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1. Εισαγωγή

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο (στο εξής ΕΒΚ) αποτελεί ένα χριστιανικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, 

σκοπός του οποίου είναι η ακαδημαϊκή αριστεία και η πνευματική αύξηση των φοιτητών και 

του διδακτικού και διοικητικού του προσωπικού, σε συμφωνία με τις προτροπές των 

Χριστιανικών Γραφών. Με σκοπό τη διασφάλιση των άνωθι, το ΕΒΚ: 

● Αναγνωρίζει και προωθεί την έμφυτη αξία όλων των ανθρώπων, ως αποδεκτών της

αγάπης και φροντίδας του Θεού.

● Έχει ως στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μίας κοινότητας ισότητας, απαλλαγμένης

από κάθε μορφή παρενόχλησης και διακρίσεων, φαινόμενα που δυσχεραίνουν τους

προαναφερθέντες στόχους και που έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς περί

έμφυτης ανθρώπινης αξίας.

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι συνεπώς: 

● Η δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος, στο οποίοι οι άνθρωποι

απολαμβάνουν δικαιοσύνη και σεβασμό.

● Η διασάφηση του ότι η παρενόχληση και η έλλειψη σεβασμού σε όλες τους τις εκφάνσεις

είναι απαράδεκτες, και ότι όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΒΚ έχουν ευθύνη όσον

αφορά τη δημιουργία και διατήρηση μίας κοινότητας απαλλαγμένης από φαινόμενα

παρενόχλησης.

● Η παροχή ενός υποστηρικτικού πλαισίου για το προσωπικό και τους φοιτητές του ΕΒΚ

που νιώθουν ότι έχουν υπάρξει θύματα παρενόχλησης.

● Η παροχή μηχανισμών που θα εγγυώνται ότι τα παράπονα θα εξετάζονται έγκαιρα, με

σκοπό την ύπαρξη κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων προς τους παραβάτες και την

προσφορά στήριξης και προστασίας όσων έχουν υποστεί παρενόχληση.



2. Δέσμευση

Το ΕΒΚ δεσμεύεται: 

● Να είναι μία κοινότητα στην οποία οι ίσες ευκαιρίες και ο σεβασμός προς την έμφυτη 

αξία των μελών της να αποτελούν πραγματικότητα για τους φοιτητές και το προσωπικό 

του κολεγίου.

● Να ενθαρρύνει τους φοιτητές και το προσωπικό να διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό τομέα

και να αυξάνουν στη γνώση του Θεού.

● Να καλλιεργήσει μία Χριστιανική κουλτούρα αποδοχής, η οποία προωθεί την ισότητα

και την ποικιλομορφία σε κάθε πτυχή της κοινότητάς της, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο

ευνοεί τις διδακτικές και μαθησιακές διεργασίες στα πλαίσια του κολεγίου.

● Να εντοπίσει και να εξαλείψει φαινόμενα άδικων και παράνομων διακρίσεων εξαιτίας

αναπηρίας, κυοφορίας και μητρότητας, έγγαμης ή άγαμης κατάστασης, φυλής

(συμπεριλαμβανομένου του χρώματος δέρματος, της εθνότητας ή της ιθαγένειας),

Χριστιανικών δογματικών πεποιθήσεων, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού και

ηλικίας. Κανένα φαινόμενο παρενόχλησης ή εκφοβισμού δεν θα γίνει ανεκτό.

● Να λάβει σοβαρά υπόψη αναφορές περί παρενόχλησης, εκφοβισμού, θυματοποίησης

και παράνομων ή άδικων διακρίσεων από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας του ΕΒΚ.

Πειθαρχικά μέτρα προς τους παραβάτες θα ληφθούν εφόσον αυτό απαιτείται.

3. Ορισμοί

A. Παρενόχληση λαμβάνει χώρα σε περίπτωση απρόκλητης και ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς που έχει ως σκοπό ή συνέπεια τα εξής: 

• παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός άλλου ατόμου ή

• την καλλιέργεια ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, υποτιμητικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού

περιβάλλοντος. 



Δεν απαιτείται κάποιος να έχει εκφράσει με σαφήνεια ότι μία συμπεριφορά ήταν ανεπιθύμητη 

ώστε αυτή να χαρακτηριστεί ως παρενόχληση.  

Υπάρχουν διάφορες μορφές παρενόχλησης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

● Ο εκφοβισμός (bullying) μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιθετική, καταπιεστική,

κακοπροαίρετη ή προσβλητική συμπεριφορά, ή ως κατάχρηση εξουσίας με μέσα που

έχουν ως σκοπό να υποβαθμίσουν, να εξευτελίσουν ή να τραυματίσουν τον αποδέκτη

της.

● Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί μία μορφή παρενόχλησης είτε σεξουαλικής

φύσης, είτε επικεντρωμένη στο φύλο κάποιου, και η οποία θεωρείται ανεπιθύμητη ή

προσβλητική προς το άτομο προς το οποίο εκδηλώνεται.

● Η καταδίωξη (stalking) αποτελεί μορφή παρενόχλησης που εκφράζεται ως ανεπιθύμητη

προσοχή ή εμμονή και μπορεί να περιλαμβάνει παρακολούθηση ενός ατόμου ή

καταγραφή των συνηθειών ή πτυχών της ζωής του.

● Η θυματοποίηση (victimization) προκύπτει όταν ένα άτομο δε λαμβάνει εύνοια ίση με

τους άλλους, λόγω του ότι διεκδίκησε τα δικαιώματά του ή βοήθησε άλλους στη

διεκδίκηση των δικών τους δικαιωμάτων, καθώς εξέφρασαν την εναντίωσή τους σε

συμπεριφορά που θεωρούσαν άδικη.

B. Δραστηριότητα που συνιστά παρενόχληση 

Η παρενόχληση μπορεί να λαμβάνει χώρα: 

• άμεσα και προσωπικά

• λεκτικά ή σωματικά

• προς ένα ή περισσότερα άτομα



• μέσω διαφόρων μορφών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής επικοινωνίας ή

επικοινωνίας μέσω κάθε ηλεκτρονικού μέσου ή κινητής συσκευής επικοινωνίας. 

• άμεσα προς το άτομο-αποδέκτη ή σε ένα τρίτο πρόσωπο.

• μέσω εργασιακού ή μαθησιακού περιβάλλοντος που ευνοεί ή ανέχεται την παρενόχληση ή τον

εκφοβισμό.

Η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική.  

Η παρενόχληση χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές όπως τα ακόλουθα παραδείγματα: 

• ανεπιθύμητη σωματική επαφή που μπορεί να εκτείνεται από εισβολή στον προσωπικό χώρο

έως την επίθεση (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης) 

• αδιαμφισβήτητη εχθρότητα, λεκτικές ή σωματικές απειλές

• προσβλητικά σχόλια ή προσβλητική στάση του σώματος, αστεία και υπονοούμενα όσον

αφορά τη φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το φύλο ή άλλα ‘προστατευόμενα 

χαρακτηριστικά’  

• κακοήθεις φήμες, υβριστικά σχόλια, ντροπιαστική ή χειριστική στάση ή γλώσσα

• φωνές, απειλές ή εκφοβισμό

• συμπεριφορά που προκαλεί φόβο, αίσθηση εξευτελισμού ή παρενόχλησης προς το θύμα,

όπως διαρκή πειράγματα και/ή κακοπροαίρετη κριτική 

• διαρκής επικριτική στάση χωρίς ταυτόχρονη εποικοδομητική στάση που σχετίζεται με την

απόδοση κάποιου 

• ανάρτηση προσβλητικών σχολίων σε ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων κινητών

συσκευών επικοινωνίας 

• απειλές για την αποκάλυψη σεξουαλικών πράξεων, σεξουαλικού προσανατολισμού ή

αναπηρίας σε άλλους χωρίς άδεια 

• απομόνωση από το εργασιακό ή μαθησιακό περιβάλλον, από συζητήσεις ή από κοινωνικές

εκδηλώσεις 

• η κοινοποίηση, κυκλοφορία ή επίδειξη πορνογραφικού, ρατσιστικού ή με οποιοδήποτε άλλο

τρόπο προσβλητικού υλικού 



• διαρκής αστήρικτη κριτική όσον αφορά την απόδοση, άδικη κατανομή εργασίας και ευθυνών

ή αποκλεισμός από το εργασιακό περιβάλλον ή από κοινωνικές εκδηλώσεις. 

o Οι προθέσεις του θύτη δεν ορίζονται πάντα από το αν έχει λάβει χώρα παρενόχληση. Η

αντίληψη του καταγγέλοντα και η έκταση κατά την οποία η αντίληψη αυτή είναι σε όλες

τις συνθήκες λογική, θα ληφθούν υπόψη.

o Ο αποδέκτης δε χρειάζεται να έχει εκφράσει με σαφήνεια ότι η στάση προς τον ίδιο ήταν

ανεπιθύμητη.

o Η επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών δεν αποτελεί δικαιολογία για

παρενόχληση.

Η άνωθι λίστα δεν είναι εξαντλητική. 

