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Αντικείμενο Παραπόνου  

 

1. Ο κ. Χχχχ, υπέβαλε στο Γραφείο μου παράπονο σε σχέση με την 

απαξιωτική και αδιάφορη, όπως υποστήριξε στάση που μέλος της 

Αστυνομίας επέδειξε έναντί του, όταν κατήγγειλε ομοφοβική επίθεση που 

δέχθηκε στις χχχ στις 1:30 πμ, περίπου, όταν είχε βγει για νυχτερινό 

περπάτημα από το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου ποταμού προς τον 

Δημοτικό Κήπο.  

 

2. Η συμπεριφορά του εμπλεκόμενου αστυνομικού χαρακτηριζόταν, σύμφωνα 

με τον παραπονούμενο, από ομοφοβική διάθεση σε σημείο που 

αισθάνθηκε ότι υφίστατο εκφοβισμό και περαιτέρω θυματοποίηση. 

Περαιτέρω ισχυρισμός του παραπονούμενου ήταν ότι η αστυνομική 

διερεύνηση της καταγγελίας τους ήταν ανεπαρκής.  

 

3. Οι ισχυρισμοί του παραπονούμενου αναφορικά με την επίθεση και τον 

ξυλοδαρμό που δέχθηκε, την κρίσιμη μέρα και ώρα, από τρία άτομα εντός 

του Δημοτικού Κήπου τα οποία φέρονται να θεώρησαν ότι ήταν 

ομοφυλόφιλος και, για τον λόγο αυτό, να του επιτέθηκαν, παρατίθενται 

αναλυτικά τόσο στην πολυσέλιδη επιστολή του παραπόνου, όπως και στη 

σχετική κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία, αντίγραφο της οποίας μου 

διαβιβάστηκε, στα πλαίσια της έρευνας που διενήργησα.  

 

4. Δεν κρίνεται , παρόλα αυτά, σκόπιμο να παρατεθούν  λεπτομέρειες σε 

σχέση με τους ισχυρισμούς αυτούς τόσο για σκοπούς οικονομίας όσο  και 

επειδή δεν αποτελούν ουσιαστικό αντικείμενο της παρούσας Έκθεσης. 

 

5. Εντούτοις σημαντικό είναι να αναφερθούν οι βασικοί ισχυρισμοί του 

παραπονούμενου σε σχέση με τη στάση που επιδείχθηκε έναντί του από 
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την Αστυνομία, όταν αυτός αποτάθηκε σε αυτήν για να καταγγείλει το 

περιστατικό. Σύμφωνα με αυτούς: 

 

➢ Η επίθεση και ο ξυλοδαρμός του έληξε όταν οι δράστες τον άφησαν, 

στην ουσία, να φύγει, απειλώντας μάλιστα ότι θα τον σκοτώσουν. 

➢ Μπήκε τότε, στο αυτοκίνητό του και κάλεσε την Αστυνομία . Ο 

αστυνομικός που ανταποκρίθηκε στην κλήση φέρεται να τον ρώτησε 

«τι γυρεύεις στο πάρκο;». 

➢ Ακολούθως, ο παραπονούμενος μετέβη στον Κεντρικό Αστυνομικό 

Σταθμό Λευκωσίας, όπου και εκεί ο επι καθήκοντι αστυνομικός τον 

ρώτησε «τι γύρευε στο κήπο έτσι ώρα», ενώ ήταν γενικότερα 

ειρωνικός και απαξιωτικός έναντί του, καθώς και έναντι φιλικού του 

προσώπου που τον συνόδευε.  

➢ Εντέλει, η καταγγελία του καταγράφηκε και ενημερώθηκε ότι έπρεπε 

να μεταβεί αμέσως στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών για σκοπούς 

ιατρικής εξέτασης, και να προσέλθει στον Σταθμό για λήψη 

κατάθεσης την επόμενη βάρδια του αστυνομικού που είχε 

καταγράψει το περιστατικό.  

➢ Ακολούθως, ο παραπονούμενος μετέβη στο Τμήμα Πρώτων 

Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όταν ο 

εμπλεκόμενος αστυνομικός επικοινώνησε, τηλεφωνικώς, μαζί του 

και του ανέφερε ότι είχαν εντοπιστεί «τρείς Πακιστανοί» και «ένας  

Γεωργιανός» και ζήτησε από αυτόν να πάει στο Σταθμό για 

αναγνώριση.  

➢ Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι ήταν σε σειρά αναμονής για ιατρική 

εξέταση και δεν θα μπορούσε να πάει στον Σταθμό τη δεδομένη 

στιγμή. 

➢ Όταν  ο παραπονούμενος προσήλθε την καθορισμένη μέρα στον 

Σταθμό για λήψη κατάθεσης η όλη στάση του εμπλεκόμενου 

αστυνομικού ήταν ειρωνική και απαξιωτική. [Οι σχετικοί διάλογοι που 

σύμφωνα με τον παραπονούμενο έλαβαν χώρα, τα ερωτήματα τα 

οποία του υποβλήθηκαν κατά τη λήψη της κατάθεσης τα, κατ’ 

ισχυρισμό, σχόλια και εκφράσεις του εμπλεκόμενου αστυνομικού και 
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γενικότερα το κλίμα που επικρατούσε κατά τη διαδικασία 

περιγράφεται λεπτομερώς στην επιστολή του παραπόνου.]  

➢ Σε μεταγενέστερο στάδιο (1 ή 2 ώρες μετά τη λήψη κατάθεσης) ο 

εμπλεκόμενος αστυνομικός επικοινώνησε εκ νέου με τον 

παραπονούμενο και του ανέφερε ότι υπήρχε η επιλογή, εφόσον 

πρώτα λαμβανόταν σχετική έγκριση, να προσέλθει στον Σταθμό για 

αναγνώριση (μέσω παράταξης φωτογραφιών) «του Γεωργιανού» ο 

οποίος ταίριαζε, κατά τον αστυνομικό, στην περιγραφή του 

παραπονούμενου για έναν από τους δράστες της επίθεσης, και 

συγκεκριμένα του πιο ψηλού από αυτούς. 

➢ Ο παραπονούμενος απάντησε ότι η αναγνώριση θα ήταν δύσκολη 

δεδομένου ότι ο ψηλός από τους εμπλεκόμενους στην επίθεση 

φορούσε μαντήλι και δεν είχε δει το πρόσωπο του, χωρίς όμως να 

αρνηθεί την προοπτική αναγνώρισης μέσω παράταξης 

φωτογραφιών.  

 

 

Έρευνα – Θέσεις Αστυνομίας  

 

6. Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, ζητήθηκαν 1 τα σχόλια και τις 

απόψεις της Αστυνομίας. Λάβαμε  απάντηση από την Αστυνομία  στην 

οποία επισυνάφθηκαν αντίγραφα της κατάθεσης του παραπονούμενου, 

καθώς και του σχετικού Ημερολογίου Ενέργειας του Σταθμού.  

 

7. Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή της Αστυνομίας, το μέλος της που 

ανταποκρίθηκε στο αρχικό τηλεφώνημα του κ.χχχχχ, με το οποίο ανέφερε 

την επίθεση που δέχθηκε, δεν εντοπίστηκε επειδή ο παραπονούμενος «δεν 

αναφέρει που τηλεφώνησε (1450, 199, Αστ. Σταθμό)». 

 

8. Με βάση τις θέσεις του αστυνομικού, ο κ. Χχχχ αρνήθηκε να συνεργαστεί 

με την Αστυνομία για τον εντοπισμό των προσώπων που του επιτέθηκαν, 

 
1 Με επιστολή ημερ. 23/7/2019.  
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γεγονός που -σε συνδυασμό με κάποιες, άνευ αποτελέσματος, ενέργειες 

της Αστυνομίας-, οδήγησε στο να ταξινομηθεί η υπόθεση.  

 

9. Στο σχετικό Ημερολόγιο Ενέργειας του Σταθμού καταγράφονται τα 

ακόλουθα: 

 

➢ Την χχχχχ, ώρα 0200, προσήλθε στον Σταθμό ο  χχχχ και ανέφερε 

ότι την ίδια μέρα και περί η ώρα 0145, στον Δημοτικό Κήπο πίσω 

από τη Βουλή, δέχθηκε επίθεση από 3-4 άγνωστα άτομα που 

φορούσαν κουκούλες. Στον παραπονούμενο δόθηκε ιατρικό έντυπο. 

 

➢ Στον χώρο όπου κατά τον ισχυρισμό του παραπονούμενο έγινε η 

επίθεση, εντοπίστηκαν ένα άτομο του οποίου η περιγραφή ταίριαζε 

με αυτήν που δόθηκε από τον κ. Χχχχ. Ο τελευταίος ενημερώθηκε 

σχετικά αλλά αρνήθηκε να δει το άτομο που είχε εντοπιστεί «με 

διάφορες προφάσεις όπως φορούσε μαντήλι στο πρόσωπο, δεν 

κρατούσε τσάντα στους ώμους, ήταν Κύπριος ενώ ο ύποπτος όχι.». 

