́α, το 

αρ́θρο 23 του Γενικου ́ Εσωτερικου ́ Κανονισμου ́ Λειτουργιάς των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 

220/Α/3.11.2008), αναφερ́ει οτ́ι «πειθαρχικα ́ παραπτωμ́ατα για τα μελ́η Δ.Ε.Π. η ́ Ε.Π., 
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Ε.Ε.ΔΙ.Π. η ́Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπο ́βοηθητικο ́και εκ́τακτο διδακτικο−́εκπαιδευτικο ́

προσωπικο ́των Α.Ε.Ι., καθως́ και για τους προπτυχιακους́ και μεταπτυχιακους́ φοιτητες́ 

η ́ σπουδαστες́ και υποψηφ́ιους διδακ́τορες συνιστουν́ η παραβιάση των κειμ́ενων 

διαταξ́εων της νομοθεσιάς για τα Α.Ε.Ι., η παραβιάση των αποφασ́εων των οργαν́ων 

του ιδρυμ́ατος και η παραβιάση των κανον́ων συμπεριφορας́ που πρεπ́ει να 

επιδεικνυόυν τα μελ́η της ακαδημαϊκης́ κοινοτ́ητας, ωσ́τε να μην διαταρασ́σεται η 

δημοκρατικη ́λειτουργιά και να μην θιγ́εται το κυρ́ος του Α.Ε.Ι. και των λειτουργων́ του. 

Ειδικοτ́ερα, πειθαρχικα ́ παραπτωμ́ατα συνιστουν́ ιδιώς: α) Η συνειδητη ́ αποσιωπ́ηση 

της αμ́εσης η ́ εμ́μεσης συνεισφορας́ αλ́λων προσωπ́ων στο αντικειμ́ενο της 

επιστημονικης́ τους ερ́ευνας και διδασκαλιάς». Επισ́ης, το εδαφ́ιο (β), της παρ. 2, του 

αρ́θρου 23 του ν. 4777/17.2.2021 (Α’ 25) αναφερ́ει «ως πειθαρχικο ́παραπ́τωμα για τους 

φοιτητες́ τη λογοκλοπη ́η ́την αποσιωπ́ηση της αμ́εσης η ́εμ́μεσης συνεισφορας́ αλ́λων 

προσωπ́ων στο εκασ́τοτε αντικειμ́ενο επιστημονικης́ ενασχολ́ησης η ́ερ́ευνας».  

5ον) Η λογοκλοπη ́ μπορει ́ να ειν́αι μερικη ́ (αντιγραφη ́ μερ́ους κειμεν́ου, δεδομένων, 

εικόνων, κ.ο.κ. χωρις́ να υπαρ́χει σαφης́ αναφορα ́ της προελ́ευσης́ τους) η ́ ολικη ́

(αντιγραφη ́ολοκ́ληρων των περιεχομένων μιας πηγης́).  

6ον) Οι διαφορετικές μορφές λογοκλοπης́ περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 Την κατα ́λεξ́η αντιγραφη ́τμημ́ατος η ́ακομ́η και ολοκ́ληρου του πνευματικου ́

ερ́γου και η παρουσιάση ́του ως πον́ημα του/της συγγραφεά.  

 Την αντιγραφη ́ αυτουσ́ιου κειμεν́ου η ́ μερ́ους αυτου ́ χωρις́ τη χρησ́η 

εισαγωγικων́ η ́χωρις́ την καταλ́ληλη αναφορα ́βιβλιογραφικης́ παραπομπης́.  

 Την μεταφ́ραση και οικειοποιήση ξενογ́λωσσων κειμεν́ων/ 

παραγραφ́ων/φρασ́εων στην ελληνικη ́γλωσ́σα. 

 Την αντιγραφή εικονογραφ́ησης, σχεδιών, εικον́ων, φωτογραφιων́, μουσικής η ́

αλ́λου οπτικοακουστικού υλικου ́ χωρις́ την καταλ́ληλη αναφορα ́

βιβλιογραφικης́ παραπομπης́.  

 Την αυτολογοκλοπη,́ δηλαδη ́ την ανακυκ́λωση-ανασυν́θεση παλαιων́ ερ́γων 

του/της συγγραφεά και την παρουσιάση τους ως νεάς αυτοτελούς εργασιάς. 

 Την οικειοποιήση ερ́γου καπ́οιου τριτ́ου δημιουργού και την παρουσιάση ́του 

ως προσωπικης́ δημιουργιάς.  

7ον) Επισημαιν́εται οτ́ι αποτελει ́ ατομικη ́ ευθυν́η κάθε μεταπτυχιακού 

φοιτητη/́μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και 

Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης να αποφευγ́ει με τον πλέον συστηματικό και 

επιμελημένο τρόπο πρακτικες́ που συνιστούν λογοκλοπη.́ 

 

2. Πολιτικές Δεοντολογίας τις οποίες το Πρόγραμμα υιοθετεί και εφαρμόζει 

Το ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης λειτουργεί 

σύμφωνα με τις ιδρυματικές πολιτικές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Γραφείου Θεμάτων Φύλου και Ισότητας (ΘΕΦΥΛΙΣ ΕΚΠΑ) και δεν 
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προχωρά σε οποιουδήποτε είδους πρακτικές διακρίσεων με βάση το φύλο ή άλλους 

παράγοντες. 

