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Σο 20% ηοσ ζσνόλοσ έθηαζαν οι καηαγγελίες για παιδική πορνογραθία!
Δεπηέξα, 9/2/2015
ηο πλαίζιο ηοσ ασριανού εορηαζμού ηης Ημέρας Αζθαλούς Διαδικηύοσ 2015, η
Ελληνική Ανοικηή Γραμμή SafeLine ενημερώνει ζήμερα για ηα ζηαηιζηικά ηης
ζηοιτεία, έηοσς 2014.
Η SafeLine από ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 έσο θαη ζήκεξα ζπλερίδεη λα παξάζρεη ηεο ππεξεζίεο
ηεο κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ ρξεζηώλ από ηνπο θηλδύλνπο ηνπ
δηαδηθηύνπ. Χξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο ππεξεζίαο καο κπνξνύλ εύθνια λα
θαηαγγείινπλ ειεθηξνληθά παξάλνκν πεξηερόκελν ή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλάληεζαλ θαηά
ηελ πινήγεζή ηνπο ζε απηό. Η Ειιεληθή Γξακκή θαηαγγειηώλ από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2005
είλαη επίζεκν κέινο ηνπ INHOPE (Σύλδεζκνο Αλνηθηώλ Γξακκώλ Δηαδηθηύνπ
www.inhope.org) θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Safer Internet EL SIC
ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο.
Ο ζσνολικός αριθμός καηαγγελιών ποσ έλαβε η SafeLine καηά ηη διάρκεια ηοσ 2014
ήηαν 3435. Αλαιπηηθόηεξα, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θαηαγγειηώλ απηώλ αθνξνύζε ηελ
παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (35%). Ωζηόζν, απηό πνπ είλαη ηδηαίηεξα αμηνπξόζεθην
είλαη ε ακέζσο επόκελε θαηεγνξία παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά ηηο ηζηνζειίδεο πνπ
πεξηείραλ παηδηθή πνξλνγξαθία. Γηα πξώηε ρξνληά θέηνο ην πνζνζηό απηό έθηαζε ην 20%,
πεξίπνπ 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απμεκέλν ζπγθξηηηθά κε ην πεξπζηλό έηνο! Γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ θαηαγγειηώλ απηώλ πνπ είλαη άιισζηε θαη ην θπξίαξρν κέιεκα ηεο
Γξακκήο ζπλεξγαζηήθακε άκεζα ηόζν κε ηε Μνλάδα Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο ηεο
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο όζν θαη κε ηηο ππόινηπεο Αλνηθηέο Γξακκέο θαηαγγειηώλ κειώλ ηνπ
INHOPE, αλάινγα κε ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο. Όπσο θαίλεηαη
αλαιπηηθόηεξα θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα, ην 18% ησλ αλαθνξώλ πνπ ιάβακε αθνξνύζε
νηθνλνκηθέο απάηεο, ην 7% απεηιέο πνπ έιαβαλ ρώξα ζην δηαδίθηπν, ελώ εγθιήκαηα όπσο ν
ξαηζηζκόο, ε εμύβξηζε ή ε ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, ε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληώλ θαη ε παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αθνινπζνύλ κε ρακειόηεξα
πνζνζηά.

Τα θνηλσληθά δίθηπα κε επηθξαηέζηεξν ην Facebook έθαλαλ θαη γηα ην 2014 ηδηαίηεξα έληνλε
ηελ παξνπζία ηνπο, θαζώο ην 30% ησλ αλαθνξώλ ζρεηίδνληαλ κε παξαβηάζεηο θαη παξάλνκεο
δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζε απηνύο ηνπο ηζηνηόπνπο. Δεκνθηιή θαη δηαδξαζηηθά όπσο είλαη,
ειθύνπλ ηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ εύθνια έλα πξνθίι θαη κέζα από εθεί λα
δξαζηεξηνπνηνύληαη πνηθηινηξόπσο. Ωζηόζν, απηή ε έληνλε ελαζρόιεζε θαη ε δηάρπζε
πιεξνθνξηώλ εύθνια κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνηαο κνξθήο εγθιεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
πνπ έλαο ειιηπώο ελεκεξσκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα πέζεη ζύκα. Πξνο απνηξνπή απηνύ ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη γηα ηελ επαξθέζηεξε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ, ε SafeLine έρεη εθδώζεη έλαλ
νδεγό κε ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πξνζηαζίαο από ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ελδέρεηαη
λα ζπκβνύλ κέζσ ηνπ Facebook.
Ο νδεγόο απηόο πεξηιακβάλεη εηθνλνγξαθεκέλεο νδεγίεο πνπ κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεηε ην δηθό ζαο πξνθίι θαη ησλ γύξσ ζαο θαζώο θαη ηξόπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ζα είλαη πξνζηαηεπκέλα ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ή ηξόπνπο λα
αληηκεησπίζεηε ηελ πξνζέιθπζε αλειίθσλ γηα γελεηήζηνπο ιόγνπο (grooming). Μπνξείηε
εύθνια λα θαηεβάζεηε θαη λα εθηππώζεηε ηνλ νδεγό από ηελ ηζηνζειίδα καο.
Μπνξείηε λα καζαίλεηε λέα θαη άιιεο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο από ηε ζειίδα καο ζην
Facebook http://www.facebook.com/pages/Safeline/161410338270) ή λα καο αθνινπζήζεηε
ζην Twitter (@safeline_gr).
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