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INHOPE (www.inhope.org)

 Παγκόσμιος Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Καταγγελίας CSAM, από το 1999

 50 ανοικτές γραμμές παγκοσμίως

 200+ αναλυτές παγκοσμίως (90 εκπαιδευμένοι) 



ICCAM database

 Ασφαλής διαμοιρασμός CSAM

 Γρήγορη αφαίρεση ιστοσελίδων που εμπεριέχουν CSAM

 Εξακρίβωση περιεχομένου ιστοσελίδων (classification, baseline criteria)

 Πρόσβαση από INTERPOL, προώθηση σε International Child Sexual 

Exploitation Image Database (ICSE Database)

 Γρηγορότερη η ανάλυση του περιεχομένου από τους πιστοποιημένους 

αναλυτές (reduce duplicate investigations)



INHOPE – 2021

 Περισσότερες από 1.000.000 URLs καταχωρήθηκαν ICCAM

 Το 76% των θυμάτων που απεικονίζονταν ήταν ηλικίας μεταξύ 3 και 13 ετών, 

 To 96% των θυμάτων ήταν κορίτσια

 Το 92% των καταγγελιών προωθήθηκαν στους ISPs εντός 3 ημερών

 Αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου κατά 74% εντός τριών ημερών



www.safeline.gr

 Δέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο ή παράνομες δραστηριότητες 

του διαδικτύου

 Λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2003

 Επίσημο μέλος του INHOPE από τον Οκτώβριο του 2005

 Μέλος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (ΙΤΕ, Ιούλιος 2016) 



Είδη παράνομου περιεχομένου

 Εικόνες/βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (Child Sexual Abuse Material -
CSAM)

 Σεξουαλική παρενόχληση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

 Grooming

 Αποπλάνηση ανηλίκου

 Sextortion

 Ρατσισμός, ξενοφοβία, τρομοκρατία

 Οικονομικό έγκλημα

 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου των 
επικοινωνιών

 Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση

 Ψευδείς ειδήσεις

 Διαδικτυακός εκφοβισμός



Τρόποι καταγγελίας

 Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα στο 

www.safeline.gr

 Στέλνοντας email στη διεύθυνση report@safeline.gr

 Δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας

http://www.safeline.gr/
mailto:report@safeline.gr




STOP NCII.org
εργαλείο για την αντιμετώπιση εκδικητικής πορνογραφίας



SafeLine – 2021

 8571 καταγγελίες

 CSAM συνολικά αγγίζει το 33%

 Καταγγελίες για παραπληροφόρηση 

 Καταγγελίες για κοινωνικά δίκτυα (40% Instagram, 39% Facebook, 13% Twitter, 

7% Youtube)



Καταγγελίες 2017-2021



CSAM καταγγελίες



Παραβίαση προσωπικών δεδομένων



Συνεργαζόμενοι φορείς

14

Αστυνομία

✓ Διεύθυνση Δίωξης 

Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος

Βιομηχανία του 

Διαδικτύου

Trusted Flag 

Partners

✓ Google-YouTube

✓ Facebook

✓ Twitter

✓ Instagram

✓ TikTok

✓ Snapchat

✓ Pornhub

Άλλοι συνεργάτες

✓ Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών 

Δεδομένων

✓ Κεντρική Ένωση Δήμων

✓ Αρχιεπισκοπή Ελλάδος 

και Κρήτης

✓ Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο

✓ Οργανισμός 

Πνευματικής 

ιδιοκτησίας

✓ Αρχή Διασφάλισης του 

Απορρήτου των 

Επικοινωνιών



Χρήσιμες συμβουλές

 Μιλάμε με το παιδί για την έννοια του «φίλου» στο διαδίκτυο και του εξηγούμε 

ότι δεν πρέπει να δέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους και να συνομιλεί 

μαζί τους

 Δεν συναντάμε ποτέ στο φυσικό κόσμο άτομα που γνωρίζουμε στο διαδίκτυο

 Προσοχή στην ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών (εικόνων/βίντεο) ή στην 

αποστολή εικόνων/βίντεο 

 Δεν υποκύπτουμε στο σεξουαλικό εκβιασμό, επικοινωνία με τις Διωκτικές 

αρχές

 Συμβουλεύουμε το παιδί να επικοινωνεί μαζί μας σε περίπτωση που 

αντιληφθεί κάτι «περίεργο» κατά την πλοήγηση σε κάποια επικοινωνία 

 Χρήση ισχυρού κωδικού πρόσβασης



https://youtu.be/iFXu8Nh71uc

https://youtu.be/iFXu8Nh71uc



