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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015
Ππώηερ ζε απιθμό οι καηαγγελίερ πος αθοπούν παιδική ποπνογπαθία, παηζιζμό,
οικονομικέρ απάηερ και παπαβίαζη πποζυπικών δεδομένυν ζηο Διαδίκηςο!
Με αθνξκή ην ζεκεξηλό ενξηαζκό ηεο Ηκέξαο Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ, ε SafeLine, ε Ειιεληθή Αλνηθηή
Γξακκή γηα ην παξάλνκν πεξηερόκελν ζην Δηαδίθηπν πνπ έθιεηζε θέηνο 12 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, ζαο
ελεκεξώλεη γηα ηα ζηαηηζηηθά ηεο ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2015. Σα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε ζην παξόλ
δειηίν ηύπνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, εηδηθά ππό ην πξίζκα πξόζθαησλ ζεκαληηθώλ
λνκνζεηηθώλ αιιαγώλ.
Το 2015 ο ζςνολικόρ απιθμόρ ηυν καηαγγελιών πος δέσθηκε η SafeLine παπέμεινε ςτηλόρ,
θηάνονηαρ πεπίπος ηιρ 4000 καηαγγελίερ. Σν 2014 ππήξμε αλακθίβνια κηα ρξνληά κε ζεκαληηθέο
λνκνζεηηθέο αιιαγέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ζην Δηαδίθηπν θαη όρη κόλν. Νέα
λνκνζεηήκαηα πξνβιέπνπλ πιένλ απζηεξόηεξεο πνηλέο γηα εγθιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
παηδηθή ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε θαη ηε δηαθίλεζε πιηθνύ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην
Δηαδίθηπν, πνηληθνπνηνύληαη ηα ξαηζηζηηθά εγθιήκαηα, ελώ ην 2015 πνηληθνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ν
εθθνβηζκόο (bullying).
Από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο SafeLine παξαηεξείηαη όηη νη θαηαγγειίεο για παηζιζηικά εγκλήμαηα
ηπιπλαζιάζηηκαν από ηο 2014 (152 από 46)! Αμηνζεκείσηε αύμεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηηο
θαηαγγειίεο γηα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή πινήγεζε ηνπ παηδηνύ ζηνλ θπβεξλνρώξν,
ζπγθεθξηκέλα ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κέζσ Δηαδηθηύνπ θαη ην cyberbullying.
Οι καηαγγελίερ πος δέσθηκε η SafeLine με θέμα ηην παιδική ποπνογπαθία ξεπέπαζαν και
θέηορ ηιρ 160. Η δξάζε ηεο SafeLine ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηνπ παηδηνύ ζηνλ θπβεξλνρώξν
πινπνηείηαη κέζα από ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ ΙΝΗΟΡΕ (Δηεζλή ύλδεζκν Αλνηθηώλ Γξακκώλ
Δηαδηθηύνπ), όπνπ πξνσζεί θαηαγγειίεο γηα ηζηνζειίδεο κε πιηθό παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, αιιά θαη κε
ηηο Ειιεληθέο Αξρέο ζε πεξηπηώζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πξνζέιθπζεο αλειίθσλ γηα
γελεηήζηνπο ιόγνπο θαη άιια ζνβαξά εγθιήκαηα.
πκπεξαζκαηηθά, όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί, ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό ηυν
παπάνομυν καηαγγελιών για ηο 2015 αθοπούζε εγκλήμαηα ζσεηικά με ηην παιδική
ποπνογπαθία, ηον παηζιζμό και ηην ξενοθοβία, ηιρ οικονομικέρ απάηερ πος έλαβαν σώπα ζηο
Διαδίκηςο και ηην παπαβίαζη πποζυπικών δεδομένυν, κςπίυρ μέζα από κοινυνικά δίκηςα,
όπυρ ηο Facebook.

Τςειό παξακέλεη θαη θέηνο ην πνζνζηό ησλ θαηαγγειηώλ πνπ αθνξνύλ παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο
κέζα από ηα θνηλσληθά δίθηπα. Από ηηο θαηαγγειίεο πνπ δέρζεθε ε SafeLine ην 2015, νη 830
αθνξνύζαλ κόλν ηo Facebook. Η SafeLine ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηαρεηξηζηηθή νκάδα ηνπ Facebook
θαη έρνληαο σο ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ όπσο παξαβίαζε πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ, cyberbullying, απεηιέο, νηθνλνκηθέο απάηεο κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη παξελόριεζε, δίλεη
ιύζεηο ζηνπο ρξήζηεο θάζε ειηθίαο, είηε πξνσζώληαο ζην Facebook ηηο ίδηεο ηηο θαηαγγειίεο πνπ
δέρεηαη, είηε παξέρνληαο ζηνπο θαηαγγέιινληεο νδεγίεο αζθαινύο πινήγεζεο ζηελ ηζηνζειίδα.
Δίλνληάο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο, νύησο ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζπλαληνύλ θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζην Δηαδίθηπν, ε νκάδα ηεο SafeLine δίλεη ζηνπο ρξήζηεο όισλ
ησλ ειηθηώλ ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα λα επηηύρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή ελεκέξσζε σο πξνο ηνπο
θηλδύλνπο πνπ όινη ζα ζέιακε λα απνθεύγνπκε ζην δηαδηθηπαθό θόζκν.
Η SafeLine είλαη ε κνλαδηθή Ειιεληθή Αλνηθηή Γξακκή Καηαγγειηώλ γηα ην παξάλνκν πεξηερόκελν ζην
Δηαδίθηπν θαη από ην 2003 ην επίζεκν κέινο ηεο Ειιάδαο ζηνλ INHOPE (Δηεζλήο ύλδεζκνο
Αλνηθηώλ Γξακκώλ). Απνηειεί δξάζε ηνπ Ειιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο www.safeline.gr. Μπνξείηε αθόκε λα
καζαίλεηε λέα θαη άιιεο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο από ηε ζειίδα καο ζην Facebook ή λα καο
αθνινπζήζεηε ζην Twitter (@safeline_gr).

Επίζεκν κέινο ηνπ INHOPE

Τινπνηείηαη από ην Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο
ηνπ Ιδξύκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο

