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Τμήμα Anti-piracy  

Απολογισμός 2021 

 

Α. Συνολικά Αποτελέσματα έτους σε αριθμούς: 

 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς 

ταυτοποίηση   
31.419* 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων που εντοπίστηκαν 5.799 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 5.684 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (DMCA) 5.653 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων** 5.555** 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 923 

 

 

*Πλήθος αρχείων που διερευνήθηκαν και που δεν είναι όλα βιβλία. 

** Οι αποσύρσεις αφορούν τους τίτλους που διαγράφηκαν συνολικά εντός του έτους.   

 

Β. Ενέργειες του Τμήματος Anti–piracy  

 

To πρόγραμμα κατά της πειρατείας, antipiracy συνέχισε τη λειτουργία του και εντός του 2021 

με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Η ομάδα εργασίας του προγράμματος  

προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: 

▪ Από τη σταθερή εργασία της μηχανικής αναζήτησης σε ιστοσελίδες με μεγάλη 

πρόσβαση από έλληνες χρήστες, διαγράφηκαν συνολικά 5.555 αρχεία με περιεχόμενο 

από σαρωμένα βιβλία ελληνικών εκδοτικών επιχειρήσεων. 

▪ Συνεχίστηκε παράλληλα η παρακολούθηση και καταγραφή χρηστών με αναρτήσεις 

παράνομου υλικού στο διαδικτύου στις παραπάνω υπό παρακολούθηση ιστοσελίδες. 

▪ Συνολικά 923 χρήστες βρίσκονται υπό παρακολούθηση και καταγράφονται αναλυτικά 

οι ενέργειες τους. Σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία έγιναν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για τη σύνταξη δυο μηνυτήριων αναφορών κατά 11 συστηματικών χρηστών 
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με εκατοντάδες αναρτήσεις τίτλων, που αφορούν βιβλία 82 εκδοτικών επιχειρήσεων. Η 

επιλογή των χρηστών έγινε βάσει του πλήθους των παράνομων αναρτήσεων αλλά και 

τη συχνότητα αυτών.  

▪ Μικρό ποσοστό από τα μέλη μιας ομάδας στο Facebook, εκμεταλλευόμενοι το κλειστό 

περιβάλλον που εξασφαλίζει η πλατφόρμα, έκαναν συστηματικά διακίνηση σαρωμένων 

βιβλίων μεταξύ τους. Εντοπίστηκαν οι διαχειριστές της ομάδας, και επιτεύχθηκε το 

κλείσιμο της ομάδας αυτής και η οριστική διαγραφή της από την ιστοσελίδα.  

▪ Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα η νέα εφαρμογή 

εκδοτών (Interface) του προγράμματος Anti-piracy. Η πιλοτική λειτουργία της 

πλατφόρμας ξεκίνησε τον Ιούνιο με πέντε (5) εκδοτικές επιχειρήσεις. 

Παράλληλα,  

▪ Το Τμήμα διαχειρίστηκε συνολικά 46 καταγγελίες από συμβασιούχους  εκδότες και 

δημιουργούς  για αρχεία με σαρωμένα βιβλία τους στο διαδίκτυο, κυρίως στο δεύτερο 

εξάμηνο του έτους. 

▪ Με τη χρήση του εξειδικευμένου ηλεκτρονικού προγράμματος επιτεύχθηκε η μηχανική 

αναζήτηση στους server των ιστοσελίδων εκείνων που μας γνωστοποιήθηκαν από τις 

καταγγελίες, όπου εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με σαρωμένα βιβλία πολλών 

εκδοτών. 

▪ Συλλέχθηκαν στοιχεία και οι απαιτούμενες πληροφορίες και συντάχθηκαν δυο 

αναφορές προς την Επιτροπή Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) για τον αποκλεισμό 38 ιστοσελίδων με παράνομα αναρτημένο 

υλικό. Και οι δυο αναλυτικές αναφορές εγκρίθηκαν από την ΕΔΠΠΙ και με εντολή της οι  

ιστοσελίδες είναι πλέον σε αποκλεισμό πρόσβασης από όλους τους παρόχους στην 

Ελλάδα (Vodafone, Cosmote, Wind, Forthnet).  

 

Από την επικοινωνία με τους δικαιούχους το Τμήμα διαπίστωσε την ανάγκη ενημέρωσης, όχι 

μόνο για τα αποτελέσματα, αλλά και για τη λειτουργία του Προγράμματος Anti-piracy, τη 

διαδικασία υποβολής καταγγελιών, τι αποτελεί πειρατεία στο διαδίκτυο, και κάθε σχετικό θέμα,  

▪ εγκαινιάστηκε μια νέα μόνιμη στήλη στο μηνιαίο NL του Οργανισμού με θέματα για 

την καταπολέμηση της πειρατείας, και  

▪ εντάχθηκε ένα νέο μόνιμο σημείο αναφοράς για την πειρατεία στον ιστότοπο 

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

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

ιστότοπου, μέσω ενός ευδιάκριτου banner, ο κάθε ενδιαφερόμενος μεταφέρεται στη 

λίστα επιλογών του Antipiracy. Το έργο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα 
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Επικοινωνίας για τα κείμενα και της Γραμματείας Διεύθυνσης για τα διαδικαστικά των 

αναρτήσεων της νέας αυτής υπό-ενότητας. 


