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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTI-PIRACY 

Ιούνιος - Αύγουστος 2021 

 

Α. Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου σε αριθμούς: 

 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς ταυτοποίηση   6.482* 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων  1.528 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 1.514 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (DMCA) 1.514 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων** 1.514 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 622 

 

*Πλήθος αρχείων προς διερεύνηση που δεν είναι όλα βιβλία 

**Οι αποσύρσεις αφορούν τίτλους που διαγράφηκαν εντός του διαστήματος Ιουνίου- Αυγούστου 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 στις ειδοποιήσεις 

απόσυρσης αρχείων (notice to take down. DMCA) που υποβάλλουμε και περιλαμβάνονται στην 

καταγγελία που κατατέθηκε στην ΕΔΠΠΙ τον Ιούνιο του 2021. Συνολικά στο τελευταίο τρίμηνο 

(1/6-31/8) παραλάβαμε, διερευνήσαμε και απαντήσαμε σε 6 καταγγελίες εκδοτών και δημιουργών. 

Όλες διερευνήθηκαν και απαντήθηκαν. Ο περιορισμένος αριθμός θεωρούμε πως οφείλεται στην 

περιορισμένη αναζήτηση των εκδοτών και δημιουργών λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. 

Μία από τις καταγγελίες αυτές αφορούσε κλειστή ομάδα στο Facebook. Κάποια από τα μέλη της, 

εκμεταλλευόμενα το περιορισμένης προβολής περιβάλλον της κλειστής ομάδας, αντάλλασσαν 

μεταξύ τους, αρχεία με σαρωμένα βιβλία. Αυτό γινόταν παρά τις συνεχείς ανοιχτές επισημάνσεις 

του διαχειριστή της για απαγόρευση αξιόποινων πράξεων. Εντοπίσαμε τον διαχειριστή και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του, επικοινωνήσαμε μαζί του, και έκλεισε την ομάδα που είχε 

δημιουργήσει. 

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. Όπως ενημερωθήκαμε, η Επιτροπή λόγω εσωτερικών διοικητικών 
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διαδικασιών, δεν συνεδρίασε για κάποιους μήνες, και αναμένουμε τις απόφαση τους εντός του 

Σεπτεμβρίου. Παρακολουθούμε στενά και μένουμε σε επικοινωνία με τον ΟΠΙ.  

Με την έγκριση των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί, από τον ΟΣΔΕΛ και άλλους ΟΣΔ, 

αναμένουμε τον τριετή αποκλεισμό 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). 

3. Το πιλοτικό διάστημα λειτουργίας της νέας εφαρμογής εκδοτών (Interface) του 

προγράμματος Anti-piracy. Τον 5/2021 αποφασίστηκε η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της 

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

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) συμμετέχουν στο πιλοτικό διάστημα λειτουργίας. Η νέα εφαρμογή παρέχει 

μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι οι εκδότες τίτλους (ευπώλητα) που επιθυμούν 

να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα. Οι τίτλοι αναζητούνται μηχανικά και χειροκίνητα για τον 

εντοπισμό παράνομων αντιγράφων στο διαδίκτυο. Η εμπειρία και οι πληροφορίες που 

συλλέγονται στο πιλοτικό στάδιο θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή προσαρμογή της 

«μηχανικής αναζήτησης» ώστε και η στοχευμένη αναζήτηση τίτλων, να μπορεί να γίνεται με 

ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζοντας τη «χειροκίνητη αναζήτηση», με πολλαπλά συνολικά οφέλη στον 

χρόνο αναζήτησης και εντοπισμού αλλά παράλληλα και στο κόστος σε ανθρωποώρες 

απασχόλησης. 

4. Η νέα μόνιμη στήλη στο μηνιαίο NL του Οργανισμού με θέματα για την καταπολέμηση της 

πειρατείας, που εγκαινιάστηκε τον Μάιο 2021, συνεχίζει να ενημερώνει τους παραλήπτες για τα 

θέματα της πειρατείας και το πρόγραμμα Antipiracy του ΟΣΔΕΛ.  

5. Από τις αναζητήσεις του τμήματος στο διαδίκτυο, από κάθε αφορμή, αλλά και τις καταγγελίες 

που διαχειριστήκαμε εντοπίστηκαν και νέες ιστοσελίδες αλλά και επιπλέον διευθύνσεις 

παλαιότερων με παράνομα αναρτημένα αρχεία που περιέχουν σαρωμένα βιβλία. Στάλθηκαν 

επανειλημμένως ειδοποιήσεις απόσυρσης αρχείων (notice to take down, DMCA) για διάφορους 

τίτλους που εντοπίσαμε χωρίς κάποια απάντηση στα αιτήματά μας για διαγραφές από τους 

διαχειριστές τους. Η εξειδικευμένη μηχανική διερεύνηση των χαρακτηριστικών και της δομής του 

περιεχομένου των ιστοσελίδων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από τη χειροκίνητη 

αναζήτηση τίτλων από το Τμήμα Anti-piracy, θα βοηθήσουν στον προγραμματισμό της μηχανικής 

«σάρωσης» όλου του διαθέσιμου περιεχομένου των ιστοσελίδων για την ταυτοποίηση ελληνικών 

τίτλων. Στόχος μας είναι η πληρέστερη  καταγραφή  αρχείων  ελληνικών βιβλίων που περιέχονται 

στις διάφορες ιστοσελίδες αναφοράς, ώστε να  μας επιτρέψει την υποβολή ενός πλήρως 

τεκμηριωμένου νέου αιτήματος προς την ΕΔΠΠΙ σύντομα.        

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για τον περιορισμό της πειρατείας.   

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστεί.  

Μιρέλλα Μπατζιανιά 

Υπεύθυνη Τμήματος Anti-Piracy 

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

