
 

 

 

 

  

Τι είναι το SHELTER; 

Το SHELTER (“Support and advice through health system for hate crimes victims”)  

είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

Προγράμματος Rights, Equality and Citizenship του Directorate-General Justice And Consumers. 

Επιδιώκει να βελτιώσει την πρόσβαση των θυμάτων εγκλημάτων μίσους σε πόρους και δίκτυα 

που μπορούν να διευκολύνουν την παροχή βοήθειας, προστασίας, εξειδικευμένης υποστήριξης 

και την καταγγελία τέτοιων περιστατικών. 

Επικεφαλής του προγράμματος είναι το University of Castilla - La Mancha. Για το πρόγραμμα 

συνεργάζονται πανεπιστήμια και ΜΚΟ από 4 χώρες της ΕΕ – Ουγγαρία, Μάλτα, Κύπρος και Ισπανία. 

 

Τι κάνουμε 

Ο βασικός όγκος εργασίας αυτού του προγράμματος χωρίζεται σε τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων: 

 Εκπόνηση έρευνας για να δούμε τον χειρισμό που τυγχάνουν τα θύματα στα 
νοσοκομεία/κέντρα υγείας. 

 Εκπαίδευση επαγγελματιών του συστήματος υγείας ώστε να ξέρουν πώς να εντοπίζουν πιθανά 
θύματα εγκλημάτων μίσους και ώστε να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν την παροχή 
φροντίδας και την υποβολή καταγγελιών. 

 Δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου κέντρων υγείας και κυβερνητικών φορέων που θα είναι 
αφοσιωμένο στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε θύματα εγκλημάτων μίσους. Αυτό το 
δίκτυο θα βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του "Stop hate damages" 

 Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

Τί είναι η βία και τα εγκλήματα μίσους; 

Τα εγκλήματα μίσους ορίζονται ως «εγκληματικές πράξεις που προκαλούνται από προκατάληψη έναντι 
συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων». Ο ορισμός αυτός δόθηκε από το Office for Democratic Institutions 
and Human Rights (ODIHR) του ΟΑΣΕ.   
Για να θεωρηθεί έγκλημα μίσους, το αδίκημα πρέπει να πληροί δύο κριτήρια: Πρώτον, η πράξη πρέπει 
να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δεύτερον, η πράξη πρέπει να έχει παρακινηθεί από προκατάληψη. 
 
Σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ, τα κίνητρα προκατάληψης μπορούν να οριστούν ευρέως ως προκατειλημμένες 
αρνητικές απόψεις, στερεοτυπικές αντιλήψεις, μισαλλοδοξία ή μίσος που απευθύνονται σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα που έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, όπως "φυλή", εθνότητα, γλώσσα, θρησκεία, 
εθνικότητα, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο θεμελιώδες χαρακτηριστικό. Τα άτομα με αναπηρίες μπορεί 
επίσης να είναι θύματα εγκλημάτων μίσους. 
 
Ωστόσο, στον τομέα της υγείας, η χρήση έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της «βίας μίσους», η 

οποία θα μπορούσε πλέον να κατανοηθεί όπως περιγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(ΠΟΥ): «η σκόπιμη χρήση σωματικής δύναμης ή εξουσίας σε πρόσωπο ή ομάδα ανθρώπων που προκαλεί 

ή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, θάνατο, ψυχολογική βλάβη, αναπτυξιακές διαταραχές ή στέρηση, 

άμεσα ή μακροπρόθεσμα, με βάση τη σχέση του θύματος σε μια ομάδα ή κοινότητα ή την ιδιότητα του 

ανήκειν σε αυτή - πραγματική ή υποτιθέμενη». 



 
Τι να κάνετε εάν βιώσατε έγκλημα μίσους; 

Εάν βιώσατε ένα τέτοιο περιστατικό: 
 
•    Μεταβείτε αμέσως σε νοσοκομείο / κέντρο υγείας 

•  Ζητήστε ιατρική έκθεση για τραύματα και άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αναφερθούν, έτσι 

ώστε να συμπεριληφθούν στην καταγγελία της αστυνομίας 
Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μαρτύρων, λεπτομερή 
περιγραφή του εγκλήματος και συγκεντρώστε όλα τα ιατρικά πορίσματα 

• Είναι πολύ σημαντικό να υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία.  

• Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με κρατικούς φορείς (κοινωνικούς λειτουργούς,  νομική στήριξη…) 

αλλά και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που παρέχουν στήριξη στα θύματα για τέτοιες διαδικασίες  

• Μπορείτε να κινηθείτε νομικά   

 

 

ΜΚΟ στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε 

ΛΟΑΤΙ 
ACCEPT ΛΟΑΤΙ ΚΥΠΡΟΥ, 99812343 
 

Πρόσφυγες/Μετανάστες  
ΚΙΣΑ,  22 878181 
ASSOCIATION OF RECOGNIZED REFUGEES CYPRUS, 99 438391 
CYPRUS REFUGEE COUNCIL, 22 205959 
 

Βία κατά των Γυναικών 
ΣΠΑΒΟ, 22 339001 

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Αστυνομία στο 1460  

Πρώτες Βοήθειες στο 112  

 

Εταίροι προγράμματος 

 

Το πρόγραμμα Shelter χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Το περιεχόμενο αυτού του εντύπου αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 


