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ΘΔΜΑ: «Η αληηκεηώπηζε ηνπ ξαηζηζκνύ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηωλ δηαθξίζεωλ θαηά ηελ 

αζηπλνκηθή δξάζε». 

 

Α. Δηζαγωγή - Οξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ξαηζηζκνύ 

 

 1.χκθσλα κε έλαλ επξχηεξα απνδεθηφ ζηελ επηζηήκε νξηζκφ, σο «ξαηζηζκόο» λννχληαη νη ηδέεο, 

νη πεπνηζήζεηο θαη νη πξαθηηθέο, πνπ αληαλαθινχλ ην δφγκα φηη ε αλζξσπφηεηα ρσξίδεηαη ζε δηαθξηηέο 

βηνινγηθέο νκάδεο, ηηο θπιέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε «αλσηεξφηεηαο» ή 

«θαησηεξφηεηαο» αλάινγα κε ηα θιεξνλνκηθνχ ραξαθηήξα βηνινγηθά ηνπο γλσξίζκαηα. Σν θπιεηηθφ 

ζηνηρείν, σο αίηην ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζηνλ νξηζκφ ηεο «θπιεηηθήο 

δηάθξηζεο», πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ κνξθψλ 

θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ (λ.δ. 494/1970-ΦΔΚ Α΄77), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, σο «θπιεηηθή δηάθξηζε 

λνείηαη θάζε δηάθξηζε, εμαίξεζε, παξεκπόδηζε ή πξνηίκεζε, πνπ βαζίδεηαη ζηε θπιή, ην ρξώκα, 

ηελ θαηαγωγή ή ηελ εζληθή ή εζλνινγηθή πξνέιεπζε…»  θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

θαηαδηθάδεηαη θαη λα ηηκσξείηαη απφ ηηο έλλνκεο ηάμεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηνπ ΟΗΔ.  

2.Ωζηφζν, ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο εκθαλίζηεθαλ απφ λσξίο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, νη 

νπνίεο ζηνρνπνίεζαλ, φρη απνθιεηζηηθά ηε θπιή, αιιά νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ δχλαηαη λα 

δηαθνξνπνηήζεη ην εθάζηνηε άηνκν ή ηελ νκάδα απφ ην ζχλνιν, θαζηζηψληαο ην απηφκαηα «κεηνςεθία» ή 

«κεηνλφηεηα», φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε ζξεζθεία, ε γιψζζα, ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

αθφκα θαη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Έηζη, ε έλλνηα ηνπ ξαηζηζκνχ δηεπξχλζεθε ζηαδηαθά, γηα λα 

πεξηιάβεη ζηνπο θφιπνπο ηεο θάζε κνξθή «δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο αηόκνπ ή ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο, ρωξίο λα πθίζηαηαη κία αληηθεηκεληθή θαη εύινγε αηηηνινγία», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη 

ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ.  

3.ηελ έλλνηα, ινηπφλ, ηνπ ζχγρξνλνπ ξαηζηζκνχ πεξηιακβάλνληαη νη ηδέεο, νη πεπνηζήζεηο θαη νη 

εθδειώζεηο πνπ ζηξέθνληαη θαηά θπιεηηθώλ, εζληθώλ, ζξεζθεπηηθώλ θαη θνηλωληθώλ νκάδωλ ή 

θαηά κεκνλωκέλωλ κειώλ ηνπο, κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο πξνζδίδνληαη, 

αιιά θαη ε πξαθηηθή θάζε κνξθήο αζέκηηεο δηάθξηζεο, ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηωλ αλωηέξω 

νκάδωλ ή αηόκωλ θαη δύλαηαη λα θαηαιήμεη κέρξη θαη ζε δηωγκό ή ζε θπζηθή εμόληωζή ηνπο.    

4.Μνξθή ξαηζηζκνχ ζπληζηά θαη ε μελνθνβία, ε νπνία νξίδεηαη σο αξλεηηθή ζηάζε ή θόβνο 

απέλαληη ζε άηνκα ή ζε νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ ή ζεωξείηαη όηη δηαθέξνπλ ζε θάπνην βαζκό από 
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ηελ νηθεία νκάδα. Δθθξάδεη, δειαδή, ην θφβν κίαο νκάδαο απέλαληη ζε κία άιιε, ηνλ νπνίν ζπλνδεχεη ε 

έκπξαθηε άξλεζε ησλ κειψλ ηεο νηθείαο νκάδαο, λα απνδερζνχλ σο λέα κέιε, άηνκα πνπ ζεσξνχληαη 

δηαθνξεηηθά.  

 

Β. Σα θνηλωληθά αίηηα ηνπ ξαηζηζηηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ην ηζρύνλ ζηε Υώξα καο λνκηθό πιαίζην  

1. Ο ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία αληίθεηληαη επζέσο ζηελ αμία ηνπ Αλζξψπνπ θαη πεξαηηέξσ ζηηο 
αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, θαζψο θαη ηεο 
απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, αξρέο ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη ν ΟΗΔ, ε Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ε 
Διιεληθή Πνιηηεία, «O ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή 
ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο» άξζ.2 παξ.1.ηνπ πληάγκαηνο. 
 

2. Ωζηφζν, είλαη θαλεξφ φηη ζηνπο θφιπνπο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, νη νπνίεο καζηίδνληαη απφ 

χθεζε, αλεξγία θαη αλέρεηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αγαλάθηεζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ εμνπζία θαη ε 

πξνζπάζεηα απφδνζεο επζπλψλ ζηνπο «ππεπζχλνπο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ην κφλν πνπ αλαδεηά ε 

θνηλσλία είλαη έλα ζχλνιν επάισησλ αλζξψπσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηνλψζεη ζε απηνχο ηελ αγαλάθηεζή ηεο. 

Οη ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επλννχλ αλακθηζβήηεηα ηελ εθθφιαςε ηνπ ξαηζηζηηθνχ 

κίζνπο. 

