Σημαντικές χρονολογίες
κατά τη δεκαετή πορεία της SafeLine:

Όταν λέμε παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη
δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, τι ακριβώς εννοούμε;

➼ 2003: Έτος έναρξης λειτουργίας της SafeLine
➼ 2004: H SafeLine αρχίζει να συνεργάζεται με τη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
➼ 2005: Η SafeLine
(www.inhope.org)

γίνεται

επίσημο

μέλος

του

INHOPE

➼ 2005: Μέλη του INHOPE από 23 χώρες κατάφτασαν στην Αθήνα για
την ετήσια συνάντησή τους τον Οκτώβρη
➼ 2006: H SafeLine δέχεται καταγγελίες παράνομου περιεχομένου που
διακινείται μέσω συστημάτων P2P
➼ 2009: Η SafeLine συστρατεύει τις δυνάμεις της με τον Ελληνικό Κόμβο
Ασφαλούς Διαδικτύου (www.saferinternet.gr)
➼ 2010: Η SafeLine σπάει το φράγμα των 4000 καταγγελιών.

Το παράνομο περιεχόμενο και η παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο
είναι ένα δύσκολο ζήτημα στην εξακρίβωσή του καθώς η νομιμότητα ή όχι
μιας πράξης συχνά διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έργο της SafeLine είναι
να δέχεται καταγγελίες για περιεχόμενο ή δραστηριότητες που λαμβάνουν
χώρα στο διαδίκτυο, και που αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία και
να εξακριβώνει τη νομιμότητά τους. Στην Ελλάδα, παρόλο που δεν υπάρχει
ακόμα κάποιο ενιαίο νομοθετικό κείμενο που να διέπει την τιμώρηση όλων
των διαδικτυακών εγκλημάτων, εντούτοις υπάρχουν διατάξεις σε διάφορα
νομοθετικά κείμενα που ποινικοποιούν τις σημαντικότερες παράνομες
δραστηριότητες όπως είναι:
η Παιδική πορνογραφία
Πρόκειται για την αναπαράσταση ή την πραγματική ή εικονική
αποτύπωση του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου με
τρόπο κατά τον οποίο να προκαλείται γενετήσια διέγερση καθώς
και για την πραγματική ή εικονική ασελγή πράξη που διενεργείται
από ή με τον ανήλικο.
η Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου

Το Διαδίκτυο αποτελεί το πιο δημοφιλές μέσο επικοινωνίας, ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας στις μέρες μας. Σε αυτό έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες
ανεξαρτήτου ηλικίας και χωρίς περιορισμούς. Οι δραστηριότητες και οι
ενέργειες που γίνονται μέσω αυτού είναι ανεξάντλητες. Ανάμεσα σε αυτές
κρύβονται δραστηριότητες ανάρμοστες, οι οποίες θα ήταν δυσκολότερο
να πραγματοποιηθούν στο φυσικό κόσμο και συχνά χαρακτηρίζονται παράνομες. Για το λόγο αυτό, ήταν αναγκαία η δημιουργία της SafeLine, της
Ελληνικής Ανοικτής Γραμμής η οποία δέχεται καταγγελίες για παράνομο
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Από τη σύστασή της τον Απρίλιο του 2003, η
SafeLine έχει ταχθεί στη μάχη για την καταπολέμηση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. Από τον Οκτώβρη του 2005 είναι ενεργό μέλος
του INHOPE, του Συνδέσμου Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου.

Σε αυτή την περίπτωση ο ενήλικος μέσω του διαδικτύου, συνήθως
μέσω των chat rooms αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν έχει
συμπληρώσει τα 15 έτη και με χειρονομίες ή ασελγείς προτάσεις
προσβάλλει τη γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου.
η Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (Grooming)
Σε αυτή την περίπτωση ο ενήλικος προσποιείται τον ανήλικο και
προσπαθεί να προσεγγίσει τον ανήλικο χρήστη προκειμένου να
τον συναντήσει στον πραγματικό κόσμο με σκοπό να τον αποπλανήσει σεξουαλικά.
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η Προτροπή σε αυτοκτονία
Συχνό φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος χρήστης του διαδικτύου
προσπαθεί να πείσει τον απέναντι συνομιλητή του να βάλει τέλος
στη ζωή του, συχνά υποδεικνύοντάς του και τρόπους με τους
οποίους θα το επιτύχει.
η Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση
Πρόκειται για τη διάδοση στοιχείων μέσω διαδικτύου που σαν
σκοπό έχουν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη κάποιου συγκεκριμένου ατόμου και να τον μειώσουν σαν άνθρωπο.
ο Ρατσισμός/ξενοφοβία
Ρατσισμό στο διαδίκτυο συχνά συναντάμε μέσα από τη δημοσίευση σχολίων και στοιχείων τα οποία αποσκοπούν να μειώσουν
και να υποτιμήσουν μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων είτε
φυλετικά, είτε εθνικά είτε κοινωνικά. Ο ρατσισμός συνδέεται συχνά
με την ξενοφοβία καθώς η φοβία απέναντι στους «ξένους» εκφράζεται με ρατσιστικό τρόπο.
η Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων
Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων συχνά συναντάται μέσω
της δημοσίευσης στοιχείων που στοχοποιούν κάποιο συγκεκριμένο άτομο χωρίς προηγουμένως αυτό να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Τέτοια στοιχεία που παράνομα δημοσιεύονται είναι
το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, οι φωτογραφίες
και τα βίντεο από ιδιωτικές στιγμές, η φυλετική ή εθνική ταυτότητα, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, η
κατάσταση της υγείας, στοιχεία της ερωτική ζωής και ο,τιδήποτε
άλλο μπορεί αφορά το άτομο καθαρά και όχι τον περίγυρό του.

