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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
48 χώρες σε όλον τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο
Η SafeLine είναι η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για το Παράνομο
Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Δέχεται καταγγελίες για περιεχόμενο που εντοπίζετε στο
Διαδίκτυο και περιέχει: εικόνες κακοποίησης παιδιών σε οποιοδήποτε σημείο του
κόσμου, ρατσιστικό και ξενοφοβικό υλικό που παραβαίνει την ελληνική
νομοθεσία και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι είναι παράνομο. Είναι μέλος του
Συνδέσμου Ανοικτών Γραμμών INHOPE (www.inhope.org). Η SafeLine αποτελεί μία
από τις τρεις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο
υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του
προγράμματος πλαισίου Safer Internet. Οι άλλες δύο δράσεις είναι:
η Saferinternet.gr, Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης και η ΥποΣΤΗΡΙΖΩ,
Γραμμή Βοηθείας 800 11 800 15. Οι δράσεις Saferinternet.gr & ΥποΣΤΗΡΙΖΩ
αποτελούν τον εθνικό εκπρόσωπο του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων
ενημέρωσης και Εθνικών Γραμμών Βοηθείας, Insafe. Συνεργάζεται με τους Φορείς
Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου, το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ και το Σχολικό Δίκτυο,
Ερευνητικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα, Ενώσεις Καταναλωτών και την Ελληνική
Αστυνομία για τον περιορισμό της ροής του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.
Στις 5 Δεκεμβρίου, η κα. Cecilia Malmström, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τις
εσωτερικές υποθέσεις, μαζί με τον υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κ. Eric Holder
δρομολόγησαν την Παγκόσμια Συμμαχία κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης
Παιδιών στο Διαδίκτυο. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συνενώσει τις
προσπάθειες των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σε όλο τον κόσμο με σκοπό
την καλύτερη ταυτοποίηση και υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και τη δίωξη των
δραστών. Αντιπρόσωποι μεταξύ άλλων ήταν υπουργοί και ανώτεροι δημόσιοι
λειτουργοί από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από άλλες 21 χώρες εκτός της
ΕΕ (την Αλβανία, την Αυστραλία, την Καμπότζη, την Κροατία, τη Γεωργία, τη Γκάνα,
την Ιαπωνία, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νιγηρία, τη
Νορβηγία, τις Φιλιππίνες, τη Σερβία, τη Δημοκρατία της Κορέας, την Ελβετία, την
Ταϊλάνδη, την Τουρκία, την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βιετνάμ).
«Πίσω από κάθε εικόνα σεξουαλικής κακοποίησης ενός παιδιού βρίσκεται ένα
κακοποιημένο παιδί, ένα ανήμπορο θύμα στο έλεος των εκμεταλλευτών του. Τέτοιες
εικόνες τηλεφορτώνονται στο Διαδίκτυο και μπορούν να κυκλοφορούν επ’ άπειρον.
Ευθύνη όλων μας είναι η προστασία των παιδιών οπουδήποτε και αν βρίσκονται και
η δίωξη των εγκληματιών από οπουδήποτε και αν απλώνουν τα πλοκάμια τους. Ο
μόνος τρόπος για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό είναι να συνεργαστούμε ώστε να
εντείνουμε και να συντονίσουμε ακόμη περισσότερο τη δράση μας σε παγκόσμιο

επίπεδο», δήλωσε η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος κα. Cecilia
Malmström. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
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
Στέλνοντας e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση report@safeline.gr
Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της SafeLine για συσκευές Android.
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