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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Ανοισηή Γπαμμή Καηαγγελιών SafeLine

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ημανηικέρ εξελίξειρ ζηην ελληνική νομοθεζία για ηην καηαπολέμηζη ηηρ
ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ και εκμεηάλλεςζηρ παιδιών και ηηρ παιδικήρ
ποπνογπαθίαρ
Νένο λόκνο πνπ ηηκσξεί κε απζηεξόηεξεο πνηλέο ηα εγθιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε παηδηώλ, ηέζεθε ζε ηζρύ ην
πεξαζκέλν έηνο από ην ειιεληθό θνηλνβνύιην. Τν αθόκε πην πξόζθαην λνκνζρέδην
πνπ πνηληθνπνηεί ηνλ εθθνβηζκό (bullying), ςεθίζηεθε ήδε θαη δεκνζηεύηεθε ζε λόκν
(Ν. 4322/2015) ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, κε ηνλ νπνίν πξνζηίζεηαη λέν άξζξν ζηνλ
Πνηληθό Κώδηθα. Παξ’ όια απηά ν όξνο «δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο» δελ έρεη αθόκα
πξνβιεθζεί από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
Ο εθθνβηζκόο, δηαδηθηπαθόο θαη κε, κε ζύκαηα παηδηά, έρεη πάξεη ηεξάζηηεο
δηαζηάζεηο. Η SafeLine (www.safeline.gr), ε Ειιεληθή Γξακκή γηα ην παξάλνκν
πεξηερόκελν ζην Δηαδίθηπν, ιακβάλεη όιν θαη κεγαιύηεξν αξηζκό θαηαγγειηώλ πνπ
αθνξνύλ ην «δηαδηθηπαθό εθθνβηζκό». Σπγθεθξηκέλα, ην 2014 έιαβε 46 ηέηνηεο
αλαθνξέο, ελώ κόλν από ηελ αξρή ηνπ 2015 έρεη ιάβεη 103 θαηαγγειίεο απηνύ ηνπ
ηύπνπ.
Όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε παγθόζκηα θιίκαθα, θαζώο θαη ηεο
απεηθόληζεο απηώλ ησλ εγθιεκάησλ ζην δηαδίθηπν, ζεσξήζεθε αλαγθαία κηα εληαία
λνκνζεηηθή ξύζκηζε, αξρηθά ζε επξσπατθό επίπεδν. Η Επξσπατθή Οδεγία
2011/92/ΕΕ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο
παηδηώλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ελζσκαηώζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε
ηνλ Ν. 4267/2014.
Με ην λέν λόκν ηηκσξείηαη ε ελ γλώζεη πξόζβαζε ζε πιηθό παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο, θαζώο θαη ε εμώζεζε αλειίθνπ νύησο ώζηε λα
ζπκκεηάζρεη ζε πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. Εμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη αθόκε ε
πξνζζήθε δηάηαμεο ε νπνία πνηληθνπνηεί ην ιεγόκελν «child grooming», ηελ
δηαδηθηπαθή δειαδή πξνζέιθπζε αλειίθσλ γηα γελεηήζηνπο ιόγνπο.

Η λέα λνκνζεηηθή ξύζκηζε έξρεηαη λα εληζρύζεη όρη κόλν ηελ πάηαμε θαη ηελ
πξόιεςε ηεο ηέιεζεο ηέηνησλ εγθιεκάησλ, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αλήιηθσλ
ζπκάησλ, ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο θαη βνήζεηαο, λνκηθήο θαη
ςπρνινγηθήο θύζεο. Η SafeLine, ζε ζπλεξγαζία κε παγθόζκηνπο θνξείο θαη ηηο
ειιεληθέο αξρέο, ελζαξξύλεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ
ηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, θαηαγγέιινληαο ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο θαη πεξηερόκελν
πνπ εληνπίδνπλ ζην δηαδίθηπν.
Οιόθιεξα ηα θείκελα ησλ λόκσλ κπνξείηε λα βξείηε παξαθάησ:
Ο Νόκνο 4267/2014 γηα ηελ «Καηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο».
Ο Νόκνο 4322/2015 γηα ηηο «Μεηαξξπζκίζεηο πνηληθώλ δηαηάμεσλ , θαηάξγεζε ησλ
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο Γ ́ ηύπνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».

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