Γ.    Σεξουαλική παρενόχληση 

Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί μία ιδιαίτερα οδυνηρή κι επιζήμια μορφή παρενόχλησης, 

η οποία μπορεί να επηρεάσει βαθύτατα την αίσθηση της αξίας ή του αυτοσεβασμού ενός 

ατόμου, συχνά με ανεπανόρθωτο τρόπο. Συμπεριφορές σαν και αυτή δεν πρόκειται να γίνουν 

αποδεκτές από το ΕΒΚ. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να λάβει πολλές μορφές και μπορεί: 

● Να συμπεριλάβει σεξουαλική επίθεση ή απαίτηση για σεξουαλικές χάρες, απρεπή

σχόλια, αστεία, χειρονομίες ή άλλες ανεπιθύμητες λεκτικές ή σωματικές συμπεριφορές

σεξουαλικής φύσης.

● Να είναι εκούσια, αδιαμφισβήτητη, να περιλαμβάνει απειλές για ανταπόδοση ή

εκδίκηση, άμεσα ή έμμεσα, με έναν εξαναγκαστικό τρόπο που μπορεί να εκφράζεται ή

όχι.

● Να περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες πράξεις προς συγκεκριμένους στόχους, συχνά με

πρόθεση για βλάβη.

● Να διαπράττεται από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, θέση ή εξουσία. Ενώ 

συχνά υπάρχει διαφορά στη θέση εξουσίας μεταξύ δύο ατόμων εξαιτίας διαφορών στην 

προσωπικότητα, την ηλικία, τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή εργασιακές σχέσεις, η 

παρενόχληση μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

● Να προκύψει από άτομα ή ομάδα ατόμων.



● Να περιλαμβάνει απρεπή στάση του σώματος, για παράδειγμα απρεπή βλέμματα ή

χειρονομίες.

● Να περιλαμβάνει υπονοούμενα, προτροπές ή οπτικό υλικό όπως ζωγραφιές, σχέδια ή

φωτογραφίες.

● Να υπονοεί ότι ορισμένες σεξουαλικές χάρες μπορούν να ευνοήσουν τη βαθμολογία,

την ακαδημαϊκή πορεία ή την εργασιακή πορεία ενός φοιτητή ή ενός μέλους του

διοικητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού.

● Να αναφέρεται σε υποτιμητικά σχόλια βάσει του φύλου, ή την επίδειξη υλικού

σεξουαλικής φύσης σε οποιοδήποτε σημείο του συγκροτήματος του κολεγίου.

● Να περιλαμβάνει την κυκλοφορία υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο, έντυπο ή

ψηφιακό, το οποίο επηρεάζει την αίσθηση της προσωπικής αξίας και του αυτοσεβασμού

ενός ατόμου, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ορισμούς.

● Να περιλαμβάνει χρήση ή απειλή για σωματική βία ή εκφοβισμό με σκοπό την

παραβίαση της ελευθερίας ενός ατόμου να επιλέξει αν θα συμμετάσχει σε σεξουαλική

δραστηριότητα. Η αντίσταση θα θεωρηθεί ως σαφής εκδήλωση μη-συναίνεσης. Αν και

το ΕΒΚ δεν εγκρίνει σεξουαλική δραστηριότητα εκτός του πλαισίου του γάμου, σε μία

τέτοια περίπτωση απαιτείται συναίνεση. Πρέπει να υπάρχει από την αρχή έως το τέλος

κάθε σεξουαλικής πράξης και σε κάθε μορφή σεξουαλικής επαφής. Η συναίνεση δεν

πρέπει να υποτίθεται ή να θεωρείται δεδομένη. Η συναίνεση εκφράζεται μέσω αμοιβαία

κατανοητών λέξεων και/ή πράξεων, οι οποίες ξεκάθαρα δηλώνουν θέληση για τη

συμμετοχή σε σεξουαλική δραστηριότητα. Κάθε εμπλεκόμενο άτομο μπορεί ανά πάσα

στιγμή να αποσύρει τη συναίνεσή του. Μόλις συμβεί κάτι τέτοιο, η σεξουαλική

δραστηριότητα πρέπει να σταματήσει άμεσα.

