
Κςππιακό Κένηπο Αζθαλούρ 
Γιαδικηύος  

“CyberEthics” 

Το CyberEthics ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο Πρόγραμμα Safer Internet ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. 

Υπηρεςίεσ 
ςε θφματα 
Έμφυλησ 

Βίασ μζςω 
Διαδικτφου 

 



Περιετόμενα 

Γπαμμή Καηαγγελιών και Γπαμμή Βοήθειαρ 

Ποιοι είμαζηε… 

Έμθςλη βία και διαδίκηςο  

ςνηονιζηήρ CyberEthics 

Κόμβορ Δνημέπωζηρ 
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Γημιοςπγία Κένηπος ζηην Κύππο 



Ποιοι είμαζηε… 

Σο CyberEthics λειηοςπγεί με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δςπωπαϊκήρ 

Ένωζηρ ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ Safer Internet, και 

αποηελείηαι από:  
 

 Κόμβο Δνημέρωζης 

 Γραμμή Καηαγγελιών  

 Γραμμή Βοήθειας 
 

 

Σο CyberEthics είναι ο εθνικόρ εκππόζωπορ ηηρ Κύππος:  
 

 ηο Πανεσρωπαϊκό Γίκησο Δθνικών Κένηρων Δνημέρωζης «Insafe»  

 ηον Παγκόζμιο Οργανιζμό Καηαγγελιών Παράνομοσ Περιετομένοσ 

«INHOPE» 

 



Ποιοι είμαζηε… 

Συνεργάζεται με:  

 

 θοπείρ ηος δημόζιος και ιδιωηικού ηομέα ζηην Κύππο 

 θοπείρ από ηο εξωηεπικό  

 

με κύπιο ζηότο ηην εξαζθάλιζη ενόρ  

καλύηεροσ διαδικηύοσ για όλοσς. 
 



Δημιουργία Κέντρου στην Κύπρο 

Κόμβορ 
Δνημέπωζηρ 

Γπαμμή 
Καηαγγελιών 
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Συντονιστής CyberEthics 

Cyprus Neuroscience & Technology 

Institute (CNTI) 

(Ινστιτούτο Νεσροεπιστήμης και 

Τετνολογίας Κύπροσ) 



 Ιλζηηηνύην Νεπξνεπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Κύπξνπ 

(πληνληζηήο)  

ΔΣΑΙΡΟΙ CYBERETHICS 

Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ (ΠΙΚ) 

Cyta 

Παγθύπξηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο Παηδηνύ 

(ΠΔΠΔΠ) 

Οξγαληζκόο Νενιαίαο Κύπξνπ (ΟΝΔΚ) 





ΓΡΑΔΙ 



ΓΡΑΔΙ 



Με πνηνπο ηξόπνπο 
εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν 

ηεο έκθπιεο βίαο ζην 
δηαδίθηπν;

 

Cyberbullying  

 Ηιεθηξνληθή Παξελόριεζε 

Grooming  

 Ηιεθηξνληθή Απνπιάλεζε 

CSAM 

 Πεξηερόκελν εμνπαιηθήο              

Καθνπνίεζεο  Παηδηώλ 

SAM 

 Πεξηερόκελν εμνπαιηθήο                                    

Δθκεηάιιεπζεο 

Racism/ Xenophobia 

 Ραηζηζκόο / Ξελνθνβία 

Sexting 



ηόρνη ηεο Γξακκήο Καηαγγειηώλ 

 Καηαπνιέκεζε παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε 
παηδηθή πνξλνγξαθία θαη ξαηζηζκό  

1. Γίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζην θνηλό λα θαηαγγείιεη ηζηνζειίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ παξάλνκν 
πεξηερόκελν 

 

2. Βνεζώληαο  ην ηκήκα Καηαπνιέκεζεο Ηιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παξέρεη 
έλα αζθαιέζηεξν δηαδίθηπν γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο. 

 

3. Παξέρνληαο ζπλεξγαζία κε δηεζλείο θνξείο θαη άιιεο γξακκέο θαηαγγειηώλ γηα ζπληνληζκό όισλ 
ησλ ρσξώλ ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ. 

1062 reports since May 2008 



Με πνηνπο ηξόπνπο 
δέρεηαη θαηαγγειίεο ε 

γξακκή; 
Η γραμμή καηαγγελιών δέτεηαι 
καηαγγελίες με ηοσς ακόλοσθοσς 
ηέζζερις ηρόποσς: 

 

1. Τηλέθωνο ζηο 22674747 

2. Email ζηο 
reports@cyberethics.info 

3. Σσμπληρώνονηας ηην 
ηλεκηρονική θόρμα από ηην 
ιζηοζελίδα μας ζηο: 
www.safenetcy.org  ή 
www.cyberethics.info  

4. Εθαρμογή για κινηηά ηηλέθωνα 
‘CyberEthics HotHelp’ 

 

 

mailto:reports@cyberethics.info
http://www.safenetcy.org/
http://www.cyberethics.info/


ηόρνη ηεο Γξακκήο Βνήζεηαο 

 Η Γξακκή Βνήζεηαο έρεη σο ζηόρν λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηεο Κύπξνπ ηα κέζα 
γηα λα κηιήζνπλ αλώλπκα ζε εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ κπνξνύλ λα 
ηνπο ζηεξίμνπλ ςπρνινγηθά, ζε όηη αλεζπρία ή απεηιή κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ 
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ.  

 Δπίζεο ε Γξακκή Βνήζεηα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Γξακκή Καηαγγειηώλ 
παξαπέκπνληαο ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ παξάλνκν πεξηερόκελν ζην δηαδίθηπν. 

1500 cases since 2009 



Πνηνη νη ηξόπνη 
επηθνηλσλίαο κε ηε 
γξακκή βνήζεηαο; 

1. Τηλέθωνο: 70000 116 

2. Email: 
helpline@cyberethics.info  

3. Chat :www.cyberethics.info 

4. Μήνσμα μέζω ηοσ chat για ηις 
ώρες ηις οποίες δεν λειηοσργεί 
η γραμμή 

5. Εθαρμογή για κινηηά 
ηηλέθωνα ‘CyberEthics 
HotHelp’ 
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mailto:helpline@cyberethics.info
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Γξ. Γηάλλεο Λανύξεο 

22873820 

laouris@cnti.org.cy  

www.cyberethics.info 

 

Ηιηάδα πύξνπ 

22873820 

Iliada@cnti.org.cy 

www.helpline.cyberethics.info 

 


