
 

Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα  Τηλ: 2131306600  Φαξ: 2107292129 

 

16 Σεπτεµβρίου 2013  
Αριθµ. Πρωτ.: 160173/36303/2013 

    Πληροφορίες: ∆ηµήτρης Βερέµης (τηλ.:2131306822), Καλλιόπη 
Λυκοβαρδή (τηλ.:2131306619), Μαρία Καραγεώργου (τηλ.:2131306762)  

        
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
     
Υπόψη ∆ιευθυντού Γραφείου Υπουργού κου Βασιλόπουλου 

 

Θέµα:  ∆ιαµεσολάβηση ΣτΠ για τη στήριξη της φοίτησης διεµφυλικού προσώπου σε δηµόσιο 
σχολείο  

 

Αξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά,  

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  σχετικά µε την 
υπηρεσία σας. 

Ειδικότερα, η Άννα Πήλιου, διεµφυλικό άτοµο, το οποίο φοιτούσε στο 2ο Εσπερινό 
Γυµνάσιο της Αθήνας, απευθύνθηκε στο ΣτΠ καταγγέλλοντας διάκριση λόγω ταυτότητας 
φύλου στο σχολείο της, τόσο από τους συµµαθητές της, όσο και από τη ∆ιεύθυνση του 
σχολείου. Την αναφορά αυτή υποστήριξαν δύο οργανώσεις της ΛΟΑΤ κοινότητας, το 
Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών και η Οµάδα Εκπαιδευτικών και Ειδικών Ψυχικής Υγείας 
«Οµοφοβία στην Εκπαίδευση».  

Ο ΣτΠ µε έγγραφη παρέµβασή του προς τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου στις 21.12.2012, 
συνόψιζε τα όσα είχε καταγγείλει η αναφερόµενη και ζητούσε τις απόψεις της ∆ιεύθυνσης του 
σχολείου επ’ αυτών, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθετο να προβεί για τη βελτίωση 
της κατάστασης.  

Σε απάντηση στο ως άνω έγγραφο η Αρχή έλαβε κοινοποίηση του εγγράφου µε αρ. 
εµπιστ. Πρωτ. 06/02.01.2013, το οποίο ο ∆ιευθυντής του Σχολείου είχε αποστείλει προς τον 
Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής. Στο εν λόγω έγγραφο η ∆ιεύθυνση του 
Σχολείου δεν επιβεβαίωσε τα καταγγελλόµενα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ενέργειες ή 
παραλείψεις από  την πλευρά των εκπαιδευτικών ή την ∆ιεύθυνση του σχολείου, οι οποίες να 
στοιχειοθετούν εκφοβισµό, απειλές ή σωµατική βία σε βάρος της µαθήτριας. Στο έγγραφο 
αυτό επισηµαίνεται, µεταξύ άλλων, ότι πράγµατι η παρουσία της µαθήτριας στο σχολείο είχε 
προκαλέσει ορισµένες εντάσεις στις σχέσεις των µαθητών, το σχολείο, ωστόσο, επιχείρησε 
να αντιµετωπίσει την κατάσταση ζητώντας τη συνδροµή της ∆ιεύθυνσης Αγωγής Υγείας, του 
αρµόδιο Σχολικού Συµβούλου, καθώς και εκπροσώπου του ΚΕΘΕΑ.  

Ενόψει των αντικρουόµενων αυτών ισχυρισµών των δύο πλευρών, για την περαιτέρω 
διερεύνηση της υπόθεσης, ο ΣτΠ έθεσε υπόψη της αναφερόµενης τους ισχυρισµούς του 
σχολείου και πραγµατοποίησε αρκετές συναντήσεις µαζί της, προκειµένου να διακριβωθούν 
συγκεκριµένα περιστατικά προς ενίσχυση των ισχυρισµών της. Κατόπιν αυτών, ο ΣτΠ 
πραγµατοποίησε συνάντηση στα γραφεία του στην οποία συµµετείχαν τα στελέχη της Αρχής 
που χειρίζονται την υπόθεση και οι εκπρόσωποι των οργανώσεων (κα. Μαρίνα Γαλανού και 
κ. Πέτρος Σαπουντζάκης) που συνέδραµαν την αναφερόµενη στην κατάθεση της αναφοράς 
της.  