Ειδικά το Πρόγραμμα αναγνωρίζει την ανάγκη να αντανακλώνται οι πολιτικές 

ισοτιμίας των φύλων και προαγωγής της διαπολιτισμικότητας στην κοινότητα 

μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, διδασκόντων/διδασκουσών και 

συνεργατών/συνεργατιδών του. 

Σε οποιαδήποτε σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των λοιπών 

εγγράφων του Προγράμματος χρησιμοποιείται το αρσενικό γραμματικό γένος, νοείται 

ως αναφερόμενο σε όλα τα φύλα. 

Σε οποιαδήποτε σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των λοιπών 

διατάξεων και εγγράφων του Προγράμματος προβλέπονται διαφοροποιήσεις για 

ημεδαπούς και αλλοδαπούς υποψήφιους συμμετέχοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες συνεκτικού γλωσσικού πλαισίου 

εργασίας του Προγράμματος και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν διακρίσεις. 

Πέραν των παραπάνω, το Πρόγραμμα αναγνωρίζει και τηρεί τις επόμενες πολιτικές 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτές αναφέρονται 

στον ιστοχώρο του ιδρύματος (σελίδα Αποστολή, Πολιτικές και Δημοσιεύματα): 

 Γλωσσική Πολιτική 

 Πολιτική Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας – Βιοηθικής 

 Πολιτική για ΑΜΕΑ και Πολιτικές της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με 

Αναπηρία 

 Πολιτική για το Περιβάλλον 

 Πολιτική Ισότητας 

 Πολιτική Παροχών και Βοήθειας σε Ασθενείς Κοινωνικά Ομάδες 

Φοιτητών/Φοιτητριών 

 Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων 

Ειδικά σε ό,τι αφορά την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο εργασιών μαθημάτων και 

διπλωματικών εργασιών, το Πρόγραμμα τηρεί τις Βασικές Αρχές Δεοντολογίας και 

Βιοηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτές έχουν 

εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρία της 18ης Μαρτίου 

2016. [pdf] 

Επιπλέον, το Πρόγραμμα τηρεί τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής 

Πρακτικής  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ο 

τελευταίος έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπής Σύνταξης του Κώδικα Δεοντολογίας 

και Καλής Πρακτικής σε διαβούλευση με τους Συλλόγους του ΕΚΠΑ. [pdf] 

Επίσης σε ό,τι αφορά το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης γνώσεων και 

επιστημονικής παραγωγής (εκπόνηση εργασιών και συμμετοχή σε εξετάσεις στο 
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πλαίσιο μαθημάτων, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις), 

το Πρόγραμμα απαιτεί από τους συμμετέχοντες την αποχή από κάθε είδος 

αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, νοουμένης σύμφωνα με τις περιπτώσεις 

Αντιδεοντολογικής Συμπεριφοράς των Συμμετεχόντων σε Διαδικασία Αξιολόγησης 

Γνώσεων (υποκλοπή στις εξετάσεις, αθέμιτη συνεργασία, άγρα παραβατικής αρωγής, 

παραβατική αρωγή, πλαστοπροσωπία, ψευδής ισχυρισμός με δόλο, χάλκευση 

στοιχείων, λογοκλοπή) οι οποίες αναγνωρίζονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

[pdf] 

Σε ό,τι αφορά ζητήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας όλων των μελών της 

κοινότητάς του, το ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα 

Αλληλεπίδρασης αναγνωρίζει την ανάγκη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται 

στην ενημερωτική έκδοση «Βασική Ενημέρωση Εργαζομένων ΕΚΠΑ στα Θέματα Υγείας 

και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ.Α.Ε.)» (Ιούνιος 2018). [pdf] 

Τέλος, το ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης 

αναγνωρίζει την ανάγκη παντελούς αποφυγής της παρενόχλησης, της 

κακομεταχείρισης και της βίας σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας, όπως αυτές 

αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο σχετικά με την Παρενόχληση και τη 

Βία στην Εργασία, και προς τούτο επιδιώκει την θέσπιση και τήρηση σχετικών αρχών 

και κώδικα δεοντολογίας, με πεδίο εφαρμογής στην καθημερινή λειτουργία και 

συνύπαρξη όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Προγράμματος. 

Όλες οι παραπάνω πολιτικές οφείλουν να είναι γνωστές σε και να τηρούνται πιστά 

από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Προγράμματος, η οποία 

συμπεριλαμβάνει φοιτητές/φοιτήτριες, διδάσκοντες/διδάσκουσες, εργαστηριακούς 

συνεργάτες/εργαστηριακές συνεργάτιδες και μέλη διοικητικού προσωπικού, καθώς και 

από τους επιστημονικούς επισκέπτες και προσκεκλημένους εισηγητές του 

Προγράμματος. 
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