ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεπέρασαν τις 1700 οι καταγγελίες του 2009!
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που της Ελληνικής Ανοικτής Γραμμής Safeline που δέχεται
καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, ο αριθμός των καταγγελιών το 2009
έφτασε τις 1778, σημειώνοντας αύξηση 149% συγκριτικά με τις αντίστοιχες καταγγελίες του
2008 που ήταν μόλις 715. Στο διάγραμμα μπορείτε να δείτε την ανοδική τάση του αριθμού των
καταγγελιών από την αρχή λειτουργίας της ανοικτής γραμμής.

Από το σύνολο των καταγγελιών που εξακριβώθηκαν όντως ως παράνομες βάσει τις Ελληνικής
Νομοθεσίας:
•

το 29% αφορά στην οικονομική απάτη μέσω διαδικτυακών αγορών

•

το 20% αφορά στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων

•

το 15% αφορά στην παιδική πορνογραφία

•

το 16% αφορά στα παράνομα ηλεκτρονικά μηνύματα που σκοπό είχαν το phishing
(«ψάρεμα» προσωπικών δεδομένων με σκοπό την κλοπή οικονομικών στοιχείων)

•

σε μικρότερο ποσοστό αναφέρθηκαν εγκλήματα όπως η παραβίαση πνευματικής
ιδιοκτησίας, ρατσισμός, εξύβριση, παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και
απειλή.

Τέλος, αυξημένος ήταν και ο αριθμός των καταγγελιών που αφορούσαν διαδικτυακά εγκλήματα
που πραγματοποιήθηκαν μέσω των Συστημάτων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networks). Από
το σύνολο του παράνομων καταγγελιών που έλαβε η SafeLine, το 20% αφορούσε ιστοσελίδες
όπως το Facebook, το Hi5, το ΥouΤube, και το Μyspace, με το Facebook να βρίσκεται στην
πρώτη θέση με ποσοστό 85%. Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν μέσω αυτών των ιστοσελίδων
αφορούσαν την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών, την
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εξύβριση / συκοφαντική δυσφήμηση και τέλος ένας μικρός αριθμός την προτροπή σε αυτοκτονία
και το ρατσισμό.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το περιεχόμενο των καταγγελιών και το ποσοστό τους επί
του συνόλου των αναφορών που κατατέθηκαν στη Safeline.

Οικονομικές απάτες 29%
Προσωπικά δεδομένα 20%
Spam‐Phishing 16%
Παιδική πορνογραφία 15%
Παραβίαση απορρήτου 6%
Εξύβριση 6%
Ρατσισμός 5%
Πνευματικά δικαιώματα 2%
Απειλή 1%

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
Μελτίνη Χριστοδουλάκη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας της SafeLine
e-mail: meltini@safeline.gr
Τηλ. 2811 391615
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