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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
SafeLine και Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
από κοινού για την καταπολέμηση
της παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο
Για τρίτη συνεχή χρονιά διεξήχθη φέτος με επιτυχία το Συνέδριο για την
ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των ανοικτών γραμμών καταγγελίας παράνομου
περιεχομένου στο Διαδίκτυο (hotlines), της αστυνομίας καθώς και της βιομηχανίας
(INHOPE Law Enforcement & Industry Conference). Η Ελλάδα έκανε την παρουσία της
στη σύσκεψη αυτή που είχε διεθνή χαρακτήρα μέσω του εκπροσώπου της Ελληνικής
Ανοικτής Γραμμής SafeLine, του Προϊσταμένου της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της Ελληνικής Αστυνομίας Μανώλη Σφακιανάκη καθώς επίσης και του εκπροσώπου της
ελληνικής εταιρείας παροχής τηλεφωνίας και Διαδικτύου Forthnet.
Το συνέδριο που έλαβε χώρα στη Ρώμη, στις 17 και 18 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε
από τον σύνδεσμο ανοικτών γραμμών καταγγελίας INHOPE (www.inhope.org) και έδωσε
την ευκαιρία σε εκπροσώπους τόσο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και
άλλων χωρών εκτός από αυτήν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώση και τεχνογνωσία γύρω
από την καταπολέμηση της διακίνησης παιδικής πορνογραφίας μέσω Διαδικτύου και μέσω
των νέων τεχνολογιών. Στο συνέδριο αυτό, σημαντικοί ομιλητές από την Europol και την
Interpol πραγματοποίησαν εισηγήσεις γύρω από την αναζήτηση, την έρευνα των
ηλεκτρονικών ιχνών καθώς και τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων γύρω από τον
εντοπισμό των δραστών που διακινούν παιδική πορνογραφία.
Η δημιουργία των ανοικτών γραμμών καταγγελίας παράνομου περιεχομένου στο
Διαδίκτυο, η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Safer Internet, έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στην εξάλειψη ιστοσελίδων
που εμπεριέχουν παιδική πορνογραφία. Το δίκτυο του INHOPE, που είναι ο συντονιστής
όλων των γραμμών καταγγελίας συνεχώς εξαπλώνεται μέσω της ένταξης νέων hotlines από
όλο και περισσότερες χώρες του κόσμου. Η ανάγκη προστασίας των ανηλίκων και η
προαγωγή της σωματικής και ψυχικής τους υγείας είναι ο γνώμονας για τη σύμπραξη όλο
και περισσότερων καίριων φορέων καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο

επίπεδο για την εξάλειψη της παιδικής πορνογραφίας και για την προστασία της γενετήσιας
αξιοπρέπειας των ανηλίκων.
Ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στη λειτουργία της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος και των Ανοικτών Γραμμών καταγγελίας αναπτύχθηκε από τον εκπρόσωπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Michael Busch. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει σήμερα στην ΕΕ
ενιαία νομοθεσία σχετικά με τη λεγόμενη «Γνωστοποίηση & Αποσύνδεση» (Notice & Take
Down) περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας που υπάρχει στο Διαδίκτυο. Από την
εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαίνεται η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για την
άμεση αποσύνδεση από το Διαδίκτυο ιστοσελίδων, και εν γένει υλικού, παιδικής
πορνογραφίας.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η SafeLine, που λειτουργεί από το 2003, από
κοινού με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχίσει να
επιτελεί το έργο της ενδυναμώνοντας τη δράση της στην Ελληνική Επικράτεια. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού, απαραίτητη είναι και η συμβολή του κάθε μεμονωμένου
χρήστη του Διαδικτύου μέσω της υποβολής καταγγελίας στο www.safeline.gr, καθώς η
ασφάλεια των παιδιών κατά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο είναι ένα θέμα που αφορά
όλους μας και έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε.
Η SafeLine υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) και το Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης (Safenet) για
το περιεχόμενο του Διαδικτύου και είναι μέλος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου.

