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Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών
από τους κινδύνους του Διαδικτύου!
Η SafeLine, η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο
Διαδίκτυο, υπερήφανα γιορτάσει τη 10η επέτειο από την ίδρυσή της, τον Απρίλιο του 2003.
Από τη σύστασή της τον Απρίλιο του 2003, η SafeLine έχει ταχθεί στη μάχη για την
καταπολέμηση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. Από τον Οκτώβρη του 2005 είναι
ενεργό μέλος του INHOPE, του Συνδέσμου Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου. Η SafeLine
αποτελεί μία από τις τρεις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου το
οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιo του
προγράμματος Safer Internet. Οι άλλες δύο δράσεις είναι οι εξής:
Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
Γραμμή Βοηθείας 800 11 800 15

Οι δράσεις Saferinternet.gr & ΥποΣΤΗΡΙΖΩ αποτελούν τον εθνικό εκπρόσωπο του
Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων ενημέρωσης INSAFE.
Καθ 'όλη αυτή την πορεία 10 χρόνων, η SafeLine έχει επιτύχει αξιοσημείωτη αύξηση του
αριθμού των καταγγελιών που έλαβε από τους Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου.
Προκειμένου για κάποιον να φανταστεί το μέγεθος της αύξησης αυτής, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι το 2003 η SafeLine έλαβε 40 καταγγελίες, το 2005 οι καταγγελίες έφτασαν τις
294 και το 2010 υποβλήθηκαν 4.204 αναφορές.

Σημαντικές χρονολογίες κατά τη δεκαετή πορεία της SafeLine:
 2003: Έτος έναρξης λειτουργίας της SafeLine
 2004: H SafeLine αρχίζει να συνεργάζεται με τη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος
 2005: Η SafeLine γίνεται επίσημο μέλος του INHOPE (www.inhope.org)
 2005: Μέλη του INHOPE από 23 χώρες κατάφτασαν στην Αθήνα για την ετήσια

συνάντησή τους τον Οκτώβρη
 2006: H SafeLine δέχεται καταγγελίες παράνομου περιεχομένου που διακινείται μέσω

συστημάτων P2P
 2009: Η SafeLine συστρατεύει τις δυνάμεις της με τον Ελληνικό Κόμβο Ασφαλούς

Διαδικτύου (www.saferinternet.gr)
 2010: Η SafeLine σπάει το φράγμα των 4000 καταγγελιών.

Υποβολή καταγγελιών
Για την υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και
το οποίο θεωρείτε παράνομο, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελίας της ιστοσελίδας μας στο
www.safeline.gr/report
 Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση report@safeline.gr
 Στέλνοντας SMS, γράφοντας "safeline", αφήνοντας κενό, το μήνυμά σας και αποστολή
στο 54260.
 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της SafeLine για συσκευές Android.


Ανωνυμία
Όταν ένας χρήστης υποβάλει μια καταγγελία στη SafeLine, ο καταγγέλλων διατηρεί την
ανωνυμία του, εάν το επιθυμεί. Η διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) του υπολογιστή που
χρησιμοποιείται για την καταγγελία δεν καταγράφεται από το σύστημα της SafeLine και αν
κάποιος χρήστης θελήσει να δώσει τα στοιχεία του, αυτά είναι απολύτως απόρρητα και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή του σχετικά με την εξέλιξη της
καταγγελίας του.
Η διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντα λειτουργεί ενθαρρυντικά απέναντι σε τυχόν
δισταγμούς για την υποβολή καταγγελίας.
Για περισσότερες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
της
SafeLine
(www.safeline.gr),
τη
σελίδα
της
στο
Facebook
(http://www.facebook.com/pages/Safeline/161410338270) ή τον λογαριασμό της στο Twitter
(http://twitter.com/#!/safeline_gr)