4. Εφαρμογή της πολιτικής

Το ΕΒΚ δεν ανέχεται παρενόχληση, θυματοποίηση ή αντικειμενοποίηση οποιουδήποτε μέλους 

της κοινότητάς του, και δεν ενθαρρύνει οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας εκτός 

του πλαισίου του γάμου, σε συμφωνία με τις Χριστιανικές Γραφές και την παράδοση της 



Εκκλησίας. Παρόλα αυτά, αν το διδακτικό προσωπικό αντιληφθεί οποιαδήποτε μορφή 

παρενόχλησης, τα μέτρα που θα ληφθούν τιμούν: 

● Την έμφυτη αξία των ανθρώπων

● Τον αυτοσεβασμό και την ευάλωτη κατάσταση των θυμάτων

● Τις απαιτήσεις των Χριστιανικών Γραφών όσον αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

● Την πνευματική ευημερία όλων των εμπλεκομένων

Το ΕΒΚ έχει προχωρήσει στο σχηματισμό μίας επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη του 

διδακτικού προσωπικού, σκοπός της οποίας είναι η διερεύνηση των κατηγοριών για σεξουαλική 

απρέπεια, η προστασία και η καθοδήγηση των θυμάτων και η εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων, 

εφόσον κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο και αναγκαίο. Οι φοιτητές, οι καθηγητές και τα μέλη του 

διοικητικού προσωπικού που έχουν υποστεί παρενόχληση μπορούν να υποβάλουν μία 

καταγγελία στην άνωθι επιτροπή, προφορικά ή γραπτά. Τα μέλη της επιτροπής θα αρχίσουν 

άμεσα τη διερεύνηση σύμφωνα με την καταγγελία, διασφαλίζοντας ότι οι συναντήσεις με τους 

εμπλεκομένους θα λάβουν χώρα ξεχωριστά και με διακριτικότητα. Αν χρειαστεί, θα λάβει χώρα 

συνέντευξη φοιτητών και μελών του διοικητικού ή διδακτικού προσωπικού, ώστε η επιτροπή να 

κρίνει τη σοβαρότητα της κατηγορίας. Αν και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για 

εμπιστευτικότητα, μπορεί να καταστεί απαραίτητη η αποκάλυψη πληροφοριών από την 

επιτροπή, αν κρίνει ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια του θύματος ή άλλων 

πιθανών θυμάτων. 

Με σκοπό της διασφάλισης της διαφάνειας των διαδικασιών και την ακεραιότητα της 

επιτροπής, τα μέλη της θα αναφέρουν σε έναν ανεξάρτητο επιβλέποντα, ο οποίος θα 

επιβεβαιώσει: 

● Ότι η επιτροπή ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα βήματα

● Ότι το θύμα προστατεύθηκε επαρκώς

● Ότι τα μέλη της επιτροπής έδρασαν χωρίς προκατάληψη, με ακεραιότητα και γνήσιο

ενδιαφέρον προς όλους τους εμπλεκόμενους.

● Ότι στην περίπτωση που ο δράστης είναι μέλος της επιτροπής, δεν θα υπάρξει διάκριση

στην πορεία της έρευνας και των πειθαρχικών μέτρων.



Οι καταγγελίες μπορούν να φτάσουν στην επιτροπή: 

● Προσωπικά

● Μέσω οποιουδήποτε μέλους του διδακτικού προσωπικού

● Μέσω εκπροσώπων των ατόμων που έχουν υποστεί παρενόχληση

● Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε κάποιο από τα μέλη της επιτροπής

Αμέσως μετά την καταγγελία περί παραβίασης της πολιτικής του ΕΒΚ σχετικά με την 

παρενόχληση, η υπεύθυνη επιτροπή θα διεξάγει προκαταρκτική έρευνα ώστε να καταλήξει στην 

κατάλληλη δράση βάσει της καταγγελίας και ώστε να αποφασίσει αν ενδιάμεσα μέτρα είναι 

απαραίτητα. 

 Ως μέρος της αρχικής έρευνας, η επιτροπή θα: 

● Επικοινωνήσει με το άτομο που έκανε την καταγγελία

● Εκτιμήσει τη φύση της καταγγελίας

● Ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες του καταγγέλοντα και της κοινότητας του κολεγίου

● Εισηγηθεί ή θα εφαρμόσει ενδιάμεσα μέτρα, αν το κρίνει απαραίτητο

● Συζητήσει με τον καταγγέλοντα με σκοπό την εύρεση τρόπων επίλυσης

● Παρέχει στον καταγγέλοντα πληροφορίες για σχετικές πηγές εντός κι εκτός κολεγίου

● Αποφανθεί αν οι ενδείξεις οδηγούν σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς από

τον φερόμενο ως δράστη.

