
Πρακτικό 
Εγχειρίδιο
Για την Εξάλειψη της 
Σεξουαλικής Βίας Χρηματοδοτήθηκε από

την Ευρωπαϊκή Ένωση



Στην πραγματικότητα 
δεν υπάρχουν «άφωνοι». 
Υπάρχουν μόνο αυτοί που 
είναι σκοπίμως φιμωμένοι ή 
αυτοί που είναι καλύτερο να 
μην ακούγονται.

Αρουντάτι Ρόι (Arundhati Roy)
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Κεφάλαιο Τρίτο

Ενίσχυση του προσωπικού για την 
αλλαγή νοοτροπίας: κατάρτιση
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λόγω συνεδρίες παραδόθηκαν οι ενότητες 
1, 2 και 3, καθώς ήταν οι πλέον σχετικές με 
τις ανάγκες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. 
Συνιστάται η ολοκλήρωση μιας από αυτές τις 
ενότητες πριν από την ανάληψη των ακόλουθων 
ενοτήτων. Όλες οι διδακτικές ενότητες θα 
προσαρμοστούν στο τοπικό πλαίσιο και στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης κάθε ΑΕΙ.

 ß Ενότητες 1, 2 και 3 | Σεξουαλική 
Παρενόχληση και Βία, Καταγγελία

Το προσωπικό και οι φοιτητές/
φοιτήτριες εντόπισαν τις ακόλουθες 
προτεραιότητες για την κατάρτιση ΣΒΠ: 

• Σεβασμός της εμπιστευτικότητας
• Γνώση των εσωτερικών διαδικασιών 

και των διαθέσιμων υπηρεσιών
• Ευαισθησία και επικοινωνία χωρίς 

διατύπωση υποκειμενικών κρίσεων
• Ειδική καθοδήγηση και κατάρτιση για 

τη συνεργασία με πρόσωπο που έχει 
διαπράξει ή ενδέχεται να έχει διαπράξει 
σεξουαλική βία ή/και παρενόχληση.

Οι ενότητες 1, 2 και 3 είναι ένα πρόγραμμα 
ενοτήτων σταδιακής κατάρτισης.

Για τη μετασχηματιστική πολιτισμική αλλαγή 
απαιτείται όλο το προσωπικό των ΑΕΙ να έχει 
επίγνωση των εκδηλώσεων, των επιπτώσεων 
και της σοβαρότητάς της ΣΒΠ. Ωστόσο, δεν 
απαιτείται από όλο το προσωπικό το ίδιο εύρος 
γνώσης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης 
των καταγγελιών ή τον τρόπο υποστήριξης.

Οι ενότητες αυτές συνιστάται να παραδίδονται 
από κατάλληλο μέλος του προσωπικού των 
ΑΕΙ σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με μια 
εξειδικευμένη υπηρεσία για τη σεξουαλική 
βία, ένα τοπικό κέντρο έκτακτης ανάγκης για 
βιασμούς (rape crisis) ή μια ομάδα για τη ΒΒΦ.

Η Ενότητα 1 αποτελεί ένα δίωρο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα κατάλληλο για όλο το προσωπικό 
των ΑΕΙ. Η εν λόγω διδακτική ενότητα μπορεί να 
εξελιχθεί και σε διαδικτυακή κατάρτιση. Ωστόσο, 
είναι πάντα προτιμότερη η φυσική παρουσία.

Τα ευρήματα των ομάδων εστίασης 

Η έλλειψη κατάρτισης για την υποστήριξη 
του προσωπικού των ΑΕΙ αναγνωρίστηκε 
ως κενό σε κάθε ίδρυμα. Μόλις ένα από τα 
δώδεκα συμμετέχοντα ΑΕΙ είχε εξειδικευμένη 
κατάρτιση προσωπικού σε σχέση με τη ΣΒΠ. Το 
καταρτισμένο προσωπικό του εν λόγω ΑΕΙ ήταν 
σε θέση να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα στήριξης των φοιτητών/
τριών, όπως μέτρα ασφαλείας, ρυθμίσεις 
των ακαδημαϊκών παρατάσεων, διαδικασίες 
ελαφρυντικών περιστάσεων και διατάξεις που 
διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες 
κοινολογούνται μόνο εφόσον είναι απαραίτητο.

Δυστυχώς, για τη συντριπτική πλειοψηφία του 
προσωπικού, οι καταγγελίες των περιστατικών 
ΣΒΠ αποτελούσαν πηγή ανησυχίας και 
ένιωθαν έλλειψη αυτοπεποίθησης αναφορικά 
με τον τρόπο κατάλληλου χειρισμού. 

Διδακτικές ενότητες

Το Πρακτικό Εγχειρίδιο ESHTE περιέχει 
έξι διδακτικές ενότητες. Καταρτίστηκαν 
ως απάντηση στα κενά κατάρτισης που 
εντοπίστηκαν στις ομάδες εστίασης του 
προσωπικού και των φοιτητών/τριών και με 
στόχο την ανάπτυξη μιας πολιτισμικής αλλαγής 
«ολόκληρης της πανεπιστημιούπολης».

