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SafeLine: πληθώρα καταγγελιών για Facebook!
Άμεση επικοινωνία της SafeLine με τους διαχειριστές του Facebook
Οι δικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να
επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με τους φίλους και την οικογένειά σας. Αλλά όπως πάντα
στο διαδίκτυο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. Η SafeLine, η ελληνική
ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και μέλος
του INHOPE (www.inhope.org), του Συνδέσμου Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου,
καθημερινά λαμβάνει δεκάδες καταγγελίες για παράνομη δραστηριότητα στα
κοινωνικά δίκτυα. Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των καταγγελιών που αφορούν
το Facebook. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, από τις 2247
καταγγελίες που έλαβε η SafeLine το πρώτο εξάμηνο του 2013, οι 1092 από
αυτές αφορούσαν αποκλειστικά το Facebook.

Το Facebook, ένα από τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως, με
εκατομμύρια μέλη ανά τον κόσμο, έχει γίνει πόλος έλξης διαφόρων παράνομων
δραστηριοτήτων. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν κλεμμένους κωδικούς
πρόσβασης. Η παραπάνω κατηγορία συνδέεται άμεσα με την παραβίαση προφίλ
χρηστών (όπου τρίτοι αποκτούν πρόσβαση σε προφίλ χωρίς την άδεια των

χρηστών). Παρουσιάζονται, επίσης, κρούσματα ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyberbullying) τόσο σε ανήλικους όσο και σε ενήλικους. Συχνό φαινόμενο είναι και η
αναδημοσίευση φωτογραφικού υλικού μελών χωρίς την άδεια των τελευταίων.
Με άλλα λόγια, φωτογραφίες μελών εμφανίζονται σε άλλες σελίδες χωρίς την έγκριση
ή την άδεια των απεικονιζόμενων, αφού πρώτα έχουν κλαπεί από το Facebook.
Κατά τη λήψη μιας τέτοιας καταγγελίας, η SafeLine ακολουθεί μια συγκεκριμένη
διαδικασία, ώστε να γίνει γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά η απομάκρυνση του
περιεχομένου. Εφόσον γίνει εξακρίβωση του παράνομου περιεχομένου μετά την
επεξεργασία της καταγγελίας, η SafeLine προωθεί το περιεχόμενο και την καταγγελία
απευθείας στους διαχειριστές του Facebook που έχουν καθοριστεί να επεξεργάζονται
τις καταγγελίες της SafeLine.Έπειτα, εκείνοι, με τη σειρά τους, απομακρύνουν το
παράνομο περιεχόμενο από τους διακομιστές τους, διαγράφουν σελίδες παράνομου
περιεχομένου και τα παραβιασμένα προφίλ χρηστών. Επίσης, κάποιες από τις
καταγγελίες αυτές προωθούνται στη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας.

