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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTI-PIRACY 

Ιούνιος – Οκτώβριος 2020 
 
Α. Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου σε αριθμούς: 
 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς ταυτοποίηση  54.907* 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων  970 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 970 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (DMCA) 970 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων** 578 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 470 

 
*Τον Αύγουστο εντοπίστηκαν νέοι χρήστες του scribd.com και όπως και σε κάθε νέο 
λογαριασμό/χρήστη που εντοπίζεται, υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία και άλλο υλικό που δεν αφορά 
βιβλία. Αυτό εξηγεί το τεράστιο νούμερο από τη διαδικασία διερεύνησης, συγκριτικά με τον αριθμό 
των ελληνικών βιβλίων που εντοπίζονται.    
**Οι αποσύρσεις αφορούν τίτλους που διαγράφηκαν εντός του διαστήματος Ιουνίου-Οκτωβρίου 
2020. Η διαφορά που προκύπτει από τις ειδοποιήσεις αποσύρσεις, οφείλεται στα αρχεία σε διάφορα 
blogs, που δεν ανταποκρίνονται και η εργασία είναι σε εξέλιξη. Οι συνολικές διαγραφές αρχείων 
σαρωμένων βιβλίων από την αρχή του έτους 2020 ξεπερνούν τις 6.000. 
 
Β. Ενέργειες του Τμήματος Anti – piracy  
 
Από τον Ιούλιο του 2020 δεχθήκαμε πληροφορίες και καταγγελία για την ομάδα“Ελληνικά Βιβλία 
PDF”  στο Facebook με παράνομα αναρτημένα βιβλία.  

To τμήμα antipiracy του ΟΣΔΕΛ παρακολούθησε στενά την εν λόγω ομάδα παράνομα 
αναρτημένων βιβλίων σε Pdf. Αρχικά πραγματοποίησε εγγραφή στην ομάδα γεγονός που έδωσε 
τη δυνατότητα της αναλυτικής καταγραφής όλων των αναρτημένων τίτλων. Επίσης, με τον 
τρόπο αυτό εντοπίστηκαν οι διαχειριστές της ομάδας. Κατόπιν, όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 
μεταβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία και (μετά από την έγκριση του ΔΣ, στις 31/7/2020) 
κατατέθηκαν μηνύσεις προς τους τρεις διαχειριστές. 

Τον Σεπτέμβριο το τμήμα antipiracy υπέβαλλε ηλεκτρονική καταγγελία απόσυρσης/ κλεισίματος 
της ομάδας, προς τους διαχειριστές του fb. Το fb αφού ζήτησε μεταφρασμένο στα αγγλικά 
καταστατικό του οργανισμού για να πιστοποιήσει το ποιοι είμαστε και με ποια ιδιότητα ζητάμε 
το κλείσιμο της εν λόγω ομάδας, προχώρησε στην ενέργεια που ζητούσαμε και έκλεισε οριστικά 
την ομάδα. 

Για την ευαισθητοποίηση των χρηστών του fb αναφορικά με τέτοιου είδους φαινόμενα έγινε  
σχετική ανάρτηση στην σελίδα του ΟΣΔΕΛ στο fb (η οποία και προωθήθηκε στοχευμένα σε 



 
ευρύτερο κοινό με πολύ θετικά αποτελέσματα. Δείτε εδώ το σχετικό report αποτελεσμάτων 
απήχησης της εν λόγω ενέργειας.  

ον Ιούλιο  
 
Τον Αύγουστο παρόλο που ήταν μήνας περιορισμένης απασχόλησης λόγω των καλοκαιρινών 
διακοπών, του εξωτερικού συνεργάτη και του προσωπικού του ΟΣΔΕΛ, εντοπίστηκαν νέοι χρήστες 
με χιλιάδες αρχεία, που η διαχείριση τους είναι ένα έργο που διήρκησε  μέχρι και τον Σεπτέμβριο, 
οπότε και έγιναν οι συνολικές διαγραφές τίτλων. Κάθε νέος χρήστης συνεπάγεται πολλές εργατοώρες 
δουλειάς για την ταυτοποίηση του η οποία για τον μεγαλύτερο όγκο του υλικού γίνεται χειροκίνητα 
(ένα προς ένα) με αποτέλεσμα ο αριθμός των διαγραμμένων βιβλίων να μην είναι μεγάλος. Η 
επεξεργασία αυτών ολοκληρώθηκε μέσα στον 10/2020 και οι αντίστοιχες διαγραφές τίτλων έγιναν 
μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020. 
 
