
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 Τέταρτο

Πολιτικές, καταγγελίες και 
διερεύνηση της σεξουαλικής βίας 
και παρενόχλησης στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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• Οι πολιτικές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
και την εκδίκηση, τις απειλές και τα αντίποινα 
σε περίπτωση υποβολής μιας καταγγελίας.

• Οι πολιτικές θα δημοσιεύονται σε ευρεία 
κλίμακα, με σαφήνεια και με τρόπο που να είναι 
προσβάσιμος σε κάθε πρόσωπο.22 Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται απλή γλώσσα, να διατίθενται 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε μια ποικιλία 
γλωσσών και να είναι κατάλληλες για τα πρόσωπα 
που έχουν βιώσει μια τραυματική εμπειρία.

• Εν γένει δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
συμφωνίες μη δημοσιοποίησης. Εάν 
η συμπεριφορά των δραστών είναι 
επαναλαμβανόμενη, το ΑΕΙ δεν θα πρέπει να 
παρακρατεί τις πληροφορίες των προηγούμενων 
περιστατικών. Βασικό μέλημα θα πρέπει να είναι 
η ασφάλεια του/της επιζήσαντα/επιζήσασας και 
των άλλων μελών της ευρύτερης κοινότητας.

Δημοσιοποιήσεις  

Οι όροι «δημοσιοποίηση» και «καταγγελία» της 
ΣΒΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. 
Ωστόσο, η πρόθεση και οι επιθυμίες του/
της επιζήσαντα/επιζήσασας μπορούν να τους 
διακρίνουν. Η δημοσιοποίηση σε μέλος του 
προσωπικού του ΑΕΙ μπορεί να αποσκοπεί 
στην αναζήτηση υποστήριξης ή περαιτέρω 
πληροφοριών, ενώ η καταγγελία μπορεί να 
συνεπάγεται την πρόθεση να υποβληθεί μήνυση.

Έρευνα υπέδειξε ότι τα ποσοστά καταγγελιών 
για σεξουαλική βία από φοιτητές/φοιτήτριες 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι γενικά 
χαμηλότερα από τον ευρύτερο πληθυσμό.23 

Υπάρχει μια σειρά φραγμών στις καταγγελίες των 
επιζησάντων/επιζησασών της ΣΒΠ, όπως ο φόβος 
ότι δεν θα τους/τις πιστέψουν, συναισθήματα 
ντροπής, ενοχής ή αμηχανίας, ανησυχίες σχετικά 
με την εμπιστευτικότητα, φόβοι γύρω από το 
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και η άγνοιαγια 
το τι και εάν θα έκανε κάτι γι’ αυτό το ίδρυμα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
ορισμένοι από αυτούς τους φραγμούς, τα 
ΑΕΙ πρέπει να λάβουν ειδικά μέτρα για τη 
διευκόλυνση της δημοσιοποίησης:

Δημιουργία πολιτισμικών 
αλλαγών: πολιτικές

Το πρόγραμμα ESHTE διαπίστωσε ότι τα ΑΕΙ 
συχνά δεν διέθεταν ολοκληρωμένη πολιτική 
για τη σεξουαλική κακομεταχείριση προς 
αντιμετώπιση της ΣΒΠ. Ανάλογα περιστατικά 
αντιμετωπίζονταν συνήθως με πολιτικές 
«Αξιοπρέπειας και Σεβασμού», οι οποίες αφορούν 
μόνο περιπτώσεις «σεξουαλικής παρενόχλησης». 
Όπως συζητήθηκε στο Πρώτο Κεφάλαιο, η ΣΒΠ 
είναι ριζωμένη στις άνισες σχέσεις εξουσίας 
και στην ανισότητα των φύλων. Λόγω της 
πολυπλοκότητας του ζητήματος απαιτούνται 
συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των ιδιαίτερων προκλήσεων που θέτει η ΣΒΠ. 

 ß Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
σεξουαλική βία και παρενόχληση 

• Οι πολιτικές σεξουαλικής κακομεταχείρισης 
θα πρέπει να δηλώσουν το συσχετισμό 
τους στα ευρύτερα πλαίσια των ΑΕΙ,

• τα οποία προάγουν την ισότητα των φύλων 
και την αντιμετώπιση των συμπεριφορών 
που οδηγούν σε διακρίσεις.

