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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTI-PIRACY 

Ιανουάριος – Μάρτιος 2021 

 

Α. Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου σε αριθμούς: 

 

Συνολικός αριθμός link που διερευνήθηκαν προς ταυτοποίηση   5.488* 

Συνολικός αριθμός ελληνικών βιβλίων  1.290 

Συνολικός αριθμός ταυτοποιήσεων με osdelnet 1.204 

Συνολικός αριθμός ειδοποιήσεων απόσυρσης (DMCA) 1.204 

Συνολικός αριθμός αποσύρσεων τίτλων** 1.107 

Λογαριασμοί χρηστών υπό παρακολούθηση συνολικά 513 

 

*Πλήθος αρχείων προς διερεύνηση που δεν είναι όλα βιβλία 

**Οι αποσύρσεις αφορούν τίτλους που διαγράφηκαν εντός του διαστήματος Ιανουαρίου- Μαρτίου  2021. 

Η διαφορά που προκύπτει από τις ειδοποιήσεις αποσύρσεις, οφείλεται στα αρχεία σε διάφορα blogs που 

δεν ανταποκρίνονται και η εργασία είναι σε εξέλιξη.  

 

Β. Ενέργειες του Τμήματος Anti – piracy  

 

1. Οι καταγγελίες που παραλαμβάνουμε και διαχειρίζεται το Τμήμα έχουν πλέον ένα σταθερό ρυθμό 

και είναι διαχειρίσιμες. Συνολικά στο α’ τρίμηνο του 2021 παραλάβαμε, διερευνήσαμε και 

απαντήσαμε σε 16 καταγγελίες εκδοτών και δημιουργών. Όλες διερευνήθηκαν και απαντήθηκαν 

στην πλειονότητά τους πολύ πριν το μέγιστο διάστημα ανταπόκριση που έχει οριστεί (15 ημερών). 

Δεχόμαστε συστηματικά πληροφορίες/καταγγελίες από εκδότες και δημιουργούς που έχουμε 

συνεργαστεί τουλάχιστον άλλη μια φορά. Παρά τις ενημερώσεις και δημοσιοποιήσεις των 

αποτελεσμάτων του ΟΣΔΕΛ στα θέματα πειρατείας που έχουμε διαχειριστεί, τα νέα αιτήματα από 

εκδότες και δημιουργούς φτάνουν με ερωτηματικά αν είναι στο αντικείμενο μας και αν θα 

μπορούσαμε να βοηθήσουμε ή να συμβουλεύσουμε σχετικά. Μετά την πρώτη συνεργασία έρχονται 

και επόμενες υποδείξεις για Blogs ή αναρτήσεις. Μια συνεργασία με αμοιβαία εμπιστοσύνη έχει 

ξεκινήσει και εξελίσσεται, φέρνοντας πληροφορίες που είναι προς όφελος όλων των δικαιούχων. 

 

2. Από τις πληροφορίες των καταγγελιών και τις αντίστοιχες ιστοσελίδες που δεν ανταποκρίθηκαν 

στα αιτήματα διαγραφής παράνομου υλικού, συντάχθηκε νέο αίτημα προς την ΕΔΠΠΙ για 12 

ιστότοπους. Με την έγκριση του αιτήματός μας αναμένουμε τον τριετή αποκλεισμό πρόσβασης 

στις ιστοσελίδες αυτές από όλους τους παρόχους στην Ελλάδα (Vodafone, Cosmote, Wind, Forthnet). 