η Παραβίαση του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω της υποκλοπής κωδικών πρόσβασης είτε του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου είτε κάποιων προφίλ που διατηρούμε σε
κάποιες ιστοσελίδες. Αυτή η παραβίαση θέτει αμέσως σε κίνδυνο
την επικοινωνία μας με τους υπολοίπους χρήστες. Η όποια επικοινωνία μας με τους υπολοίπους χρήστες δικαιούμαστε να είναι
απόρρητη και εμπιστευτική αλλά με την παραβίαση κωδικών πρόσβασης κάτι τέτοιο καθίσταται ανέφικτο και συνιστά την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
η Οικονομική απάτη
Η οικονομική απάτη πραγματοποιείται κυρίως μέσω των διαδικτυακών αγορών. Συχνά πραγματοποιούμε αγοραπωλησίες μέσω
διαδικτύου με εταιρείες ανύπαρκτες οι οποίες ουδέποτε μας αποστέλλουν το προϊόν που αγοράσαμε ενώ έχουν ήδη δεσμεύσει το
χρηματικό τίμημα από την πιστωτική μας κάρτα. Επίσης, συχνά πέφτουμε θύματα επιτήδειων οι οποίοι μας αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα πως τάχα έχουμε κερδίσει κάποιο χρηματικό ποσό
ενώ στην πραγματικότητα αποσκοπούν στο να αποσπάσουν πολλές προσωπικές πληροφορίες αλλά και σημαντικά χρηματικά
ποσά.
η Παραβίαση Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας έχουμε όταν παράνομα και
αθέμιτα εκμεταλλευόμαστε το πνευματικό έργο κάποιων δημιουργών παραβιάζοντας έτσι το περιουσιακό και το ηθικό τους δικαίωμα στο να προστατεύουν το έργο τους. Εν ολίγοις, όταν
προσπαθούμε να καρπωθούμε το πνευματικό έργο των δημιουργών χωρίς να το έχουμε αποκτήσει νόμιμα προηγουμένως, τότε
διαπράττουμε το αδίκημα της παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού. Το παράνομο κατέβασμα ταινιών και τραγουδιών είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα παραβίασης
πνευματικής ιδιοκτησίας.
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η Αποστολή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Spam)
Καθημερινά λαμβάνουμε μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από αγνώστους αποστολείς τα οποία ουδέποτε ζητήσαμε να
λαμβάνουμε. Τα μηνύματα αυτά ανήκουν στην κατηγορία της μη
ζητηθείσας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και η αποστολή τους αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Υποβολή καταγγελιών
Για την υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε
στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο, μπορείτε να επιλέξετε
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
➼ Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελίας της
ιστοσελίδας μας στο www.safeline.gr/report
➼ Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση report@safeline.gr
➼ Στέλνοντας SMS, γράφοντας “safeline”, αφήνοντας κενό, το μήνυμά σας
και αποστολή στο 54260.
➼ Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της SafeLine για συσκευές Android.
Ανωνυμία
Όταν ένας χρήστης υποβάλει μια καταγγελία στη SafeLine, ο καταγγέλλων
διατηρεί την ανωνυμία του, εάν το επιθυμεί. Η διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την καταγγελία δεν καταγράφεται από το σύστημα της SafeLine και αν κάποιος χρήστης θελήσει
να δώσει τα στοιχεία του, αυτά είναι απολύτως απόρρητα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή του σχετικά με την εξέλιξη της
καταγγελίας του. Η διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντα λειτουργεί ενθαρρυντικά απέναντι σε τυχόν δισταγμούς για την υποβολή καταγγελίας.

Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελίας
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Επεξεργασία καταγγελιών

SafeLine και INHOPE

Από τη στιγμή λήψης μιας καταγγελίας, υπάρχει μία συγκεκριμένη και προκαθορισμένη διαδικασία που ακολουθείται από τη SafeLine, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ο χρήστης εντοπίζει παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και υποβάλλει την καταγγελία του στη
SafeLine.

Η SafeLine δέχεται την καταγγελία
και προσπαθεί να εξακριβώσει εάν
το περιεχόμενό της είναι όντως παράνομο.

Η SafeLine επαληθεύει το παράνομο
περιεχόμενο της καταγγελίας και εντοπίζει τη χώρα προέλευσης.

Εάν η χώρα προέλευσης
του παράνομου περιεχομένου είναι η Ελλάδα, η
SafeLine ενημερώνει την
Ελληνική Αστυνομία.

Η SafeLine δεν εντοπίζει το παράνομο υλικό της καταγγελίας και
απορρίπτεται.

Εάν το περιεχόμενο προέρχεται
εκτός ελληνικών γεωγραφικών
συνόρων, ενημερώνεται η αντίστοιχη Ανοιχτή Γραμμή της
χώρας προέλευσης μέσω της
κοινής βάσης δεδομένων του
INHOPE

Η Ελληνική Αστυνομία προχωράει σε
ενέργειες εντοπισμού των δραστών.

Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη Ανοιχτή Γραμμή στη
χώρα προέλευσης, ενημερώνεται η Ελληνική
Αστυνομία.

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει την
Interpol.

Ο INHOPE (www.inhope.org) είναι ο Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1999 υπό το Πρόγραμμα EC Safer Internet Action Plan της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αντιπροσωπεύει όλες τις
Ανοικτές Γραμμές Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο και υποστηρίζει το σκοπό
τους να ανταποκρίνονται σε καταγγελίες παράνομου περιεχομένου στο
Διαδίκτυο με στόχο την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Συνολικά, υπάρχουν μέλη του Συνδέσμου σε 44 χώρες ανά τον κόσμο.
Αποστολή του INHOPE είναι να υποστηρίζει και να ενισχύει τις Ανοιχτές
Γραμμές σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας γρήγορη λήψη αποφάσεων
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες παράνομου
περιεχομένου, έτσι ώστε το Διαδίκτυο να καταστεί όσο πιο ασφαλές
γίνεται.
Για την επίτευξη αυτής της αποστολής του, ο INHOPE έχει πέντε
συγκεκριμένους στόχους:
1. Τη δημιουργία πολιτικών και προτύπων βέλτιστης πρακτικής για τις
Γραμμές αυτές και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών μέσα
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από την καλλιέργεια καλών σχέσεων εργασίας και εμπιστοσύνης.
2. Την εξασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των
καταγγελιών σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας συνεκτικούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των
Γραμμών σε διεθνές επίπεδο και την εξασφάλιση μιας συντονισμένης
προσέγγισης για την λήψη τους.
3. Την επέκταση του δικτύου, με περισσότερα μέλη σε όλο τον κόσμο
και την υποστήριξη νέων ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας, παρέχοντάς
τους συμβουλές και εκπαίδευση ώστε να εκπληρώνονται τα πρότυπα
βέλτιστης πρακτικής.
4. Την προώθηση καλύτερης κατανόησης των εργασιών των Ανοικτών
Γραμμών για την χάραξη πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την κεντρική κυβέρνηση κάθε κράτους,
τους νομικούς και άλλους φορείς, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης
συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.
5. Την αφύπνιση του κοινού και την ενημέρωση του, καθιστώντας τον
INHOPE ως την ένωση - σταθμό για καταγγελίες παράνομου
περιεχομένου από όλο τον κόσμο.*

Η SafeLine αποτελεί μία από τις τρεις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου Safer Internet. Οι
άλλες δύο δράσεις είναι οι εξής:

Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Γραμμή Βοηθείας 800 11 800 15
Οι δράσεις Saferinternet.gr & ΥποΣΤΗΡΙΖΩ αποτελούν τον εθνικό εκπρόσωπο του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων ενημέρωσης
INSAFE.

Η SafeLine υλοποιείται από τους οργανισμούς:
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ)
Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το
Περιεχόμενο του Internet
Yποστηρίζεται από το Safer Internet Programme της Ευρωπαίκής Ένωσης.

*

Πηγή: www.inhope.org/en/about/about.html#Mission (μετάφραση από τα Αγγλικά)
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