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Πολιτική κατά του εκφοβισμού και της παρενόχλησης 

 
Γενική Δήλωση  

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή σε όλα της τα εκπαιδευτικά επίπεδα – παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό, 
δευτεροβάθμιο σχολείο, κολέγιο – και τις δραστηριότητες της είναι αφοσιωμένη στη διατήρηση μιας κοινότητας από την 
οποία επωφελούνται όλοι.  Ο εκφοβισμός, καθώς και κάθε μορφή παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης, υπονομεύει την κοινότητα και για το λόγο αυτό είναι μη αποδεκτός. Η παρούσα πολιτική 
έχει ως στόχο να ορίσει τι είναι εκφοβισμός και παρενόχληση και να περιγράψει με ποιο τρόπο η Σχολή θα προλάβει 
τέτοια φαινόμενα από το να αναπτυχθούν και θα ανταποκριθεί στις όποιες παραβάσεις. 

 

Τί είναι εκφοβισμός; 

Ο εκφοβισμός είναι μία μορφή παρενόχλησης. Εκφράζεται με λόγια ή πράξεις που χρησιμοποιούνται σκόπιμα, για να 
προκαλέσουν σωματική, πνευματική ή συναισθηματική βλάβη. 

Ο εκφοβισμός μπορεί να πραγματοποιείται προφορικώς ή γραπτώς, μέσα από  φωτογραφικά μέσα ή  πράξεις και 
χειρονομίες ή ακόμα και μέσα από ένα συνδυασμό των παραπάνω είτε άμεσα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Παραδείγματα λεκτικού εκφοβισμού: υβριστικές εκφράσεις, αγενείς παρατηρήσεις, προσβλητικά αστεία, και πειράγματα, 
φοβέρισμα, διάδοση φημών. 

Παραδείγματα γραπτού εκφοβισμού και εκφοβισμού με τη χρήση φωτογραφικών μέσων: βλαβερά μηνύματα που 
μοιράζονται, προσβλητικές φωτογραφίες που διανέμονται χωρίς την άδεια του φωτογραφιζόμενου ώστε να 
προκαλέσουν αμηχανία ή ντροπή. 

Παραδείγματα σωματικού εκφοβισμού: χτυπήματα, κλωτσιές, σκουντήματα, σωματικές παρενοχλήσεις όπως 
τσιγκλίσματα, τσιμπήματα, τράβηγμα μαλλιών, φθορά προσωπικών αντικειμένων, ρίψη αντικειμένων με σκοπό την 
πρόκληση εκνευρισμού ή στεναχώριας. 

 

Τί είναι σεξουαλική παρενόχληση; 

Μία άλλη μορφή παρενόχλησης, που ενδιαφέρει την πολιτική αυτή, είναι η σεξουαλική παρενόχληση. Και αυτή μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με τα ίδια μέσα, όπως και ο εκφοβισμός (λεκτικά, γραπτά, φωτογραφικά, σωματικά, ηλεκτρονικά). 

Η σεξουαλική παρενόχληση διαστρεβλώνει τη σεξουαλικότητα και τη μετατρέπει από μία έκφραση αγάπης και 
δημιουργικότητας σε μία πράξη επιθετικότητας υπονομεύοντας έτσι την ειρήνη της κοινότητας, η οποία και αποτελεί 
στόχο της Σχολής. 

Παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης: σεξουαλικά αγγίγματα, αστεία σεξουαλικού περιεχομένου, σκίτσα που 
απεικονίζουν το σώμα κάποιου, χρήση αγενών χαρακτηρισμών, ανεπιθύμητες προσκλήσεις σεξουαλικής φύσης, 
αδιάκριτες ερωτήσεις, σεξουαλικά υπονοούμενα, ανάρμοστο επίμονο βλέμμα που σκοπό έχει να προκαλέσει ενόχληση.   
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Λαμβάνοντας επιπλέον μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από την σεξουαλική κακοποίηση 

Η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών από ενήλικες είναι δυστυχώς ένα διαδεδομένο πρόβλημα 
παγκοσμίως. Η σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία βλάπτει το θύμα και την κοινωνία ολόκληρη, τόσο άμεσα 
όσο και μακροπρόθεσμα.  