 

3.Η δηάδνζε αηζζεκάησλ μελνθνβίαο θαη νη εθδειψζεηο κηζαιινδνμίαο, ξαηζηζηηθήο βίαο θαη 

δηαθξίζεσλ ζε βάξνο κεηνλνηηθψλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πιήηηνπλ ζπρλά θαη ηηο θνηλφηεηεο ησλ 

κεηαλαζηψλ, ζηηο νπνίεο απνδίδνληαη πνιχ εχθνια νη επζχλεο γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, 

αθξηβψο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νινέλα θαη 

ζπρλφηεξα, πιήηηνληαο αθφκε θαη ηα πγηέζηεξα θχηηαξα ηεο θνηλσλίαο. Οη ζπλέπεηεο, δε, ησλ θαηλνκέλσλ 

απηψλ εληζρχνληαη αθφκε πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη νη ζηγφκελεο θνηλφηεηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

εκπηζηνζχλε ζηα εληεηαικέλα, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, θξαηηθά φξγαλα.  

 

4. Η Διιεληθή πνιηηεία, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα εμάιεηςε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο, έρεη πξνβιέςεη 

θαη εθαξκφδεη έλα επξχ λνκηθφ πιαίζην: 

 

α. Σν Γηεζλέο ύκθωλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά δηθαηώκαηα, (λ. 2462/1997 - ΦΔΚ Α` 

25), αιιά θαη ε Δπξωπαϊθή ύκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ηωλ Γηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηωλ 

Θεκειηωδώλ Διεπζεξηώλ (ΔΓΑ), ε νπνία έρεη θπξσζεί απφ ηε ρψξα καο κε ην λ.δ. 53/1974 θαη 

απνηειεί, εθηφο ησλ άιισλ, θαη πεγή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηεο πλζήθεο 

γηα ηελ ΔΔ, ζεκειηψλνπλ ζηα άξζξα ηνπο 2 παξ. 1 θαη 14 αληίζηνηρα, ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ - κειψλ 

λα ζέβνληαη θαη λα εγγπψληαη ζε φια ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δπηθξάηεηά ηνπο θαη ππάγνληαη ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπο ην ζχλνιν ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ρσξίο θακία δηάθξηζε ηδίσο θπιήο, ρξψκαηνο, 

γέλνπο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθεχκαηνο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο, πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, ζπκκεηνρήο ζε εζληθή κεηνλφηεηα ή θάζε άιιεο θαηάζηαζεο. 

 

β. Η ύκβαζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο θπιεηηθώλ δηαθξίζεωλ (λ.δ. 494/1970 - 

ΦΔΚ Α’ 77) πξνβιέπεη κε ζαθήλεηα ηελ ππνρξέσζε θάζε θξάηνπο - κέινπο λα εγγπεζεί κε λφκν ην δηθαίσκα 

ζηελ ηζφηεηα αλεμαξηήησο νπνηνπδήπνηε δηαθξηηηθνχ ζηνηρείνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δηθαίσκα 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, αιιά θαη ζην δηθαίωκα πξνζωπηθήο αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο από ην θξάηνο, ήηνη πξνζηαζίαο απφ βηαηνπξαγία ή ζσκαηηθή βιάβε εθ κέξνπο θξαηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ.  

γ. Η Υάξηα ηωλ Θεκειηωδώλ Γηθαηωκάηωλ ηεο ΔΔ, ε νπνία, κάιηζηα, κε ην άξζξν 6 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απέθηεζε δεζκεπηηθή ηζρχ, ζηνλ ηξίην ηίηιν «Ιζφηεηα» θαη ζην άξζξν 

21 απηνχ, εηζάγεη απαγφξεπζε θάζε δηάθξηζεο «ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 
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θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, γελεηήζησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθψλ 

θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, ηδηφηεηαο κέινπο ή εζληθήο κεηνλφηεηαο, πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ». Δπηπξνζζέησο, ε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Έλωζεο (πλζΛΔΔ) πξνβιέπεη ζην άξζξν 67 παξ. 3 φηη «…ε Έλσζε θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα γηα λα 

εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο κε ηε ζέζπηζε κέηξσλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο… θαη εάλ ρξεηάδεηαη, ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνηληθψλ 

λνκνζεζηψλ».  

δ. ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ν λνκνζέηεο ηνπ παξαγψγνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Δηδηθφηεξα, απφ ην 

γξάκκα ησλ Οδεγηώλ 2000/43 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ 

αζρέησο ϕπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο» θαη 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε δηακφξθσζε 

γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία» θαζίζηαηαη ζαθήο ε επέθηαζε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, πέξαλ ησλ ππεθφσλ ηεο ΔΔ, θαη πξνο ηνπο ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ, ρσξίο βέβαηα λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο θαη ηελ 

είζνδν θαη παξακνλή ζε απηή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Οη σο άλσ Οδεγίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην εζληθφ 

καο δίθαην κε ηνλ λ. 3304/2005 (ΦΔΚ Α’ /16). Δπηζεκαίλεηαη, φηη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ηδίνπ 

σο άλσ λφκνπ, ν εζληθφο λνκνζέηεο κεξίκλεζε γηα ηελ πνηληθνπνίεζε θάζε κνξθήο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο 

θαηά ηε ζπλαιιαθηηθή δηάζεζε αγαζψλ ή ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζην θνηλφ.  

 

ε.  Η απαγφξεπζε ηέιεζεο ξαηζηζηηθψλ εγθιεκάησλ θαη εγθιεκάησλ κίζνπο αλάγεηαη πξσηίζησο 

ζηελ αμία ηνπ Αλζξψπνπ, σο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ πνπ απνηππψλεηαη ζην Διιεληθό ύληαγκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 2 παξ. 1, ην νπνίν νξίδεη φηη «ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο». Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 

ηνπ πληάγκαηνο «φινη φζνη βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απφιπηε πξνζηαζία 

ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε εζληθφηεηαο, θπιήο, γιψζζαο θαη ζξεζθεπηηθψλ 

ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ…». Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη ε γεληθή 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηνπ, αθελφο λα κελ πξνζβάιινπλ θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ ελ γέλεη, αλεμάξηεηα απφ νηνδήπνηε δηαθξηηηθφ 

γλψξηζκα θαη, αθεηέξνπ λα πξνβαίλνπλ ζε ζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο πξνζβνιήο ηεο.  