➢ Την χχχχ, και ώρα 1200, ο παραπονούμενος προσήλθε στον Σταθμό 

και παρέδωσε το ιατρικό έντυπο που του είχε δοθεί και έδωσε 

κατάθεση σε σχέση με το περιστατικό. Στην κατάθεσή του αναφέρει 

ότι δέχθηκε επίθεση από τρία πρόσωπα. Ο ένας έφερε μαντήλι στο 

πρόσωπο, ενώ οι άλλοι δύο όχι τους οποίους ανέφερε ότι αν τους 

δει, μπορεί να τους αναγνωρίσει. 

➢ Μετά το πέρας της κατάθεσης, ο Αστ.χχχ τηλεφώνησε στον 

παραπονούμενο και του ζήτησε να προσέλθει στον Σταθμό για να 

παραδώσει τα ρούχα που φορούσε κατά την επίθεση, ως τεκμήριο, 

καθώς και να μεταβούν μαζί στο σημείο όπου έγινε το περιστατικό. 

Ο παραπονούμενος «παραδόξως» αρνήθηκε κάθε συνεργασία. 

➢ Ο αστ. Χχχχχ περπάτησε στην περιοχή με στόχο τον εντοπισμό 

κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης τα οποία να καλύπτουν το 

σημείο της επίθεσης και διαπίστωσε ότι υπάρχουν κλειστά 

κυκλώματα στο χώρο του Ανώτατου Δικαστηρίου και της Βουλής, 

αλλά κανένα από αυτά δεν καλύπτει το σημείο στο οποίο, κατά τον 
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ισχυρισμό του παραπονούμενου, έγινε το επεισόδιο ούτε τους 

εξωτερικούς χώρους του πάρκου.  

 

➢ Έγιναν διάφορες εξετάσεις με σκοπό την εξιχνίαση της υπόθεσης 

χωρίς αποτέλεσμα και, συγκεκριμένα, χωρίς να εντοπιστεί 

οποιοσδήποτε ύποπτος που να ταιριάζει με την παραγραφή που 

έδωσε ο παραπονούμενος. «Ως εκ των ανωτέρω οι εξετάσεις της 

Αστυνομίας οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Ο παραπονούμενος 

ενημερώθηκε σχετικά.» 

 

11. Με σημείωμά του στο Ημερολόγιο Ενέργειας, ο αστ. Χχχ αναφέρει στον 

Υπεύθυνο του Σταθμού τα πιο κάτω: 

 

«…Ο παρόν φάκελος αφορά διερεύνηση ισχυρισμού κοινής 

επίθεσης που κατά τον ισχυρισμό έγινε στον Δημοτικό Κήπο 

Λευκωσίας.  

Ο παραπονούμενος μετά την προφορική υποβολή του ισχυρισμού 

του για επίθεση αρνήθηκε κάθε συνεργασία με την Αστυνομία και 

συγκεκριμένα: 

(1). Αρνήθηκε να παραδώσει τα ρούχα που φορούσε κατά τη 

διάρκεια του επεισοδίου στην Αστυνομία για να κρατηθούν ως 

τεκμήριο. 

(2). Αρνήθηκε να υποδείξει το ακριβές σημείο στο οποίο δέχθηκε την 

επίθεση για να γίνουν οι απαραίτητες επιστημονικές εξετάσεις.  

(3). Αρνήθηκε να δει το πρόσωπο το οποίο εντοπίστηκε στη σκηνή 

και να αναφέρει κατά πόσο με βάση τον ισχυρισμό του ενέχεται στην 

επίθεση που δέχτηκε, γιατί δεν είναι Κύπριος. 

Ως εκ των ανωτέρω έχει ταξινομηθεί ως Φ.Κ.Χ.Μ. με αρ. Χχχχ.» 

