
 

 
 
 
 
 
 
 
∆ιάκριση αποτελεί το όριο ύψους στην αστυνοµία έκρινε το ∆ικαστήριο της ΕΕ 

όπως είχε προειδοποιήσει ο Συνήγορος 
 
Να αναλάβουν άµεσα νοµοθετική πρωτοβουλία για την εξάλειψη του συνόλου των 
υφιστάµενων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και την προώθηση της ίσης 
µεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών µεταξύ των φύλων κατά την πρόσβασή τους 
στα Σώµατα Ασφαλείας, ζητά από τις αρµόδιες αρχές ο Συνήγορος του Πολίτη, 
µετά την δηµοσιοποίηση της απόφασης του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το θέµα του ορίου ύψους στην αστυνοµία. Όπως είχε επισηµάνει 
εγκαίρως ο Συνήγορος, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ο όρος προκήρυξης σε 
διαγωνισµό για την κατάταξη σπουδαστών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας 
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008, σύµφωνα µε τον οποίο όλοι οι υποψήφιοι, 
ανεξαρτήτως φύλου, πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,70 µ., αποτελεί 
έµµεση διάκριση δεδοµένου ότι θέτει σε µειονεκτική θέση ένα πολύ µεγαλύτερο 
ποσοστό γυναικών παρά ανδρών και δεν αιτιολογεί µε επάρκεια την αναγκαιότητα 
θέσπισης του µέτρου αυτού. 
 
Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-409/16 που 
δόθηκε πρόσφατα στη δηµοσιότητα, κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικό 
ερώτηµα που του απηύθυνε το αρµόδιο ελληνικό δικαστήριο σχετικά µε τη 
νοµιµότητα του παραπάνω όρου προκήρυξης. 
 
Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι: «Ακόµη και αν υποτεθεί ότι για όλα τα καθήκοντα της 
Ελληνικής Αστυνοµίας απαιτείται ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, αυτή δεν φαίνεται να 
συνδέεται κατ’ ανάγκην µε ορισµένο ελάχιστο ανάστηµα, ούτε είναι αυτονόητο ότι όσοι 
έχουν ανάστηµα µικρότερο από αυτό τη στερούνται». Στο πλαίσιο της ίδιας λογικής 
µάλιστα, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι «ο σκοπός τον οποίο επιδιώκει η επίµαχη 
κανονιστική ρύθµιση θα µπορούσε να επιτευχθεί µε µέτρα που θα συνεπάγονταν 
λιγότερα µειονεκτήµατα για τις γυναίκες, όπως η προκαταρκτική επιλογή των 
υποψηφίων για τον διαγωνισµό κατατάξεως σπουδαστών στις Σχολές Αξιωµατικών και 
Αστυφυλάκων βάσει ειδικών δοκιµασιών για τη διαπίστωση των σωµατικών 
ικανοτήτων τους.» 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας ασχοληθεί µε το θέµα των διακρίσεων σε βάρος 
των γυναικών κατά την εισαγωγή τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώµατα 
Ασφαλείας ήδη επί σειρά ετών, και έχοντας ήδη επιτύχει την µείωση του ελάχιστου 
αναστήµατος των γυναικών από 1.65 σε 1.60 για την εισαγωγή τους στις 
παραγωγικές Σχολές των Ένοπλων ∆υνάµεων, θεωρεί ότι η απόφαση του 
∆ικαστηρίου δικαιώνει τη θέση του και καλεί τις αρµόδιες υπηρεσίες να λάβουν όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων. 
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