• Η σεξουαλική κακομεταχείριση και οι σχετικές 
πολιτικές θα πρέπει να ισχύουν για κάθε 
πρόσωπο εντός των ΑΕΙ που ενδέχεται να 
βιώσει ή να διαπράξει ΣΒΠ, ανεξάρτητα από 
το αν το περιστατικό ή η συμπεριφορά συνέβη 
εντός ή εκτός της πανεπιστημιούπολης.

• Οι πολιτικές για τη σεξουαλική κακομεταχείριση 
θα πρέπει να αποσαφηνίζουν τη φύση της 
ΣΒΠ και να περιέχουν έναν ενδεικτικό 
κατάλογο παραδειγμάτων: ανεπιθύμητη 
σεξουαλική συμπεριφορά, ανεπιθύμητη 
επαφή, διάδοση άσεμνου σεξουαλικού υλικού 
στο διαδίκτυο ή σε κείμενο, αφίσες κ.λπ.

• Οι πολιτικές θα πρέπει να αποφεύγουν μια 
γλώσσα που υποβαθμίζει τη συμπεριφορά (π.χ. 
να την αναφέρει ως «ενόχληση»), να κάνει ηθικές 
κρίσεις (π.χ. να αναφέρεται σε «προσβολές») 
ή να προβαίνει σε ψυχολογική υποτίμηση 
(π.χ. να αναφέρεται σε «εξευτελισμό»)20

• Το κριτήριο του τι συνιστά ΣΒΠ θα πρέπει να είναι 
το κατά πόσον η συμπεριφορά ήταν ανεπιθύμητη21
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κατηγορούμενου προσώπου, εάν η καταγγελία 
παραμένει ανώνυμη. Ενώ ο μηχανισμός αυτός 
απαιτεί προσεκτική διαχείριση, έχει αποδειχθεί 
επιτυχής με διάφορους τρόπους, καθώς:

• Δίνει φωνή σε όσους/όσες έχουν βιώσει 
ΣΒΠ αλλά δεν αισθάνονται ότι μπορούν 
ή/και θέλουν να την καταγγείλουν.

• Ειδοποιεί τα ΑΕΙ για την έκταση και τη 
συχνότητα της ΣΒΠ εντός του ιδρύματος.

• Μπορεί να εντοπίσει την κατ’ εξακολούθηση 
προβληματική συμπεριφορά έτσι ώστε 
το ΑΕΙ να μπορεί να λάβει μέτρα, να κάνει 
ενημερώσεις ή να λάβει άλλες πρωτοβουλίες 
για να διορθώσει την εν λόγω συμπεριφορά.

• Μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για 
την εμπιστοσύνη μεταξύ των επιζησάντων/
επιζησασών και του ΑΕΙ, ενώ μπορεί να οδηγήσει 
στην υποβολή επίσημων καταγγελιών.

• Αναπτύσσει μια «κουλτούρα 
καταγγελίας» εντός του ιδρύματος.

 ß Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν καταγγελίες

• Τα άτομα με αυτή τη θέση πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένα και κατάλληλα καταρτισμένα 
μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης 
της φοιτητικής πρόνοιας. Τα πρόσωπα που 
είναι υπεύθυνα για τις καταγγελίες θα πρέπει 
να προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα φύλων 
και διαφορετικών υπόβαθρων, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι επιζήσαντες/επιζήσασες 
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προσώπων 
ώστε να αισθανθούν άνετα μαζί τους.

• Η στήριξη από συνομήλικους/ες  διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ΣΒΠ εντός 
των ιδρυμάτων, αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσει 
το εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό 
καθώς και τη φοιτητική πρόνοια εντός του ΑΕΙ, για 
μια δομή υποβολής καταγγελιών και υποστήριξης.

• Τα πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτές τις 
θέσεις θα διαθέτουν ένα πλαίσιο στήριξης 
για την αποτελεσματική άσκηση των 
καθηκόντων τους, όπως μεταξύ άλλων 
τη διαρκή κατάρτιση και εποπτεία.

• Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις καταγγελίες 
πρέπει να δείχνουν τη δέουσα σοβαρότητα, να 
ακούνε και να παρέχουν πρακτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις επιλογές του/της επιζήσαντα/

 ß Υποστήριξη της δημοσιοποίησης μέσω 
εμπεριστατωμένης προσέγγισης του τραύματος

Η παροχή μιας θετικής αρχικής ανταπόκρισης 
σε επιζήσαντες/επιζήσασες που δημοσιοποιούν 
περιστατικά ΣΒΠ είναι ζωτικής σημασίας, 
καθώς προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας. 
Έτσι οι επιζήσαντες/επιζήσασες ενδέχεται να 
εμπλακούν περαιτέρω και να συνεργαστούν με 
το ΑΕΙ για την αντιμετώπιση τυχόν αναγκών 
σε θέματα ασφάλειας και υποστήριξης. 
Αντιστρόφως, αντιδράσεις όπως η δυσπιστία 
ή ο σκεπτικισμός ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, όπως 
η αυτοενοχοποίηση, ο επαναλαμβανόμενος 
τραυματισμός και η απαγκίστρωση.

Κάθε άτομο ενδέχεται να αντιδράσει διαφορετικά 
στο τραύμα και τις εμπειρίες του. Δεν υπάρχει 
σωστός ή λανθασμένος τρόπος αντίδρασης 
των  επιζησάντων/επιζησασών στη ΣΒΠ. 
Κάποια πρόσωπα μπορεί να θέλουν να την 
καταγγείλουν στην αστυνομία, άλλα μπορεί 
να θέλουν να παρακολουθήσουν συνεδρίες 
συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώ κάποια 
μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να αισθανθούν 
ότι είναι έτοιμα να λάβουν αποφάσεις. Μετά τη 
δημοσιοποίηση της ΣΒΠ κάθε περαιτέρω βήμα 
ή σύσταση θα πρέπει να γίνεται μόνο με την 
πλήρη ενημέρωση και συγκατάθεση του ατόμου, 
εξασφαλίζοντας του ότι μπορεί να αποκαλύψει 
μόνο αυτά που επιθυμεί. Οι επιζώντες/
επιζήσασες θα πρέπει να ενημερώνονται 
για το εύρος της εμπιστευτικότητας.

 ß Ανώνυμη καταγγελία  

Ορισμένα ΑΕΙ, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
εισήγαγαν διαδικασίες ανώνυμης καταγγελίας. 
Οι εν λόγω διαδικασίες είναι κατά βάση 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες που επιτρέπουν 
στα άτομα να προβούν σε ανώνυμη καταγγελία 
για μια σειρά συμπεριφορών, όπως η ΣΒΠ στο 
ΑΕΙ. Σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας 
το ίδρυμα δεν μπορεί να ασκήσει πειθαρχικά 
μέτρα, καθώς το καταγγέλλον πρόσωπο πρέπει 
να δώσει το όνομά του για να προχωρήσει η 
διαδικασία. Το σύστημα καταγγελιών μπορεί 
να αφαιρέσει τα στοιχεία αναγνώρισης ενός 
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δίαυλοι παραπομπής σε εξωτερικούς παρόχους 
ώστε να εξασφαλιστεί συνεχής μέριμνα.

• Υπάρχει καθήκον μέριμνας για την παροχή 
υποστήριξης σε άτομα εντός του ΑΕΙ 
που κατηγορούνται για ΣΒΠ. Ωστόσο, 
όπου υπάρχουν μικρές ομάδες παροχής 
συμβουλών, είναι σκόπιμο να γίνει παραπομπή 
σε εξωτερικούς φορείς για την αποφυγή 
σύγκρουσης συμφερόντων και για να μειωθεί 
η πιθανότητα περαιτέρω ανεπιθύμητης 
επαφής μεταξύ του/της κατηγορούμενου/
ης και του/της καταγγέλλοντος/ουσας. 

Πολιτισμική αλλαγή: διαδικασίεςa

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
εμπιστοσύνης αναφορικά με τη δυνατότητα 
των ΑΕΙ να αντιμετωπίσουν τη ΣΒΠ, οι 
δημοσιοποιήσεις, οι αναφορές, οι καταγγελίες 
και οι διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
είναι σαφείς, δίκαιες και διαφανείς και να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 
αποφυγή κάθε σύγκρουσης συμφερόντων.

Τα χρονικά όρια εντός των οποίων μπορεί να 
υποβληθεί μια καταγγελία για ΣΒΠ θα πρέπει 
να είναι εύλογα.24 Θα πρέπει να αναγνωριστούν 
οι προκλήσεις της διαδικασίας καταγγελίας 
σχετικά με αυτό το θέμα και να γίνει πρόβλεψη 
για την τήρηση ιστορικού, όπου ενδείκνυται. 

