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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Ο οδηγός αυτός έχει σχεδιαστεί για να σας καθοδηγήσει στο πώς θα 

χρησιμοποιήσετε το λογισμικό λογοκλοπής Turnitin, ένα εργαλείο που 

σκοπό έχει να ελέγξει και να περιορίσει το φαινόμενο της λογοκλοπής.  

Η χρήση του απευθύνεται σε καθηγητές και φοιτητές που θέλουν να 

ελέγξουν την πρωτοτυπία και αυθεντικότητα των εργασιών τους  

αξιοποιώντας της δυνατότητες του λογισμικού αυτού.  

To Turnitin συγκρίνει το περιεχόμενο της εργασίας σας με άλλες πηγές 

(όπως δισεκατομμύρια ιστοσελίδες από το διαδίκτυο, εργασίες φοιτητών 

που ήδη έχουν κατατεθεί στο αποθετήριο του Turnitin και μια μεγάλη 

συλλογή περιοδικών και εγγράφων) και δίνει ένα ποσοστό ταυτοποίησης 

του περιεχομένου της εργασίας σας με τις πηγές αυτές.  

Τα κείμενα του οδηγού είναι με την μορφή εντολών και εμπλουτισμένα 

με εικόνες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση της 

εφαρμογής αυτής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΒΗΜΑ 1Ο : Πώς κάνω login στο Turnitin 

 

Προκειμένου να μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να 

δημιουργηθεί για εσάς προφίλ ως Instructor. Αρχικά επικοινωνήστε με τον 

Administrator στο turnitin@hmu.gr δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και τη 

διεύθυνση του email σας, στη συνέχεια αφού λάβετε το email ενεργοποίησης 

από την Turnitin, πατήστε το κουμπί «Get Started» που περιέχεται στο 

κείμενο του email και ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα. Αναλυτικές οδηγίες 

θα βρείτε στο αρχείο οδηγίες-για-instructors.docx   

Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στη χρήση του προγράμματος.   

 

 

 



Βήμα 2ο :Προσθήκη τάξης  Add class   

 

Δημιουργήσετε μια Σάξη  στο πλαίσιο της  οποίας θα υποβληθούν οι εργασίες. 

Επιλέξτε Add class 

 

 

     τη συνέχεια συμπληρώστε τα πεδία με τις πληροφορίες που σας ζητάει και 

επιλέξτε Submit. 

 

Επεξήγηση μενού Create a new class: 

Class type = Προτείνετε η επιλογή Standard  

Class name = Δώστε το όνομα π.χ. Test 



Εnrollment password = Αφορά τον κωδικό που δίνετε  στους φοιτητές για να 

υποβάλλουν τις εργασίες που θα ελεγχθούν .  

Subject area(s) = θεματική περιοχή που ανήκει το μάθημα 

Student Level(s) = επίπεδο σπουδαστή  

Class start date= Ημερομηνία έναρξης υποβολής εργασιών 

Class end date = Ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών    

 

Έχει δημιουργηθεί το μάθημα με κωδικό Class ID22798554:  και Enrollment 

Password: 2019! . Σα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά στην περίπτωση που οι 

μαθητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνοι τους εργασίες.  

 

 

 

Βήμα 3ο : Δημιουργία  Εργασίας-Άσκησης  με Add Assignment 

Μετά την προσθήκη Σάξης δημιουργήστε μια Εργασία-Άσκηση. Επιλέξτε Add 

Assignment ώστε είτε εσείς, είτε οι φοιτητές να υποβάλλουν αρχεία εργασιών. 



 

Καθορίστε στη συνέχεια τα πεδία του Assignment  

 

 

Επεξήγηση ρυθμίσεων:  

Assignment title = Σίτλος εργασίας-άσκησης   

Allow only file types that Turnitin can check for originality= τύποι αρχείων 

που μπορεί να ελέγξει είναι Microsoft Word™ (DOC and DOCX), Corel 

WordPerfect®, HTML, Adobe PostScript®, Plain text (TXT), Rich Text Format (RTF), 

Portable Document Format (PDF), Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX, and PPS), Hangul 

(HWP). Προτεινόμενο μέγεθος αρχείου έως 50ΜΒ 

Allow any file type= ανέβασμα άλλου τύπου αρχείου αλλά χωρίς 

δυνατότητα έκδοσης δελτίου λογοκλοπής  

Start date = ημερομηνία έναρξης υποβολής εργασίας 



Due date = ημερομηνία λήξης υποβολής εργασίας 

το πεδίο optional setting υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές : 

Α)Ορίστε αν θέλετε να υποβάλουν οι μαθητές τις εργασίες τους μετά την 

ημερομηνία λήξης (Due date) 

 

 

 

Β)Η επιλογή αυτή καθορίζει  αν θέλουμε   να δημιουργηθεί Originality Report 

 

Γ) Η επιλογή αυτή σχετίζεται με το πότε θα  δημιουργηθεί το Originality 

Report  και υπάρχουν οι εξής επιλογές : 

 

Immediately first report is final = το Originality Report θα δημιουργηθεί 

αυτόματα και ο φοιτητής υποβάλει την εργασία του μία μόνο φορά 

Immediately (can overwrite reports until due date)=  ο φοιτητής μπορεί να 

υποβάλλει την εργασία του πολλές φορές μέχρι το Due date. ε αυτή την 

περίπτωση το  επόμενο Originality Report θα δημιουργηθεί σε 24 ώρες  

On due date = το Originality Report θα δημιουργηθεί την ημερομηνία που 

έχει οριστεί το due date  

Δ) Η επιλογή αυτή καθορίζει αν θέλουμε να αποκλείσουμε τη βιβλιογραφία 

από το Similarity 

 



