
Το γραφείο του ΟΑΣΕ (Οργανι-
σμός για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη, βλ. 
αγγλικά: Organization for Security 
and Co-operation in Europe, 
OSCE) για τους Δημοκρατικούς 
Θεσμούς και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (αγγλικά: Office 
for Democratic Institutions and 
Human Rights, ODIHR) δουλεύ-
ει σκληρά, μεθοδικά, και για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε 

να δημιουργηθεί το κατάλληλο 
πλαίσιο για την ορθή διαχείριση 
και αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση περιπτώσεων εγκλημάτων 
μίσους. Βασικός πυλώνας αυτού 
του πλαισίου είναι η ενδυνάμωση 
και ποιοτική αναβάθμιση των 
πληροφοριακών συστημάτων 
ποινικής δικαιοσύνης. Το διετές 
πρόγραμμα του ΟΑΣΕ, ”Building 
a Comprehensive Criminal 
Justice Response to Hate Crime” 

(Δημιουργία Πλαισίου Αποτελε-
σματικής Αντιμετώπισης Εγκλη-
μάτων Μίσους για την Ποινική 
Δικαιοσύνη) θα αναπτύξει και 
θα εφαρμόσει προσαρμοσμένες 
και καινοτόμες προσεγγίσεις και 
μεθοδολογίες μέσα από ένα δι-
ακρατικό πλαίσιο αναγνώρισης, 
διαχείρισης, κι αντιμετώπισης 
υποθέσεων εγκλημάτων μίσους.

Τι είναι έγκλημα μίσους;
Τα εγκλήματα μίσους είναι 
εγκληματικές πράξεις που 
υποκινούνται από μίσος ή 
προκατάληψη εναντίον συγκε-
κριμένων ομάδων ατόμων με 
βάση τη φυλή, την εθνικότητα, 
τη γλώσσα, την θρησκεία, τις σε-
ξουαλικές προτιμήσεις, το φύλο, 
ή οποιοδήποτε άλλο θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό. Τα εγκλήματα 
μίσους δεν επηρεάζουν μόνο 
άτομα από συγκεκριμένες 
ομάδες, αλλά επίσης άτομα ή 
περιουσία που συνδέεται με μια 
ομάδα με προστατευόμενο χαρα-
κτηριστικό, όπως πχ. κοινοτικά 
κέντρα ή θρησκευτικοί τόποι 
λατρείας.

Τα εγκλήματα μίσους επηρε-
άζουν την ατομική ασφάλεια, 
τις κοινότητες, και την κοινωνία 
στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, 
μπορούν να αποτελέσουν σοβα-
ρή πρόκληση για τη γενικότερη 
ασφάλεια. Σε ακραίες περιπτώ-
σεις, τα εγκλήματα μίσους μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε μεγάλης 
κλίμακας συγκρούσεις εντός 
κι εκτός των εθνικών συνόρων.

Ποινική 
Δικαιοσύνη – 
Δημιουργία 
Πλαισίου 
Αποτελεσματικής 
Αντιμετώπισης 
Εγκλημάτων
Μίσους

Περιληπτικα

• Στοχος: Η ανάπτυξη κι ενδυνάμωση 
ενός αποτελεσματικού πλαισίου για 
τον εντοπισμό, διαχειριση, και ορθή 
αντιμετώπιση της βιας, το οποίο θα 
συμβάλλει σημαντικά στο έργο της ποινικής 
δικαιοσύνης όχι μόνο στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ, αλλά και σε διεθνές επίπεδο εκτός 
ορίων της ΕΕ.

• Διαρκεια προγραμματος:  
Φεβρουάριος 2017 – Φεβρουάριος 2019 

• Επιδοτηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ΗΠΑ
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«Μόνο μέσω ολοκληρωμένης αντιμετώπισης 
όπου θα συντονίζονται οι διάφοροι φορείς / 
πρωταγωνιστές της ποινικής δικαιοσύνης με 
την κοινωνία των πολιτών, θα μπορέσει εν 
τέλει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η βία 
και οι εγκληματικές πράξεις» 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Διευθυντής του ODIHR



Τι θέλει να πετύχει αυτό το 
πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει 
και θα διανείμει μια ολοκληρω-
μένη “εργαλειοθήκη” που θα 
συνδράμει σημαντικά στο έργο 
της ποινικής δικαιοσύνης όσον 
αφορά υποθέσεις εγκλημάτων 
μίσους. Θα προσαρμόσει περαι-
τέρω υπάρχοντα εργαλεία, όπως 
πχ. τα προγράμματα του ODIHR,  
“Training Against Hate Crime for 