 ß Εξισορρόπηση Δικαιωμάτων μεταξύ 
του προσώπου που καταγγέλλει και 
αυτού που κατηγορείται σε σχέση με 
την «εμπειρία του θύματος»

Όταν τόσο το πρόσωπο που καταγγέλλει όσο 
και αυτό που κατηγορείται ανήκουν στο ίδιο 
ίδρυμα μπορεί να προκύψουν ποικίλες δυσκολίες 
κατά τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, 
της ασφάλειας και της δίκαιης μεταχείρισης 
και των δύο μερών σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. Οι ομάδες εστίασης της ESHTE 
ανέφεραν ότι το προσωπικό τάχθηκε έντονα 
υπέρ της παροχής μιας πιο στιβαρής νομικής 
καθοδήγησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους.

επιζήσασας και, εάν είναι επιθυμητό, την 
περαιτέρω παραπομπή σε αρμόδιο φορέα.

• Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επιλογές 
υποβολής καταγγελιών, τόσο εσωτερικά όσο 
και στην αστυνομία, καθώς και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες υποστήριξης, είτε στο πλαίσιο του 
ιδρύματος είτε από εξωτερικούς οργανισμούς.

• Τα όρια εμπιστευτικότητας θα τηρούνται και 
να χορηγείται η άδεια του/της επιζήσαντα/
επιζήσασας σε περίπτωση που στοιχεία 
ταυτοποίησης πρέπει να διαβιβαστούν σε τρίτους.

• Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις καταγγελίες 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα 
ευτελίζουν ούτε θα υποβαθμίζουν την 
εμπειρία του/της επιζήσαντα/επιζήσασας, 
χαρακτηρίζοντας, για παράδειγμα, την εμπειρία 
σεξουαλικής παρενόχλησής τους ως «μια 
ενόχληση» ή χρησιμοποιώντας φράσεις 
όπως «τουλάχιστον δεν τραυματιστήκατε» 
ή «αυτή είναι μια συνήθης εμπειρία».

• Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις καταγγελίες θα 
πρέπει να αποφεύγουν σχόλια και την επίκριση 
των θυμάτων, με ερωτήσεις όπως «πόσο αλκοόλ 
είχατε καταναλώσει» ή αδιάκριτες ερωτήσεις ως 
προς τη φύση της σχέσης τους με τον δράστη ή 
οποιαδήποτε προηγούμενη σεξουαλική επαφή.

• Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις καταγγελίες 
θα πρέπει να αποφεύγουν τυχόν υποθέσεις ως 
προς την ταυτότητα φύλου του προσώπου ή του 
δράστη, το πώς πιστεύουν ότι ο/η επιζήσας/
επιζήσασα θα πρέπει να παρουσιαστεί ως 
«θύμα» ή το πώς ο/η επιζήσας/επιζήσασα 
χαρακτηρίζει την εμπειρία του/της. Η γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ο/η επιζήσας/επιζήσασα θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται και από τον αποδέκτη της 
καταγγελίας. Είναι πιθανό ότι το πρόσωπο δεν θα 
χαρακτηρίσει την εμπειρία του ως «σεξουαλική 
παρενόχληση», «σεξουαλική κακοποίηση», 
«βιασμό» ή «μη εμφανή παρακολούθηση».

 ß Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
υπηρεσίες υποστήριξης

• Οι υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. συμβουλευτικές 
υπηρεσίες) θα πρέπει να εξειδικεύονται 
στην αντιμετώπιση της ΣΒΠ.

• Εάν το ίδρυμα δεν διαθέτει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες υποστήριξης ούτε επαρκείς 
πόρους για την ικανοποίηση των αναγκών 
των προσώπων, συνιστάται να αναπτυχθούν 
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2. Ισότητα  
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες σχετικά με 
τις έρευνες για τη ΣΒΠ θα πρέπει να είναι 
σαφείς για το πρόσωπο που καταγγέλλει 
και που κατηγορείται. Κατά τη διάρκεια των 
ερευνών θα παρέχεται επαρκής σχολιασμός 
των πληροφοριών και στα δύο μέρη. Θα πρέπει 
να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε εκπροσώπηση 
και δυνατότητα προσβολής της απόφασης.

3. Προθεσμία 
Μετά την υποβολή της καταγγελίας η 
ερευνητική διαδικασία θα διεξάγεται 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Και 
τα δύο μέρη θα ενημερώνονται σχετικά 
με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
αναμένεται να διεξαχθεί η έρευνα.

