
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

To πρόγραμμα κατά της πειρατείας, antipiracy συνέχισε την πιλοτική λειτουργία του εντός 
του 2020 και από τη διαχείριση της λειτουργίας στους πρώτους μήνες προέκυψε ότι 
υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσής του. Η ομάδα εργασίας του προγράμματος  
προχώρησε εντός του Α΄ πενταμήνου του 2020 στις παρακάτω ενέργειες βελτίωσης, με 
στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την καλύτερη αξιοποίηση της μηχανικής 
υποστήριξής του:  

1. Έγινε υποστηρικτική αναβάθμιση στον ήδη υπάρχοντα server, με στόχο την 
καλύτερη απόδοση του λογισμικού  

2. Οργανώθηκε σε καλύτερη βάση, η χειροκίνητη  ταυτοποίηση των τίτλων που 
εντοπίζονται με την osdelnet 

3. Έγινε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά μέσω της εφαρμογής antipiracy, στοχευμένη, 
αναζήτηση  νεο-εκδοθέντων ελληνικών τίτλων σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες 
παράνομης ανάρτησης 

4. Δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα (interface) του προγράμματος, για την συνολική 
αλλά και εξατομικευμένη ενημέρωση των συμβασιούχων εκδοτών του ΟΣΔΕΛ  

5. Έγινε ειδική παραμετροποίηση στο λογισμικό, για αυτόματη αναγνώριση 
διαγραμμένων από ειδοποιήσεις απόσυρσης (DMCA’s) στο www.issuu.com που 
γινόταν χειροκίνητα ένα προς ένα. 

6. Ολοκληρώθηκε ειδική παραμετροποίηση του λογισμικού, προκειμένου να 
αυτοματοποιηθούν εργασίες χειροκίνητης ταυτοποίησης τίτλων.   

 
Πέρα από τις ενέργειες βελτίωσης του μηχανογραφικού προγράμματος που υποστηρίζει 
το πρόγραμμα, το Τμήμα Anti-piracy: 
1. Διαχειρίστηκε συνολικά 57 καταγγελίες που κατατέθηκαν από συμβασιούχους  εκδότες 

για αρχεία με σαρωμένα βιβλία στο διαδίκτυο. 
2. Με τη χρήση του προγράμματος επιτεύχθηκε η μηχανική αναζήτηση στους server των 

e-class των ΑΕΙ όπου εντοπίστηκαν αρχεία με σαρωμένα βιβλία διαθέσιμα στους 
φοιτητές των τμημάτων.  

3. Κατατέθηκαν 3 μηνυτήριες αναφορές στους διαχειριστές ομάδας στο Facebook όπου 
γινόταν ελεύθερα διακίνηση σαρωμένων βιβλίων ελλήνων εκδοτών. 

4.  Συλλέχθηκαν στοιχεία και οι απαιτούμενες πληροφορίες και συντάσσονται οι 
αναφορές προς την Επιτροπή Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) για τον αποκλεισμό 3 επιπλέον ιστοσελίδων, που θα κατατεθούν 
στον 1/2021.  
 

Οι ενέργειες και οι όποιες βελτιώσεις στη διαχείριση του προγράμματος, έγιναν με στόχο 
την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μηχανικής υποστήριξης και την ομαλή 
λειτουργία του έργου για τον περιορισμό της ηλεκτρονικής πειρατείας σαρωμένων τίτλων 



ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, που πλήττει οικονομικά το σύνολο της Αγοράς του βιβλίου, 
αποφέροντας τα παρακάτω συνολικά αποτελέσματα: 

 Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (Notice & takedown): 6.251   
 Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων: 5.756   
 Συνολικός αριθμός καταγραμμένων χρηστών που τελούν υπό 

παρακολούθηση: 506 (εκ των οποίων οι 144 εντοπίστηκαν εντός του Α΄ 
πενταμήνου του 2020)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


