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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Ανοιτηή Γραμμή Καηαγγελιών SafeLine

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΙΝΗΟPE και EUROPOL για ηην καηαπολέμηζη ηης παιδικής πορνογραθίας
μέζω διαδικηύοσ

Σηηο 4 Ινπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο Europol ζηε Χάγε, ε
εηήζηα γεληθή ηαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ INHOPE κε εθπξνζώπνπο από όιεο ηηο
γξακκέο πνπ δέρνληαη θαηαγγειίεο γηα ηζηνζειίδεο κε πιηθό παηδηθήο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Οη εθπξόζσπνη ησλ αλνηθηώλ γξακκώλ θαηαγγειίαο,

κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν εθπξόζσπνο ηεο Ειιεληθήο Αλνηθηήο Γξακκήο SafeLine,
είραλ ηε δπλαηόηεηα επίζεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ
εθπξνζώπσλ ηεο αζηπλνκίαο ζε επξσπατθό επίπεδν.
Εηδηθόηεξα, ε Europol ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκό INHOPE ζηηο 3
Ινπλίνπ 2015 δηνξγάλσζαλ κηα ζπλάληεζε κε ζέκα ηελ ελεκέξσζε, ηελ πξόιεςε θαη
ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθίλεζεο παηδηθνύ πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Πάλσ από 130 εηδηθνί από πεξίπνπ 50 δηαθνξεηηθέο ρώξεο
κπόξεζαλ λα αληαιιάμνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ απόςεηο γύξσ από ηα εξγαιεία θαη
ηνπο κεραληζκνύο πνπ δηαζέηνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε δηαθίλεζε
παξάλνκνπ πεξηερόκελνπ ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ δξαζηώλ.
Εθπξόζσπνη από ηελ αζηπλνκία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε βηνκεραλία ηνπ δηαδηθηύνπ,
από αλεμάξηεηνπο κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο, πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ηνπο
βέιηηζηνπο ηξόπνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο γηα ηελ πάηαμε ησλ εγθιεκάησλ
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλειίθσλ.
Η αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε
λνκνζεζίεο ησλ θξαηώλ, ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ησλ αλζξώπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
θαίξηεο ζέζεηο όπσο νη αζηπλνκηθνί, νη αλαιπηέο πεξηερνκέλνπ, νη δηθαζηηθνί, θαζώο
θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο “Notice & Takedown” (γλσζηνπνίεζεο θαη
απνκάθξπλζεο)

ηνπ

παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ από ην δηαδίθηπν

ήηαλ ηα

ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο.

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