Ε)H επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα να αποκλείσουμε από το Similarity  

το κείμενο που βρίσκεται μέσα σε quotes  

 

Σ) Η επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα να μην εμφανιστούν στο 

Originality Report τα μικρούς μήκους γραμματικά  ταιριάσματα  

 

Ζ) Η επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα να δουν το Originality Report οι 

φοιτητές 

 

Η) Με την επιλογή αυτή ορίζουμε, εκτός από σύγκριση της εργασίας (σε 

ελληνική γλώσσα) με ελληνόγλωσσες πηγές, να γίνει σύγκριση της 

μετάφρασής της με ξενόγλωσσες πηγές  

 

Θ) Με την επιλογή αυτή ορίζουμε αν η εργασία που υποβάλλεται θα 

αποθηκευθεί στο αποθετήριο του turnitin για μελλοντικό σύγκριση με άλλες 

εργασίες. Η κατάθεση στο turnitin  προτείνεται για Μεταπτυχιακές εργασίες 

σε τελική μορφή.  Για κάθε άλλη εργασία επιλέγουμε NO REPOSITORY 

 

Βήμα 4: Πώς γίνεται η ανάρτηση εργασίας  

Α) Ανάρτηση εργασίας από τον Instructor 



Επιλέξτε για να αναρτήσετε την εργασία  

 

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε και να κάνετε αλλαγές στο Assignment 

πατώντας το σύνδεσμο Edit assignment settings 

Επιλέξτε Non-enrolled student, συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία, 

μεταφορτώστε την εργασία από το υπολογιστή σας, το Dropbox ή το Google 

Drive και πατήστε το κουμπί “Upload”

  

 

 

 



Δίνεται ψηφιακό αποδεικτό ανάρτησης το οποίο επιβεβαιώνει ότι η εργασία 

αναρτήθηκε επιτυχώς  

 

 

 

B) Ανάρτηση εργασίας από τον Student 

Αν ο καθηγητής θέλει να μεταφορτώσει την εργασία ο ίδιος φοιτητής θα 

πρέπει να προσθέσει τον συγκεκριμένο φοιτητή στο Class. Αρχικά επιλέγει 

την καρτέλα , κατόπιν Add Student και συμπληρώνει τα στοιχεία 

της παρακάτω φόρμας. Για μαζική προσθήκη φοιτητών από λίστα επιλέγει 

Upload Student List 

 



 

 

Ο φοιτητής λαμβάνει το παρακάτω e-mail από το Turnitin και ακολουθεί τις 

οδηγίες προκειμένου να δημιουργήσει προφίλ στην υπηρεσία. 

 

 

 



Βήμα 5: Originality Report  

Για να δείτε τα αποτελέσματα του ελέγχου σε εργασία που έχει υποβληθεί 

επιλέξτε την καρτέλα «Assignments» και στη συνέχεια το σύνδεσμο «View» 

που θα βρείτε δίπλα στον τίτλο της Εργασίας-Άσκησης 

ε λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση της εργασίας εμφανίζεται το εικονίδιο 

Similarity   με το αριθμητικό ποσοστό λογοκλοπής  της εργασίας.  

 

 

Για να δείτε το αναλυτικό Originality Report, πατήστε στο εικονίδιο Similarity 

 

Πληροφορίες για το Originality Report 

το Originality Report εμφανίζεται χρωματισμένο το κείμενο που έχει βρεθεί 

σε άλλες πηγές καθώς και ο αριθμός της πηγής που υπήρξε ταύτιση.  

Πατώντας το ποσοστό  εμφανίζεται αναλυτική λίστα πηγών στα δεξιά. 

Επιλέγοντας τον αριθμό πηγής ανοίγει πλαίσιο με πληροφορίες πηγής 

ελέγχου λογοκλοπής. 

 

 

 

 

 



 

Μια άλλη δυνατότητα που παρέχεται στο στάδιο του Originality Report είναι 

η εξαίρεση πηγών από τον έλεγχο της λογοκλοπής. Επιλέξτε το εικονίδιο  

και στη συνέχεια το κουμπί «Exclude Sources» για εξαίρεση πηγών. 

 

 

 

 



Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φίλτρου  για  εξαίρεση φράσεων 

σε quotes, εξαίρεση βιβλιογραφίας, εξαίρεση αριθμού λέξεων ή εξαίρεση 

ποσοστού λογοκλοπής.  Επιλέξτε τα φίλτρα που επιθυμείτε και πατήστε το 

κουμπί Apply changes.  

 

 

Αν θέλετε να κατεβάσετε το Originality Report της εργασίας, το ψηφιακό 

αποδεικτικό κατάθεσης ή το υποβληθέν αρχείο πατήστε το εικονίδιο  

και επιλέξτε Current View, Digital Receipt και Originally Submitted 

αντίστοιχα. 

 

 



 

 

Για πληροφορίες κατάθεσης πατήστε στο εικονίδιο  

 

 

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες και οδηγίες σε video μπορείτε να βρείτε: 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/01

_Instructor_QuickStart_Guide 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Fe

edback_Studio_for_Instructors 

 

Email επικοινωνίας:  turnitin@hmu.gr  
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