 
 
 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω προεργασίας, προγραµµατίστηκε συνάντηση µε τον 
∆ιευθυντή και εκπρόσωπους του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του σχολείου και πάλι στα γραφεία 
της Αρχής. Στη συνάντηση αυτή δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την επικρατούσα κατάσταση 
στο σχολείο σε σχέση µε τη µαθήτρια, µε ιδιαίτερη εστίαση στην ανυπαρξία σταθερών δοµών 
που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τα σχολεία στην αντιµετώπιση της συγκεκριµένης ή 
αντίστοιχων καταστάσεων. Από την πλευρά των στελεχών της Αρχής επιχειρήθηκε µια 
ανοιχτή συζήτηση για την έννοια της διεµφυλικότητας, τη σύνδεση της µε προκαταλήψεις και 
στερεότυπα, αλλά και την προστασία της στο πλαίσιο του σεβασµού της ανθρώπινης αξίας. 
Στη συνέχεια συζητήθηκαν προτάσεις για τη διαχείριση της κατάστασης και την 
αποκατάσταση της ηρεµίας στο σχολικό περιβάλλον.  

Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, ο ΣτΠ απέστειλε στις 07.03.2013 νέο έγγραφο προς 
τον Γυµνασιάρχη του σχολείου, στο οποίο, γίνεται αναφορά στην έννοια της διεµφυλικότητας 
και την προστασία που οφείλει να έχει στο πλαίσιο της συνταγµατικής και διεθνούς έννοµης 
τάξης. Επιχειρώντας µάλιστα την απτή σύνδεση αυτής της προστασίας στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης υπόθεσης, ο ΣτΠ στις καταληκτικές του προτάσεις κάλεσε τη ∆ιεύθυνση και το 
Σύλλογο ∆ιδασκόντων ως ένδειξη έµπρακτης αναγνώρισης του δικαιώµατος της µαθήτριας 
στη διεµφυλικότητα και ως αφετηρία αποκατάστασης της εµπιστοσύνης της µαθήτριας στη 
διεύθυνση του σχολείου, να αποδεχτεί: α) τη χρήση του ονόµατος που η ίδια επιθυµεί στις 
σχέσεις της µε τους συµµαθητές της και τους εκπαιδευτικούς β) τις γυναικείες 
ενδυµατολογικές της προτιµήσεις, εφόσον δεν ξεπερνούν τα όρια ευπρέπειας που ισχύουν 
για τις υπόλοιπες µαθήτριες και γ) τη χρήση της γυναικείας τουαλέτας.  

Μετά τη λήψη του εγγράφου από το σχολείο, πραγµατοποιήθηκε δεύτερη  διευρυµένη 
συνάντηση εργασίας στις 28 Μαρτίου 2013 στις εγκαταστάσεις του 2ου Εσπερινού 
Γυµνασίου, στην οποία συµµετείχαν εκ µέρους του ΣτΠ οι υπεύθυνοι χειριστές  της 
αναφοράς, και εκ µέρους του σχολείου, ο Γυµνασιάρχης και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων. Στην 
συνάντηση αυτή, είχαν κληθεί και συµµετείχαν επίσης, ο Λυκειάρχης κος Μπακογιάννης, 
καθώς και η Σύµβουλος Αγωγής Υγείας της ∆ιεύθυνσης κα Μαίρη Χιόνη. Στην συνάντηση 
αυτή είχαν κληθεί επίσης από το ΣτΠ, ο Σχολικός Σύµβουλος κος Κωνσταντινίδης και ο 
∆ιευθυντής της Α’ Αθήνας κος Σαββαϊδης, οι οποίοι, ωστόσο, δεν προσήλθαν στη 
συνάντηση.  

Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα θέµατα που είχαν σχέση µε την 
µαθήτρια, αλλά και γενικά προβλήµατα του σχολείου, θέµατα διεµφυλικότητας και ανοχής της 
διαφορετικότητας, και ειδικότερα θέµατα που αφορούσαν τον τρόπο υλοποίησης των 
συγκεκριµένων προτάσεων του ΣτΠ προς το Σύλλογο ∆ιδασκόντων. Μετά το τέλος της 
συζήτησης, οι εκπρόσωποι του ΣτΠ και η κα Χιόνη αποχώρησαν, προκειµένου στη συνέχεια 
ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων να συσκεφθεί και να λάβει απόφαση σχετικά µε τις προτάσεις της 
Αρχής. 

Στις 29.04.2013, η διεύθυνση του σχολείου απέστειλε τα πρακτικά της συνάντησης, 
καθώς και την απόφαση του Συλλόγου µε την οποία έγιναν οµόφωνα αποδεκτές οι 
συστάσεις του ΣτΠ. Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε το ΣτΠ, η σύµβουλος Αγωγής Υγείας της 
Α’ Αθήνας κα Μαίρη Χιόνη, συγκρότησε οµάδα παρέµβασης, αποτελούµενη από την ίδια, τον 
εκπαιδευτικό και εκπρόσωπο της οµάδας «Οµοφοβία στην Εκπαίδευση» κο Σαπουντζάκη 
και την Ψυχολόγο κα. Αλεξάνδρα Βασιλείου, οι οποίοι, κατόπιν αδείας του Υπουργείου 
Παιδείας, πραγµατοποίησαν οργανωµένες παρεµβάσεις στο σχολείο, τόσο προς τους 
µαθητές, όσο και προς τους εκπαιδευτικούς. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν πέντε 
παρεµβάσεις προς τους µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου και δύο προς τους εκπαιδευτικούς και 
των δύο σχολείων. 

Μετά την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων, η οµάδα συναντήθηκε µε τους ειδικούς 
επιστήµονες του ΣτΠ, προκειµένου να αποτιµηθούν τα αποτελέσµατα των οικείων 
παρεµβάσεων.  Κατά την συνάντηση αυτή, η οµάδα συνόψισε τα συµπεράσµατά της, και στο 
τέλος διατύπωσε προς το ΣτΠ τις ακόλουθες παρατηρήσεις και προτάσεις: 



 
 
 
1. Μέσα από την διαδικασία ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης, φάνηκε ότι µπορεί να υπάρξει 

τρόπος διαχείρισης παρόµοιων καταστάσεων, απαιτείται, ωστόσο, η στήριξη των 
εκάστοτε εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών. 

2. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη ενηµέρωσης µαθητών και εκπαιδευτικών για θέµατα 
σεξουαλικής αγωγής, σεξουαλικής υγείας και ΛΟΑΤ 

3. Υπάρχει ανάγκη ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, αλλά και κατάρτισής τους για 
διαχείριση κρίσεων µέσα στη σχολική κοινότητα. 

4. Η οµάδα επισήµανε επίσης ότι η γραµµή ΛΟΑΤ 15281 δεν έλαβε την ανάλογη 
δηµοσιότητα, δεν υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο και περιέπεσε σε αχρησία, ενώ θα 
µπορούσε να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο σε παρόµοιες καταστάσεις. 

5. Για την υλοποίηση των ως άνω στόχων απαιτείται οι οικείες παρεµβάσεις να γίνονται:  

� Με βιωµατικές µεθόδους και όχι µε την µορφή διαλέξεων, σε µικρές οµάδες, ώστε 
να ενθαρρύνεται η διαδραστική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων  

� Εκπαίδευση µε ιεραρχική σειρά: να προηγηθούν οι υπηρετούντες στα κέντρα 
λήψεων αποφάσεων, Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθυντές Σχολικών 
Μονάδων, Σχολικοί Σύµβουλοι και στη συνέχεια οι µεµονωµένοι εκπαιδευτικοί 