ζη. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηαζηνιή ησλ θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ, ν Έιιελαο λνκνζέηεο κε ηνλ λ. 

927/1979 «πεξί θπξψζεσλ θαηά θπιεηηθψλ - ζξεζθεπηηθψλ δηαθξίζεσλ» (ΦΔΚ Α’ - 139), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 1419/1984, ην λ. 2910/2001 θαη ηνλ πξφζθαην λ. 4285/2014 (ΦΔΚ Α’ – 191), 

κεξίκλεζε γηα ηελ ηηκψξεζε θάζε εθ πξνζέζεσο δεκφζηαο ππνθίλεζεο, πξφθιεζεο, δηέγεξζεο ή πξνηξνπήο 

ζε πξάμεηο ή ελέξγεηεο, νη νπνίεο δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, κίζνο ή βία θαη ζηξέθνληαη θαηά 

πξνζψπσλ ή νκάδσλ πξνζψπσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε θπιή, ην ρξψκα, ηε ζξεζθεία, ηηο 

γελεαινγηθέο θαηαβνιέο, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηελ αλαπεξία. 

Οη σο άλσ αλαθεξζείζεο ελέξγεηεο, γηα ηε δηάπξαμε ησλ νπνίσλ, ζεκεησηένλ, πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο 

ηξηψλ κελψλ έσο ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πέληε έσο είθνζη ρηιηάδσλ επξψ, δχλαληαη λα ιάβνπλ 

ρψξα πξνθνξηθά, δηα ηνπ ηχπνπ, κέζσ δηαδηθηχνπ ή, αθφκε, κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν, θαηά ηξφπν ψζηε 

λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δεκφζηα ηάμε ή λα ελέρεηαη απεηιή γηα ηε δσή, ηελ ειεπζεξία ή ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα ησλ πξνζψπσλ, θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθνληαη. Δηδηθφηεξα, κε ηνλ λ. 4285/2014 

ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ αληηξαηζηζηηθνχ λφκνπ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίεο λα 

ζηνηρνχληαη πξνο ηελ Απόθαζε - Πιαίζην ηνπ 2008/913/ΓΔΤ ηνπ Δπξωπαϊθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

28εο/11/2008 «γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο 

κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ». Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ ζπλίζηαηαη ζην λα εμαζθαιηζζεί 

φηη ηα ξαηζηζηηθά θαη μελνθνβηθά εγιήκαηα ηηκσξνχληαη ζε φια ηα θξάηε - κέιε κε ηνπιάρηζηνλ θαηψηεξν 

επίπεδν απνηειεζκαηηθψλ, αλαινγηθψλ θαη απνηξεπηηθψλ πνηλψλ, ελψ ην ζπλνιηθφ πλεχκα ηεο απνδίδεη 

πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ πξνζθνξφηεηα θάζε ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο λα παξάγεη άκεζν θαη επηθείκελν 

θίλδπλν, είηε ζπλνιηθά γηα ηε δεκφζηα ηάμε, είηε γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο νκάδαο ή ησλ πξνζψπσλ θαηά ησλ 

νπνίσλ ζηξέθεηαη. Δμάιινπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4285/2014, δελ 
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αξθεί γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ αδηθήκαηνο «…ε απιή αθεξεκέλε πηζαλνιφγεζε ηεο έθζεζεο ζε 

θίλδπλν κηαο νκάδαο, ελφο πξνζψπνπ ή πξάγκαηνο, αιιά απαηηείηαη λα εθηηκάηαη θάζε θνξά ε 

πξνζθνξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο θαη 

πεξηζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε ππφ θξίζε ζπκπεξηθνξά, φζν θαη ηελ ελδερφκελε πξνζβνιή 

ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θνηλσληθή ζπκβίσζε». Δμάιινπ, ν λνκνζέηεο 

κεξίκλεζε γηα ηελ ηηκψξεζε θάζε ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κε πξφζεζε, δεκφζηα 

επηδνθηκαζία, επηειηζκφ ή θαθφβνπιε άξλεζε ηεο ζνβαξφηεηαο εγθιεκάησλ γελνθηνληψλ, εγθιεκάησλ 

πνιέκνπ, εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, ηνπ Οινθαπηψκαηνο, θαη ησλ εγθιεκάησλ λαδηζκνχ, 

ζηξεθφκελε θαηά πξνζψπσλ ή νκάδαο πξνζψπσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην λ. 927/1979, θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ππνθηλήζεη βία ή κίζνο ή λα ελέρεη 

απεηιεηηθφ, πβξηζηηθφ ή πξνζβιεηηθφ ραξαθηήξα. Πεξαηηέξσ, κε ην ίδην πιαίζην πνηλψλ ηηκσξείηαη ε εθ 

πξνζέζεσο ππνθίλεζε, πξνηξνπή, πξφθιεζε ή δηέγεξζε ζε δηάπξαμε θζνξάο ή βιάβεο θαηά πξαγκάησλ -

θηλεηψλ ή αθηλήησλ-, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο σο άλσ αλαθεξζείζεο νκάδεο ή 

πξφζσπα -π.ρ. ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα, εζληθά ζχκβνια, νίθνη ιαηξείαο, ρψξνη δηακνλήο, εθπαίδεπζεο, 

ςπραγσγίαο θ.ιπ.-, θαηά ηξφπν πνπ εθζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα ηάμε, αιιά θαη ε ζπγθξφηεζε ή 

