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Υπόψη ∆ιευθυντού κου Νικ. Τσικόπουλου  

 

Θέµα: ∆ιάκριση λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου 

  

Αξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 

Συντάγµατος, το ν.3094/2003 και το άρθρο 25 του ν. 3896/2010, εξετάζει αναφορά της ΠΗΛΙΟΥ 

ΑΝΝΑ Σ σχετικά µε την υπηρεσία σας. 

Συγκεκριµένα, η κυρία Πήλιου, µαθήτρια του Γ2 Τµήµατος του 2ου Εσπερινού Γυµνασίου 

Αθήνας, υπέβαλε αναφορά προς το Συνήγορο του Πολίτη, στην οποία ισχυρίζεται ότι υφίσταται 

διάκριση λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου κατά την φοίτησή της (είναι τρανς-γυναίκα), τόσο από 

τους συµµαθητές της, όσο και από τη διοίκηση του σχολείου. Ειδικότερα, η κα Πήλιου αναφέρει ότι 

στο χώρο του σχολείου έχει υποστεί προσβλητική και ταπεινωτική προς το πρόσωπό της 

συµπεριφορά λόγω του κοινωνικού φύλου της. Επισηµαίνει µάλιστα πληθώρα χλευαστικών, 

υβριστικών και ταπεινωτικών ενεργειών συµµαθητών της σε βάρος της, οι οποίες, σύµφωνα µε τα 

καταγγελλόµενα, διαµορφώνουν ένα εκφοβιστικό και εχθρικό για την ίδια περιβάλλον, το οποίο στην 

ακραία του µορφή φτάνει ακόµη και στην απειλή ή την άσκηση βίας.  

Παράλληλα, η κα. Πήλιου καταγγέλλει ότι στη διαµόρφωση αυτού του εκφοβιστικού και 

ταπεινωτικού για την ίδια κλίµατος έχει καθοριστική συνεισφορά η στάση του σχολείου, όπως αυτή 

εκδηλώνεται µέσω της διαχείρισης του θέµατος από τη διεύθυνσή του. Ειδικότερα, καταγγέλλεται η 

απουσία παρέµβασης από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου προς τους µαθητές που 

προβαίνουν στις ως άνω πράξεις, αλλά και η µεροληπτική συµπεριφορά σε βάρος της, καθώς, 

σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της, εκείνο που επιχειρείται είναι ο εκφοβισµός της, µε στόχο τον 



 
 
 
αποκλεισµό της από την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτής της εχθρικής και απαξιωτικής 

στάσης εντάσσεται, σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα, και το γεγονός της αναιτιολόγητης επιβολής 

πειθαρχικών ποινών σε βάρος της, αλλά και της µη απάντησης σε υποβληθέντα αιτήµατά της, 

καταστάσεις που η ίδια χαρακτηρίζει στην αναφορά της ως «ψυχολογικό πόλεµο».  

Ειδικότερα, ως προς τη διαχείριση του ζητήµατος από τη διεύθυνση του σχολείου, η κα. 

Πήλιου επισηµαίνει στην αναφορά της ότι κατά την πρώτη προσωπική της επαφή µαζί σας, ως 

∆ιευθυντή του σχολείου, της ασκήθηκε πίεση να αλλάξει σχολικό περιβάλλον και, όταν η ίδια δεν το 

αποδέχτηκε, υποχρεώθηκε, κατόπιν δικής σας υπόδειξης, να τροποποιήσει την εµφάνισή της ώστε να 

γίνεται δεκτή στο χώρο του σχολείου. Παρά τη συµµόρφωσή της αυτή, στη συνέχεια της προτάθηκε, 

σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της, να µην παρακολουθεί τα καθηµερινά µαθήµατα, διατηρώντας το 

δικαίωµα να συµµετέχει στις απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Η άρνησή της να το πράξει, 

συνδέεται, κατά την ίδια, µε την κλιµάκωση των επεισοδίων σε βάρος της από τους συµµαθητές της, 

αλλά και µε την εχθρότητα ή, στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορία, και από το µεγαλύτερο µέρος 

του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού εξέτασε την αναφορά της κας Πήλιου και τα επισυναπτόµενα 

σε αυτή έγγραφα, στο πλαίσιο της γενικής του αρµοδιότητας (ν.3094/2003), αλλά και της ειδικής 

του αρµοδιότητας ως φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής αλλά και φορέας προώθησης της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης (ν.3304/2005, ν.3896/2010), όταν αυτή παραβιάζεται από δηµόσια 

υπηρεσία, µεταξύ άλλων λόγων και λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού ή ταυτότητας κοινωνικού 

φύλου, θα ήθελε να σας επισηµάνει τα εξής:  

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, στο άρθρο 5 του ν. 1566/1985, (Νόµος-πλαίσιο για την εκπαίδευση) 

αναφέρεται ως σκοπός του γυµνασίου «να προωθήσει την ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών». 