 

12. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί , αντίγραφο της σχετικής με το παράπονο 

κατάθεσής του εμπλεκόμενου αστυνομικού  τέθηκε υπόψη μας, και  στα  
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πλαίσια της διερεύνησης μας κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν μερικά  

αυτούσια αποσπάσματα από αυτήν:  

 

«Την χχχχ και ώρα 0200 προσήλθε στον Σταθμό ο χχχχ. […] και 

ανέφερε ότι την ίδια ημέρα […] και περί η ώρα 0145 στον Δημοτικό 

Κήπο πίσω από τη Βουλή δέχθηκε επίθεση από 3-4 άγνωστα άτομα 

που φορούσαν κουκούλες… 

 

Κατά την άφιξή του στον Σταθμό παρατήρησα ότι ο 

παραπονούμενος ΛΟΑΤΙ Άνθρωπος, έφερε κάποιες εκδορές στο 

κεφάλι και στα χέρια… 

 

Επίσης ενημέρωσα τον ΛΟΑΤΙ παραπονούμενο ότι όπως 

πληροφορήθηκα, στο πλαίσιο διερεύνησης του ισχυρισμού του, 

στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας στάλθηκαν δυο περίπολα για 

εντοπισμό των υπόπτων οι οποίοι κατά τον ισχυρισμό του τον 

κτύπησαν αλλά και για αναζήτηση μαρτυρίας που να ενισχύει τον 

ισχυρισμό του παραπονούμενου. […]. 

 

 

… Παράλληλα, επέμενα να δει το ύποπτο νεαρό πρόσωπο που 

βρήκαμε στο σημείο αλλά ο ΛΟΑΤΙ παραπονούμενος δεν ήθελε να 

τον δει...» 

 

 

 

 

Θεσμικό Πλαίσιο 

 

o Αστυνομική Εγκύκλιος 6/2013 
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13. Στην αναφερόμενη Αστυνομική Εγκύκλιο2 που ρυθμίζει τη δράση των 

μελών της Αστυνομίας που αφορούν στο ζήτημα των διακρίσεων και των 

ρατσιστικών περιστατικών ,και η οποία διαμορφώθηκε από την Αστυνομία 

σε συνεργασία με το Γραφείο μας, στον ορισμό του ρατσιστικού 

περιστατικού ή/και περιστατικού με ρατσιστικό κίνητρο περιλαμβάνονται τα 

περιστατικά που συνδέονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό και  την 

ταυτότητα φύλου του θύματος. Στην πολιτική αυτή της Αστυνομίας  δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες επιμέρους πτυχές: 

 

• Την πρόληψη και αποτροπή, μέσω κυρίως της υποχρέωσης των 

διάφορων Αστυνομικών Τμημάτων να συνεργάζονται και να 

εφαρμόζουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, σχέδια πρόληψης της 

εκδήλωσης ρατσιστικής βίας, 

 

• Την εξειδικευμένη και αποκεντρωμένη αντιμετώπιση των 

καταγγελιών για ρατσιστικά περιστατικά, μέσω της ενίσχυσης του 

ρόλου των Επαρχιακών Αξιωματικών Συνδέσμων, της υποχρέωσης 

εξέτασης τέτοιων περιστατικών από βαθμοφόρους με γνώσεις στα 

εγκλήματα ρατσιστικής βίας, και της υποχρέωσης διερεύνησης της 

ρατσιστικής χροιάς του κινήτρου του αδικήματος, 

 

• Την ευκολότερη αναφορά των ρατσιστικών περιστατικών και την 

παράλληλη προστασία του προσώπου που προσέρχεται να 

καταγγείλει ή να μαρτυρήσει, αφού θα εξετάζεται το ενδεχόμενο μη 

προώθησης εναντίον του διοικητικών μέτρων σχετικών με το 

καθεστώς παραμονής του, 

 

• Τη συνεργασία Αστυνομίας, άλλων κρατικών Υπηρεσιών και ΜΚΟ, 

τόσο για την καταγραφή ρατσιστικών περιστατικών, όσο και για τη 

στήριξη των θυμάτων, 

 

 
2 «Πολιτική για την αντιμετώπιση και καταπολέμησης της ρατσιστικής βίας, της ξενοφοβίας και των 

διακρίσεων», Α.Α.Ε.: 6/2013, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2013 
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• Τη διαφάνεια και την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, και ιδίως των 

ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, σε σχέση με την αποστολή και τις 

δράσεις της Αστυνομίας, στα ζητήματα καταπολέμησης του 

ρατσισμού και των διακρίσεων, καθώς και σε σχέση με τα συναφή 

δικαιώματα του, και  

 

• Την καλύτερη καταγραφή και στατιστική ανάλυση των καταγγελιών 

και αναφορών. 