ζπκκεηνρή ζε νξγάλσζε ε νπνία επηδηψθεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηέιεζε ξαηζηζηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, αλ δελ πξνβιέπεηαη απζηεξφηεξν πιαίζην πνηλήο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε 

πεξίπησζε, δε, πνπ ε παξάλνκε θαη ππαίηηα ζπκπεξηθνξά, ε νπνία εθηίζεηαη αλσηέξσ, είηε είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο, είηε ηειέζηεθε απφ δεκφζην ιεηηνπξγφ ή ππάιιειν θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ αλαηεζεηκέλσλ ζε απηφλ θαζεθφλησλ, πθίζηαηαη δηαθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη, ζπλεπαθφινπζα, ην 

πξνβιεπφκελν πιαίζην πνηλήο είλαη απζηεξφηεξν. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο, ε δηεξεχλεζε θαη ε πνηληθή δίσμε ησλ εγθιεκάησλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο γίλεηαη 

απηεπάγγειηα.  

δ.  ην άξζξν 81Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 4285/2014, 

πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά επαχμεζε ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ πνηλήο ελφο πιεκκειήκαηνο ή θαθνπξγήκαηνο 

«εάλ ε πξάμε ηειείηαη απφ κίζνο ιφγσ ηεο θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο, ηεο ζξεζθείαο, ησλ γελεαινγηθψλ 

θαηαβνιψλ, ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ 

ή ηεο αλαπεξίαο θαηά ηνπ παζφληνο». Έηζη, ν λνκνζέηεο κεξίκλεζε γηα ηελ ηηκψξεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ 

θηλήηξνπ, ην νπνίν απνδεδεηγκέλα ππήξμε θαηά ηελ ηέιεζε ελφο απφ ηα εγθιήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα.  

 

Γ. Οη ππνρξεώζεηο ηνπ αζηπλνκηθνύ πξνζωπηθνύ 

1. Η βαζηθή, γεληθή ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε 

θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ εμήο ζθέςε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ: «Οη θξαηηθέο Αξρέο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα δηαζέζηκα κέζα γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο, εληζρχνληαο, έηζη, ηε δεκνθξαηηθή νπηηθή κηαο 

θνηλσλίαο, ζηελ νπνία ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ εθιακβάλεηαη σο απεηιή, αιιά σο πεγή γηα ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο.»  

2. Γηα ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ε ξαηζηζηηθή βία απνηειεί ηδηαίηεξε πξνζβνιή ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη, ελφςεη ησλ επηθίλδπλσλ επηπηψζεψλ ηεο, απαηηεί ηελ έληνλε επαγξχπλεζε θαη 

ηε δπλακηθή αληίδξαζε ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Απαηηείηαη, ινηπφλ, ε ρξήζε θάζε δηαζέζηκνπ λνκίκνπ 

κέζνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην φξακα κηαο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, φπνπ ε δηαθνξά δελ ζα ζεσξείηαη απεηιή αιιά ζπλεηζθνξά ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο απηήο. 

 3. Δηδηθφηεξα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ζην πιαίζην ησλ πξνιεπηηθψλ ηεο δξάζεσλ, φπσο απηέο 

εμεηδηθεχνληαη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ π.δ. 141/1991 (ΦΔΚ Α’/ 58), θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη ην 

αίζζεκα ηεο ηάμεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο, αζθψληαο, φπσο πάληα νθείιεη, ηα θαζήθνληά ηεο κε 
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αληηθεηκεληθφηεηα θαη ίζε κεηαρείξηζε απέλαληη ζε φινπο. Η ππνρξέσζε απνρήο ησλ αζηπλνκηθψλ απφ θάζε 

ξαηζηζηηθή ελέξγεηα ηνλίδεηαη ζαθψο ζην άξζξν 1 πεξ. δ’ ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Αζηπλνκηθνύ 

(π.δ. 254/2004 - ΦΔΚ Α’ 238), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ην αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ νθείιεη λα «ελεξγεί θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο … ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ», ελψ κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5, ε απνθπγή 

πξνθαηαιήςεσλ πνπ έρνπλ σο αηηία ην νπνηνδήπνηε δηαθξηηηθφ ζηνηρείν ηνπ αηφκνπ αλάγεηαη ζε «βαζηθή 

παξάκεηξν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζηπλνκηθνχ». Πεξαηηέξσ, κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, εηζάγεηαη κία ζεηηθήο θχζεσο ππνρξέσζε γηα ηνλ αζηπλνκηθφ ιεηηνπξγφ: «Ο 

αζηπλνκηθφο επηδεηθλχεη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηελ πξνζηαζία ηδίσο… ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κειψλ 

κεηνλνηηθψλ θαη γεληθά εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.» 

 

   4. ηελ θαηεχζπλζε απηή επηζεκαίλεηαη φηη, φπσο ήδε πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη αλαιχεηαη εηδηθφηεξα ζε ζρεηηθή εγθχθιην (ππ’ αξ. 7100/22/4 α’ από 17/6/2005 εγθχθιηνο δηαηαγή 

ηνπ Αξρεγνχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο), ε Αζηπλνκία, ζην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο ηεο δξάζεο «…δχλαηαη λα 

πξνζθαιεί ή λα πξνζάγεη γηα εμέηαζε ζηα Αζηπλνκηθά θαηαζηήκαηα ηα άηνκα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ 

ζνβαξέο ππφλνηεο φηη ελέρνληαη ζηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο». Οη ελ ιφγσ ππφλνηεο ζπλδένληαη 

απνθιεηζηηθά κε εμαηνκηθεπκέλεο ελδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη ηα 

θαζηζηνχλ χπνπηα δηάπξαμεο εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε κε πξνθαηαιήςεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο είλαη νη πξφζθπγεο, νη Ρνκά θαη νη έρνληεο δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο απφ ηελ επηθξαηνχζα ζηε Υψξα καο ζξεζθεία.  