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή πέρα από τις ακαδημαϊκές της μονάδες λειτουργεί ένα αγρόκτημα, ένα πρατήριο 
προϊόντων ανοιχτό στο κοινό, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για παιδιά, ενώ διοργανώνει μία σειρά από εκδηλώσεις 
ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Επιπλέον στο campus υπάρχουν οικοτροφεία του δευτεροβάθμιου σχολείου και του κολεγίου 
καθώς και κατοικίες για τις οικογένειες των εργαζόμενων. 

Εξαιτίας της παραπάνω πολυπλοκότητας, η Σχολή έχει λάβει επιπλέον μέτρα για την προστασία των παιδιών και των 
εφήβων που βρίσκονται υπό την προστασία της από πιθανούς καταχραστές είτε πρόκειται για υπαλλήλους, για ενήλικες 
σπουδαστές ή καταρτιζόμενους, για επισκέπτες ή καταπατητές. 

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: ενημέρωση των μελών της κοινότητας, μέτρα ασφάλειας διαφορετικών επιπέδων σε 
διαφορετικά σημεία του campus, ενδελεχής έλεγχος όλου του προσωπικού κατά την πρόσληψη, ένας απλός και 
κατανοητός μηχανισμός αναφοράς περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς και γρήγορη και αποτελεσματική 
ανταπόκριση σε όλες τις αναφορές. 

 

Πώς θα αντιμετωπίσει η Σχολή τα φαινόμενα εκφοβισμού και παρενόχλησης; 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα διερευνήσει όλους τους ισχυρισμούς για την εκδήλωση περιστατικών εκφοβισμού ή 
παρενόχλησης άμεσα και με εχεμύθεια, προστατεύοντας το απόρρητο και τα δικαιώματα τόσο του καταγγέλλοντος όσο 
και του καταγγελθέντος και θα υποδείξει τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα, όπου αυτό απαιτείται. Η εκδίκηση ενάντια σε 
έναν καταγγέλλοντα απαγορεύεται και μπορεί και αυτή καθαυτή να αποτελέσει την αιτία για διορθωτικές ενέργειες. 

Με την αναφορά μίας περίπτωσης ανάρμοστης συμπεριφοράς είτε από το άτομο που έχει υποστεί την παρενόχληση είτε 
από ένα τρίτο άτομο, μάρτυρα ή γνώστη του περαστικού, ο λήπτης της αναφοράς ενημερώνει τον ανώτερο εκπαιδευτικό 
της βαθμίδας την οποία αφορά το περιστατικό ή εφόσον πρόκειται για περιστατικό μεταξύ εργαζομένων τη Διευθύντρια 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Ο συγκεκριμένος Διευθυντής αναφέρει το περιστατικό στον Πρόεδρο του 
Ιδρύματος. Η αναφορά κοινοποιείται στον Προεδρεύοντα της αρμόδιας επιτροπής των Εφόρων (Επιτροπή Ανώτερης ή 
Δευτεροβάθμιας/Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Επιτροπή Governance). Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος ορίζει μία τετραμελή 
επιτροπή για να διερευνήσει το περιστατικό και να επιβλέψει την εφαρμογή της πολιτικής. Η Επιτροπή αποτελείται από 
τρία μέλη, τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού, το Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, ενώ το τρίτο μέλος της είναι  ο 
ανώτερος εκπαιδευτικός της βαθμίδας την οποία αφορά το περιστατικό ή η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για περαστικό μεταξύ εργαζομένων .  

Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και ερευνώνται διεξοδικά. Οι έρευνες διεξάγονται με τρόπο άμεσο, 
ευαίσθητο και δίκαιο προς όλες τις πλευρές.  Η Σχολή ανταποκρίνεται στις αναφορές που φτάνουν σε αυτήν ανώνυμα 
στο καλύτερο δυνατό βαθμό. Κάθε μέλος της κοινότητας που βρεθεί να έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά 
σύμφωνα με την πολιτική αυτή, πέρα από τις όποιες νομικές επιπτώσεις,  υφίσταται πειθαρχικά μέτρα που μπορεί να 
φτάσουν μέχρι την απόλυση ή την οριστική αποβολή του.  Μέλη του προσωπικού τα οποία δεν αναφέρουν περιστατικά, 
ως όφειλαν, υφίστανται και τα ίδια  πειθαρχικά μέτρα. Τέλος, αυτή η πολιτική προβλέπει την προστασία των προσώπων 
που αναφέρουν κάποιο περιστατικό παρενόχλησης ή συμμετέχουν σε σχετική έρευνα ή επίλυση ενός περιστατικού. 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 


