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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Ανοισηή Γπαμμή Καηαγγελιών SafeLine

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
INHOPE: Διεθνήρ ύνδεζμορ για ηο παπάνομο πεπιεσόμενο ηος Ίνηεπνεη
Δπαμαηική αύξηζη ηων καηαγγελιών για παιδική ποπνογπαθία ηο 2014
Σηηο 15 Απξηιίνπ 2015, ν INHOPE (www.inhope.org), ν Δηεζλήο Σύλδεζκνο Αλνηθηώλ Γξακκώλ γηα
ην παξάλνκν πεξηερόκελν ηνπ Ίληεξλεη, κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη ε SafeLine, δεκνζίεπζε ηα
επίζεκα ζηνηρεία ηνπ γηα ην 2014. Τα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ ζηνλ αξηζκό θαηαγγειηώλ παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο πνπ έιαβε ν INHOPE ην 2014.

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, ην 2014 ν INHOPE έιαβε θαη δηαρεηξίζηεθε 83.644 θαηαγγειίεο γηα
κνλαδηθά URLs κε παηδηθή πνξλνγξαθία, ζρεηηθά κε ηηο 48.910 θαηαγγειίεο πνπ έιαβε ηελ
πξνεγνύκελε ρξνληά θαη ηηο 33.821 πνπ έιαβε ην 2012. Από ηηο θαηαγγειίεο πνπ έιαβε ν INHOPE,
ην 98% πξνσζήζεθαλ ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο κέζα ζε 24 ώξεο, ελώ ην 93% ηνπ παξάλνκνπ

πεξηερνκέλνπ θαηέβεθε κέζα ζε 72 ώξεο ζπκβάιινληαο δπλακηθά κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ παηδηθήο πνξλνγξαθία ζην Ίληεξλεη.
Ο INHOPE είλαη ν Δηεζλήο Σύλδεζκνο όισλ ησλ Αλνηθηώλ Γξακκώλ θαηαγγειηώλ πιηθνύ παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηνλ θόζκν. Από ην 2010 δηαζέηεη έλα ππεξζύγρξνλν ζύζηεκα
δηαρείξεζεο θαηαγγειηώλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνσζνύληαη θαη επεμεξγάδνληαη κε ηξόπν αζθαιή
θαη απνηειεζκαηηθό όιεο νη θαηαγγειίεο πνπ ιακβάλεη από ηηο 48 Αλνηθηέο Γξακκέο πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζε 43 δηαθνξεηηθέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ.

Ο INHOPE ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε δηεζλείο
νξγαληζκνύο πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο εγθιεκάησλ όπσο ηελ Ιληεξπόι θαη ηελ Επξσπόι θαζώο
θαη κε νξγαληζκνύο θιεηδηά ηεο βηνκεραλίαο ηνπ Ίληεξλεη, όπσο ην Facebook, ην Twitter θαη ηε
Microsoft.
Κιείλνληαο, ν INHOPE είλαη κία παγθόζκηαο εκβέιεηαο ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ πάηαμε
ηνπ θαηλνκέλνπ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη έρεη ζπκβάιεη δπλακηθά ζηελ εμηρλίαζε κεγάισλ
θπθισκάησλ δηεζλώο. Η SafeLine ε κνλαδηθή Αλνηθηή Γξακκή γηα ην παξάλνκν πεξηερόκελν ηνπ
Ίληεξλεη ζηελ Ειιάδα, έρεη ηελ ηύρε λα είλαη, από ην 2003, έλα από ηα πξώηα κέιε ηεο
ζπληνληζκέλεο απηήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθία ζην Ίληεξλεη.

Η SafeLine είναι η Ελληνική Ανοικηή Γραμμή Καηαγγελιών για ηο παράνομο περιετόμενο ζηο Διαδίκησο και από ηο 2003
ηο επίζημο μέλος ηης Ελλάδας ζηον INHOPE (www.inhope.org) ηον Διεθνή Σύνδεζμο Ανοικηών Γραμμών.
Για περιζζόηερες πληροθορίες επιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα μας www.safeline.gr.
Μπορείηε ακόμη να μαθαίνεηε νέα και άλλες ενδιαθέροσζες πληροθορίες από ηη ζελίδα μας ζηο Facebook
http://www.facebook.com/pages/Safeline/161410338270) ή να μας ακολοσθήζεηε ζηο Twitter (@safeline_gr).

Υλοποιείηαι από ηο Ινζηιηούηο Πληροθορικής
ηοσ Ιδρύμαηος Τετνολογίας και Έρεσνας