 

  5. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί εμάιινπ θαη ε πξνβιεπφκελε, ζηελ πεξίπησζε ηβ’ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο αιιά θαη ζε ζρεηηθή δηαηαγή (ππ’ αξ. 9001/5/24η από 1-10-2003), ππνρξέσζε 

ηνπ αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ λα κελ πξνβαίλεη ζε αλαθνίλσζε θνηλσληθήο νκάδαο, θπιεηηθήο θαηαγσγήο, 

εζλνηηθήο πξνέιεπζεο ή ππεθνφηεηαο ζπιιεθζέληνο πξνζψπνπ, κε εμαίξεζε βέβαηα ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ 

εμππεξεηείηαη ε αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, ελψ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα 

αλαθνηλψζεσλ γηα αλήιηθνπο παξαβάηεο. Πεξαηηέξσ, ζε φ,ηη αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Ρνκά», 

επηζεκαίλεηαη φηη θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαηαγήο (ππ’ αξ. 7100/26/5-ε’ από 4-8-2004), ην πξνζσπηθφ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο νθείιεη, φπνπ πθίζηαηαη αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ κέινπο εππαζνχο νκάδαο Ρνκά, λα 

ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην δηεζλή φξν «ξνκ» (ξνκά ή ηζηγγάλνο), αληί άιισλ απαμησηηθψλ φξσλ, φπσο 

αζίγγαλνο. 

 

  6.Αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ θαηαζηαιηηθψλ ηνπο δξάζεσλ, φπσο απηέο αλαιχνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 95 επ. ηνπ σο άλσ π.δ. 141/1991, νη Αζηπλνκηθέο Αξρέο νθείινπλ, αθελφο λα θαηαζηέιινπλ 

θάζε κνξθή απαγνξεπκέλεο δηάθξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη, αθεηέξνπ, λα δηεξεπλνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο ξαηζηζηηθνχ θηλήηξνπ ζηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη, ηδίσο 

θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξναλάθξηζεο.  

 

  7.ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη πξνο ην ζθνπφ ηεο νπζηαζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο βίαο ε νπνία εθδειψλεηαη θαηά κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ, κε ξαηζηζηηθά θίλεηξα θαη ππφβαζξν, 

ζπζηάζεθαλ κε ην π.δ. 132/2012 (ΦΔΚ Α’ 239) δχν (2) Σκήκαηα Αληηκεηψπηζεο Ραηζηζηηθήο Βίαο ζηηο 

Τπνδηεπζχλζεηο Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ησλ Γηεπζχλζεσλ Αζθάιεηαο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη 

εμήληα νθηψ (68) Γξαθεία Αληηκεηψπηζεο Ραηζηζηηθήο Βίαο, ζηα Σκήκαηα Κξαηηθήο Αζθάιεηαο, ησλ 

Τπνδηεπζχλζεσλ Αζθάιεηαο, ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, θαζψο θαη ζηηο Τπνδηεπζχλζεηο Αζθαιείαο 

θαη ηα Σκήκαηα Αζθαιείαο αλά ηε Υψξα. Βαζηθή αξκνδηφηεηα ησλ ελ ιφγσ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ 

απνηειεί ε δηεξεχλεζε θαη δίσμε απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο έγθιεζεο, κήλπζεο ή 

θαηαγγειίαο, ησλ εγθιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάπξαμε, ηελ πξνπαξαζθεπή ή ηελ θαζ΄ νηνλδήπνηε 

ηξφπν δεκφζηα πξνηξνπή, πξφθιεζε ή δηέγεξζε ζε δηάπξαμε αδηθεκάησλ ή ζηελ εθδήισζε πξάμεσλ ή 

ελεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, κίζνο ή βία ζε βάξνο πξνζψπσλ ή νκάδαο πξνζψπσλ 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξζέληα (βι. ζηνηρείν ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Β’). ηηο 
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αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε άκεζε ελεκέξσζε ηνπ 

αξκνδίνπ Δηζαγγειέα ζε πεξίπησζε πνπ επηιεθζνχλ πξναλαθξηηηθά ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ.   

 

   8. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο 

δηαδξακαηίδεη ε απνηειεζκαηηθή εμηρλίαζε ησλ ξαηζηζηηθψλ εγθιεκάησλ απφ ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 

   α. ε φ,ηη αθνξά ζηνλ λ. 927/1979, σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ησλ 

επηκέξνπο αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη, πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα δεκφζηα, είηε δηα πξνθνξηθήο 

πξνηξνπήο ζε πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο, κίζνο ή βία θαηά πξνζψπσλ, είηε δηα ηνπ 

ηχπνπ, είηε δηα γξαπηψλ θεηκέλσλ, εηθνλνγξαθήζεσλ, είηε αθφκε θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν αδίθεκα απηφ 

δχλαηαη είηε λα ηειεζζεί απηνηειψο, φπσο δειαδή πεξηγξάθεηαη ζηε λνκνηππηθή ηνπ κνξθή αλσηέξσ, είηε 

λα ζπξξέεη κε άιια αδηθήκαηα φπσο είλαη ι.ρ. νη ζσκαηηθέο βιάβεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ε θζνξά μέλεο 

ηδηνθηεζίαο, ε παξάλνκε νπινθνξία θαη νπινρξεζία, νη απεηιέο θαη νη εμπβξίζεηο (ελδεηθηηθά: ΠΚ 308, 333, 

361, 381, 81Α ΠΚ ζε ζπλδ. κε λ. 2168/1993).  

