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Αξιότιμη κυρία …,
Αναφέρομαι στο παράπονο που υποβάλατε, με επιστολή σας ημερομηνίας 29
Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με το αίτημά σας για επανέκδοση του απολυτήριου Λυκείου
ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει τα νέα στοιχεία της ταυτότητάς σας.
Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, έστειλα, στις 9 Οκτωβρίου 2018,
επείγουσα επιστολή στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
στην οποία αφενός παρέθεσα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κατά τη φοίτησή σας σε
ΙΕΚ στην Ελλάδα λόγω της μη προσκόμισης απολυτηρίου Λυκείου και αφετέρου
συνόψισα τις θέσεις του Γραφείου μου και του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με
το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου των τρανς ανθρώπων, της
αλλαγής δηλαδή του ονόματος και του φύλου στα επίσημα δημόσια έγγραφα. Στα
πλαίσια αυτά εισηγήθηκα την ταχεία επανέκδοση του απολυτήριου σας, στο γυναικείο
όνομα και φύλο, όπως εξάλλου αναγράφονται πλέον στο Δελτίο Ταυτότητάς σας.
Σχετική υπενθυμητική επιστολή εστάλη στις 7 Δεκεμβρίου 2018.
Με την απαντητική επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου (ημερ. 14
Φεβρουαρίου 2019) και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια Λειτουργό
του Υπουργείου, ενημερώθηκε ότι το απολυτήριο Λυκείου εκδίδεται άπαξ και στο τέλος
της σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχει εισηγηθεί
την έκδοση Βεβαίωσης Κατοχής Απολυτηρίου με τα νέα στοιχεία της ταυτότητάς σας και
στην οποία θα αναγράφεται η γενική σας βαθμολογία.
Ενόψει της ανωτέρω θετικής εξέλιξης, δεν κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω παρέμβασή εκ
μέρους του Γραφείου μου. Επειδή ωστόσο εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε
προβλήματα κατά τη φοίτησή σας, κοινοποιώ την παρούσα επιστολή στη Γενική
Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την παράκληση να προβεί στην
έκδοση της προαναφερόμενης Βεβαίωσης το συντομότερο δυνατό.

Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητές
μου.
Με εκτίμηση,

Μαρία Στυλιανού Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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