Τον Σεπτέμβριο με απόφασή της η ΕΔΠΠΙ (Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής 
Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων)  διέταξε τη 
διακοπή πρόσβασης σε 263 συνολικά ονόματα χώρου (domain names), που συνδέονται με 
δραστηριότητες online πειρατείας. Η απόφαση αφορά πασίγνωστα domain names, μεταξύ αυτών: 
gamato, xrysoi, teniesonline, tenies-online, oipeirates.tv και .se, tainio-mania.co, liomenoi.com, 
magico.one, substv.club και substv.gr, subs4free.info, κ.ά. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών δικτύου 
(όπως οι Cosmote, Vodafone, Wind, Forthnet κ.λπ.) διέκοψαν την πρόσβαση των χρηστών τους σε 
όλους τους  ιστότοπους.  
Παράλληλα η εν λόγω απόφαση καταφέρει καίριο πλήγμα και στη διακίνηση παράνομα 
αναρτημένων, σαρωμένων αρχείων με περιεχόμενο ολόκληρα βιβλία. Ειδικότερα, η  ιστοσελίδα 
www.magico.com, είχε ήδη εντοπιστεί από το πρόγραμμα antipiracy του ΟΣΔΕΛ, μετά από 
καταγγελία συμβασιούχου – εκδότη του Οργανισμού, και τελούσε υπό παρακολούθηση. Βάσει των 
στοιχείων που έχουν συλλεχθεί μέχρι και σήμερα, περισσότεροι από 10.700 τίτλοι ήταν διαθέσιμοι 
σε ένα δίκτυο χρηστών, αυστηρά επιλεγμένο από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, έναντι 
μηνιαίας συνδρομής. Με άλλα λόγια, οι κάτοχοι της ιστοσελίδας, με παράνομο τρόπο, 
εμπορεύονταν, αποκτώντας σημαντικό κέρδος -καθώς αποσπούσαν χρηματικά ποσά από τους 
χρήστες χωρίς να καταβάλουν αποζημίωση στους δικαιούχους- το πνευματικό έργο των 
δημιουργών. 

Τον Οκτώβριο το τμήμα διαχειρίστηκε και μεμονωμένες καταγγελίες από συμβασιούχους εκδότες 
και δημιουργούς. Οι πληροφορίες αυτές, όπως έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές αποτελούν μεγάλη 
βοήθεια για τον εντοπισμό και άλλων χρηστών αλλά και άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο με 
παράνομα αναρτημένο υλικό. Πέρα από τους χρήστες των ιστοσελίδων www.scribd.com και 
www.issuu.com , διαδεδομένες στο ελληνικό κοινό για το δικαίωμα που παρέχουν στους χρήστες 
τους να αναρτούν ελεύθερα σαρωμένα αρχεία, δεχθήκαμε επίσης καταγγελίες για πληκτρολογημένα 
μικρά και μεγάλα αποσπάσματα έργων ελλήνων δημιουργών σε αντίστοιχες σελίδες στο facebook 
και blog, αλλά και καταγγελίες για αναρτήσεις σαρωμένων αποσπασμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
και το ΕΚΠΑ. 

Για τις σελίδες στο facebook έχουν γίνει αντίστοιχες επιστολές/καταγγελίες, μέσω των ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων επικοινωνίας που υπάρχουν. Δυστυχώς διαπιστώσαμε πως οι περισσότεροι δεν 
γνωρίζουν πως ανάλογες δημοσιεύσεις αποσπασμάτων λογοτεχνικών κειμένων και ποιημάτων, 
αποτελούν παράνομη πράξη εις βάρος των πνευματικών δικαιωμάτων εκδοτών και δημιουργών. 
Παρακολουθούμε τις σελίδες και τις σταδιακές αποσύρσεις των κειμένων που κάνουν οι διαχειριστές 
τους. 