  β. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην έγθιεκα ηνπ λ. 927/1979 θέξεηαη λα έρεη ηειεζζεί 

απηνηειψο θαη δηαπηζηψλεηαη απηεπαγγέιησο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

243 ΚΠΓ, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή Αξρή πξέπεη λα επηζπλάπηεη ην δεκνζίεπκα, ην θείκελν ή ην 

εηθνλνγξάθεκα, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ εκθαλψο πξνηξέπεη ζε πξάμεηο ή ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο. Πεξαηηέξσ, ζε θάζε πεξίπησζε -είηε δειαδή ζπληξέρεη έγγξαθε πξνηξνπή, είηε 

πξνθνξηθή-, θαηά ηελ νπνία ν αζηπλνκηθφο επηιακβάλεηαη απηεπαγγέιησο ελφο ζρεηηθνχ πεξηζηαηηθνχ, 

δχλαηαη, δηα θαηαζέζεσλ, λα πξνζδηνξίδνληαη νη δεκφζηεο πξνηξνπέο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, νη νπνίεο 

ππάγνληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 927/1979. ε θάζε, δε, πεξίπησζε 

εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πθίζηαληαη ελδείμεηο πεξί ηειέζεσο ησλ αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 1,2 θαη 3 ηνπ 

λ. 927/1979, ν αζηπλνκηθφο νθείιεη λα ππνβάιεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, ν 

νπνίνο ζα θξίλεη ηειηθά εάλ πθίζηαληαη ελδείμεηο ηειέζεσο ηνπ ελ ιφγσ αδηθήκαηνο. 

  γ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην έγθιεκα ηνπ λ. 927/1979 θέξεηαη λα ζπξξέεη κε άιιν ή άιια 

αδηθήκαηα θαη ν παζψλ κεηαβαίλεη ζε Αζηπλνκηθφ Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη έγθιεζε γηα ην άιιν 

αδίθεκα, ν αζηπλνκηθφο ν νπνίνο, ελ αδπλακία ηνπ παζφληνο λα ην πεξηγξάςεη ή λα ην εληάμεη ζε ξαηζηζηηθή 

αληηκεηψπηζε, δηαβιέπεη πσο ην πεξηζηαηηθφ απηφ, είηε εκπεξηέρεη πηζαλψο ζηνηρεία νηαζδήπνηε δηάθξηζεο 

θαηά ην γξάκκα ηνπ λ. 927/1979, είηε ελέρεη πηζαλψο ξαηζηζηηθφ θίλεηξν θαηά ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 81Α , νθείιεη, θαηά ηε ιήςε ηεο θαηάζεζεο ηνπ παζφληνο θαη ησλ ηπρφλ πξνηεηλνκέλσλ απφ εθείλνλ 

καξηχξσλ -ηδίσο ζην ηέινο ηεο θαηάζεζεο ή φπνπ αιινχ θξίλεηαη ζθφπηκν-, λα εξσηά κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, 

εάλ θαηά ηελ επίζεζε -ιεθηηθή, θξαζηηθή, ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή- ηελ νπνία εδέρζε ν παζψλ, νη θεξφκελνη 

σο δξάζηεο, δηαηχπσζαλ πξνο ην κέξνο ηνπ θξάζεηο πξνζβιεηηθέο ή ερζξηθέο γηα ηε θπιή, ην ρξψκα, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηηο γελεαινγηθέο ηνπ θαηαβνιέο, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή ηνπ θαηαγσγή, ην 

ζεμνπαιηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ ή ηπρφλ αλαπεξία ηνπ, θαζψο θαη εάλ νη βαζηθέο θαη’ απηνχ πξάμεηο βίαο 

έιαβαλ ρψξα ιφγσ ηεο θαηαγσγήο θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ παζφληνο ή αλ, αληίζεηα, έιαβαλ ρψξα γηα 

άιινπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο -φπσο π.ρ. πξνζσπηθέο, εξγαζηαθέο ή άιινπ είδνπο δηαθνξέο. ε απηφ ην 

ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 927/1979 σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ν παζψλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο έγθιεζεο δελ θαηαβάιιεη ην ζρεηηθφ παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

  δ. ε φ,ηη αθνξά ηνλ λ. 3304/2005, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην πξφζσπν θαηαγγείιεη 

ζηελ Αζηπλνκία πσο ππέζηε -ή εμαθνινπζεί λα πθίζηαληαη- πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή ηεο 

αμηνπξέπεηάο ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν, ε αληίζηνηρε εξψηεζε πξνο ηνλ παζφληα -ή ηνπο κάξηπξεο- 

απφ ηελ αζηπλνκηθή Αξρή ζα πξέπεη πξνθαλψο λα εζηηάδεη ζην εάλ νη πξνζβνιέο απηέο αθνξνχλ είηε ηελ 

εζλνινγηθή ηνπ θαηαγσγή, είηε ηελ ειηθία, ην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ ή ηπρφλ αλαπεξία ηνπ, ή αλ, 

αληίζεηα, αλάγνληαη ζε πξνζσπηθέο δηαθνξέο ή αληαγσληζκφ ζην επαγγεικαηηθφ πεδίν. Αληίζηνηρα, ζε 

πεξίπησζε φπνπ ε θεξφκελε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έιαβε ρψξα θαηά ηε ζπλαιιαθηηθή 
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δηάζεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ σο άλσ 

λφκνπ, ν αζηπλνκηθφο, ζην πιαίζην ηεο αζηπλνκηθήο πξναλάθξηζεο, νθείιεη λα δηεξεπλήζεη εάλ ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε νθείιεηαη ζηελ εζλνινγηθή θαηαγσγή, ζηελ ειηθία, ζην 

γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ ή ζε ηπρφλ αλαπεξία ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηελ ππέζηε. 

   ε. πλεπψο, νξηζκέλα εθ ησλ πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο βίαο θαη ηδίσο απηά πνπ εκπεξηέρνπλ  

ζσκαηηθή βία ή πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ελφο εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αδηθεκάησλ, 

είλαη ζρεηηθψο εχθνιν λα δηαπηζησζνχλ απφ ην αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πξνζψπσλ 

πνπ αδπλαηνχλ ιφγσ κεησκέλεο κνξθψζεσο, θφβνπ ή αλαπεξίαο λα εθθξαζηνχλ, ν αζηπλνκηθφο κπνξεί 

κέζσ εξσηήζεσλ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαθάιπςε ησλ δξαζηψλ θαη, ζπλεπαθφινπζα, ζηε δηαθξίβσζε 

πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο βίαο.  

