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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTI-PIRACY 

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021 

 

Α. Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου σε αριθμούς: 

 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς 

ταυτοποίηση   
6.470* 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων  977 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 977 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (DMCA) 946 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων** 946 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 870 

 

*Πλήθος αρχείων προς διερεύνηση που δεν είναι όλα βιβλία 

**Οι αποσύρσεις αφορούν τίτλους που διαγράφηκαν εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου- 

Οκτωβρίου 2021.  

 

Β. Ενέργειες του Τμήματος Anti–piracy  

 

1. Οι καταγγελίες που παραλαμβάνουμε και διαχειρίζεται το Τμήμα αναφέρονται κυρίως 

στις γνωστές πειρατικές ιστοσελίδες του εξωτερικού που δεν αποκρίνονται στα DMCA που 

υποβάλλουμε και περιλαμβάνονται στην καταγγελία που έχει κατατεθεί στην ΕΔΠΠΙ. 

Συνολικά στο τελευταίο δίμηνο (1/9-31/10) παραλάβαμε, διερευνήσαμε και απαντήσαμε σε 

11 καταγγελίες εκδοτών και δημιουργών. Οι περισσότερες διερευνήθηκαν και 

απαντήθηκαν.  

Αξίζει να σημειώσουμε πως διαχειριστήκαμε μια υπόθεση που ξεκίνησε από πολλαπλές 

καταγγελίες εκδοτών για την ίδια ομάδα στο FB, mama life, όπου διαπιστώθηκε διακίνηση 

σαρωμένων βιβλίων σε αρχεία τύπου PDF, και ένα blog με την ίδια διαχειρίστρια με αυτή 

της ομάδας του Facebook. Δυστυχώς όλες οι πληροφορίες δεν φτάνουν έγκαιρα και 

απευθείας στο τμήμα του ΟΣΔΕΛ ώστε να τις διαχειριστούμε κεντρικά, και με τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα, για όλους τους πληττόμενους εκδότες. Μετά και από τις ενέργειες 

μας, τo blog -και όλο του το περιεχόμενο- έχει διαγραφεί όπως και η ομάδα στο Facebook 
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έκλεισε μετά από επικοινωνία με τη διαχειρίστρια που δεν κατείχε η ίδια υλικό αλλά 

χρησιμοποιούσε υλικό από την πειρατική ιστοσελίδα trellas.com, την οποία έχουμε 

περιλάβει στις σελίδες του αιτήματος μας προς την ΕΔΠΠΙ για διακοπή πρόσβασης. Μένει 

υπό παρακολούθηση για κάθε επόμενη ενέργεια της.  

2. Παραλάβαμε τη θετική απόφαση της Επιτροπής του ΟΠΙ (ΕΔΠΠΙ) στο αίτημα που 

καταθέσαμε. Με την έγκριση των αιτημάτων μας επιτεύχθηκε ο τριετής αποκλεισμός 

πρόσβασης στις ιστοσελίδες 1lib.org, 2-lib.org , bg1lib.org , book4you.org, bookos-

z1.org, booksc.org, cn1lib.org, de1lib.org, gr1lib.org, it1lib.org, kudpf.net, libgen.rs, 

ru1lib.org, singlelogin.org, tr1lib.org, trellas.info από όλους τους παρόχους στην Ελλάδα 

(Vodafone, Cosmote, Wind, Forthnet & VPN). Το μεγάλο πλήθος των ιστοσελίδων και το 

πλήθος των διακινούμενων αρχείων, προκάλεσαν το ενδιαφέρον του Τύπου που 

δημοσιοποίησε σε μεγάλη κλίμακα  το σχετικό  Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το τμήμα 

Επικοινωνίας του ΟΣΔΕΛ. Μέσα στον Νοέμβριο γίνεται αντίστοιχη καμπάνια στο Facebook.  

Ετοιμάζεται ήδη μια συμπληρωματική αίτηση προς την ΕΔΠΠΙ με τις νέες διευθύνσεις από 

όπου λειτουργούν οι παράνομες ιστοσελίδες μετά τον αποκλεισμό τους. 

3. Ετοιμάζουμε όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό για νέο αίτημα μας, το τρίτο κατά 

σειρά στο 2021, προς την ΕΔΠΠΙ για τον αποκλεισμό πρόσβασης και σε νέες πειρατικές 

ιστοσελίδες, καθώς και μια μηνυτήρια αναφορά προς 5 ακόμη χρήστες που αναρτούν 

σαρωμένα βιβλία.   

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για τον περιορισμό της πειρατείας.   

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστεί.  

Μιρέλλα Μπατζιανιά 

Διαχείριση Έργου Anti-Piracy 

 

 

 

 


