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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 

 

1. Ο Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος Γεώργιος Α. Καραπατάκης, με επιστολή 

ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2021, υπέβαλε παράπονο εκ μέρους 195 γυναικών 

μόνιμων Υπαξιωματικών, που διατέλεσαν Εθελόντριες Υπαξιωματικοί της 5ης, 

της 6ης και της 7ης σειράς, για άνιση μεταχείριση και διάκριση λόγω φύλου 

στην εργασία και την επαγγελματική τους ανέλιξη.  

 

2. Ειδικότερα, οι παραπονούμενες είχαν προσληφθεί με σύμβαση ως 

εθελόντριες Υπαξιωματικοί Εθνικής Φρουράς, στο βαθμό του Λοχία 

(μισθολογική κλίμακα Α1) ως εξής: 

 

• Το 1993, οι Υπαξιωματικοί 5ης σειράς, 

• Το 1995, οι Υπαξιωματικοί 6ης σειράς, και 

• Το 1997, οι Υπαξιωματικοί 7ης σειράς. 

 

3. Οι παραπονούμενες της 5ης και 6ης σειράς μονιμοποιήθηκαν το 2006 και το 

2008, αντίστοιχα, δηλαδή 12 και 13 χρόνια αντίστοιχα μετά την πρόσληψή 

τους. Οι παραπονούμενες της 7ης σειράς μονιμοποιήθηκαν ορισμένες το 

2009 και ορισμένες το 2010, δηλαδή 12 και 13 χρόνια αντίστοιχα, μετά την 



3 

 

πρόσληψή τους. Λόγω της μονιμοποίησής τους οι παραπονούμενες 

εντάχθηκαν στη μισθολογική κλίμακα Α4. 

 

4. Οι παραπονούμενες της 5ης σειράς προήχθησαν στον βαθμό του Επιλοχία, 

ορισμένες το 2015, ορισμένες το 2016 και ορισμένες το 2017. Οι 

παραπονούμενες της 6ης σειράς προήχθησαν στον βαθμό του Επιλοχία το 

2018. Οι παραπονούμενες της 7ης σειράς προήχθησαν στον βαθμό του 

Επιλοχία σε τέσσερις φάσεις, ήτοι ορισμένες τον Σεπτέμβριο και ορισμένες 

τον Δεκέμβριο του 2018 και ορισμένες τον Ιανουάριο και ορισμένες τον 

Ιούνιο του 2020. Όλες οι παραπονούμενες κατέχουν μέχρι σήμερα τον 

βαθμό του Επιλοχία, στη μισθολογική Κλίμακα Α7(ιι).  

 

5. Οι άνδρες εθελοντές Υπαξιωματικοί που προσλήφθηκαν την ίδια χρονική  

περίοδο με τις παραπονούμενες, δηλαδή τα έτη 1993, 1995 και 1997, 

μονιμοποιήθηκαν κατά πολύ νωρίτερα από τις παραπονούμενες. 

Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 και 1999, είχαν 

προκηρυχθεί κενές θέσεις για απευθείας διορισμό Υπαξιωματικών στη θέση 

μόνιμου Λοχία, οι οποίες σύμφωνα με τις προκηρύξεις των εν λόγω θέσεων, 

αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο άνδρες πολίτες της Δημοκρατίας.  

 

6. Ως αποτέλεσμα, οι άνδρες εθελοντές Υπαξιωματικοί που προσλήφθηκαν την 

ίδια χρονική περίοδο με τις παραπονούμενες, παρόλο που είχαν τα ίδια 

προσόντα και αρχαιότητα, μονιμοποιήθηκαν κατά 12 με 13 έτη νωρίτερα και 

κατ’ επέκταση είχαν διαφορετική επαγγελματική ανέλιξη από τις 

παραπονούμενες, με αποτέλεσμα να κατέχουν σήμερα τον βαθμό του 

Ανθυπασπιστή ή Αρχιλοχία και να είναι ιεραρχικά ανώτεροι από τις 

παραπονούμενες.  
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7. Σύμφωνα με το παράπονο, οι πιο πάνω αποφάσεις συνιστούν άνιση 

μεταχείριση, η οποία προέκυψε εξαιτίας του νομικού/κανονιστικού 

καθεστώτος που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο και το οποίο εισήγαγε 

διακρίσεις λόγω φύλου στην πρόσβαση στην εργασία και στην 

επαγγελματική ανέλιξη εις βάρος των γυναικών.  

