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Προς: 

1)Αρχηγό Ελληνικής Αστυνοµίας 

        Π. Κανελλοπούλου 4 

10177 Αθήνα 

 

1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος 

 Μουρούζη 4 

Αθήνα 10674 

 

 

Θέµα: «Το όριο ύψους για τις υποψήφιες γυναίκες  στο Πυροσβεστικό Σώµα και στη Σχολή Ελληνικής 
Αστυνοµίας» 

 

 

Αξιότιµε κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

 

Αξιότιµε κύριε Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώµατος, 

 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε και εξέτασε τις υπ’ αριθµ. πρωτ  214965, 215138, 215633, 219192 
αναφορές γονέων υποψηφίων κοριτσιών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµία και στο Πυροσβεστικό 
Σώµα. Οι γονείς διαµαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη διότι µετά την έκδοση των σχετικών 
προεδρικών διαταγµάτων εξισώθηκαν τα όρια ύψους για την εισαγωγή στις ως άνω Σχολές   για 
άνδρες και γυναίκες στο 1,70µ. Και στο παρελθόν είχε κατατεθεί στο Συνήγορο του Πολίτη η µε αριθµό 
215595 αναφορά υποψήφιας για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή 
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, η οποία (υποψήφια) διαµαρτυρήθηκε για διάκριση 
λόγω φύλου εις βάρος των γυναικών υποψηφίων. Πολύ νωρίτερα δε, κατά τα έτη 2008 και 2009, ο 
Συνήγορος του Πολίτη επίσης είχε χειριστεί ανάλογες αναφορές σχετικά µε τα όρια ύψους στις 
εξετάσεις αυτές, σε συνδυασµό µε τις επιδόσεις στα αγωνίσµατα. 
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Εν προκειµένω, όλοι οι ως άνω αναφερόµενοι/ ες αποτάθηκαν στην Αρχή µας, προκειµένου να 
διαµαρτυρηθούν σχετικά µε προϋπόθεση που τίθεται στην προκήρυξη για την εισαγωγή τόσο στις 
Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας , όσο και στην Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών 
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε το σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, το 
Π∆ 44/19.4.2016 (ΦΕΚ 68/τ. Α’) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύµατα κατάταξης, κατηγορίες 
υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών 
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε το σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες 
διατάξεις», στο άρθρο 2στ. «Προσόντα εισαγωγής και κωλύµατα κατάταξης υποψηφίων», αναφέρει ότι 
οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,70, χωρίς υποδήµατα.  Ως 
προς δε το όριο ύψους στις σχολές Ελληνικής Αστυνοµίας, στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 
90/2003  ορίζεται ότι: ««στ. Να έχουν ανάστηµα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 µ., χωρίς 
υποδήµατα». 

 

Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 3&4 του ν. 3094/2003 και το άρθρο 25 του ν. 3896/2010. Ειδικότερα,  δυνάµει του άρθρου 25 
του ν. 3896/2010, ο Συνήγορος του Πολίτη αναγορεύεται σε φορέα παρακολούθησης της εφαρµογής, 
στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον 
αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους 
και στις συνθήκες εργασίας.  

 
Σύµφωνα µε το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο, α) συνιστά άµεση διάκριση όταν ένα πρόσωπο 

υφίσταται, για λόγους φύλου, µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή 
θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση (άρθρο 2α του ν. 3896/2010), β) συνιστά 
έµµεση διάκριση όταν µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να θέσει 
σε µειονεκτική θέση πρόσωπα του ενός φύλου, σε σύγκριση µε πρόσωπα του άλλου φύλου, εκτός αν η 
διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειµενικά από ένα θεµιτό σκοπό και τα µέσα 
επίτευξης του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία (άρθρο 2β του ν. 3896/2010). 

 
 
∆υνάµει του ίδιου νόµου, απαγορεύεται κάθε µορφής άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου ή 

λόγω οικογενειακής κατάστασης, όσον αφορά στους όρους πρόσβασης στη µισθωτή ή µη 
απασχόληση ή γενικά στην επαγγελµατική ζωή, περιλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των 
όρων πρόσληψης, ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριότητας  και σε όλα τα επίπεδα  της 
επαγγελµατικής ιεραρχίας (άρθρο 11, παράγρ. 1 του ν. 3896/2010).  

