
  

 
 
ΕΙΣΤΕ ΘΥΜΑ 

  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΟΥΣ; 

Τα εγκλήματα μίσους είναι  
εγκληματικές πράξεις που προκαλούνται από 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. 

 

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  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΒΙΩΣΑΤΕ 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥΣ; 

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   

 

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. 

 

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. 


