
 

 

 

Μάιος  2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ετήσιος απολογισμός INHOPE: Περίπου 1.000.000 δ/νσεις URL με περιεχόμενο 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης απομακρύνθηκαν το 2021 από το διαδίκτυο  

 928.278 δ/νσεις URL με περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 

 To 96% του παράνομου υλικού απεικονίζει κορίτσια 

 Η πλειοψηφία (81%) είναι ηλικίας 3-13 ετών 

 Το 72% του καταγγελθέντος υλικού απομακρύνθηκε από το διαδίκτυο εντός 3 ημερών 

 Ένα μεγάλο ποσοστό παράνομου υλικού δημιουργείται από τα θύματα μέσω sexting  ή grooming 

 

Περίπου 1.000.000 URL παράνομου και επιβλαβούς υλικού που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση και 

εκμετάλλευση παιδιών εισήχθησαν στην πλατφόρμα ICCAM του Διεθνούς οργανισμού INHOPE το 2021. 

Μάλιστα εντός τριών ημερών το 72% του παράνομου υλικού εξαιρέθηκε από το διαδίκτυο χάρη στις άμεσες 

ενέργειες των γραμμών του INHOPE.  

 

 

Ο παγκόσμιος οργανισμός INHOPE, κάτω 

από την «ομπρέλα» του οποίου 

λειτουργούν 50 γραμμές καταγγελιών ανά 

τον κόσμο -  αναμεσά τους και η SafeLine.gr, 

μέλος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου του ΙΤΕ, συνεργάζεται στενά με 

την INTERPOL και τη EUROPOL για την 

πάταξη του φαινομένου ανάρτησης υλικού 

παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο και 

έχει συμβάλει δυναμικά στην εξιχνίαση 

μεγάλων κυκλωμάτων διεθνώς.  

 

 

 

 

 



 

 

Σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για το 2021 το 96% των θυμάτων ήταν κορίτσια. Η πλειοψηφία 

μάλιστα (81%) ήταν ηλικίας 3-13 ετών και το 18% έφηβοι από 14-17 ετών.  

 

 

 

Σε σχέση με το 

2020 

αυξήθηκαν 

κατά 5% τα 

κορίτσια 

ηλικίας 3-13 

ετών που 

απεικονίζονται 

στο παράνομο 

υλικό και 

μειώθηκαν 

κατά 4%  τα 

κορίτσια 

ηλικίας 14-17 

ετών.  

 

 

 

 

Όπως προκύπτει μάλιστα από την ανάλυση των στοιχείων, ένα ποσοστό παράνομου υλικού δημιουργείται 

από τα ίδια τα θύματα και ειδικότερα από εφήβους μέσω της διαδικασίας του Sexting [1] ή του Grooming [2].   

Αν και τα παιδιά (ιδιαίτερα οι έφηβοι) μπορούν να παράγουν πρόθυμα σεξουαλικό περιεχόμενο, αυτό δεν 

σημαίνει ότι συναινούν ή είναι υπεύθυνα για την εκμετάλλευση ή την καταχρηστική χρήση και/ή τη διανομή 

αυτών των εικόνων. Σύμφωνα με έρευνες 1 στα 4 έφηβα κορίτσια και 1 στα 10 έφηβα αγόρια έχουν 

μοιραστεί πολύ προσωπικές φωτογραφίες (Thorn 2020) ενώ και στην Ελλάδα οι έρευνες δείχνουν ότι το 6% 

των παιδιών ηλικίας από 12-17 ετών κάνει sexting και 1 στα 4 παιδιά έχει δεχτεί πολύ προσωπικές 

φωτογραφίες άλλων (έρευνα ΕΚΑΔ 2021-2022).  

 

[1] Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το sexting 

[2] Διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκων (Grooming) 

https://www.thorn.org/child-sexual-exploitation-and-technology/
https://saferinternet4kids.gr/ereynes/ereuna21-22/
https://saferinternet4kids.gr/nea/%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-sexting/
https://saferinternet4kids.gr/nea/groomingtipsforparents/


 

 

 

 

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των καταγγελιών για υλικό παιδικής σεξουαλικής  κακοποίησης που δέχτηκε η 

Ανοιχτή γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr το 2021 αγγίζει το 33%.  Να 

σημειωθεί ότι τα τελευταία  χρόνια οι εν λόγω καταγγελίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο επιβεβαιώνοντας 

την αύξηση των περιστατικών που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο, μέσα από τα στατιστικά στοιχεία του 

INHOPE. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι όσο μικραίνει ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που έχουν πρόσβαση 

στις νέες τεχνολογίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώνεται γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη καθώς 

τα δεδομένα κυρίως μετά τα lockdown δείχνουν ότι τα παιδιά αρχίζουν την ενασχόλησή τους με τον ψηφιακό 

κόσμο σε όλο και μικρότερη ηλικία.  

 

H υπεύθυνη της Ανοιχτής Γραμμής για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, νομικός Μελτίνη 

Χριστοδουλάκη επισημαίνει: «Οι γονείς καλό θα είναι να ελέγξουν τους λογαριασμούς των παιδιών τους στα 

κοινωνικά δίκτυα και να σιγουρευτούν ότι οι ρυθμίσεις απορρήτου είναι ιδιωτικές. Ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται στις φωτογραφίες που οι ίδιοι οι γονείς ανεβάζουν σε σχέση με τα παιδιά τους. Βοηθήστε μας να 

επιτύχουμε το όραμά μας για ένα διαδίκτυο χωρίς υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM). Μην το 

αγνοήσετε. Καταγγείλτε το.» 



 

 

 

https://youtu.be/srGs9taQrhw 

Ολόκληρο τον ετήσιο απολογισμό του ΙNHOPE μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ.   

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα 

των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα 

ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και  παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και 

μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων: 

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με 

την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά του να 

ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε 

γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό. 

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω 

του ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για 

εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό 

εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του 

διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. 

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine 

(http://www.safeline.gr), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου 

και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού 

οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του 

https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/8fd77f3014-1652348841/inhope-annual-report-2021.pdf
file:///C:/Users/kpsaroudak/Downloads/SaferInternet4Kids.gr
file:///C:/Users/kpsaroudak/Downloads/www.help-line.gr
http://www.safeline.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=srGs9taQrhw


 

 

παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά 

σύνορα. 

 

Μάθετε νέα και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη σελίδα μας στο Facebook 

(https://www.facebook.com/SaferInternet4Kids-233337290392828), στο Instagram 

(https://instagram.com/saferinternet4kids_gr?utm_medium=copy_link) και ακολουθήστε μας στο Twitter 

(https://twitter.com/SaferInt4Kids). 

 

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει 

καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.  

file:///C:/Users/kpsaroudak/Downloads/(https:/www.facebook.com/SaferInternet4Kids-233337290392828)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsaferinternet4kids_gr%3Futm_medium%3Dcopy_link%26fbclid%3DIwAR2AQp1lwKvK6tOOHGBeeXIFgye7ieaEfQTHMd-7Q7TAZtu0Z_VwLQCxDg0&h=AT0D4BdKh7CdSuDUBpS9b5CrXzgCHzTqUO0I7mT3ZgCbMKZQq9JWRet57Z3yLBkgV24DVCbcccN3De9lYgBU2pMlQBgSdm9L_jt_2VDJaaWuXSdcONwDjuM2i8-bbdkXq-Pzrac6sL5ZE1h-Uog
https://twitter.com/SaferInt4Kids