4. Εμπιστευτικότητα 
Αμφότερα τα μέρη έχουν δικαίωμα προστασίας 
και οι πληροφορίες θα κοινοποιούνται 
μόνο σε συναφή πρόσωπα που οφείλουν 
να τις γνωρίζουν. Αυτό θα επισημαίνεται 
σαφώς και στο πρόσωπο που καταγγέλλει 
και σε αυτό που κατηγορείται.

5. Διεξοδικότητα 
Όλες οι έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται 
διεξοδικά. Ο/Η καταγγέλλων/ουσα 
δικαιούται να ζητήσει να μην κινηθεί κάποια 
διαδικασία και να μη συμμετέχει στις 
έρευνες και την πειθαρχική διαδικασία.

Ωστόσο, είναι σημαντικό το να διασφαλίζεται 
ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία 
δεν θα αντιμετωπιστεί με καχυποψία ή 
δυσπιστία και ότι οι ανάγκες του για ασφάλεια 
και υποστήριξη δεν εξαρτώνται από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ερευνών. Επίσης 
μπορεί να αναδύονται ζητήματα ασφάλειας σε 
σχέση με την ανταπόκριση της κοινότητας του 
ΑΕΙ προς το πρόσωπο που καταγγέλλει όσο 
και αυτό που κατηγορείται για το αδίκημα.

Η κατάρτιση οριστικού νόμιμου εγγράφου 
υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος 
ESHTE. Ωστόσο, συνιστάται η ανάπτυξη νομικής 
καθοδήγησης, παρόμοια με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές της δικηγορικής εταιρείας Pinsent 
Masons, σε κάθε εθνικό ή περιφερειακό 
νομοθετικό πλαίσιο, που θα καθορίζει με 
σαφήνεια ποιες κατευθυντήριες αρχές θα πρέπει 
να τηρούν τα ΑΕΙ και θα περιέχει πρακτικά 
παραδείγματα και περιπτωσιολογικές μελέτες.25

Στο εν λόγω εγχείρημα πρέπει να είναι 
επικεφαλής ένας συντονιστικός ή κρατικός 
εθνικός φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 
θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση 
και ένας μηχανισμός ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των ΑΕΙ.

 ß Κατευθυντήριες αρχές σε σχέση 
με τις διαδικασίες έρευνας

1. Αναλογικότητα 
Οι κυρώσεις, τα προσωρινά μέτρα, τα 
σχέδια ασφάλειας κ.λπ. θα πρέπει να είναι 
εύλογα και ανάλογα με το αντικείμενο της 
έρευνας. Υπάρχει μια πολιτισμική τάση 
να ελαχιστοποιείται η βλάβη της ΣΒΠ και 
να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις 
δυνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν 
οι καταγγελίες ή οι κυρώσεις για το πρόσωπο 
που κατηγορείται, είτε προσωπικά είτε 
στην καριέρα του ή στις σπουδές του. Τα 
πρόσωπα που συμμετέχουν στις εσωτερικές 
διαδικασίες των ΑΕΙ σε σχέση με τη ΣΒΠ θα 
πρέπει να καταρτίζονται κατάλληλα ώστε να 
αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τα εν λόγω 
ζητήματα και να διασφαλίζουν αμεροληψία 
για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
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ευημερία του/της επιζήσαντα/επιζήσασας και 
της κοινότητας του ΑΕΙ, κατά περίπτωση.

 ß Το πόρισμα της ποινικής διαδικασίας 

Όταν ο/η κατηγορούμενος/η έχει καταδικαστεί για 
κάποιο ποινικό αδίκημα, μπορεί να γίνει επίκληση 
του γεγονότος για να συσταθεί πειθαρχικό 
παράπτωμα και να επιβληθούν κυρώσεις από 
το ΑΕΙ, εάν και εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί για κάποιο 
ποινικό αδίκημα, το ίδρυμα μπορεί να συνεχίσει 
την άσκηση πειθαρχικών μέτρων, εάν υπάρχουν 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η συμπεριφορά 
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με 
τις πειθαρχικές διαδικασίες του ιδρύματος. Η 
απαλλαγή του/της κατηγορούμενου/ης για κάποιο 
ποινικό αδίκημα ή η παύση της ποινικής δίωξης 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, το βάρος 
που αποδίδεται από το ΑΕΙ ποικίλλει ανάλογα 
με τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

 ß Κυρώσεις

Το θεσμικό όργανο που αποφασίζει για 
τις κυρώσεις πρέπει να κατονομάζεται 
ρητά στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Στο εν λόγω σώμα θα πρέπει να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ των φύλων και θα 
γνωρίζει τα ζητήματα της ΣΒΠ.

