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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών SafeLine

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η SafeLine, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, διοργάνωςε
διιμερο εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςτο Ίδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ ςτισ 17 και 18 Μαρτίου. Κφριοι ομιλθτζσ του
ςεμιναρίου ιταν οι κ. Απόςτολοσ Δελτςίδθσ και Αλζξανδροσ Βαςιλαράσ, εξεταςτζσ ψθφιακϊν πειςτθρίων από το 7ο
Τμιμα Εξζταςθσ Ψθφιακϊν Πειςτθριϊν τθσ Διεφκυνςθσ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν, οι οποίοι πραγματοποίθςαν
εκτενείσ παρουςιάςεισ ςτο προςωπικό τθσ SafeLine αναφορικά με τθν προςπάκεια που κάνουν ωσ προσ τθν πάταξθ
και εξιχνίαςθ των διαδικτυακϊν εγκλθμάτων και κυρίωσ τθσ παιδικισ πορνογραφίασ. Επικεντρϊκθκαν κυρίωσ ςε
κζματα που αφοροφν τθ ςυλλογι των πειςτθρίων αλλά και ςτα εργαλεία και τισ μεκόδουσ που εφαρμόηουν κατά
τθν ανάλυςθ και εγκλθματολογικι εξζταςθ των υποκζςεων, μζχρι τθν υποβολι τθσ Ζκκεςθσ Εργαςτθριακισ
Πραγματογνωμοςφνθσ ςτισ Δικαςτικζσ Αρχζσ.
Επιπρόςκετα, επεξθγικθκαν τρόποι με τουσ οποίουσ είναι εφικτι θ εκμετάλλευςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων
αποδεικτικϊν ςτοιχείων/θλεκτρονικϊν ιχνϊν για τθν εκάςτοτε υπόκεςθ.
Άλλα κζματα που ςυηθτικθκαν κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου ιταν ηθτιματα ςχετικά με τθν κρυπρογράφθςθ, τθ
ςτεγανογραφία και τθν άρςθ απορριτου, ενϊ ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ςε
νομοκετικό και τεχνικό επίπεδο θ ψθφιακι εγκλθματολογία και ειδικότερα θ εξζταςθ υποκζςεων παιδικισ
πορνογραφίασ ςτθν Ελλάδα.
Επιπροςκζτωσ, ιταν πολφ ενδιαφζρουςεσ οι παρουςιάςεισ όπου με πραγματικά παραδείγματα ζγινε ενθμζρωςθ
για τον τρόπο διερεφνθςθσ υποκζςεων διαδικτυακϊν εγκλθμάτων. Τζλοσ, ςυηθτικθκαν πικανοί τρόποι εξζλιξθσ τθσ
μεταξφ μασ ςυνεργαςίασ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ καταπολζμθςθ των παραβατικϊν υποκζςεων ςτο διαδίκτυο
και κυρίωσ αυτϊν τθσ παιδικισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και τθσ διακίνθςθσ τθσ παιδικισ πορνογραφίασ.
Τελειϊνοντασ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε κερμά τθν Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν,
Υποςτράτθγο κ. Μθνιάτθ Πθνελόπθ, που καλωςόριςε τθν ςυνεργαςία και προςδοκοφμε και ςε μελλοντικζσ
ςυνεργαςίεσ, προκειμζνου όλοι από κοινοφ να ςυμβάλλουμε ςτθν καταπολζμθςθ των Διαδικτυακϊν Εγκλθμάτων
και κυρίωσ τθσ παιδικισ πορνογραφίασ.

Η SafeLine είναι θ Ελλθνικι Ανοικτι Γραμμι Καταγγελιϊν για παράνομο περιεχόμενο ςτο Διαδίκτυο και από το
2003 το επίςθμο μζλοσ τθσ Ελλάδασ ςτον INHOPE (Διεκνισ Σφνδεςμοσ Ανοικτϊν Γραμμϊν).
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ www.safeline.gr. Μπορείτε ακόμθ να μακαίνετε
νζα
και
άλλεσ
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από
τθ
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μασ
ςτο
Facebook
http://www.facebook.com/pages/Safeline/161410338270) ι να μασ ακολουκιςετε ςτο Twitter (@safeline_gr).
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