Law Enforcement” (TAHCLE) 
και “Prosecutors and Hate Crime 
Training” (PAHCT) στις ιδιαιτερό-
τητες και ανάγκες της εκάστοτε 
χώρας, ενώ, παράλληλα, θα 
βελτιστοποιήσει την καταγραφή 
σε μια μεγάλη βάση δεδομένων 
των υποθέσεων που σχετίζονται 
με εγκλήματα μίσους σε τοπικό, 
περιφερειακό, και εθνικό επίπε-
δο. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα 
θα διεξάγει μια μεγάλη πιλοτική 

έρευνα (αγγλικά: Respondent 
Driven Sampling survey) σχετικά 
με μη καταγεγραμμένα περι-
στατικά εγκλημάτων μίσους, 
και θα διεξαχθούν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια και workshops  για τη 
βελτιστοποίηση της συνεργα-
σίας και της εποικοδομητικής 
επικοινωνίας μεταξύ της Αστυ-
νομίας και των εισαγγελέων. Τα 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν 
από την εφαρμογή του προγράμ-

ματος στις τέσσερις χώρες-μέλη 
της ΕΕ (Ιταλία, Ελλάδα, Βουλ-
γαρία, και Πολωνία), θα φανούν 
ιδιαιτέρως χρήσιμα κατά τη 
σύνταξη οδηγιών για αποτελε-
σματικό εντοπισμό, διαχείριση, 
κι αντιμετώπιση εγκλημάτων 
μίσους εκ μέρους των φορέων 
/ πρωταγωνιστών της ποινικής 
δικαιοσύνης εντός της ΕΕ και 
μεταξύ των κρατών-μελών του 
ΟΑΣΕ

Καθολικό Πανεπιστήμιο Ιερής 
Καρδιάς, Μιλάνο

• PAHCT εκπαίδευση σε εθνικό 
επίπεδο

• PAHCT και TAHCLE εκπαίδευση 
σε τοπικό επίπεδο στην 
Λομβαρδία 

• Εκπαίδευση για δικηγόρους 
και ακτιβιστές ΜΚΟ που 
υπερασπίζονται θύματα 
εγκλημάτων μίσους 

• Εμπειρική μελέτη των 
εγκλημάτων μίσους στην 
Λομβαρδία 

• Μελέτη της βάσης δεδομένων 
της δικαιοσύνης σχετικά με 
εγκλήματα μίσους

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας, κι Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Ελλάδα

• PAHCT εκπαίδευση σε εθνικό 
επίπεδο 

• Αξιολόγηση κοινής βάσης 
δεδομένων της Αστυνομίας και 
των Εισαγγελικών Αρχών σχετκά 
με εγκλήματα μίσους

• Εθνικό διακυβερνητικό 
πρωτόκολλο σχετικά εγκλήματα 
μίσους

Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα
Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης

• Κοινή εκπαίδευση Αστυνομίας και 
εισαγγελέων

• Εκπαιδευτικός οδηγός για 
συνεκπαίδευση αστυνομικών και 
εισαγγελέων

Γραφείο Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πολωνία

• Πιλοτική έρευνα σχετικά με μη 
καταγεγραμμένα περιστατικά 
εγκλημάτων μίσους στην Πολωνία

Συνεργαζόμενοι εταίροι:
Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων.  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

• Δημοσίευση εγχειριδίου 
συνεκπαίδευσης αστυνομικών και 
εισαγγελέων κατά εγκλημάτων 
μίσους

• Δημιουργία μεθοδολογίας για 
την ανάπτυξη και σύνταξη 
διακυβερνητικών πρωτοκόλλων 
κατά εγκλημάτων μίσους

• Παροχή οδηγιών για την 
περιφερειακή εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης / 
πλαισίου κατά εγκλημάτων μίσους

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την 
χαρτογράφηση και καταγραφή μη 
καταγεγραμμένων περιστατικών 
εγκλημάτων μίσους

• Συγκρητική μελέτη σχετικά 
με τα αποτελέσματα και τις 
αξιολογήσεις της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης / πλαισίου

Αποτελέσματα

Περισσότερες πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα 
και για τη γενικότερη δράση 
του ODIHR όσον αφορά τα 
εγκλήματα μίσους, μπορείτε να 
επισκεφτείτε τους παρακάτω 
ιστότοπους κάνοντας κλικ στους 
συνδέσμους ανακατεύθυνσης:
http://www.osce.org/projects/
criminal-justice-response-hate-crime
http://www.osce.org/tolerance-and-
nondiscrimination
http://hatecrime.osce.org 

OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights
Miodowa 10
00-251 Warsaw, Poland

Tel: +48 22 520 0600
Fax: +48 22 520 0605
E-mail: office@odihr.pl 
www.osce.org/odihr
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