 

 

 

o Εθνικό  Δίκαιο  

 

14. Σημαντική εξέλιξη ήταν η νομοθετική ρύθμιση του αδικήματος μίσους, με 

την προσθήκη, το 2017, στον Ποινικό Κώδικα του άρθρου 35Α το οποίο 

καθιστά ως επιβαρυντικό παράγοντα της ποινής το κίνητρο της 

προκατάληψης κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που 

προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της εθνικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, των γενεαλογικών 

καταβολών, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου.   

 

 

o Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

15. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Δικαιώματα των Θυμάτων Εγκληματικότητας3, 

προνοεί για την προστασία των ατόμων που έχουν υποστεί βία εξαιτίας, 

μεταξύ άλλων, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας 

του φύλου τους.   

 

16. Στο προοίμιο της Οδηγίας (παρ.9) αναφέρεται ότι το έγκλημα, εκτός από 

παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων των θυμάτων, συνιστά πλήγμα κατά 

της κοινωνίας.  Επομένως, τα θύματα της εγκληματικότητας θα πρέπει να 

 
3 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για τη 

θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας. 
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αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευαισθησία και 

επαγγελματισμό και χωρίς κανενός είδους διακρίσεις λόγω φυλής, 

χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 

χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων 

φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσιακής 

κατάστασης, καταβολών, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, έκφρασης ή 

ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, καθεστώτος διαμονής και 

υγείας. 

 

17. Παράλληλα, στο προοίμιο της Οδηγίας (παρ. 56) τονίζεται ότι στις ατομικές 

αξιολογήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του θύματος, μεταξύ αυτών και ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός, τύπος ή η φύση και η σοβαρότητα του εγκλήματος, 

όπως αν είναι έγκλημα μίσους, έγκλημα λόγω προκαταλήψεων ή 

διακρίσεων, σεξουαλική βία ή βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων. 

 

18. Στο νόμο που ενσωμάτωσε την ανωτέρω Οδηγία στην κυπριακή έννομη 

τάξη4,  ορίζεται ότι: 

 

«4.(1) Κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και/ή μη κυβερνητικός οργανισμός, κατά 

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου- 

 

(α) Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει το θύμα με σεβασμό, ευαισθησία, 

εξατομικευμένη, επαγγελματική και χωρίς διακρίσεις προσέγγιση, σε κάθε 

επαφή του θύματος με τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις διωκτικές 

και δικαστικές αρχές που ενεργούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας· 

(β) μεριμνά, ώστε να διασφαλίζεται η απόλαυση των μέτρων για την 

προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων, χωρίς διάκριση 

για οποιοδήποτε λόγο περιλαμβανομένων του φύλου, της φυλής, του 

χρώματος, της γλώσσας, της αναπηρίας, της θρησκείας, του πολιτικού ή 

άλλου φρονήματος, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της ιδιότητας 

 

4
 Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία 

Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος του 2016 (51(I)/2016) 
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μέλους εθνικής μειονότητας, της περιουσίας, της γέννησης ή οποιουδήποτε 

άλλου καθεστώτος του θύματος». 

 

 

Διαπιστώσεις : 

 

Καταρχήν σημειώνεται ότι σκοπός της παρούσας έκθεσης δεν είναι να κρίνει 

τις ενέργειες της αστυνομίας ως προς την διεύρυνση και εξιχνίαση  της 

υπόθεσης, αλλά να παρατηρήσει κατα ποσό λήφθηκε υπόψη το ρατσιστικό 

κίνητρο και ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στη 

προαναφερθείσα  εγκύκλιο.  

 

 

 

19. Από τη συνεκτίμηση των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας, σημειώνονται 

τα πιο κάτω: 

 

 

➢  Παρά την απολύτως θεμιτή έννοια του ακρωνυμίου «ΛΟΑΤΙ»,  εντούτοις η 

γενικευμένη χρήση του από τον εμπλεκόμενο αστυνομικό στην κατάθεσή 

του δεν ήταν η ενδεδειγμένη υπό τις περιστάσεις, αφού πουθενά ο 

παραπονούμενος δεν αναφέρει στο παράπονό του ότι είναι άνθρωπος που 

ανήκει στην ΛΟΑΤΙ κοινότητα, εκτός αν ο λόγος αναφοράς ήταν η διεύρυνση 

του ρατσιστικού κινήτρου, το οποίο όμως δεν διεφάνη ότι διερευνήθηκε 

στην παρούσα περίπτωση . 

