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Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 

 

 Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης: 15.564  

Ειδοποιήσεις στέλνονται σε χρήστες (= ιδιώτες που ανεβάζουν τα αρχεία με το υλικό) αλλά 

και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. 

 Συνολικός αριθμός αποσύρσεων αναρτημένων αρχείων: 29.536  

Είναι το σύνολο των αρχείων στις σελίδες των χρηστών που έγινε η καταγγελία, όχι 

αποκλειστικά αντίγραφα ολόκληρων βιβλίων, αλλά και άλλων εντύπων, αποσπασμάτων, 

φυλλαδίων κλπ που επίσης βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους. 

 Συνολικός αριθμός αποσύρσεων βιβλίων: 6.884  

Είναι το σύνολο των αρχείων στις σελίδες των χρηστών που έγινε η καταγγελία, όχι 

αποκλειστικά αντίγραφα ολόκληρων βιβλίων, αλλά και άλλων εντύπων, αποσπασμάτων, 

φυλλαδίων κλπ που επίσης βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους 

 Συνολικός αριθμός καταγραμμένων χρηστών: 207 

 194  υπό παρακολούθηση, δηλαδή λογαριασμοί χρηστών που παραμένουν ανοιχτοί για 

επαναλαμβανόμενο έλεγχο. Είναι προτιμότερη η παρακολούθηση ενός γνωστού χρήστη 

παρά η διαγραφή του. Ο χρήστης θα ανοίξει άλλον λογαριασμό που θα πρέπει και πάλι 

τυχαία να εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί. 

 13 διαγραμμένοι με/από ειδοποιήσεις απόσυρσης του ΟΣΔΕΛ (Takedown Notice) ή 

άλλων (φορείς, ιδιώτες κ.λπ.). Να σημειωθεί πως κάποιες ιστοσελίδες αυτόματα, μετά από 

επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για παράνομο υλικό, διαγράφουν ή απενεργοποιούν 

λογαριασμούς χρηστών. 

 

 ΙΙ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ στον Ο.Π.Ι. 

Έγινε αίτηση αποκλεισμού για την Ελλάδα του ιστότοπου libgen.is και των 
ιστότοπων που αναπαρήγαγαν το περιεχόμενο του με περισσότερα από 2 

εκατομμύρια βιβλία εκ των οποίων περίπου 2.519 ανήκαν σε συμβασιούχους του ΟΣΔΕΛ.  
 
Οι ιστότοποι αυτοί είναι  http://www.libgen.is ,Gen.lib.rus.ec ,  Libgen.io ,  Libgen.pw , 
libgen.me , b-ok.cc , b-ok.org ,bookfi.net , library1.org 
 
Μετά τις αιτήσεις του ΟΣΔΕΛ αποκλείστηκε η πρόσβαση σε Έλληνες χρήστες.  

 



 

 

    ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ από ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  

         ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ 

Από τον Απρίλιο του 2019, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος antipiracy αντιμετωπίστηκαν 

55 μεμονωμένες καταγγελίες συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ για διάφορα site με αποστολή 

ειδοποιήσεων απόσυρσης (notice and take down, DMCA), έλεγχο επίτευξης απόσυρσης των 

παράνομα αναρτημένων αντιτύπων και συνεχή παρακολούθηση τυχόν επανεμφάνισης.  

Από τις καταγγελίες διαπιστώθηκε πως λειτουργούν: 

 

1) Σε servers του ΠΑΝΤΕΙΟΥ πέντε ιστότοποι με βιβλία συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς: 

- https://syspdram.espivblogs.net. -- αναρτημένα 82 βιβλία 

- mpineiolibrary.espivblogs.net  -- αναρτημένα 187 

- anwthrwskw.espivblogs.net -- αναρτημένα 125 βιβλία 

- manifesto-library.espivblogs.net -- αναρτημένα βιβλία 

2) Αντίστοιχα με την ανωτέρω υπόθεση λειτουργεί στον server της Ι. Μ. Δημητριάδος 

www.imdlibrary.gr  είναι παράνομα αναρτημένα: 

- 82 βιβλία συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ 

- 71 βιβλία μη-συμβασιούχων εκδοτικών οίκων 

Και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις στάλθηκαν ειδοποιήσεις απόσυρσης και είναι σε εξέλιξη η 

επικοινωνία και διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους. Την επικοινωνία έχουν αναλάβει ο 

Διευθυντής σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. 

 

IV. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

Η Νομική Υπηρεσία στάθηκε συμβουλευτικά από τα πρώτα βήματα της δημιουργίας αυτής της νέας 

δραστηριότητας του ΟΣΔΕΛ. Η συμβολή υπήρξε καθοριστική και θα συνεχίσει να είναι καθώς 

σχεδόν όλα τα στάδια της προστασίας των δικαιωμάτων μέσω του Antipiracy, απαιτούν νομικές 

συμβουλές και τελικά νομικές ενέργειες. 

Σε συνέχεια καταγγελίας συμβασιούχου του ΟΣΔΕΛ τεκμηριώθηκε νομική καταγγελία για τον 

χρήστη φερόμενο ως Μενέλαο Τσαλκιντζή, με πλέον των 1.500 παράνομα αναρτημένων βιβλίων 

και την 12-11-2019 υπεβλήθη σχετικής μηνυτήριος αναφορά με αριθμό Ε19-5559 στην Δίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 
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