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Θέµα: ∆υσµενής διακριτική µεταχείριση µαθήτριας λόγω ταυτότητας φύλου  

 

Αξιότιµε κύριε Γυµνασιάρχη, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά της ΠΗΛΙΟΥ ΑΝΝΑΣ  για ζήτηµα 
αρµοδιότητάς σας. 

Στο πλαίσιο διερεύνησης της αναφοράς αυτής και, σε συνέχεια του µε αριθµ. πρωτ. 
160173/2087/2012/17.01.2013 εγγράφου της Αρχής προς εσάς, µας κοινοποιήσατε το µε 
αριθµ. εµπ. πρωτ. 6/02.01.2013 έγγραφό σας προς τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης Αττικής, ως απάντηση στις καταγγελίες που περιλαµβάνονται στην αναφορά 
της κας Πήλιου.  

Από την µελέτη του ως άνω εγγράφου σας, διαπιστώνεται ότι ως ∆ιευθυντής της 
συγκεκριµένης σχολικής µονάδας, τόσο ως εκπαιδευτικός, όσο και ως δηµόσιος λειτουργός 
σε θέση ευθύνης, αντιµετωπίζετε σοβαρές αντικειµενικές δυσκολίες στην αντιµετώπιση 
καταστάσεων και προβληµάτων που ανακύπτουν στο σχολείο. Όπως ειδικότερα προκύπτει 
από την απάντησή σας, το σχολείο αυτό, ως εσπερινό, παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία 
µαθητών, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται σε δυσχερείς οικογενειακές, οικονοµικές και 
κοινωνικές συνθήκες. Επιπλέον ο µαθητικός πληθυσµός παρουσιάζει σηµαντικές ηλικιακές 
αποκλίσεις, µε αποτέλεσµα να συνυπάρχουν ενήλικες µε ανήλικους. Υπάρχουν επίσης 
πολιτισµικές διαφορές, δυσκολίες επικοινωνίας, µορφές παραβατικότητας κλπ. Οι συνθήκες 
αυτές, σε συνδυασµό µε την απουσία σταθερών συµβουλευτικών-υποστηρικτικών δοµών, 
δυσχεραίνουν τη µαθησιακή διαδικασία, αλλά και την εν γένει διαχείριση συγκρούσεων ή 
έντονων µεταξύ των µαθητών αντιπαραθέσεων.  

Πέρα, ωστόσο, από τις διαπιστώσεις αυτές, για τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη 
επιφυλάσσεται να έχει µια συνολικότερη παρέµβαση προς το αρµόδιο υπουργείο Παιδείας,  
θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα εξής: 

• Η Άννα Πήλιου είναι διεµφυλικό άτοµο, που σύµφωνα µε την αναφορά της βρίσκεται στη 
διαδικασία επαναπροσδιορισµού του φύλου της, χωρίς να έχει κάνει επέµβαση αλλαγής 
φύλου.  

• Η ταυτότητα φύλου αναφέρεται στον ατοµικό και εσωτερικό τρόπο που βιώνεται το φύλο 
από κάθε άτοµο, ο οποίος µπορεί να συµπίπτει ή όχι µε το αποδοθέν κατά τη γέννηση 
του φύλο, συµπεριλαµβανοµένου του πώς βιώνει υποκειµενικά το σώµα του (γεγονός 
που θα µπορούσε να συνεπάγεται τροποποίηση της εµφάνισης ή της λειτουργίας µέσω 



 
 
 

ιατρικών, χειρουργικών ή άλλου τύπου µέσων, πάντα µε την προϋπόθεση της ελεύθερης 
επιλογής) και άλλες εκφράσεις φύλου, που περιλαµβάνουν την ένδυση, τον τρόπο 
οµιλίας και τη συµπεριφορά. Έτσι, το κοινωνικό φύλο ενός ατόµου είναι το φύλο µε το 
οποίο κοινωνικοποιείται και καθορίζει την κοινωνική του ταυτότητα.  

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Έκθεσή του για την κατάσταση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2011)1 στο κεφάλαιο «Σεξουαλικός 
προσανατολισµός και ταυτότητα φύλου», καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη να καταπολεµήσουν τις διακρίσεις και τη βία σε βάρος των διεµφυλικών ατόµων και 
να προωθήσουν την ίση µεταχείριση και τα ίσα δικαιώµατά τους. 

• Ο Επίτροπος του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Thomas 
Hammarberg, στην Έκθεσή του «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Ταυτότητα Φύλου», 
επισηµαίνει: «Τα νοµικά πλαίσια συχνά σε χώρες µέλη, δυστυχώς κατηγοριοποιούν την 
ταυτότητα φύλου, µαζί µε τον σεξουαλικό προσανατολισµό, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, 
καθώς η ταυτότητα φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισµός είναι δύο εντελώς 
διαφορετικά θέµατα. Ο σεξουαλικός προσανατολισµός, θα πρέπει να γίνεται κατανοητός 
ως η έκφραση συναισθηµατικής, σεξουαλικής έλξης, είτε προς το έτερο είτε προς το ίδιο, 
είτε και προς τα δύο φύλα (ετεροφυλοφιλία, οµοφυλοφιλία, αµφισεξουαλικότητα). Ο όρος 
«ταυτότητα φύλου» µας προσφέρει την δυνατότητα να καταλάβουµε ότι το φύλο µε το 
οποίο καταγράφεται ένα νήπιο στη γέννησή του ενδέχεται να µην αντιστοιχεί µε την 
κοινωνική έκφραση του φύλου του όταν αυτό µεγαλώνει. Αναφέρεται δηλαδή στην ατοµική 
και εσωτερική εµπειρία του φύλου, η οποία µπορεί να µην βρίσκεται σε ευθεία αντιστοιχία 
µε το φύλο που γεννιέται και εσωκλείει την προσωπική αίσθηση του σώµατος και του 
φύλου (δηλ. «έκφραση φύλου»). Η έννοια του κοινωνικού φύλου, καλύπτει εποµένως όχι 
µόνο τα άτοµα που έχουν κάνει αλλαγή φύλου, αλλά όλο το φάσµα των φυλοµεταβατικών 
ατόµων, είτε έχουν κάνει επέµβαση επαναπροσδιορισµού του φύλου τους, είτε όχι.  

