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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Ανοιχηή Γραμμή Καηαγγελιών SafeLine

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ηαηιζηικά ζηοιχεία καηαγγελιών παιδικής πορνογραθίας από ηον
ΙΝΗΟΡΕ για ηο 2015
η
(από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 η Οκτωβρίοσ 2015)

Ο INHOPE (www.inhope.org), ν Σύλδεζκνο Αλνηθηώλ Γξακκώλ Δηαδηθηύνπ δηεζλώο γηα ην
παξάλνκν πεξηερόκελν ζην Δηαδίθηπν, κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη ε SafeLine, δεκνζίεπζε ηα
ζηαηηζηηθά ηνπ ζηνηρεία γηα ην 2015. Η SafeLine, ε Ειιεληθή Αλνηθηή Γξακκή γηα ην
παξάλνκν πεξηερόκελν ζην Δηαδίθηπν, παξνπζηάδεη ζε απηό ην δειηίν ηύπνπ, ηα
ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο θαηαγγειίεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο παγθνζκίσο.
Οη Αλνηθηέο Γξακκέο θαηαγγειηώλ αλά ηνλ θόζκν, όηαλ δέρνληαη κηα θαηαγγειία κε
πεξηερόκελν παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ηελ θαηαρσξίδνπλ ζηελ παγθόζκηα βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ ΙΝΗΟΡΕ, κέζσ ηεο νπνίαο ελεκεξώλνληαη θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε νη αξρέο ηεο ρώξαο
πνπ θηινμελεί ηελ παξάλνκε ηζηνζειίδα. Τν Ννέκβξην ηνπ 2015, ηα δεδνκέλα απηά
κεηαθέξζεθαλ ζε κηα θαηλνύξγηα, πην ζύγρξνλε θαη αζθαιή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία
βξίζθεηαη πιένλ ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο INTERPOL, ζηε Λπώλ ηεο Γαιιίαο.
Εμαηηίαο ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηεο παιηάο θαη ηεο θαηλνύξγηαο βάζεο, ζεσξήζεθε ζσζηόηεξν
λα παξνπζηαζηνύλ εδώ κόλν ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2015 ζην δηάζηεκα πνπ
ιεηηνπξγνύζε αθόκα ε παιηά βάζε δεδνκέλσλ.
Σπλεπώο, από ηνλ Ιαλνπάξην έσο θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2015, νη θαηαγγειίεο γηα παηδηθή
πνξλνγξαθία έθηαζαλ ηηο 96.334, αξηζκόο απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ έιαβε θαη
δηαρεηξίζηεθε 83.644 θαηαγγειίεο γηα κνλαδηθά URLs κε παηδηθή πνξλνγξαθία. Από ην
ζύλνιν ησλ 96.334, νη 78.268 ήηαλ αθόκα ελεξγά URLs, ηα νπνία πξνσζήζεθαλ ζηηο ρώξεο
πξνέιεπζεο (76.210 απηώλ ησλ ηζηνζειίδσλ θηινμελνύληαλ ζε ρώξεο-κέιε ηνπ INHOPE,
γεγνλόο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε δξάζε ησλ Γξακκώλ
θαη ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ). Τν 38.6% ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνσζήζεθε ζηηο
αζηπλνκηθέο αξρέο, θαηέβεθε κέζα ζε 24 ώξεο, ελώ ην 90.6% ζε 3 (εξγάζηκεο) κέξεο θαη ην

95.7% κέζα ζε 5 (εξγάζηκεο) κέξεο, βνεζώληαο ζεκαληηθά όρη κόλν ζηελ εμάιεηςε ηνπ
παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ από ην Internet, αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ-ζπκάησλ.
Από ηελ αλάιπζε ησλ θαηαγγειηώλ, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ειηθία θαη ην θύιν ησλ
παηδηώλ - ζπκάησλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο έρνπλ σο εμήο:




Τν 59.8% ησλ ζπκάησλ ήηαλ πξν-έθεβνη, δειαδή παηδηά από 9 έσο 13 εηώλ
Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, δειαδή ην 79.1%, ησλ ζπκάησλ πνπ απεηθνλίδνληαλ ζε
ηέηνην πιηθό ήηαλ θνξίηζηα
Τν 77.2% ησλ θαηαγγειηώλ αθνξνύζαλ κε εκπνξηθέο ζειίδεο

Ο INHOPE ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε
δηεζλείο νξγαληζκνύο γηα ηελ πάηαμε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, (Interpol,
Europol) θαζώο θαη κε νξγαληζκνύο θιεηδηά ηεο βηνκεραλίαο ηνπ Internet, όπσο ην Facebook,
ην Twitter θαη ηε Microsoft.
Η SafeLine ε κνλαδηθή Αλνηθηή Γξακκή γηα ην παξάλνκν πεξηερόκελν ηνπ Internet ζηελ
Ειιάδα, θιείλεη θέηνο 10 ρξόληα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ INHOPE, θαη απνηειεί έλα από ηα
πξώηα κέιε ηεο ζπληνληζκέλεο απηήο πξνζπάζεηαο πάηαμεο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
ζην Δηαδίθηπν.
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