Sankcijų pavyzdžiai:
• Αποβολή
• Αναστολή
• Περιορισμοί/όροι
• Έγγραφη προειδοποίηση
• Υποχρεωτική συμμετοχή σε 

σχετικό εργαστήριο και
• Έγγραφη απολογία.24

Ποινικές υποθέσεις και εσωτερικές 
πειθαρχικές διαδικασίες

Τα ΑΕΙ πρέπει να είναι σαφή όσον αφορά τις 
διαφορές μεταξύ των εσωτερικών πειθαρχικών 
διαδικασιών και των ποινικών διαδικασιών. Ενώ 
οι πολιτικές σεξουαλικής κακομεταχείρισης 
μπορούν να περιλαμβάνουν σοβαρές εγκληματικές 
συμπεριφορές, όπως τον βιασμό, τη σεξουαλική 
κακοποίηση και τη μη εμφανή παρακολούθηση, 
μόνο το δικαστήριο είναι αρμόδιο να κρίνει ένα 
άτομο ένοχο για ποινικό αδίκημα. Η εσωτερική 
έρευνα ενός ΑΕΙ αποτελεί χωριστή διαδικασία, 
με διαφορετικού τύπου κυρώσεις. Είναι 
αποκλειστική απόφαση του/της επιζήσαντα/
επιζήσασας εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει 
μία ή και τις δύο διαδικασίες. Επομένως:

• Σύμφωνα με τις πειθαρχικές διαδικασίες των 
ΑΕΙ, οι εσωτερικές έρευνες περιορίζονται σε 
συμπεριφορές σεξουαλικής κακομεταχείρισης. Η 
ορολογία πρέπει να διακρίνεται από το σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης. Το ΑΕΙ μπορεί να κρίνει ότι 
διαπράχθηκε σεξουαλική κακομεταχείριση αλλά 
όχι, για παράδειγμα, «σεξουαλική κακοποίηση».

• Οι εσωτερικές ερευνητικές διαδικασίες 
απαιτούν λιγότερο βάρος απόδειξης από την 
κατανομή του βάρους απόδειξης στις πολιτικές 
δίκες, ενώ στις ποινικές δίκες απαιτείται 
απόδειξη «χωρίς εύλογες αμφιβολίες».

• Τα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να 
γίνουν δεκτά στις εσωτερικές διαδικασίες 
δεν είναι αναγκαίο να ακολουθούν τους 
ποινικούς κανόνες απόδειξης.

Εάν υποβληθεί καταγγελία και η συμπεριφορά 
αποτελεί και ποινικό αδίκημα, το ΑΕΙ μπορεί 
ούτως ή άλλως να ασκήσει πειθαρχικά μέτρα. 
Εντούτοις, εάν υποβληθεί καταγγελία στην 
αστυνομία και για το ζήτημα κινηθούν ποινικές 
έρευνες, συνιστάται γενικά να λαμβάνονται 
μόνο προσωρινά μέτρα από το ΑΕΙ έως ότου 
ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία, ώστε 
να μην προδικάζεται η ποινική έρευνα. Τα 
προσωρινά μέτρα και οι κυρώσεις θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη κάθε αξιολόγηση 
κινδύνου, καθώς και την ασφάλεια και την 
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Κατάθεση του προσώπου που 
καταγγέλλει, του προσώπου που 
κατηγορείται και των μαρτύρων

 ß  Διατάξεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης

• Οι καταγγελίες και η πειθαρχική διαδικασία 
πρέπει να επεξηγούνται πλήρως τόσο 
στον/στην καταγγέλλοντα/ουσα όσο 
και στον/στην κατηγορούμενο/η.

• Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της ΣΒΠ, 
τόσο το πρόσωπο που κατηγορείται όσο και 
αυτό που υποβάλλει την καταγγελία μπορούν να 
συνοδεύονται από ένα άτομο υποστήριξης και θα 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες εσωτερικές 
και εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης.