 

8. Ειδικότερα, όπως ανέπτυξε ο δικηγόρος των παραπόνουμένων, η άνιση 

μεταχείριση οφείλεται στο ότι για τον απευθείας διορισμό γυναικών σε 

μόνιμη θέση υπαξιωματικού τίθετο ως προϋπόθεση το να υπάρχει 

συμπληρωμένη υπηρεσία 2 χρόνων σε θέση εθελόντριας (ΚΔΠ 311/1993), 

η οποία ακολούθως επεκτάθηκε σε 6 χρόνια (ΚΔΠ 89/1996). Μια τέτοια 

προϋπόθεση, ωστόσο, δεν ίσχυε για τους άνδρες υποψηφίους. Και εάν, όπως 

πρόσθεσε ο δικηγόρος, η αρχική απαίτηση για προϋπηρεσία των γυναικών 

μέχρι τα 2 χρόνια θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εύλογη, καθότι συνιστούσε 

αντισταθμιστικό μέτρο στην υποχρεωτική 26μηνη στρατιωτική θητεία των 

ανδρών, η επέκτασή της σε 6 χρόνια ήταν εμφανώς δυσανάλογη.  

ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

9. Για το σχετικό με το θέμα κανονιστικό πλαίσιο πρέπει, κατ’ αρχήν να 

αναφερθεί ότι με βάση τους περί Εθελοντών – Εθελοντριών Υπαξιωµατικών 

του Στρατού της Δηµοκρατίας Κανονισµούς (Κ.Δ.Π. 53/1990), στον Στρατό 

μπορούσαν να προσληφθούν τόσο άνδρες, όσο και γυναίκες. Η υπηρεσία 

στη θέση εθελοντή – εθελόντριας Υπαξιωµατικού θεωρείτο βάσει του 

Κανονισµού 14 των εν λόγω Κανονισµών, πλεονέκτηµα, για τη κατάληψη 

θέσης µόνιµου Υπαξιωµατικού, τηρουµένων των διατάξεων των περί 

Υπαξιωµατικών του Στρατού της Δηµοκρατίας (Διορισµοί, Ιεραρχία, 

Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισµών (Κ.Δ.Π. 91/1990).  
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10.Ωστόσο, με βάση τον Κανονισμό 6 των πιο πάνω Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 

91/1990), άνδρας πολίτης Δημοκρατίας, καθώς και άνδρας εθελοντής 

Υπαξιωματιός, μπορούσε να διοριστεί σε θέση μόνιμου Υπαξιωματικού 

απαυθείας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία.  

 

11.Αντίθετα, σύμφωνα με τους περί Γυναικών Υπαξιωµατικών (Διορισµοί, 

Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισµούς του 1993 (Κ.Δ.Π. 

311/1993), απαιτείτο απόφαση του Υπουργού, κατόπιν πρότασης του 

Αρχηγού, σε σχέση με το πόσες από τις υπάρχουσες κενές θέσεις 

Υπαξιωµατικών θα καλύπτονταν κάθε χρόνο από γυναίκες Υπαξιωµατικούς, 

ενώ σύμφωνα με τον Κανονισµό 7(2) για τον απευθείας διορισµό γυναικών 

σε θέση Υπαξιωµατικού, απαιτείτο ως προϋπόθεση η συµπληρωµένη 

υπηρεσία 2 ετών σε θέση εθελόντριας, η οποία επεκτάθηκε στα 6 χρόνια µε 

την Κ.Δ.Π. 89/1996.  

 

12.Παράλληλα, στον Κανονισµό 16(2) της Κ.Δ.Π. 311/1993 οριζόταν ότι, σε 

περίπτωση ταυτόχρονου διορισµού ή προαγωγής Υπαξιωµατικών και 

Γυναικών Υπαξιωµατικών, οι Υπαξιωµατικοί λογίζονται αρχαιότεροι των 

Γυναικών Υπαξιωµατικών.  