 Η επιτροπή ίσως συνεργαστεί για το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας με ερευνητή που 

μπορεί να είναι μέλος της κοινότητας του ΕΒΚ ή εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος θα διοριστεί 

από την επιτροπή με σκοπό τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες μετά τη λήψη της καταγγελίας, η επιτροπή θα παρέχει στον 

καταγγέλοντα και στον φερόμενο ως δράστη μία γραπτή αναφορά περί της έρευνας, η οποία θα 

περιλαμβάνει: 



● Την ταυτότητα των εμπλεκομένων, εφόσον είναι γνωστή

● Τη συμπεριφορά και/ή τις πράξεις που συνιστούν παραβίαση της πολιτικής και τον

τρόπο με τον οποίο έλαβε χώρα η παραβίαση

● Την ημερομηνία και την τοποθεσία των γεγονότων, εφόσον είναι γνωστά.

● Περιγραφή των ενδιάμεσων μέτρων που θα ληφθούν και το πώς θα επηρεάσουν τους

εμπλεκομένους.

● Την ύπαρξη ενδιάμεσων μέτρων.

Ως μέρος της έρευνας, οι ερευνώντες θα προσπαθήσουν να συναντηθούν ή να επικοινωνήσουν 

ξεχωριστά με τον φερόμενο ως δράστη, με τον καταγγέλοντα και με μάρτυρες. Κάθε 

εμπλεκόμενος μπορεί να συμβουλευτεί οποιοδήποτε πρόσωπο εμπιστοσύνης θεωρεί ότι 

μπορεί να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη, και το οποίο μπορεί να τον/την συνοδεύσει στις 

συναντήσεις με τους ερευνώντες. 

Κανονικά, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές μέρες μετά την καταγγελία, οι 

ερευνώντες θα ετοιμάσουν μία περίληψη των πληροφοριών που συγκέντρωσαν, 

συμπεριλαμβανομένης μίας περίληψης των πληροφοριών που συγκέντρωσαν από μάρτυρες 

και κάθε έγγραφο ή σχετικό υλικό που έλαβαν υπόψη. Η επιτροπή θα ολοκληρώσει την 

αναφορά περί της έρευνας μέσα σε εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά τα σχόλια των 

εμπλεκομένων ή επιπλέον πληροφορίες που προέκυψαν μετά την αξιολόγηση της περίληψης. 

Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να επεκταθεί αν απαιτούνται επιπλέον ερευνητικά στάδια, 

σύμφωνα με τα σχόλια ή τις πληροφορίες που προσέφεραν οι εμπλεκόμενοι. 

Το ΕΒΚ δεσμεύεται να φερθεί προς όποιον/α έχει υποστεί παρενόχληση με ευαισθησία και 

σεβασμό προς την ακεραιότητά του/της, διασφαλίζοντας ότι μπορεί να προσφερθεί επιπλέον 

συμβουλευτική υποστήριξη, εφόσον αυτό απαιτείται. Επιπλέον υποστηρικτικά μέτρα μπορεί να 

περιλαμβάνουν: 

● Τροποποίηση του εργασιακού ή διδακτικού προγράμματος

● Παράταση των διοριών ή άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα μαθήματα

● Περιορισμός των επαφών μεταξύ των εμπλεκομένων



● Αλλαγές όσον αφορά την τοποθεσία διαμονής

● Άδειες

● Επιπλέον μέτρα ασφάλειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε περίπτωσης

● Αποβολή του δράστη από το κολέγιο

● Συμβουλευτικές συνεδρίες για τον δράστη/τους δράστες και ενημέρωση της

πνευματικής τους κοινότητας για συμβουλευτική, πειθαρχικά βήματα και μαθητεία.

● Μία σειρά σεμιναρίων για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό επάνω στη

διαχείριση περιπτώσεων παρενόχλησης και τη σχετική συμβουλευτική υποστήριξη, ως

προληπτικό μέτρο.

Επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε όλους τους φοιτητές που έχουν βιώσει παρενόχληση ή έχουν 

υπάρξει μάρτυρες αυτής, σεξουαλικής ή μη, να επικοινωνήσουν με την επιτροπή ή κάποιο μέλος 

του διδακτικού προσωπικού. Οι καθηγητές του ΕΒΚ γνωρίζουν ότι η καταγγελία παρόμοιων 

συμβάντων μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς επίσης ότι η παρενόχληση σε όλες της τις μορφές 

μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στη διανοητική, ψυχολογική, πνευματική και 

ακαδημαϊκή πτυχή της ζωής μας. Συνεπώς, το ΕΒΚ ενθαρρύνει τους φοιτητές του να 

επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα. Το ΕΒΚ θα χειριστεί τις υποθέσεις με τον μέγιστο σεβασμό και με τρόπο που 

θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και τα πειθαρχικά 

βήματα που απαιτούνται προς τους δράστες, σε συμφωνία με τις Χριστιανικές Γραφές. 