• Το πρόσωπο που κατηγορείται δεν έχει δικαίωμα 
να έρθει αντιμέτωπο με το πρόσωπο που 
καταγγέλλει και το δε δεν πρέπει να παρίσταται 
στην ίδια συνεδρία με το μεν ούτε χρειάζεται να 
συμμετάσχει στη διαδικασία, εάν το επιθυμεί.

• Οι μάρτυρες θα πληροφορηθούν για 
την ουσία της κατηγορίας, αλλά δεν 
χρειάζεται να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες από ό,τι είναι απαραίτητο.

• Αμφότερα τα μέρη έχουν τη δυνατότητα 
να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία 
στην προτιμώμενη γλώσσα τους και θα 
υπάρχει ένας διερμηνέας, εάν απαιτείται.

• Ο/Η ερευνητής/ερευνήτρια θα έχει 
λάβει κατάρτιση αναφορικά με την 
εμπεριστατωμένη προσέγγιση του τραύματος 
και της ΣΒΠ. Θα εξηγηθεί με ευαισθησία 
και στα δύο μέρη το είδος των ερωτήσεων 
που θα τεθούν, οι σκοποί τους και ο τρόπος 
εξέτασης των εν λόγω πληροφοριών.

• Η πολιτική αντιμετώπισης των αντιποίνων 
θα πρέπει να περιγραφεί στα εμπλεκόμενα 
μέρη, με επεξήγηση των μηχανισμών του 
τρόπου υποβολής μιας καταγγελίας και των 
ενεργειών που πρέπει να διεξαχθούν.

• Το πρόσωπο που διεξάγει την έρευνα θα 
τηρεί πραγματικές και αντικειμενικές 
σημειώσεις και θα αποφεύγει την προσθήκη 
απόψεων ή την υποκειμενικότητα.

Σύνοψη των συστάσεων

• Ανάπτυξη σαφών και προσιτών πολιτικών 
σε σχέση με τις διαδικασίες καταγγελιών 
ΣΒΠ, χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα.

• Παροχή κατάρτισης για το προσωπικό που 
λαμβάνει τόσο τις δημοσιοποιήσεις όσο και τις 
επίσημες καταγγελίες. Θα πρέπει να γίνεται 
σαφές ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους.

• Διασφάλιση μιας δίκαιης και αμερόληπτης 
ερευνητικής διαδικασίας. Αυτό συνεπάγεται 
την κατανόηση της φύσης της σεξουαλικής 
βίας, εξασφαλίζοντας ότι οι υπάλληλοι 
καταγγελιών κατανοούν το τραύμα και 
έχουν καταρτιστεί ώστε να διερευνήσουν 
τη ΣΒΠ και το πολιτισμικό της πλαίσιο.

• Διασφάλιση ότι δεν αναπαράγονται διαδικασίες 
του εξαιρετικά αμφιλεγόμενου χαρακτήρα του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Η διαδικασία 
θα επικεντρώνεται στην αποφυγή τυχόν εκ νέου 
τραυματισμού των επιζησάντων/επιζησασών.

• Ενημέρωση των μερών για τη διαδικασία 
σε κάθε στάδιο και διεξαγωγή της 
διαδικασίας όσο το δυνατό ταχύτερα.

• Διεξαγωγή ερευνών χωρίς προκαταλήψεις, 
και για καταγγελίες κατά του προσωπικού.

• Προτίμηση εξωτερικών ερευνητών, 
ιδίως εάν ο/η κατηγορούμενος/η είναι 
μέλος του προσωπικού ή σε οποιαδήποτε 
περίπτωση όπου ενδέχεται να προκύψει 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

• Κατάρτιση του προσωπικού σε σχέση με 
την κατάλληλη τήρηση αρχείων για τις 
καταγγελίες ΣΒΠ, ασκώντας ιδιαίτερη 
προσοχή καθώς τα αρχεία ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν για ποινικές έρευνες.

• Δημοσίευση δεδομένων, όπως για παράδειγμα 
σε σχέση με τον τύπο των συμβάντων 
που αντιμετωπίστηκαν, τις επιβληθείσες 
κυρώσεις κ.λπ., διασφαλίζοντας παράλληλα 
την εμπιστευτικότητα των εμπλεκομένων.

• Συγκέντρωση όλων των κλαδικών 
δεδομένων μέσω ενός εθνικού συντονιστικού 
ή κρατικού φορέα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για σκοπούς σύγκρισης.
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