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Τεχνολογία ∆ιατροφή Yγεία Περιβάλλον 

Ψηφοφορία 

Πιστεύετε ότι όλα όσα 
ακούγονται περί σκανδάλων 
στους κόλπους της 
Εκκλησίας επηρεάζουν τους 
πιστούς; 

 Ναι, έχει χάσει την 
αξιοπιστία της η ανώτερη 
βαθµίδα στην ιεραρχία του 
Κλήρου. 

 Όχι, είναι µεµονοµένα 
φενόµενα. 

 Ναι, πολλοί έχουν 
επηρεαστεί και έχουν χάσει 
την εµπιστοσύνη τους στην 
Εκκλησία. 

 Όχι, Η εκκλησία δεν 
είναι µόνο οι ιεράρχες της οι 
οπίοι είναι άνθρωποι. 

 Ενα µεγάλο µέρος των 
πιστών έχει σίγουρα 
επηρεαστεί αρνητικά. 

 Ναι, και η κάθαρση 
στους κόλπους της 
εκκλησίας πρέπει να 
προχωρήσει. 

 ∆εν µε απασχολεί. 

 

 

 

Ειδήσεις Κατηγορίας 

O µάντης του 
απρόβλεπτου 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΖΗΤΟΥΝ 
ΣΤΟ ΓΑΖΙ 

Μπορούµε να 
ταξιδέψουµε στο... 
παρελθόν ή στο µέλλον; 

Η Ενωση Πληροφορικών 
για το πιστοποιητικό χρήσης 
υπολογιστών 

Στη Βουλή το θέµα µε τη 
χρηµατοδότηση του ΙΤΕ 
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Ψηφίστε

Καταγγείλλετε τις παρανοµίες στο Ιντερνετ 
Ανοικτή γραµµή επικοινωνίας 

 
Η Safeline, η Ελληνική ανοικτή γραµή (hotline) για την καταγγελία εικόνων παιδικής 
κακοµεταχείρισης και άλλου παράνοµου περιεχοµένου στο Ιντερνετ, ανακοινώνει την 
έναρξη των εργασιών της.  
 
Η Safeline θα δέχεται τις καταγγελίες του κοινού για δικτυακούς τόπους (websites) και 
υπηρεσίες νεών (newsgroups) µε παράνοµο περιεχόµενο. Οι καταγγελίες θα γίνονται 
µέσω του Ιντερνετ (στην διεύθυνση www.safeline.gr) και µέσω τηλεφώνου (στο 
τηλέφωνο 210 7474 259).  
 
Η Safeline συστάθηκε στο πλαίσιο του έργου NETWATCH, όπου συµµετέχουν το Τµήµα 
Ερευνας και Ανάπτυξης της FORTHnet, το Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), το 
Ελληνικό Οργανο Αυτορρύθµισης για το περιεχόµενο στο Ιντερνετ (Safenet), και το 
Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ), και χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης “Σχέδιο ∆ράσης για την ασφαλέστερη χρήση του Ιντερνετ”.  
 
Οι ανοικτές γραµµές όπως η Safeline, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν ήδη παγιωθεί στα υπόλοιπα κράτη - µέλη. Η Safeline 
συνεργάζεται µε τους φορείς Παροχής Υπηρεσιών Ιντερνετ, το Ακαδηµαϊκό ∆ίκτυο 
“Ε∆ΕΤ” και το Σχολικό ∆ίκτυο, Ερευνητικό και Πολιτιστικά Ιδρύµατα, Ενώσεις 
Καταναλωτών και την Ελληνική Αστυνοµία για τον περιορισµό της ροής του παράνοµου 
περιεχοµένου στο Ιντερνετ.  
 
Η Safeline δέχεται καταγγελίες για δικτυακούς τόπους που εσείς βρήκατε στο Ιντερνετ 
και περιέχουν:  
 
• εικόνες κακοµεταχείρισης των παιδιών, οπουδήποτε στον κόσµο  
 
• ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόµενο που, κατά την άποψή σας παραβαίνει την 
ελληνική νοµοθεσία.  
 
• άλλο περιεχόµενο, παράνοµο, κατά την άποψή σας.  
 
Οι καταγγελίες ταξινοµούνται και ανάλογα προωθούνται στο κατάλληλο τµήµα της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, σε αντίστοιχες ανοικτές γραµµές στο εξωτερικό, ή στους φορείς 
παροχής υπηρεσιών Ιντερνετ προς απλή ενηµέρωση.  
 
Ο δικτυακός τόπος www.safeline.gr δίνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την on-line 
καταγγελία δικτυακού τόπου (website) ή υπηρεσίες νέων (newsgroup).  
 
Επίσης, µέσα από κει, θα µπορούν να ενηµερώνονται οι γονείς για πιο ασφαλή 
περιήγηση στους δικτυακούς χώρους αλλά και για τρόπους προφύλαξης.  
 
Στους στόχους της Safeline συµπεριλαµβάνεται και η συνεργασία µε δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται µε σχετικά αντικείµενα (όπως π.χ. την προστασία 
ειδικών οµάδων πληθυσµού) και κοινό σκοπό την καταπολέµηση του παράνοµου 
περιεχόµενου στο Ιντερνετ.  
 
Πληροφορίες: 
 
210 - 747 4259  
 
 

Εκτύπωση |  E-mail |  Προσθήκη στ' Αγαπηµένα  

 
 

Στατιστικά Άρθρου 

Αρθογράφος: 
Πατρίς  

 
Το άρθρο αυτό έχει 
διαβαστεί 111 φορές  

 

 
Εκτύπωση Άρθρου 

 
Αποστολή µε email 

 
Προσθήκη στ' Αγαπηµένα 

Αναζήτηση 

Αναζήτηση στις ειδήσεις του 
patris.gr 

 

  

 
  

Σχετικά Sites 

www.safeline.gr  

Σχετικά Forums 

 Eπιστήµη/Τεχνολογία 
 ΘETIKEΣ EΠIΣTHMEΣ 
 KOINΩNIKEΣ EΠIΣTHMEΣ
 H/Y - INTEPNET 
 THΛEΠIKOINΩNIEΣ 
 I.T.E 
 TEXNOΛOΓIA 

Αναζήτηση
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