   ζη. Ωζηφζν, ην θίλεηξν ελφο εγθιήκαηνο, είηε εκθαλίδεηαη σο κνλαδηθφ, είηε σο ζπληζηακέλε 

πεξηζζνηέξσλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δεδνκέλε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη επδηάθξηην πάληνηε, 

ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ησλ εξεπλψλ. Σε δηαπίζησζε απηή έρεη δερηεί, άιισζηε θαη ην ΔΓΓΑ, ην 

νπνίν κάιηζηα επηζεκαίλεη φηη ε ελ ιφγσ ζεηηθή ππνρξέσζε δηεμαγσγήο κίαο έγθαηξεο, πιήξνπο, 

απνηειεζκαηηθήο θαη έγθξηηεο έξεπλαο γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ θηλήηξνπ «ζα πξέπεη λα 

εξκελεχεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ επηβιεζεί εμ απηήο έλα δπζβάζηαρην βάξνο ζηηο Αζηπλνκηθέο 

Αξρέο». Πξφθεηηαη, πξάγκαηη, γηα κηα δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί εκπεηξία ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ 

εμαζθάιηζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ  πνπ κπνξεί  

λα ζηνηρεηνζεηνχλ ην ξαηζηζηηθφ θίλεηξν. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ν αζηπλνκηθφο νθείιεη λα ειέγρεη ηελ 

χπαξμε ξαηζηζηηθνχ θηλήηξνπ, είηε σο απηνηεινχο θηλήηξνπ, είηε σο επηκέξνπο θηλήηξνπ ζε πεξίπησζε 

χπαξμεο πνιιαπιψλ θηλήηξσλ ζε έλα έγθιεκα, ηδίσο φηαλ:  

α. ην νκνινγνχλ νη θεξφκελνη σο δξάζηεο ελφο εγθιήκαηνο. 

β. ην επηθαινχληαη νη παζφληεο θαη νη κάξηπξεο ελφο εγθιήκαηνο. 

γ. πθίζηαληαη ελδείμεηο κε βάζε ζηνηρεία απνδεθηά απφ ηνλ ΚΠΓ. 

δ. νη θεξφκελνη σο δξάζηεο θαη ηα ζχκαηα ηνπ εγθιήκαηνο απηνπξνζδηνξίδνληαη ή αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θπιεηηθέο, ζξεζθεπηθέο ή θνηλσληθέο νκάδεο. 

 

     δ. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη ηελ ίδηα αθξηβψο ππνρξέσζε έρνπλ θαη νη αζηπλνκηθνί ζην 

πιαίζην ηεο πεηζαξρηθήο δηεξεχλεζεο ππνζέζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζε αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπλαδέιθσλ ηνπο ζε βάξνο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θνηλσληθέο νκάδεο 

ή είλαη αιινδαπνί. Σε ζεκαζία απηή ηεο νινθιεξσκέλεο έξεπλαο ηνλίδεη ην ΔΓΓΑ, ην νπνίν επαλεηιεκκέλα 

ζε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ππελζπκίδεη φηη φπνηε έλα άηνκν ππνβάιιεη έλαλ πεηζηηθφ ηζρπξηζκφ φηη ππέζηε 

ζνβαξή θαθνκεηαρείξηζε απφ ηελ Αζηπλνκία, επηθαινχκελν ηαπηφρξνλα ξαηζηζηηθφ θίλεηξν εθ κέξνπο ησλ 

αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ, νη πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 14 ΔΓΑ, απαηηνχλ ηε δηεμαγσγή κίαο έγθαηξεο, 

πιήξνπο, απνηειεζκαηηθήο θαη έγθξηηεο έξεπλαο. Πεξαηηέξσ, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη ήδε απφ ζρεηηθή 

εγθχθιην (ππ’ αξηζκ. 4803/22/210-θ΄ απφ 26/6/2006 εγθχθιηνο δηαηαγή) ζηα πνξίζκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη εξεπλψλ, νη νπνίεο δηεμάγνληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 120/2008 (ΦΔΚ Α’ 

182), ζα πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη αλ δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε ηπρφλ ξαηζηζηηθνχ θηλήηξνπ ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ειεγρφκελσλ αζηπλνκηθψλ.   

 

     ε. Πεξαηηέξσ, φπσο έρεη δηεπθξηληζηεί κε ζρεηηθή εγθχθιην δηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο (ππ’ αξ. 6004/1/182 από 24-10-2012), ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ/Α.Δ.Α. 

ππνρξενχηαη λα επηιακβάλεηαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ησλ θαηαγγειηψλ γηα πξάμεηο θαθνκεηαρείξηζεο, 

θαθνπνίεζεο ή πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο αιινδαπψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ αζηπλνκηθνχο θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε πεξίπησζε, ηδίσο θαηά ηελ θαηαγγειία απφ 

αιινδαπνχο πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο βίαο. πγθεθξηκέλα, ε σο άλσ Τπεξεζία θαιείηαη λα εξεπλά άκεζα, 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδαθ. α’ ηνπ λ. 2713/1999, ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνπλ ή ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ αζηπλνκηθνί φισλ ησλ βαζκψλ, ζπλνξηαθνί θχιαθεο θαη εηδηθνί θξνπξνί, ηα νπνία 
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πξνβιέπνληαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 137Α – 137Γ Π.Κ. (βαζαληζηήξηα θαη άιιεο 

πξνζβνιέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο).  

