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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTI-PIRACY 

Ιανουάριος - Μάρτιος 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 Ιανουαρίου- 

Μαρτίου 2022.  

 

Β. Ενέργειες του Τμήματος Anti–piracy  

1. Οι καταγγελίες που παραλάβαμε στο τελευταίο τρίμηνο από συμβασιούχους εκδότες, 

αναφέρονται κυρίως στις γνωστές πειρατικές ιστοσελίδες του εξωτερικού που δεν 

αποκρίνονται στα DMCA που υποβάλλουμε και περιλαμβάνονται στην καταγγελία που 

καταθέτουμε προς την ΕΔΠΠΙ. Από τις καταγγελίες εντοπίστηκαν και δυο νέες 

ιστοσελίδες με παράνομα αναρτημένο υλικό βιβλίων στο εξωτερικό.  

Επίσης παραλαμβάνουμε αρκετές καταγγελίες για ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν στο 

υλικό τους, όχι αυτούσια αρχεία με περιεχόμενο βιβλία, αλλά ενεργούς συνδέσμους (Links) 

προς ιστοσελίδες όπου διανέμεται παράνομο υλικό. Όλες οι  επικοινωνίες που έγιναν με 

τους διαχειριστές των αντίστοιχων ελληνικών ιστοσελίδων είχαν θετικό αποτέλεσμα με 

άμεση διαγραφή των αντίστοιχων συνδέσμων. Με όσους επικοινωνήσαμε, δυστυχώς 

διαπιστώσαμε πως ταυτίζουν την πειρατεία μόνον με ενέργειες που αποδίδουν κάποιο 

οικονομικό όφελος. Όπως διαπιστώνεται από τις επικοινωνίες μας,  εξακολουθεί και 

υπάρχει άγνοια για τη διαχείριση των προστατευόμενων έργων στο διαδίκτυο, καθώς 

σπάνια συνδέονται οι σχετικές ειδήσεις για την πειρατεία με την καθημερινή πρακτική.   

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 παραλάβαμε, διερευνήσαμε και απαντήσαμε σε 9 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς ταυτοποίηση   9.273* 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων  1.562 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 1.519 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (DMCA) 1.519 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων** 1.519 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 1.175 
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καταγγελίες από εκδότες και 2 καταγγελίες από δημιουργούς. Όλες οι καταγγελίες 

διερευνήθηκαν.  

 

2. Υποβολή αιτημάτων προς την ΕΔΠΠΙ και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν, με διακοπή 

πρόσβασης σε ιστότοπους στο α΄ τρίμηνο του 2022. 

Με την απόφασή της Νο 37/2021, που δημοσιεύτηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2022, η 

Επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα του ΟΣΔΕΛ και διέταξε τους παρόχους διαδικτύου να 

προχωρήσουν στη διακοπή της πρόσβασης στους παρακάτω ιστότοπους που 

διακινούσαν παράνομα προστατευόμενο περιεχόμενο: cupdf.com, pdfslide.org, 

pdfslide.net, pdfslide.us, pdfslide.tips, dokumen.tips, vdocuments.mx, vdocuments.site, 

vdocuments.in, vdocuments.es, fdocuments.org, fdocuments.fr, fdocuments.net, 

fdocuments.in, fdocuments.us και pdfdrive.com. Οι πάροχοι COSMOTE, Vodafone και 

Wind, συμμορφούμενοι με την απόφαση της ΕΔΠΠΙ, διέκοψαν την πρόσβαση και στους 

16 προαναφερθέντες ιστότοπους προς χρήστες διαδικτύου από τον Ιανουάριο του 2022. 

Εκδόθηκε η απόφαση της ΕΔΠΠΙ, αρ. 57/2022, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 

2022, και η οποία απαντά επίσης θετικά στη συμπληρωματική καταγγελία του ΟΣΔΕΛ για 

τα καινούργια domain names των πειρατικών ιστοσελίδων Library Genesis, ΖLibrary και 

TRELLAS. Η Επιτροπή με την απόφαση αυτή διατάσσει τους παρόχους σε διακοπή 

πρόσβασης στα συγκεκριμένα domain names. Tα domain names στα οποία διακόπηκε η 

πρόσβαση είναι τα εξής: libgen.fun, singlelogin.app, trelas.club, libgen.kred, singlelogin.me, 

ec.library.bz, 1lib.limited, libgen.unblockit.bz, 1lib.vip, libgen.unblockit.me, 3lib.net, 

libgen.unblockit.tv, art1lib.org, libgen.unblockit.how, b-ok.xyz, booksc.xyz, 1lib.in, 1lib.net, 

1lib.pl, 1lib.sk, b-ok.com, b-ok.lat, sng1lib.org, 1lib.domains, b-ok.global, el.booksc.org. 

Οι πάροχοι COSMOTE, Vodafone και Wind, συμμορφούμενοι με την απόφαση της ΕΔΠΠΙ, 

διέκοψαν την πρόσβαση και στους 27 προαναφερθέντες ιστότοπους από τον Μάρτιο 

του 2022. Η ισχύς της απόφασης, θα παραμείνει σε ισχύ τα επόμενα τρία (3) χρόνια. 

Η Επιτροπή με την υπ’  αρ. 63/2022 απόφασή της, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 

2022, έκανε δεκτό αίτημα του Οργανισμού που κατατίθεται για πρώτη φορά για 

ιστοσελίδες με πειρατικό περιεχόμενο προστατευμένων έργων του λόγου. 

Ο ΟΣΔΕΛ, κάνοντας χρήση μιας νέας δυνατότητας που δίνει ο νόμος, υπέβαλε αίτημα 

στην ΕΔΠΠΙ ζητώντας τη διακοπή πρόσβασης σε οκτώ IP addresses των πειρατικών 

ιστοσελίδων Library Genesis, ΖLibrary και TRELLAS. 

Ο ν. 4821/2021, όπως τροποποιεί την παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993, παρέχει 

για πρώτη φορά τη δυνατότητα στον καταγγέλλοντα να ζητήσει τη διακοπή της 

πρόσβασης, όχι μόνο στο domain name, αλλά και στην IP address των πειρατικών 

ιστοσελίδων. Η ρύθμιση αυτή επιφέρει καίριο πλήγμα στις πειρατικές ιστοσελίδες, καθώς, 
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για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, απαιτείται αναζήτηση και μεταφορά σε άλλο 

πάροχο ή νέο αίτημα για IP address, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και κοστοβόρο. 

3. 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 νέα αιτήματα προς την ΕΔΠΠΙ, για νέες 

ιστοσελίδες, αλλά και νέα domain names των ήδη υπο-παρακολούθηση ιστοσελίδων. Τα 

αιτήματα γίνονται σε συνεργασία: 

- με τον εξωτερικό συνεργάτη, για την μαζική εξόρυξη δεδομένων από τις ιστοσελίδες, 

και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των έργων μέσω της οσδέλνετ, και 

- με τη Νομική Υπηρεσία του ΟΣΔΕΛ για τη ορθή σύνταξη των αιτημάτων 

Επίσης, εργαστήκαμε και συλλέξαμε υλικό για μία νέα μηνυτήρια αναφορά για χρήστες 

που αναρτούν αρχεία με σαρωμένα βιβλία, που θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατό. 

Άλλες ενέργειες ή προγραμματισμένες εργασίες δεν έγιναν στο α΄ Τρίμηνο του 2022, λόγω 

φόρτου εργασίας σε διάφορα άλλα αντικείμενα του Οργανισμού. 

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 

 

 

 

 


