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Turnitin 
Τμ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ζηα πιαίζηα ακαβάζμηζεξ ηωκ 

οπενεζηώκ ημο πνμξ ημοξ μεηαπηοπηαθμύξ θαη 

πνμπηοπηαθμύξ θμηηεηέξ δηαζέηεη πνόζβαζε ζηεκ 

οπενεζία ακίπκεοζεξ ιμγμθιμπήξ Turnitin. 

 

  http://www.turnitin.com 

 
Η οπενεζία αοηή πνεζημμπμηείηαη ζε πενηζζόηενα 

από 15000 εθπαηδεοηηθά Ιδνύμαηα παγθμζμίωξ, 

από 30 εθαημμμύνηα θμηηεηέξ. Είκαη απαναίηεημ 

ενγαιείμ γηα δηδάζθμκηεξ θαη θμηηεηέξ αθμύ 

πανέπεη ηε δοκαηόηεηα ειέγπμο αοζεκηηθόηεηαξ θαη 

πνωημηοπίαξ ημο ένγμο ημοξ. 

 

 Τλικό  
Είκαη πιμύζημ ζε λεκόγιωζζμ οιηθό με 60+ 

δηζεθαημμμύνηα ζειίδεξ, 600+ εθαημμμύνηα 

ενγαζίεξ θμηηεηώκ θαη 154+ εθαημμμύνηα άνζνα 

πενημδηθώκ, βηβιία, θιπ. 

Πενηέπεη επίζεξ θαη ειιεκόγιωζζμ οιηθό ημ μπμίμ 

εμπιμοηίδεηαη με εκηαηηθμύξ νοζμμύξ. 

 

 Ποόζβαζη 
Μέζω http://www.turnitin.com/   ή 

 Από ηε ζειίδα ηεξ βηβιημζήθεξ www.lib.hmu.gr  

 

 Ποξηειμόμεμξπ ηοόπξπ ςοήζηπ 
Η πνήζε ηεξ ζοκδνμμεηηθήξ οπενεζίαξ γίκεηαη από 

ημοξ Δηδάζθμκηεξ θαη ημ Αθαδεμαϊθό πνμζωπηθό 

ημο πακεπηζηεμίμο με ζθμπό κα ειεγπζεί ημ 

θαηκόμεκμ ιμγμθιμπήξ ζηηξ μεηαπηοπηαθέξ θαη 

πηοπηαθέξ ενγαζίεξ ημο ηδνύμαημξ. 

Η δημιξρογία λξγαοιαζμξύ είκαη απαναίηεηε γηα 

ηεκ είζμδό ζαξ ζηεκ οπενεζία θαη απεοζύκεζηε ζημ 

turnitin@hmu.gr  

Η άδεηα πνήζεξ ζημ ζύζηεμα είκαη ζημ 

OriginalityCheck™ θαη βμεζά ημκ δηδάζθμκηα κα 

ειέγλεη ηηξ ενγαζίεξ ηωκ θμηηεηώκ γηα ιμγμθιμπή. 

 

Τμ οιηθό πμο ζα γίκεηαη ε ακίπκεοζε ιμγμθιμπήξ 

είκαη μη  Πηρςιακέπ και Μεηαπηρςιακέπ ενγαζίεξ 

θμηηεηώκ ζύμθωκα πάκηα με ηεκ άδεηα πνήζεξ ημο 

ζοζηήμαημξ θαη ημκ πνμηεηκόμεκμ ηνόπμξ πνήζεξ. 

Καηά ημκ έιεγπμ δηαηενείηαη ε ανπηθή μμνθή 

θεημέκμο θαη εμθακίδεηαη με πνωμαηηθή έκδεηλε ημ 

θείμεκμ πμο έπεη βνεζεί ζε άιιεξ πεγέξ θαη ημ 

πμζμζηό ιμγμθιμπήξ. 

 

Πωπ λειηξρογεί  
 Οη δηδάζθμκηεξ δεμημονγμύκ λξγαοιαζμό  

ποόζβαζηπ (e-mail + password) θαηόπηκ 

επηθμηκωκίαξ με ημκ administrator. 

 

 Αθμιμύζωξ δημιξρογξύμ Σάνη-μάθημα (Class) 

με ηεκ μκμμαζία ημο μαζήμαημξ «Class name» θαη 

έκα «Γnrollment password» απαναίηεηα ζημηπεία 

γηα κα ακεβάζμοκ ηηξ πνμξ έιεγπμ ενγαζίεξ – 

δηαδηθαζία πμο μπμνμύκ κα θάκμοκ είηε μη ίδημη είηε 

μη θμηηεηέξ.  

 

 Αθμύ έπεηε δεμημονγήζεη ηε Τάλε μπμνείηε κα 

δημιξρογήζεηε ηημ Γογαζία (Add Assignment) 

δίκμκηαξ ηδηαίηενε Πνμζμπή ζηα Optional Settings 

θαη ηδηαίηενα ζημοξ ηύπμοξ ανπείωκ  “Allow only 

file types that Turnitin can check for 

originality”. Επηιέληε “Allow students to see 

Originality Report” ακ ζέιεηε μη θμηηεηέξ κα 

εκεμενώκμκηαη γηα ημ απμηέιεζμα πμο ζα εθδίδεη μ 

έιεγπμξ ιμγμθιμπήξ θαη επίζεξ ΠΡΟΟΥΗ!! Ακ 

θέλεηε μα γίμει ΜΟΝΟ έλεγςξπ λξγξκλξπήπ θαη 

ΟΥΙ ΑΠΟΘΗΚΓΤΗ ζηξ Απξθεηήοιξ  Turnitin, 

επιλένηε «No repository» ακηί «Standard Paper 

Repository». Ακ γίκεη θαηά ιάζμξ απμζήθεοζε 

απεοζοκζείηε ζημ διαςειοιζηή ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

για διαγοαθή!!! 

Οη επηηνεπημί ηύπξι αοςείωμ  είκαη 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) ΠΡΟΟΥΗ: Σξ αοςείξ 

δεμ ποέπει μα νεπεομά ηα 50MB 

  

Τπξβξλή εογαζίαπ – Originality Report 
 Αθμύ έπμοκ δεμημονγεζεί ηα Assignments 

μπμνμύκ πιέμκ κα οπμβάιιμκηαη ενγαζίεξ από ημοξ 

θμηηεηέξ. Μπμνμύκ επίζεξ κα οπμβάιμοκ ενγαζίεξ 

θαη μη Καζεγεηέξ επηιέγμκηαξ ημ “non-enroll 

student”. 

 

 Αθμιμοζεί ε έθδμζε Similarity με ημ πμζμζηό 

ιμγμθιμπήξ θαη παηώκηαξ ημ ακμίγεη ημ Originality 

Report με ακαιοηηθή εμθάκηζε πεγώκ ιμγμθιμπήξ. 

Η ηειηθή θνίζε γίκεηαη από ημκ επηβιέπμκηα 

θαζεγεηή. Μπμνεί κα γίκεη πνήζε δηαθόνωκ 

θίιηνωκ θαη απμθιεηζμόξ πεγώκ. 

 

 Σε πενίπηωζε επακοπμβμιήξ ενγαζίαξ  ε 

έθδμζε κέμο Originality Report πνεηάδεηαη 24 

ώνεξ.  

 

Οδηγίεπ & videos: 

https://www.turnitin.com/support  

e–mail: turnitin@hmu.gr   
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