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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πρώηη η Δλλάδα ζηην σπερβολική τρήζη ηοσ Γιαδικηύοσ ζε Δσρώπη και Ρωζία
Σην ππώηη θέζη ζηην σπερβολική τρήζη ηοσ Γιαδικηύοσ με ποζοζηό 31% καηέσει η Δλλάδα ζε ζσέζη
με ηιρ άλλερ εςπωπαϊκέρ σώπερ και ηη Ρωζία, με ηον εςπωπαϊκό μέζο όπο να είναι 5%, ζύμθωνα με ηα πιο
ππόζθαηα ζςγκενηπωηικά ζηοισεία ηων 31 Γπαμμών Βοηθείαρ ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος Insafe για ηο
δεύηεπο εξάμηνο ηος 2014. Σα επιμέποςρ ποζοζηά ζηιρ άλλερ σώπερ αποκλίνοςν καηά πολύ, ενώ ζε
κάποιερ είναι μηδενικά.
Γεύηεπο θέμα για ηην Δλλάδα αναδεικνύεηαι η ιδιωηικόηηηα online με 16%, ενώ ηην ηπίηη θέζη καηέσει ο
διαδικησακός εκθοβιζμός με 19%. Σα ανηίζηοισα ποζοζηά ζηον εςπωπαΐκό μέζο όπο ανέπσονηαι ζε 12%
για ηην ιδιωηικόηηηα και 21% για ηο διαδικηςακό εκθοβιζμό. ύμθωνα με ηα ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ Γπαμμήρ
Βοηθείαρ ηος Δλληνικού Κένηπος Αζθαλούρ Γιαδικηύος για ηο ππώηο ηεηπάμηνο ηος 2015, έσοςν ήδη
ππαγμαηοποιηθεί 180 αναθοπέρ για ςπεπβολική σπήζη, 96 αναθοπέρ για θέμαηα online ιδιωηικόηηηαρ
(καηάσπηζη / πποζηαζία πποζωπικών δεδομένων) και 65 αναθοπέρ για cyberbullying. Δπίζηρ, οι αναθοπέρ
για ηη ζεξοςαλικόηηηα και ηιρ ζσέζειρ online αναδεικνύονηαι ζε καινούπια ηάζη, καθώρ ηο ποζοζηό αςξήθηκε
ζηο 10% ζηιρ απσέρ ηος 2015, από ηο 7% πος ήηαν ζηιρ απσέρ ηος 2014.
Δίναι ενδιαθέπον να επιζημάνοςμε πωρ οι αναθοπέρ πποέπσονηαι καηά 75% από ηο γςναικείο θύλο και 25%
από ηο ανδπικό, ενώ ζηα ποζοζηά αςηά μόνο ένα 14% είναι ανήλικοι, ένα 16% είναι εκπαιδεςηικοί και ένα
69% είναι γονείρ. Μποπείηε να δείηε αναλςηικά ζηαηιζηικά ζηοισεία για όλερ ηιρ σώπερ ζηη διεύθςνζη:
http://helplines.bik-net.eu/#
Θεμαηολογία Aναθορών ζηις Γραμμές Βοηθείας Insafe
Τπεπβολική σπήζη
Γιαδικηςακόρ εκθοβιζμόρ
Ιδιωηικόηηηα Online
Έπωηαρ / σέζειρ / εξοςαλικόηηηα (online)
Δνδεσόμενο επιβλαβέρ πεπιεσόμενο
Γιαδικηςακή θήμη
Γιαδικηςακό έγκλημα
Δμποπικοί κίνδςνοι / απειλέρ
Ανεπιθύμηηη επαθή από αγνώζηοςρ
Sexting
Ραηζιζμόρ
Σεσνικά θέμαηα
Grooming
Γιαηποθικέρ διαηαπασέρ (βοςλιμία, ανοπεξία)
εξοςαλική παπενόσληζη
Παπάνομο πεπιεσόμενο / αναθοπά ζηη Γπαμμή Καηαγγελιών
Αςηοηπαςμαηιζμόρ
Αςηοκηονία
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