� Να αξιοποιηθούν δοµές που ήδη υπάρχουν, όπως τα γραφεία Αγωγής Υγείας, 
αλλά να προέχει η καταλληλότητα των επιµορφωτών και ως προς τις 
επιστηµονικές γνώσεις, πεποιθήσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες και ως προς 
την εξοικείωση µε τις βιωµατικές µεθόδους επιµόρφωσης και τις διεργασίες 
διαχείρισης οµάδας  

� Να αναπτυχθεί ένα δίκτυο επαγγελµατιών που θα στηρίξουν την προσπάθεια 
αυτή, µε συµµετοχή του νεοσυσταθέντος Παρατηρητηρίου για τη Σχολική Βία 
αλλά και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω παρεµβάσεων της Αρχής, σε συνεργασία και µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς, σας επισηµαίνουµε συµπερασµατικά τα εξής:  

Ανεξάρτητα από την επιτυχή τελικά αποφοίτηση της Άννας Πήλιου από το Γυµνάσιο, 
είναι προφανές ότι το σχολικό περιβάλλον, εξακολουθεί να παραµένει µη επαρκώς 
εξοικειωµένο µε τη διαφορετικότητα, όπως ενδεχοµένως και µεγάλο τµήµα της ελληνικής 
κοινωνίας. Από τις επαφές µας και τη συνεργασία µας µε τους εκπαιδευτικούς του 
συγκεκριµένου σχολείου διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι στην πλειονότητά τους είναι απολύτως 
δεκτικοί να κατανοήσουν και να στηρίξουν οποιονδήποτε µαθητή, ανεξάρτητα από στοιχεία 
που θα τον ενέτασσαν σε οποιαδήποτε κατηγορία διαφορετικότητας, αρκεί να γνωρίζουν 
ακριβώς τα δεδοµένα και να τους υποδειχθεί τρόπος διαχείρισης προσώπων και 
καταστάσεων. Η σύγχυση της διεµφυλικότητας µε την οµοφυλοφιλία είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγµα  ανεπαρκούς ενηµέρωσης. Είναι ενδεικτικό ότι η γυναικεία αµφίεση της 
συγκεκριµένης µαθήτριας είχε εκληφθεί από κάποιους ως προκλητική συµπεριφορά ενός 
οµοφυλόφιλου µαθητή, χωρίς να µπορεί ευχερώς να συνδυαστεί µε την εκδήλωση της 
πραγµατικής κοινωνικής ταυτότητας µιας µαθήτριας µε διαφορετικό βιολογικό φύλο. Είναι, 
ωστόσο, εξαιρετικά ενθαρρυντικά τα τελικά αποτελέσµατα της διερεύνησης αυτής της 
αναφοράς, καθώς αναδεικνύουν την εµφανή ευαισθητοποίηση του συνόλου τελικά των 
εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών που είχαν επαφή µε τη συγκεκριµένη µαθήτρια.  

                                                           
1 Τηλεφωνική Γραµµή Υποστήριξης για λεσβίες, γκέι, αµφί και τρανς νέους και νέες 1528.  Η 
πρωτοβουλία εντάχθηκε στο ευρύτερο πρόγραµµα της ΓΓΝΓ «Ζούµε όπως εσύ» για την 
καταπολέµηση των κοινωνικών διακρίσεων και απευθυνόταν σε λεσβίες, γκέι, αµφί, τρανς άτοµα, στις 
οικογένειές τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. 

 



 
 
 

Ενόψει των ανωτέρω, µολονότι η διερεύνηση της ατοµικής αναφοράς µπορεί να είχε 
θετικές πτυχές στην τελική της έκβαση, ανέδειξε, ωστόσο σοβαρά κενά στην αντιµετώπιση 
παρόµοιων υποθέσεων. Συνεπώς ο ΣτΠ κρίνει αναγκαίο να προτείνει προς περαιτέρω 
εξέταση από το αρµόδιο Υπουργείο Παιδείας, τα εξής:   

1. Όσον αφορά τη συγκεκριµένη µαθήτρια, κρίνεται σκόπιµη η υποστήριξή της µε 
αντίστοιχες παρεµβάσεις, σε όποιο σχολικό περιβάλλον επιλέξει να συνεχίσει τις 
σπουδές της. 