Περαιτέρω, στην ΥΑ Φ.353.1/324/105657/∆1. (Καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθµίδων), στα άρθρα που αφορούν στους διευθυντές σχολικών µονάδων (27-31) αναφέρεται ότι ο 

∆ιευθυντής, ως κορυφή της σχολικής κοινότητας, αλλά και επιστηµονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος 

στο χώρο, καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους  για την επίτευξη ενός 

σχολείου δηµοκρατικού και ανοικτού στην κοινωνία, ότι ο ίδιος οφείλει να αποτελεί παράδειγµα, να 

ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την διαπαιδαγώγηση 

ελεύθερων, υπεύθυνων, δηµοκρατικών και ευαισθητοποιηµένων πολιτών. Ειδικότερα, στο άρθρο 28, 

παρ. 2 ι,  ρητά ορίζεται ότι ο ∆ιευθυντής «έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαµόρφωση θετικού 

κλίµατος στο σχολείο και την ανάπτυξη αρµονικών σχέσεων ανάµεσα στα µέλη της σχολικής 

κοινότητας». Όσον αφορά δε τη λειτουργία του σχολείου, στο άρθρο 28 2 β ορίζεται ότι ο 

∆ιευθυντής είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισµό της σχολικής 



 
 
 
ζωής και στο άρθρο 29 παρ. 5 προβλέπεται ότι ο ∆ιευθυντής είναι υπεύθυνος, µαζί µε τους 

εκπαιδευτικούς, «… και για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των µαθητών» (οι 

υπογραµµίσεις δικές µας).  

Οι ως άνω, ενδεικτικά αναφερόµενες, διατάξεις εξειδικεύουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας κατευθύνσεις και υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες και συµβατές µε την προστασία 

θεµελιωδών συνταγµατικών δικαιωµάτων και ελευθεριών, επιφυλάσσοντας µάλιστα στην εκπαιδευτική 

κοινότητα έναν ιδιαίτερο ρόλο για την επίτευξη του στόχου διάπλασης ελεύθερων και υπεύθυνων 

πολιτών. Παράλληλα, η εθνική  νοµοθεσία κατά των διακρίσεων διαµορφώνει ένα πλαίσιο 

προστασίας για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης και την προστασία της «ετερότητας». Στο 

πλαίσιο αυτό, απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού (ν.3304/2005), 

αλλά και οι διακρίσεις λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου (ν.3896/2010). Μορφή των διακρίσεων 

αυτών είναι και η παρενόχληση, δηλαδή η εκδήλωση ανεπιθύµητης συµπεριφοράς σε βάρος ατόµου 

µε σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, 

εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.  

Επισηµαίνεται ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός και η ταυτότητα κοινωνικού φύλου αποτελεί  

κοινωνικό δεδοµένο που προστατεύεται από την ίδια τη συνταγµατική µας έννοµη τάξη, στο πλαίσιο 

της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του σεβασµού 

της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 του Συντάγµατος). Ενόψει αυτών, αποτελεί υποχρέωση κάθε 

εµπλεκόµενου φορέα ή υπηρεσίας η εξέταση του ενδεχοµένου, τυχόν εκδήλωση ανεπιθύµητης 

συµπεριφοράς από όργανο της διοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, να σχετίζεται ή 

να εκκινεί από στερεότυπα ή προκαταλήψεις σε βάρος προσώπων διαφορετικής σεξουαλικής 

ταυτότητας ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου και να συνιστά εν τέλει, µη επιτρεπτή µορφή διάκρισης. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, οφείλει µε κάθε 

ευκαιρία να επισηµαίνει την υποχρέωση κάθε δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας, αλλά και των οργάνων 

της, ιδίως µάλιστα εκείνων που µπορούν ευχερέστερα να έχουν και έναν διαπαιδαγωγητικό ρόλο 

λόγω της αποστολής τους, όπως εν προκειµένω του σχολείου, να συµβάλουν ενεργά και µε συνέπεια 

στην καταπολέµηση στιγµατιστικών στερεοτύπων που τροφοδοτούν συµπεριφορές που προσβάλλουν 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία επιλογών του ατόµου. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη αντιλαµβάνεται ότι η πραγµάτωση της αρχής της ισότητας αποτελεί 

επιδίωξη δυσχερώς επιτεύξιµη, η οποία συνδέεται αλλά δεν εξαντλείται στο κανονιστικό πεδίο, καθώς 

σχετίζεται µε αντιλήψεις και προκαταλήψεις βαθιά ριζωµένες στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Στο 

σηµείο αυτό ακριβώς αναδεικνύεται η ευθύνη, αλλά και η υποχρέωση των οργάνων του κράτους να 

προσδώσουν ουσιαστικό περιεχόµενο στις νοµοθετικές προβλέψεις και να συνεισφέρουν καθοριστικά 



 
 
 
στην αποτελεσµατική εφαρµογή και τη διαµόρφωση ενός πολιτισµού που σέβεται τη 

διαφορετικότητα, δηµιουργώντας έµπρακτα  αντανακλαστικά αντιπαλότητας προς περιστατικά 

διακριτικής ή και ρατσιστικής συµπεριφοράς.  

Αξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά,  

Λαµβανοµένων υπόψη των ως άνω επισηµάνσεων, και δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το 

περιεχόµενο της αναφοράς αλλά και του συνόλου των συνυποβληθέντων εγγράφων, ο ΣτΠ  δύναται 

να πιθανολογήσει ότι η αναφερόµενη έχει υποστεί παρενόχληση λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου 

και σεξουαλικού προσανατολισµού στο χώρο του σχολείου, σε βαθµό που να απειλείται η σωµατική 

ακεραιότητα και η ασφάλεια της, την οποία το σχολείο υποχρεούται να διασφαλίζει, παρακαλούµε 

να µας γνωρίσετε τις απόψεις σας επί του θέµατος, καθώς και συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που 

προτίθεστε να αναλάβετε για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος και τη βελτίωση της σε 

βάρος της µαθήτριας υφιστάµενης κατάστασης,  

Αναµένοντας την εντός ευλόγου χρόνου ανταπόκρισή σας, είµαστε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, καθώς και οποιαδήποτε συνδροµή προς την κατεύθυνση 

της εύρυθµης λειτουργίας του σχολείου.  

 

Με τιµή 

 

Καλλιόπη Σπανού 

Συνήγορος του Πολίτη 
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