 
Ακόµη, απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ή η χρήση 

κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε άµεση ή έµµεση διάκριση µε βάση το φύλο, σύµφωνα µε 
τους ορισµούς του άρθρου 2 του ν. 3896/2010, όσον αφορά στις δηµοσιεύσεις, αγγελίες, διαφηµίσεις, 
προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισµούς, που αφορούν σε επιλογή προσώπων για την κάλυψη κενών 
θέσεων εργασίας, την παροχή εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης ή τη χορήγηση 
επαγγελµατικών αδειών (άρθρο 11, παράγρ. 2 του ν. 3896/2010).  

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει και κατά το παρελθόν διαµεσολαβήσει σχετικά µε το κατώτατο 

όριο ύψους που προβλέπεται για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές, καθώς και για τα κοινά και για 
τα δυο φύλα κατώτερα όρια αθλητικών επιδόσεων, ιδίως στο αγώνισµα της σφαιροβολίας. Ειδικότερα, 
σε παρέµβασή του σχετικά µε το ύψος, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι στο Π∆ 207/2007 
(ΦΕΚ 233, τ. Α’, 2.10.2007), το οποίο τροποποίησε την παραγρ. 3 του άρθρου 5 του Π∆ 133/2002 
(ΦΕΚ 109 Α’), υπήρξε ασύµµετρη αύξηση στο ελάχιστο επιτρεπόµενο ύψους  - για µεν τις γυναίκες 
κατά δέκα πόντους, για δε τους άνδρες κατά πέντε πόντους. Η αύξηση αυτή, στο βαθµό που δεν 
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αιτιολογείται ειδικώς, στοιχειοθετεί, κατά την εκτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη,  έµµεση διάκριση 
λόγω φύλου, που απαγορεύεται ρητά τόσο από την κοινοτική νοµοθεσία (Οδηγία 2002/73/ΕΚ), όσο και 
από το εθνικό δίκαιο (ν. 3896/2010).  

 

Στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης 215595, όπου υποψήφια για την εισαγωγή στη Σχολή 
Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας διαµαρτυρήθηκε για 
διάκριση λόγω φύλου εις βάρος των γυναικών υποψηφίων, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε το υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 215595/38507/17.10.2016 έγγραφο προς το αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης 
– Νοµοθεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. Στο έγγραφο, επισηµάνθηκε η έννοια της 
άµεσης και της έµµεσης διάκρισης, καθώς και στο θεσµικό πλαίσιο που αφορά στην απαγόρευση κάθε 
µορφής άµεσης ή έµµεσης διάκρισης λόγω φύλου στους όρους πρόσβασης στη µισθωτή ή µη 
απασχόληση ή γενικά στην επαγγελµατική ζωή, περιλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των 
όρων πρόσληψης, ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριότητας  και σε όλα τα επίπεδα  της 
επαγγελµατικής ιεραρχίας (άρθρο 11, παράγρ. 1 του ν. 3896/2010). Επίσης, επισηµάνθηκε η 
απαγόρευση της χρήσης  κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε άµεση ή έµµεση διάκριση 
µε βάση το φύλο, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 2 του ν. 3896/2010, όσον αφορά στις 
δηµοσιεύσεις, αγγελίες, διαφηµίσεις, προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισµούς, που αφορούν σε 
επιλογή προσώπων για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, την παροχή εκπαίδευσης ή 
επαγγελµατικής κατάρτισης ή τη χορήγηση επαγγελµατικών αδειών (άρθρο 11, παράγρ. 2 του ν. 
3896/2010).  

 
Τέλος, ζητήθηκε από την αρµόδια υπηρεσία του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος να 

παρασχεθούν τα εξής στοιχεία: α) ποιο ήταν το ελάχιστα επιτρεπόµενο ύψος για τους άνδρες και τις 
γυναίκες υποψήφιους/ες, προκειµένου να εισαχθούν στο Πυροσβεστικό Σώµα (µε οποιαδήποτε 
διαδικασία εισαγωγής) κατά τα τελευταία δέκα έτη και µε βάση ποιές διατάξεις είχε οριστεί αυτό και β) 
πώς αιτιολογείται η αύξηση του ύψους για τους/τις υποψήφιους/ες, καθώς και η θέσπιση κοινού ύψους 
για τις άνδρες και τις γυναίκες υποψηφίους/ες, παρά τα διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα ότι µεταξύ 
ανδρών και γυναικών υπάρχει διαφορά ύψους.    