• Το δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό της ταυτότητας φύλου προστατεύεται στο πλαίσιο 
του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 του Συντάγµατος) και της ελεύθερης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 του Συντάγµατος) και η ειδική προστασία που 
αναγνωρίζεται σε διεµφυλικά άτοµα εντάσσεται στην εθνική νοµοθεσία για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου (Ν. 3896/2010). 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ταυτότητα φύλου, δεν αποτελεί εκδήλωση του 
σεξουαλικού προσανατολισµού του ατόµου, αλλά έκφανση του συνόλου της 
προσωπικότητάς του και ουσιαστικό δοµικό στοιχείο της. Συνεπώς, η αντιµετώπιση ενός 
διεµφυλικού ατόµου που αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, ως «οµοφυλόφιλου άντρα», όπως 
φαίνεται να συµβαίνει στην περίπτωση της κας Πήλιου, είναι εσφαλµένη. Πέρα από τον 
τρόπο επίσηµης καταγραφής στα αρχεία του σχολείου µε βάση το βιολογικό φύλο, η 
αναφορά στη µαθήτρια στο αρσενικό γένος, καθώς και η απαίτηση εµφάνισης µε ανδρικό 
ντύσιµο στο σχολείο, θα µπορούσε ενδεχοµένως να αποτελεί παραβίαση των δικαιωµάτων 
της µαθήτριας στον αυτοπροσδιορισµό της ταυτότητας φύλου, καθώς και τροχοπέδη στην 
προσπάθειά της να διεκδικήσει αποδοχή και σεβασµό στο άτοµο και στην προσωπικότητά 
της, πάντα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας, του αυτοσεβασµού και του σεβασµού των άλλων, 
καθώς και των υποχρεώσεων του κάθε µαθητή και της κάθε µαθήτριας µέσα στο σχολικό 
περιβάλλον.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ΣτΠ καλεί, τόσο εσάς ως ∆ιευθυντή του σχολείου, όσο και τα 
µέλη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του 2ου Εσπερινού Γυµνασίου της Αθήνας, να 
αναγνωρίσουν εµπράκτως τη διεµφυλικότητα της µαθήτριας Πήλιου Άννας, ως θεµελιώδες 
στοιχείο της προσωπικότητάς της και δικαίωµα, τόσο ως προς την χρήση του ονόµατος που 
επιλέγει στις κοινωνικές της σχέσεις, τις ενδυµατολογικές προτιµήσεις µε τις οποίες το 
δικαίωµα αυτό συνδέεται, όσο και µε τους τρόπους συµπεριφοράς, όπως λ.χ. µε τη χρήση 
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της τουαλέτας την οποία η ίδια επιλέγει να χρησιµοποιεί. Η αναγνώριση αυτή από την 
πλευρά του συνόλου των εκπαιδευτικών, εκτιµάται ότι θα επιτρέψει ευχερέστερα την 
αποδοχή της µαθήτριας και από τους συµµαθητές της και θα αποθαρρύνει εκδηλώσεις 
εκφοβισµού ή βιαιοπραγιών σε βάρος της, καθιστώντας σαφές ότι το σχολικό περιβάλλον 
αποτελεί χώρο ασφάλειας για τους µαθητές και περιβάλλον που επιτρέπει, προστατεύει και 
αποδέχεται την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και τον αλληλοσεβασµό. 

Αυτό φυσικά σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι αντιστοίχως η µαθήτρια δεν οφείλει 
µέσα στο περιβάλλον του σχολείου να σέβεται όλους τους κανόνες λειτουργίας και 
συµπεριφοράς που οφείλουν να ακολουθούν όλοι ανεξαιρέτως οι µαθητές. Θα ήταν 
αναµενόµενο, ωστόσο, ενδεχόµενη βελτίωση του κλίµατος αποδοχής της συγκεκριµένης 
µαθήτριας στο σχολείο, να επηρεάσει θετικά και τον δικό της τρόπο αντίδρασης σε τυχόν 
περαιτέρω προκλήσεις ή προσβολές από συµµαθητές της.  

Ο ΣτΠ αναγνωρίζει ότι η προσπάθεια αυτή είναι σύνθετη και απαιτεί ενηµέρωση 
µαθητών και εκπαιδευτικών ως προς τη διαφορετικότητα, σε όλες τις µορφές της (φύλου, 
εθνική, φυλετική, ηλικιακή, σεξουαλική, γλωσσική, θρησκευτική, εµφανισιακή  κλπ., και την 
αλληλένδετη µε αυτήν ανάγκη ανεκτικότητας), καθώς και συνεχή διάλογο. Για το λόγο αυτό, 
είµαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε συνδροµής κρίνετε αναγκαία. 
∆εδοµένου ωστόσο, ότι το σχολικό έτος βαίνει προς το τέλος του, παρακαλούµε για την 
άµεση ανταπόκρισή σας στις ως άνω συστάσεις της Αρχής.  

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.  

 

Με τιµή 

 

Καλλιόπη Σπανού 
Συνήγορος του Πολίτη 
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