 

3. Από την αρχή του έτους, Ιανουάριο 2021, κληθήκαμε να χειριστούμε ένα άλλο είδος πειρατείας από 

αυτό των αναρτημένων αρχείων με σαρωμένα βιβλία στο διαδίκτυο. Οι αναγνώσεις παιδικών 

βιβλίων με ταυτόχρονη παρουσίαση και των σελίδων του βιβλίου από γονείς και παιδαγωγούς, ως 

μια προσπάθειά τους κάλυψης των αναγκών επικοινωνίας και εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες που 



 

όλοι αντιμετωπίζουμε. Έγινε μια πρώτη αναζήτηση στο διαδίκτυο για τη διερεύνηση του 

φαινομένου, του προφίλ όσων κάνουν τις αναρτήσεις, το διάστημα που έγιναν, ποια κανάλια 

προβολής χρησιμοποιούν και τη συχνότητα των αναρτήσεων. Διαπιστώθηκε πως το φαινόμενο 

ξεκίνησε δειλά στη διάρκεια του πρώτου διαστήματος lockdown λόγω της υφιστάμενης πανδημίας 

(Απρίλιος – Μάιος 2020) και πολλαπλασιάστηκε γεωμετρικά από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους μέχρι 

και σήμερα. Ταυτόχρονα με αφορμή την τήλε-διδασκαλία μέσω WEBEX σε προ-νήπια και 

νηπιαγωγεία, ότι γινόταν μέσα στην σχολική αίθουσα με το φυσικό αντίτυπο στα χέρια, 

μεταφέρθηκε με αναρτημένα αρχεία παραμυθιών. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας του ΟΣΔΕΛ, συντάχθηκαν κείμενα επιστολών, με 

έμφαση στην ευαισθητοποίησή τους στα προβλήματα που δημιουργούνται από την πειρατεία, ενώ 

παράλληλα με πλήρη κατανόηση της ανάγκης χρήσης ανάλογου υλικού, προτείνουμε την απευθείας 

επικοινωνία με τον εκδότη για την χορήγηση ανάλογης άδειας χρήσης αλλά πάντα αυστηρά στα 

όρια της διδασκαλίας  σε διάρκεια και χρήστες. Οι επιστολές στάλθηκαν σε νηπιαγωγεία και 

δημοτικά σχολεία με αναρτήσεις, και ανάλογο κείμενο αναρτούμε πλέον σε προβολές στο YouTube, 

ή αποστέλλουμε στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Το θέμα προβάλλεται επίσης και μέσω 

του NL. Η ανταπόκριση είναι άμεση και θετική από κάθε μορφής χρήστη, μέχρι και σήμερα. 

Για προβολές στο YouTube όπου δεν υπάρχει η επιλογή επικοινωνίας και δεν υπάρχει τρόπος 

εντοπισμού του φυσικού προσώπου υποβλήθηκαν 4 καταγγελίες (DMCA) για παραβίαση 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναμένουμε τις δυο τελευταίες διαγραφές. 

Παράλληλα υποβάλλαμε αίτημα στους διαχειριστές του YouTube, για δικαίωμα συνολικής 

διαχείρισης παρόμοιων αναρτήσεων ως Οργανισμός που εκπροσωπεί δικαιούχους δικαιωμάτων. 

Αναμένεται απάντηση έγκρισης.  

 

4. Σε συνεργασία με τη Νομική υπηρεσία και κατόπιν αντίστοιχης έγκρισης από το ΔΣ, έγιναν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς κατά 6 συστηματικών χρηστών με 

εκατοντάδες αναρτήσεις τίτλων, που αφορούν βιβλία 79 εκδοτικών επιχειρήσεων. Η επιλογή των 

χρηστών έγινε βάσει του πλήθους των παράνομων αναρτήσεων αλλά και  τη συχνότητα αυτών. Οι 

αναλυτικές πληροφορίες και  όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες αντλήθηκαν από τα δεδομένα που 

καταγράφει και παρακολουθεί η αντίστοιχη μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης της μηχανικής 

αναζήτησης Θα κατατεθεί όταν θα επιτραπεί και πάλι λειτουργία των δικαστηρίων και αντίστοιχων  

ενεργειών. 

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 

 

 

 

 

https://www.osdel.gr/el/news/2938-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AE-%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%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82