 
Ειδικά για τα blog, μετά από τις ενέργειες του τμήματος (καταγραφή αναρτημένων αρχείων, 
καταγραφή αναρτημένων αποσπασμάτων ελλήνων πεζογράφων και ποιητών) στέλνονται επιστολές 
ενημέρωσης και καταγγελίας για την παράνομη χρήση των έργων χωρίς τη συγκατάθεση των 
δημιουργών και εκδοτών τους. Παρακολουθούμε τις διαγραφές των αποσπασμάτων και αρχείων. 
Υπάρχουν ανάμεσα τους και πολλά πληκτρολογημένα αποσπάσματα έργων που είναι πλέον public 
domain, όπου δεν θίγονται δικαιώματα. Παραμένουμε σε επικοινωνία με τους διαχειριστές και 
παρακολουθούμε τις επόμενες αναρτήσεις. 

Σε blog που η επικοινωνία με τον διαχειριστή στάθηκε αδύνατη, παλαιό blog με ανενεργή την 
διεύθυνση επικοινωνίας αλλά με διαθέσιμο υλικό ελεύθερα προσβάσιμο από οποιοδήποτε χρήστη,  
του διαδικτύου, αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος απευθείας προς την Google για τη διακοπή 
λειτουργίας ολόκληρου του blog. Στάλθηκε το αντίστοιχο αίτημα, ακολούθησε αλληλογραφία με 
εξουσιοδοτήσεις και τα ανάλογα νομιμοποιητικά μέσα στο Νοέμβριο 2020 και αναμένουμε την τελική 
απόφαση τους. Περιμένουμε την εξέλιξη του θέματος καθώς θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες 
περιπτώσεις ιστοσελίδων και blog για τα οποία δεν έχουμε θετική ανταπόκριση του αντίστοιχου 
ιδιοκτήτη/διαχειριστή.  

Με αφορμή καταγγελίες που δεχθήκαμε για σαρωμένα αποσπάσματα τίτλων συμβασιούχων μας 
εκδοτών (εκδόσεις ΙΩΝ και εκδόσεις Οκτώ) σε πανεπιστήμια, επικοινωνήσαμε με το ΕΚΠΑ και το 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανάλογα ζητήματα τα διαχειριζόμαστε σε συνεργασία με το τμήμα 
Αδειοδότησης. Οι αποσύρσεις των τίτλων έγιναν εντός 1-3 ημερών, κατόπιν επικοινωνίας και 
συνεργασίας  με τους αρμόδιους διδάσκοντες αλλά και τα τμήματα μηχανογραφικής υποστήριξης 
των έργων. Το ζήτημα χειρίζεται κατόπιν το Τμήμα Αδειοδότησης που παραμένει σε επαφή για 
περεταίρω επικοινωνία και πιθανή συνεργασία αδειοδότησης υλικού με τα αντίστοιχα τμήματα των 
πανεπιστημίων.  

Από τον Νοέμβριο του 2020, θα συνεχιστεί  πλέον ομαλά η ταυτοποίηση τίτλων από τα ευρήματα 
της μηχανικής αναζήτησης και η χειρωνακτική αναζήτηση στο διαδίκτυο μεμονωμένων τίτλων 
δικαιούχων του ΟΣΔΕΛ, από τον υπάλληλο του εξωτερικού μας συνεργάτη κου Φύτρου. Ήδη τα 
αποτελέσματα είναι θεαματικά και θα παρουσιαστούν στον επόμενο δίμηνο απολογισμό 11-12/2020. 

Με την εφαρμογή του προγράμματος Anti-piracy ο ΟΣΔΕΛ συνεχίζει συστηματικά τη διερεύνηση του 
διαδικτύου με στόχο τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό από την παράνομη πρόσβαση και 
κυκλοφορία, όσο το δυνατό περισσότερων αναρτημένων ψηφιακών αντιτύπων ελληνικών βιβλίων.   

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν χρειαστεί.  

Μιρέλλα Μπατζιανιά 
Διαχείριση Έργου Anti-Piracy 
 
 
 
 