 

Το Γραφείο 1ο Νοµικών Υποθέσεων απάντησε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 80698 οικ. Φ. 109.1 /2016 
έγγραφο. Σε αυτό αναφέρεται, εν κατακλείδι, ότι «η υπό κρίση ρύθµιση περιλήφθηκε στο εν λόγω 
προεδρικό διάταγµα στο πλαίσιο της οµογενοποίησης των απαιτούµενων προϋποθέσεων και 
προσόντων που ισχύουν και για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων της 
Αστυνοµικής Ακαδηµίας µέσω του συστήµατος των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο». Από την ως 
άνω απάντηση προκύπτει ότι επιχειρήθηκε η υιοθέτηση ενιαίου κριτηρίου ύψους για όλους τους 
υποψηφίους στις επίµαχες σχολές, προκειµένου να διασφαλιστεί η επί ίσοις όροις πρόσβαση όλων 
των υποψηφίων ανεξάρτητα από το φύλο τους.1.   Ωστόσο, το όριο αναστήµατος 1,70µ., που 
υπερβαίνει κατά επτά πόντους το µέσο ανάστηµα των γυναικών, διαθέτει µόνον το 19% των γυναικών. 
Συνεπώς, από τη θέσπιση του σχετικού ορίου καθίσταται προφανές ότι πλήττονται δυσανάλογα οι 
γυναίκες υποψήφιες, γεγονός που φαίνεται να συνιστά έµµεση διάκριση σε βάρος τους. 

 

Εν όψει αυτών, κρίσιµο εν προκειµένω είναι στοιχειοθετηθεί από την πλευρά των αρµοδίων 
Υπηρεσιών ότι το θεσπισθέν ενιαίο όριο ύψους είναι το ελάχιστο ικανό ανάστηµα, προκειµένου οι 
υποψήφιοι να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις επαγγελµατικές απατήσεις των επίµαχων θέσεων. 

                                                           
1 Ωστόσο, σύµφωνα µε έρευνες της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Σωµατοµετρίας έχουν αποδείξει ότι το µέσο ύψος των 18χρονων αγοριών είναι 1,77 µ. ενώ 
των κοριτσιών 1,63 µ. 
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Για τη στοιχειοθέτηση αυτή, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο των στοιχείων, επιστηµονικών αλλά 
και διαθεσίµων υπηρεσιακών, που µπορούν να στηρίξουν τη θέση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
θέσπιση του ενιαίου κριτηρίου αναστήµατος µε ουδέτερο τρόπο ως προς τα δύο φύλα, παρά τα 
διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά και τα δεδοµένα της κοινής πείρας, που προαναφέρθηκαν, 
περιάγει αντικειµενικά σε µειονεκτική θέση πολύ µεγαλύτερο αριθµό υποψηφίων του ενός φύλου και, 
για τον λόγο αυτό, δεν µπορεί παρά να θεωρηθεί αθέµιτη έµµεση διάκριση σε βέρος των γυναικών 
υποψηφίων. 

 

Λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ανωτέρω, είναι αναγκαίο να εξειδικευτούν οι συγκεκριµένοι λόγοι, 
για τους οποίους το ελάχιστο όριο αναστήµατος 1,70 συνιστά το ελάχιστο ικανό ανάστηµα των 
υποψηφίων, για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, προκειµένου να αρθεί οποιαδήποτε υπόνοια 
αθέµιτης διάκρισης σε βάρος εκπροσώπων του ενός φύλου. Για την επαρκή αιτιολόγηση της θέσης 
αυτής, παρακαλούµε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες, προκειµένου να προσκοµιστούν από τις 
υπηρεσίες σας όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που αφορούν τη στοιχειοθέτηση της αναγκαιότητας και 
προσφορότητας της απαίτησης ενιαίου και για τα δυο φύλα ορίου ύψους 1,70. (προδιαγραφές χρήσης 
ειδικού εξοπλισµού ή µηχανηµάτων, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ατόµων που ήδη υπηρετούν αλλά δεν 
διέθεταν το συγκεκριµένο ύψος, τυχόν διαθέσιµα σε εσάς στοιχεία άλλων χωρών, σχετικά µε το ενιαίο 
ή µη όριο ύψους). 

 

Αναµένοντας την απάντησή σας, είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
πληροφορία σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου.  

 

 

Με τιµή 

 

Καλλιόπη Λυκοβαρδή 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 
 
Κοινοποίηση: 
 

1) Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

        Π. Κανελλοπούλου 4 

10177 Αθήνα 

2) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης 

        Π. Κανελλοπούλου 4 

10177 Αθήνα 

3 ) Ενδιαφερόµενοι/ες 

 
 


