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«Η Βουλή έχει ψηφίσει νόμους κατά 
των εγκλημάτων μίσους. Όταν έχουμε 
αποδείξεις για μία υπόθεση, πρέπει να 
τους εφαρμόσουμε.»

«Είναι η πέμπτη φορά 
που συμβαίνει. Πρέπει να 
το δηλώσω.... αλλά θα με 
πιστέψουν;» 

«Θα ανακαλύψουν ότι δεν 
είναι εντάξει τα χαρτιά 
μου... Δεν μπορώ να 
ρισκάρω να με 
απελάσουν.»

«Την τελευταία φορά η 
αστυνομία δεν έγραψε 
ότι δέχτηκα επίθεση 
επειδή είμαι 
ομοφυλόφιλος. Πώς 
ξέρω ότι θα είμαι 
ασφαλής και δεν θα 
ξανασυμβεί;»
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  
«Είναι καθήκον μας να φροντίζουμε 
για την ασφάλεια των ανθρώπων και 
να διερευνούμε πλήρως όλες τις 
πτυχές ενός περιστατικού.»

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
«Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το 
κίνητρο είναι προκατάληψη, είναι 
καθήκον μας να θέσουμε την 
υπόθεση υπόψη των δικαστηρίων.»

ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι Οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών είναι 
με την πλευρά του θύματος. 
Προσφέρουν δίχτυ 
ασφαλείας και υποστήριξης, 
ενώ παράλληλα αποκτούν 
πληροφορίες που δεν φτάνουν 
στην αστυνομία και σε άλλους 
φορείς. 
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Δείκτες Προκατάληψης

Ανάγκες 

Ασφάλειας 

Θύματος

Αποδεικτικά στοιχεία Προκατάληψης

Καταγράφει η αστυνομία:
• Τον τύπο δυνητικού εγκλήματος μίσους;
• Δείκτες προκατάληψης και αίσθηση του    
  θύματος;
• Ανάγκες υποστήριξης και ασφάλειας θύματος;
Η πληροφορία αυτή διαβιβάζεται στην 
εισαγγελία;

Καταγράφουν οι εισαγγελείς: 
• Τον τύπο εγκλήματος μίσους;
• Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με προκατάληψη 
και την αντίληψη του θύματος;
• Ανάγκες υποστήριξης και ασφάλειας του 
θύματος στο δικαστήριο (και πέρα από αυτό);
Η πληροφορία αυτή παρουσιάζεται στο 
δικαστήριο;

Καταγράφει το δικαστήριο:
• Εάν έγινε εφαρμογή της νομοθεσίας περί                     
  εγκλημάτων μίσους;
• Ανάγκες υποστήριξης και ασφάλειας του   
  θύματος στο δικαστήριο (και πέρα από   
  αυτό); 
Η πληροφορία αυτή γνωστοποιείται στο 
ευρύ κοινό;

Κενά στην χρηματοδότηση έχουν ως συνέπεια 
να μην μπορούν οι ΟΚΠ να καταγράφουν και να 
παρακολουθούν υποθέσεις με πληρότητα και 
συνέπεια, ή να μην μπορούν να συνοδεύουν το 
θύμα ώστε να το υποστηρίζουν και να του 
παρέχουν πληροφόρηση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας. 

Η έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού 
μεταξύ των δημοσίων αρχών και οργανισμών 
έχει ως συνέπεια να χάνονται στο δρόμο 
στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν 
ότι κίνητρο ήταν η προκατάληψη, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες 
υποστήριξης και ασφάλειας που έχουν τα 
θύματα. 
Η αδυναμία συλλογής και χρήσης της 
πληροφορίας προκαλεί: 
→ Σύγχυση
   → Εγκατάλειψη της υπόθεσης
      → Αυξημένο κίνδυνο για τις κοινότητες 
        →  Μη εκτέλεση της βούλησης του   
 νομοθέτη να εφαρμόζεται η   
 νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους


