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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTI-PIRACY 

Απρίλιος -Ιούνιος 2022 

 

Α. Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου σε αριθμούς: 

*Πλήθος αρχείων προς διερεύνηση που δεν είναι όλα βιβλία 

**Οι αποσύρσεις αφορούν τίτλους που διαγράφηκαν εντός του διαστήματος Απριλίου- Ιουνίου 

2022.  

 

Β. Ενέργειες του Τμήματος Anti–piracy  

 

• Οι καταγγελίες που παραλάβαμε στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 από συμβασιούχους 

εκδότες, αναφέρονται κυρίως σε αναρτήσεις σαρωμένων βιβλίων. Από το πλήθος των 

καταγγελιών και τις ιστοσελίδες που μας καταγγέλθηκαν, διαπιστώσαμε πως οι αποφάσεις 

της Επιτροπής για τη διακοπή πρόσβασης  σε ιστοσελίδες και ο ταυτόχρονος αποκλεισμός 

των 8 IP addresses των δημοφιλέστερων πειρατικών ιστοσελίδων του εξωτερικού, έφερε 

πλήγμα στην εύκολη πρόσβαση τους από έλληνες χρήστες. Οι διαχειριστές τους, 

υποχρεούνται να προβούν σε τεχνικές αλλαγές, αν θέλουν να  εξυπηρετήσουν την 

πρόσβαση στο παράνομο υλικό και για τους έλληνες χρήστες.                                      

Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 παραλάβαμε, διερευνήσαμε και απαντήσαμε σε 7 

καταγγελίες. Δυστυχώς, ήδη μέσα στον Ιούλιο και μόλις 3 μήνες μετά τον αποκλεισμό  

αυξάνονται οι καταγγελίες για νέες ιστοσελίδες που σε μια πρώτη διάγνωση αφορούν 

εναλλακτικές/παράλληλες νέες ιστοσελίδες των γνωστών πειρατικών.  

 

Παράλληλα, και με το πέρας της σχολικής περιόδου ήρθαν στο προσκήνιο και πάλι 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς ταυτοποίηση   19.996* 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων  1.596 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 1.549 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (DMCA) 1.549 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων** 1.549 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 1.514 
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πειρατικές αναρτήσεις videos στο YouTube όπου γίνονται αναγνώσεις και προβολή 

ολόκληρων παιδικών βιβλίων. Έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα μας διαγραφής των αρχείων 

(DMCA). Παρακολουθούμε συγκεκριμένα κανάλια με πολλαπλές αναρτήσεις καθώς  

-- δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας με τους διαχειριστές τους και  

--    δεν μπορούμε να αιτηθούμε γενικό αποκλεισμό τους καθώς όλο το αναρτημένο υλικό 

δεν υπάγεται σε έργα προστατευόμενα από τον ΟΣΔΕΛ. 

 

• Εργασίες για νέες καταγγελίες και ενέργειες. 

Με αφορμή πληροφορίες για νέες ιστοσελίδες, είτε από τις καταγγελίες που παραλάβαμε είτε 

από την αναζήτηση έργων που κάνουμε στο διαδίκτυο, εργαστήκαμε και προετοιμάσαμε 

υποστηρικτικό υλικό για συμπληρωματικά αιτήματα προς την ΕΔΠΠΙ, για νέες ιστοσελίδες. 

Άλλες ενέργειες ή προγραμματισμένες εργασίες δεν έγιναν, λόγω φόρτου εργασίας σε άλλα 

αντικείμενα του Οργανισμού λόγω της διανομής δικαιωμάτων. 

Συνεχίζουμε, πάντα βάσει των δυνατοτήτων μας, τις προσπάθειες μας για τον περιορισμό της 

πειρατείας.   

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστεί.  

Μιρέλλα Μπατζιανιά 

Διαχείριση Έργου Anti-Piracy 

 

 

 

 


