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Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020 
 
Α. Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου 
 

Νέα link τίτλων βιβλίων 454.868 

Συνολικός αριθμός ελληνικών τίτλων 8.237 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 2.809 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης 2.809 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων 2.809 

Συνολικός αριθμός καταγραμμένων χρηστών 175 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 270 

 
 Η ταυτοποίηση των τίτλων έχει μέση απόδοση στο δίμηνο 34,10% και αναμένεται η συνεχής 

αύξηση του ποσοστού αυτού στη συνέχεια. Αυτό θα επιτευχθεί τόσο από την βοήθεια του 
επιπλέον εργαζόμενου με την ταυτοποίηση τίτλων ως αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας της 
όσο και από την παρακολούθηση και βελτίωση των κριτηρίων αναζήτησης των ελληνικών 
τίτλων ανάμεσα στα εκατομμύρια αναρτημένα αρχεία. 

 Οι υπό παρακολούθηση μπαίνουν οι χρήστες εκείνοι που έχουν αναρτήσει μεγάλο αριθμό 
τίτλων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής και όχι 1-5 τίτλους σε όλη τη διάρκεια του 
λογαριασμού τους. 

 
Β. Αναλυτικά αποτελέσματα ανά μήνα 
 

 Ιανουάριος Φεβρουάριος 

Νέα link τίτλων βιβλίων 189.361 265.507 

Συνολικός αριθμός ελληνικών τίτλων 3.584 4.653 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 1.124 1.685 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης 1.124 1.685 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων 1.124 1.685 

Συνολικός αριθμός καταγγραμμένων χρηστών 139 36 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση 
συνολικά 270 270 

Ποσοστό ταυτοποίησης ελληνικών τίτλων 31,36% 36,21% 



 
Γ. Συνοπτικός πίνακας των υπό παρακολούθηση ιστοσελίδων για ανεύρεση παράνομα 
αναρτημένων τίτλων ελληνικής βιβλιοπαραγωγής 
 
 

Ιστοσελίδα αναρτήσεων Θέση Alexa 

scribd.com 
                           

228  

issuu.com 
                           

476  

epdf.pub 
                        

3.426  

bookfi.net 
                     

17.139  

pubhtml5.com 
                     

32.341  

24grammata.com 
                     

49.823  

edoc.pub 
                   

112.732  

hellasddl.eu 
                   

202.021  

ebook-dl.com 
                   

643.159  

vivlio2ebook.blogspot.com 
               

3.384.523  

greekhacking.gr 
               

7.089.459  

pernoamparizabooks.wordpress.com 
               

7.443.608  
 
 
Δ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ 

Καταγγελία για ιστότοπο vivlio2ebook.blogspot.com από Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ  

Πρόκειται για ιστότοπο ελεύθερης και χωρίς κωδικούς πρόσβασης. Έγινε καταλογογράφηση 
ολόκληρου του περιεχομένου και αφού εντοπίστηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας και των 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων, έγινε αποστολή καταγγελίας απόσυρσης (DMCA) στους κατόχους 
που διαχειρίζονται τα ψηφιακά αρχεία καθώς στον ιστότοπο (blogspot.com) που φιλοξενούνται 
οι σελίδες.  Οι τίτλοι διαγράφηκαν.Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι τα αρχεία βρίσκονται και 
σε διάφορους άλλους ιστότοπους (file parking: mediafire.com)  ενώ οι σελίδες ( οι οποίες 
περιέχουν απλά περιγραφή και σύνδεσμο που «οδηγεί» σε άλλο ιστότοπο για κατέβασμα) σε 
servers της Goggle (blogspot.com).  

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστεί.  

Μιρέλλα Μπατζιανιά 
Διαχείριση Έργου Anti-Piracy του ΟΣΔΕΛ 
 