   

 ζ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηνλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εληνπηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ζπληζηά απαγνξεπκέλε απφ ην λφκν δηάθξηζε, ή ε δηαπίζησζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ θηλήηξνπ απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα δπζρεξή εγρεηξήκαηα, νη αζηπλνκηθνί νθείινπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξναλάθξηζεο, λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ. Άιισζηε, ν Δηζαγγειέαο έρεη 

θαη ηελ ηειηθή επζχλε θαη θξίζε λα πξνζδψζεη ζηελ έγθιεζε ή ηε κήλπζε ηνλ νξζφ λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ. 

Δμάιινπ, ε επζχλε γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία λνκηθψλ θαη 

πιηθψλ ελεξγεηψλ πξνο ην ζθνπφ ηεο δηαθξίβσζεο ησλ εγθιεκάησλ θαη ηεο απνλνκήο πνηληθήο δηθαηνζχλεο 

αλήθεη ζηνπο αξκφδηνπο θαηά ην λφκν δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. ην πιαίζην απηφ, επηζεκαίλεηαη ε δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ΚΠΓ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη «θαηεγνξνχζα Αξρή είλαη ν εηζαγγειέαο 

θάζε δηθαζηεξίνπ…», ελψ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 33 ΚΠΓ πξνβιέπεηαη, αληίζηνηρα, φηη «ε 

πξναλάθξηζε θαη ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γίλνληαη χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ θαη ππφ ηε δηεχζπλζή ηνπ…».  

 η. ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη ε ππ’ αξηζκ. 1/10 Δγθχθιηνο ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

(δηαβηβάζηεθε ζην αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1016/23/37 - α’ απφ 7-4-2010 δηαηαγή ηνπ 

Πξντζηακέλνπ Δπηηειείνπ / Α.Δ.Α.), ε νπνία νξίδεη φηη νη θαηαγγειίεο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο αζηπλνκηθψλ 

θαηά ηελ πξναλάθξηζε ππφπησλ δελ ζα πξέπεη λα εξεπλψληαη απφ αζηπλνκηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην ίδην 

αζηπλνκηθφ θαηάζηεκα, αιιά, αληίζεηα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ν αξκφδηνο Δηζαγγειέαο 

Πξσηνδηθψλ, ν νπνίνο ζα κεξηκλά, ψζηε απηέο λα εξεπλψληαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο είηε απφ ηνλ 

ίδην, είηε απφ θάπνηνλ Αληηεηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, είηε απφ άιιεο δηθαζηηθέο ή αλαθξηηηθέο αξρέο. 

 9. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πξνο ηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, επηβάιιεηαη λα δηέπεηαη απφ ακεξνιεςία θαη 

αλζξσπηά. Οη αζηπλνκηθνί ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκφ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αθψιπηε 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ αηφκσλ πνπ ειέγρνληαη σο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ ή σο χπνπηνη δηάπξαμεο 

εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ κε θνηλσληθή επαηζζεζία θαη λα επηδηψθνπλ ηελ 

εμππεξέηεζε φζσλ αηηνχληαη ηε ζπλδξνκή ηεο Αζηπλνκίαο, θαηαγγέιινπλ πνηληθά αδηθήκαηα ζε βάξνο ηνπο, 

είλαη ζχκαηα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ή πξνζέξρνληαη ζηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα δηνηθεηηθέο ηνπο 

ππνζέζεηο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνπλ άγλνηα ή νπζηαζηηθή αδπλακία δηεθδίθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. 

  10. Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ην Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηελ αλάγθε 

γηα ζπλερή επηκφξθσζε, θαζνδήγεζε θαη έιεγρν ηνπ αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. Πξνιεπηηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο θαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ αζηπλνκηθψλ απφ ηνπο νηθείνπο δηνηθεηέο 

θαη δηεπζπληέο ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, θξίλνληαη απνθαζηζηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ, μελνθνβίαο θαη κηζαιινδνμίαο. Έλαο επαηζζεηνπνηεκέλνο αζηπλνκηθφο είλαη πιένλ 

θαηάιιεινο λα δηαρεηξηζηεί ην δήηεκα απηφ ζηηο ζεκεξηλέο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, φπνπ πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο κπνξνχλ λα γελλήζνπλ ξαηζηζηηθέο εγθιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο.  

 11. ην πιαίζην, άιισζηε, ηεο εθπεθξαζκέλεο βνχιεζεο ηεο πνιηηηθήο θαη θπζηθήο Ηγεζίαο γηα 

κεδεληθή αλνρή ζε ζέκαηα παξαβίαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, εθδφζεθε ζεηξά εγθχθιησλ δηαηαγψλ ηνπ 

Αξρεγνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ππ΄αξηζκ. 6004/1/82 απφ 24-10-2012, ππ’αξηζκ. 4803/22/210-θ΄απφ 

26/6/2006, ππ΄αξηζκ. 7100/4/3 απφ 24-05-2006) πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε αμία θαη αμηνπξέπεηα.  

 12. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα δηαηαγή καο λα θνηλνπνηεζεί ελππνγξάθσο ζε φιν ην 

πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηψλ ζαο. Οη δηεπζπληέο, δηνηθεηέο θαη πξντζηάκελνη απηψλ, παξαθαινχληαη φπσο 

πξνβνχλ ζε ιεπηνκεξή αλάπηπμε ηεο παξνχζαο θαηά ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ 
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πξνζσπηθνχ ηνπο θαη αζθνχλ ζπλερή θαη νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε θαη έιεγρν γηα ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο. 

Δπηπιένλ, νη Γεληθνί Δπηζεσξεηέο, νη Γεληθνί Αζηπλνκηθνί Γηεπζπληέο θαη νη Γηεπζπληέο ησλ Τπεξεζηψλ 

επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, εθδειψλνπλ ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηνπο θαη  

αζθνχλ επνπηεία θαη έιεγρν γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο  ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ 

δηαηαγήο καο. 

 

  
                                                                  Ο ΑΡΥΗΓΟ 

                                                                   Γεκήηξηνο ΣΑΚΝΑΚΗ 
                                                                                                   Αληηζηξάηεγνο 
 

 

 

 

 