 

➢ Είναι, δε, σχεδόν βέβαιο, ότι, σε περίπτωση που ο παραπονούμενος 

θεωρούνταν ετεροφυλόφιλος, καμία αναφορά δεν θα γινόταν στον 

σεξουαλικό του προσανατολισμό με την αντίστοιχη αναφορά σε αυτόν, ως 

«ο ετεροφυλόφιλος Άνθρωπος».  
 

 

➢ Ταυτόχρονα, πουθενά στην κατάθεσή του ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, 

δεν αναφέρει ότι η επίθεση που δέχθηκε ο παραπονούμενος είχε, σύμφωνα 

με την κατάθεσή του, ομοφοβικό κίνητρο. Το ίδιο ισχύει και σε ότι αφορά τη 

σχετική καταχώρηση στο Ημερολόγιο Ενέργειας του Σταθμού. Η παράλειψη 
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αυτή είναι άκρως σημαντική, δεδομένου ότι το κίνητρο μιας τέτοιας επίθεσης 

αποτελεί, σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο, επιβαρυντικό παράγοντα σε ότι 

αφορά την ποινή, σε περίπτωση καταδίκης των δραστών.   

 

 

20. Με αφορμή, δε του εν λόγω παραπόνου , υπενθυμίζεται πως η μη λήψη 

υπόψη του οποιουδήποτε ρατσιστικού κινήτρου κατα την διερεύνηση της 

καταγγελίας απο την Αστυνομία ενδεχομένως να αποτρέπει τα ΛΟΑΤΙ 

άτομα, απο το καταγγέλλουν ομοφοβικές συμπεριφορές, φοβούμενα 

περαιτέρω θυματοποίηση και χλευασμό.   

 

 

Συμπεράσματα : 

 

 

21. Αποτελεί καθήκον κάθε σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας να διασφαλίζει 

την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών και την προστασία των θεμελιωδών 

τους δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα δικαιώματα των 

ΛΟΑΤΙ προσώπων δεν αποτελούν ειδικά προνόμια, αλλά θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η κάθε δράση που στοχεύει στην εξάλειψη των 

διακρίσεων στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της 

ταυτότητας φύλου, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σεβασμού της 

κάθε μορφής ετερότητας και προστασίας των δικαιωμάτων όλων των μελών 

μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 

 

22. Τονίζεται, επιπλέον, ότι, παρά τις, αδιαμφισβήτητα, σημαντικές βελτιώσεις 

σε νομοθετικό επίπεδο αναφορικά με το θέμα της κατοχύρωσης των 

δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΙ κοινότητας, τά φαινόμενα βίας και μίσους εναντίον 

των προσώπων αυτών εξακολουθούν να υφίστανται .  

 

23. Γι αυτό και τα σχετικά περιστατικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται ως ομοφοβικά/τρανσφοβικά 

αδικήματα, χωρίς να υποτιμάται η σοβαρότητα και η βιαιότητά τους. 

 

24. Προς αυτή την κατεύθυνση αυτή καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η 

ενδελεχής και ευαισθητοποίηση και εξειδικευμένη εκπαίδευση των 
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αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με τη διερεύνηση 

ομοφοβικών/τρανσφοβικών αδικημάτων, με στόχο την καλλιέργεια κλίματος 

εμπιστοσύνης, συνεργασίας και ασφάλειας ανάμεσα στα θύματα και τις 

διωκτικές αρχές, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της απουσίας 

καταγγελιών (underreporting).   

 

25. Η παράλειψη ουσιαστικής αντιμετώπισής τους δεν μπορεί παρά να συνιστά  

ένα σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου. 

 

Εισήγηση : 

 

26. Υπό το φως των πιο πάνω διαπιστώσεων και συμπερασμάτων με αφορμή 

εν λόγω παράπονο, υποβάλλω, την παρούσα Έκθεση στον Αρχηγό 

Αστυνομίας με την εισήγηση όπως η ευαισθητοποίηση και εξειδικευμένη 

εκπαίδευση των αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με τη διερεύνηση 

ομοφοβικών/τρανσφοβικών αδικημάτων, καταστεί συνεχής, καθώς επίσης 

και η  ένταξη στην κατάρτιση των Αστυνομικών όλων των βαθμίδων ενός 

σχετικού προγράμματος εκπαίδευσης.  

 

 

27. Περαιτέρω καθίσταται αναγκαία η έκδοση σχετικών κατευθυντήριων 

οδηγιών προς όλο το Σώμα, για τον τρόπο χειρισμού τέτοιων ειδικών 

περιπτώσεων . 

 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως  

και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  


