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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTI-PIRACY 

Απρίλιος – Μάιος 2021 

 

Α. Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου σε αριθμούς: 

 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς ταυτοποίηση   7.553* 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων  951 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 951 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (DMCA) 951 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων** 950 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 618 

 

*Πλήθος αρχείων προς διερεύνηση που δεν είναι όλα βιβλία 

**Οι αποσύρσεις αφορούν τίτλους που διαγράφηκαν εντός του διαστήματος Απριλίου- Μαΐου 2021.  

 

Β. Ενέργειες του Τμήματος Anti – piracy  

 

1. Οι καταγγελίες που παραλαμβάνουμε και διαχειρίζεται το Τμήμα έχουν μειωθεί αρκετά και 

πιστεύουμε πως οφείλεται στις γιορτινές ημέρες του Πάσχα (χονδρικά 15 ημερών 23/4 – 10/5) αλλά 

και την παράλληλη λήξη του μακροσκελούς lockdown. Το άνοιγμα της αγοράς και οι ανάγκες που 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, πιθανότατα περιόρισε την ενασχόληση με το διαδίκτυο των 

επαγγελματιών, εκδοτών και δημιουργών. Παράλληλα οι καταγγελίες που διαχειριστήκαμε 

αναφέρονται κυρίως στις γνωστές πειρατικές ιστοσελίδες του εξωτερικού που δεν αποκρίνονται 

στα DMCA που κάνουμε και περιλαμβάνονται στην καταγγελία που κατατέθηκε ήδη στην ΕΔΠΠΙ. 

Συνολικά στο τελευταίο δίμηνο (1/4 - 31/5) παραλάβαμε, διερευνήσαμε και απαντήσαμε σε 6 

καταγγελίες εκδοτών και δημιουργών. Όλες διερευνήθηκαν και απαντήθηκαν.  

Αξίζει να σημειωθεί και πάλι, πως ακόμη δεχόμαστε συστηματικά πληροφορίες/καταγγελίες από 

εκδότες και δημιουργούς που έχουμε συνεργαστεί τουλάχιστον άλλη μια φορά.  

2. Κατατέθηκε το αίτημα προς την ΕΔΠΠΙ, και αναμένουμε την απόφαση της Επιτροπής. 

Παρακολουθούμε καθημερινά την αντίστοιχη ιστοσελίδα αναμένοντας την τελική απόφαση για την 

έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκδοτών που έχουν κάνει καταγγελίες για τους ιστότοπους που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση. Με την έγκριση των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί, από τον 

ΟΣΔΕΛ και άλλους ΟΣΔ, αναμένουμε τον τριετή αποκλεισμό πρόσβασης στις ιστοσελίδες αυτές από 

όλους τους παρόχους στην Ελλάδα (Vodafone, Cosmote, Wind, Forthnet). 

3. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα η νέα εφαρμογή εκδοτών 

(Interface) του προγράμματος Anti-piracy. Η εφαρμογή παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε κατά τη 

συνεδρίαση του ΔΣ την 6/5/2021. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε και η έναρξη της πιλοτική 

λειτουργίας της μέχρι την 30/9/2021. Τέσσερεις (4) εκδοτικές επιχειρήσεις, (ΔΙΟΠΤΡΑ, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 

ΑΙΟΛΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) έχουν ενημερωθεί για τη λειτουργία και χρήση της και αναμένεται 

σύντομα η συνεργασία  με άλλα 2 εκδοτικά (ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΙΚΑΡΟΣ)  για την παρουσίαση της 

εφαρμογής και την ένταξή τους στο πιλοτικό πρόγραμμα. Όλες οι εκδοτικές επιχειρήσεις 



 

αποδέχθηκαν το αίτημα μας για το πιλοτικό πρόγραμμα και δεχθήκαμε ιδιαίτερα θετικά σχόλια 

τόσο για τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του interface όσο και για τα αποτελέσματα του έργου 

μας.  

4. Καθώς ο Οργανισμός διαπίστωσε την ανάγκη ενημέρωσης, όχι μόνο για τα αποτελέσματα, αλλά 

και για τη λειτουργία του Προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών, τι αποτελεί 

πειρατεία στο διαδίκτυο, κτλ., σχεδίασε ένα μόνιμο σημείο αναφοράς για την πειρατεία στον 

ιστότοπο www.osdel.gr. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν αναλυτικές και επικαιροποιημένες 

πληροφορίες για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωσή τους. Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, 

μέσω του ευδιάκριτου banner, ο κάθε ενδιαφερόμενος μεταφέρεται στη λίστα επιλογών του Anti-

piracy. Το έργο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας για τα κείμενα και της 

Γραμματείας Διοίκησης για τα διαδικαστικά των αναρτήσεων της νέας αυτής υπό-ενότητας. 

5. Παράλληλα εγκαινιάστηκε μια νέα μόνιμη στήλη στο μηνιαίο NL του Οργανισμού με θέματα για 

την καταπολέμηση της πειρατείας. Το πρώτο δημοσίευμα κυκλοφόρησε στο NL Μάιου που 

στάλθηκε πριν λίγες ημέρες. Την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του δυο νέα εκδοτικά (ΚΑΤΟΠΤΡΟ 

και ΙΩΛΚΟΣ) επικοινωνήσαν μαζί μας και έστειλαν καταγγελίες για πειρατικές αναρτήσεις και με 

πολύτιμες πληροφορίες και νέες ιστοσελίδες που θα εξεταστούν μέσα στον Ιούνιο. 

6. Από τις αναζητήσεις του τμήματος στο διαδίκτυο εντοπίστηκε νέα ιστοσελίδα με παράνομα 

αναρτημένα αρχεία που περιέχει σαρωμένα βιβλία. Πρόκειται για την ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.pdfdrive.com. Στάλθηκαν επανειλημμένως DMCA για διάφορους τίτλους που 

εντοπίσαμε χωρίς κάποια απάντηση στα αιτήματά μας για διαγραφές από τους διαχειριστές τους. 

Μετά από διερεύνηση και χειροκίνητη αναζήτηση τίτλων από το Τμήμα Anti-piracy, εντοπίστηκαν 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων προγραμματίστηκε η μηχανική αναζήτηση ώστε να 

«διαβάζει» τα δεδομένα των ιστοσελίδων, για την πλήρη καταγραφή όλων των τίτλων ελληνικών 

βιβλίων που περιέχονται. Στόχος αυτής της καταγραφής είναι ο εντοπισμός πολλών τίτλων που θα 

μας επιτρέψει την υποβολή νέου αιτήματος προς την ΕΔΠΠΙ.        

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για τον περιορισμό της πειρατείας.   

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστεί.  

Μιρέλλα Μπατζιανιά 

Διαχείριση Έργου Anti-Piracy 

 

 

 

 

https://www.osdel.gr/el/pages/1150-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/2542-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-antipiracy
https://www.osdel.gr/el/news/3082-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%B5%CE%BB-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://www.pdfdrive.com/