Οι έξι διδακτικές ενότητες καλύπτουν:

• Ενότητες 1-3 | ΣΒΠ και Καταγγελία
• Ενότητα 4 | Θεσμικές Πολιτικές και Διαδικασίες
• Ενότητα 5 | Εκστρατείες στην 

Πανεπιστημιούπολη
• Ενότητα 6 | Μετασχηματιστική Ηγεσία.

 ß Πιλοτική Κατάρτιση

Διεξήχθησαν οκτώ πιλοτικές συνεδρίες 
κατάρτισης με προσωπικό των ΑΕΙ και 
φοιτητές/φοιτήτριες στην Ιρλανδία, τη 
Σκωτία, τη Λιθουανία και την Κύπρο. Στις εν 
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Η Ενότητα 2 αποτελεί ένα επτάωρο 
πρόγραμμα κατάρτισης, κατάλληλο για το 
προσωπικό των ΑΕΙ και για τους/τις φοιτητές/
φοιτήτριες που ενδέχεται να γίνουν κοινωνοί 
καταγγελίας, ωστόσο δεν χαρακτηρίζονται 
ως εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης 
για περιστατικά ΣΒΠ (π.χ.ακαδημαϊκοί 
σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λέκτορες, 
πάροχοι γενικών υπηρεσιών υγείας).

Η Ενότητα 3 αποτελεί ένα διήμερο 
πρόγραμμα κατάρτισης, κατάλληλο για 
εξειδικευμένο προσωπικό καταγγελίας 
και υποστήριξης περιστατικών ΣΒΠ. 
Τα εν λόγω πρόσωπα καθορίζονται και 
επισημαίνονται στο ίδρυμα ως μέρος των 
διαδικασιών καταγγελίας και υποστήριξης.

Στην Ιρλανδία έγιναν δύο παραδόσεις της 
Ενότητας 2, με την πρώτη συνεδρίαση να 
συμπεριλαμβάνει το προσωπικό και τα πρόσωπα 
που ασχολούνται με την υποστήριξη φοιτητών/
τριών σε τέσσερα διαφορετικά ιδρύματα. Αυτό 
αποδείχτηκε ωφέλιμο καθότι οι ομόλογοι 
διαφορετικών ιδρυμάτων μοιράστηκαν ένα 
ευρύτερο φάσμα προσεγγίσεων, επιβεβαιώνοντας 
ότι δεν είναι θέμα ενός μόνο ιδρύματος. Ωστόσο, 
η συνεδρίαση δεν έδωσε τη δυνατότητα στον 
διοργανωτή να διερευνήσει τις συγκεκριμένες 
πολιτικές ή διαδικασίες εντός του ιδρύματος. Η 
δεύτερη συνεδρίαση παραδόθηκε στο προσωπικό 
ενός ιδρύματος, γεγονός που τους επέτρεψε να 
ταυτιστούν με άλλους φορείς υποστήριξης για 
το θέμα αυτό και να προβληματιστούν σχετικά 
με τη θεσμική κουλτούρα και τις πρακτικές.

 ß Ενότητα 4 | Θεσμικές Πολιτικές και Διαδικασίες 

Η Ενότητα 4 αποτελεί ένα πεντάωρο πρόγραμμα 
κατάρτισης που θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
από το προσωπικό των ΑΕΙ που απασχολείται 
στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, της 
έρευνας της ΣΒΠ ή των πολιτικών. Η ενότητα 
συμπεριλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη 
προσέγγιση του τραύματος. Οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει επίσης να έχουν ολοκληρώσει τις 
Ενότητες 1, 2 ή 3, ανάλογα με την περίπτωση.

 ß Ενότητα 5 | Εκστρατείες για την Αλλαγή

Η ενότητα αυτή αποτελεί ένα πεντάωρο 
πρόγραμμα κατάρτισης που προορίζεται για 
Φοιτητικούς Συλλόγους, φοιτητικές κοινότητες 
και το προσωπικό των ΑΕΙ που έχει αρμοδιότητες 
επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Η κατάρτιση διερευνά τα μηνύματα της ΣΒΠ, 
το πώς λαμβάνονται υπόψη ζητήματα όπως 
η επίκριση των θυμάτων και η αποφυγή του 
εκ νέου τραυματισμού των επιζώντων/
επιζησασών, και συνεργάζεται με το φοιτητικό 
σώμα για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
και στοχευμένης πολιτισμικής αλλαγής.

 ß Ενότητα 6 | Ηγεσία και 
Μετασχηματιστική Αλλαγή 

Η ενότητα 6 αποτελεί ένα πεντάωρο πρόγραμμα 
κατάρτισης δίνοντας την ευκαιρία στους 
ιθύνοντες των ιδρυμάτων και των φοιτητών/
τριών να προβληματιστούν σχετικά με το 
ζήτημα της ΣΒΠ και τα πρακτικά μέτρα που 
μπορούν να εφαρμοστούν για την επέλευση μιας 
πολιτισμικής μετατόπισης εντός των ΑΕΙ. Η εν 
λόγω ενότητα μπορεί να παραδοθεί και χωριστά.
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