2. Με αφετηρία την περιγραφόµενη στο παρόν έγγραφο καλή πρακτική και µε 
συνεκτίµηση των προτάσεων της οµάδας των ειδικών που είχαν παρέµβαση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση,  κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν άµεσα αντίστοιχες 
πιλοτικές δράσεις σε σχολεία της Α’ Αθήνας, που θα επιλεγούν βάσει των 
προβληµάτων και ενδοσχολικών συγκρούσεων που παρουσιάζουν και το βαθµό της 
διαφορετικότητας που φιλοξενούν, προκειµένου στη συνέχεια η οικεία πρακτική να 
επεκταθεί και σε άλλα σχολεία της χώρας.  

3. Προς το σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιµη η αξιοποίηση της εµπειρίας και της 
συνεισφοράς των προσώπων των αρµόδιων υπηρεσιών που ήδη είχαν εµπλοκή 
στην περίπτωση της κας Πήλιου µε τις παρεµβάσεις τους στο  2ο Εσπερινό 
Γυµνάσιο. Επίσης, κρίνεται σκόπιµη η εµπλοκή στη συγκεκριµένη διαδικασία 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ζητήµατα 
προστασίας των οµάδων στόχου.  

4. Επίσης, αναγκαία κρίνεται η έκδοση εγκυκλίου προς όλες τις σχολικές µονάδες, µε 
την οποία να υπογραµµίζεται η αξία αποδοχής της διαφορετικότητας, ανεξαρτήτως 
εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, µε την ιδιαίτερη υπενθύµιση 
και ενθάρρυνση εκπαιδευτικών και µαθητών να κάνουν χρήση της γραµµής 1528, 
προκειµένου να καταγγέλλουν περιστατικά οµοφοβικής και τρανσφοβικής βίας, και 
να ζητούν την οργάνωση παρεµβάσεων ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης στα σχολεία 
τους.  

5. Να υποστηριχθεί η γρήγορη ανάπτυξη και αποτελεσµατική λειτουργία του 
Παρατηρητηρίου κατά της Σχολικής Βίας και η ανάπτυξη συνεργιών µε την κοινωνία 
των πολιτών και τις ΛΟΑΤ οµάδες.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας επί των 
συγκεκριµένων προτάσεων της Αρχής και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να 
προβείτε. Οι συνεργάτες µου και εγώ παραµένουµε στη διάθεσή σας για την παροχή 
οποιασδήποτε συνδροµής κρίνετε αναγκαία για τον περαιτέρω σχεδιασµό και την υλοποίηση 
των ως άνω προτάσεων της Αρχής.   

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

Με τιµή 

 

Καλλιόπη Σπανού 
Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

Συνηµµένα:  

1. Το µε Αριθµ. Πρωτ.: 160173/45276/2012/       έγγραφο ΣτΠ  

2. Το µε Αριθµ. Πρωτ.: 160173/2087/2013/      έγγραφο ΣτΠ 

 



 
 
 

Κοινοποίηση: 

1. ΠΗΛΙΟΥ ΑΝΝΑ  

∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 91-93  

17676 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -  

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ/2ο  

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
Π. Κυριακού 12 11471 Αµπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ  
Υπόψη Γυµνασιάρχη κου Τσικόπουλου  

3. Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών 

Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741 

Υπόψη Προέδρου κας Μ. Γαλανού 

4. Οµάδα Εκπαιδευτικών και Ειδικών Ψυχικής Υγείας 

 «Οµοφοβία στην Εκπαίδευση» 

 info@omofovia.gr  

 Υπόψη κου Π. Σαπουντζάκη  

 

 

 
 