 

13.Με τους περί Στρατού της Δηµοκρατίας (Διορισµοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 

Αφυπηρετήσεις Υπαξιωµατικών) Κανονισµούς Κ.Δ.Π. 428/2017, 

καταργήθηκαν η Κ.Δ.Π. 28/2016, χωρίς, όπως σηµειώνεται από το 

Υπουργείο Άµυνας, να επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή στο ισχύον καθεστώς 

σε σχέση µε την δηµιουργία της ενιαίας πια επετηρίδας χωρίς την 

διαφορετική µεταχείριση των κενών θέσεων σε σχεσή µε άνδρες και 

γυναίκες. 
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ΙΙΙ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

14.Αντίστοιχες καταγγελίες με την παρούσα είχαν εξεταστεί από το Γραφείο μας 

στο παράπονο με αριθμό φακέλου Α/Π 948/2019, το οποίο αφορούσε τις 

Εθελόντριες Υπαξιωματικούς 3ης και 4ης σειράς και το οποίο οδήγησε σε 

υποβολή Έκθεσης, με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2021, απόσπασμα της οποίας 

ακολουθεί:  

 

«ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:  

 

Γεγονότα που δηµιούργησαν διακριτική µεταχείριση κατα την 

υπηρεσία των παραπονουµένων στην Εθνική Φρουρά:  

 

(Α.) Κατα τα έτη 1992, 1993 και 1994, είχαν προκηρυχθεί θέσεις για 

απευθείας διορισµό Υπαξιωµατικών σε µόνιµη θέση Λοχία, στις 

οποίες είχαν δικαίωµα «µόνο άρρενες πολίτες της Δηµοκρατίας».  

 

Οι παραπονούµενες αποκλείστηκαν από τις διαδικασίες πλήρωσης των 

θέσεων αυτών ενώ, άνδρες εθελοντές που είχαν προσληφθεί τα έτη 1991 – 

1993, (δηλαδή, κατά τα έτη πρόσληψης και των παραπονούµενων), 

διορίστηκαν ως µόνιµοι Υπαξιωµατικοί στη θέση Λοχία. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει το Υπουργείο «συνακόλουθα είχαν διαφορετική 

ανέλιξη από τις γυναίκες εθελόντριες Υπαξιωµατικούς, µαζί µε τις οποίες 

είχαν προσληφθεί, καθώς αυτές διορίστηκαν σε µόνιµη θέση 10 περίπου 

χρόνια αργότερα».  
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(Β.) Το ισχύον νοµικό καθεστώς κατά τα πιο πάνω έτη και µέχρι τη θέσπιση 

της Κ.Δ.Π. 28/2016, τον Φεβρουάριο 2016, περιλάµβανε δυο διαφορετικές 

νοµοθεσίες (Κ.Δ.Π. 91/1990 και Κ.Δ.Π. 311/1993) οι οποίες ρύθµιζαν 

θέµατα διορισµού, ιεραρχίας, προαγωγών και αφυπηρετήσεων για 

πανοµοιότυπη θέση εργασίας (τη θέση Υπαξιωµατικού), µε διατάξεις που 

στοιχειοθετούσαν διάκριση λόγω φύλου.  

 

Συγκεκριµένα:  

- Όπως προαναφέρθηκε, ο Κανονισµός 6 (1) της Κ.Δ.Π. 91/1990 προέβλεπε 

ότι οι κενές θέσεις για απευθείας διορισµό Υπαξιωµατικών προκηρύσσονταν 

µε σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµοκρατίας, ενώ ο 

Κανονισµός 5 της Κ.Δ.Π. 311/1993, που σύµφωνα µε το Υπουργείο 

αφορούσε «αποκλειστικά τις γυναίκες» προέβλεπε ότι καθορίζονταν κάθε 

χρόνο µε απόφαση του Υπουργού, κατόπιν πρότασης του Αρχηγού πόσες 

από τις υπάρχουσες κενές θέσεις Υπαξιωµατικών θα καλύπτονταν από 

γυναίκες Υπαξιωµατικούς.  

 

Ενώ δηλαδή για τους άνδρες δηµοσιεύονταν όλες οι κενές θέσεις για τι ς 

γυναίκες αποφάσιζε αποκλειστικά τον αριθµό ο Υπουργός ,παρέχοντας σε 

αυτόν την δυνατότητα να δηµοσιευτούν λιγότερες θέσεις για τις γυναίκες 

από τις κενές που ήταν διαθέσιµες. 

 

(Γ.) Διάκριση λόγω φύλου στοιχειοθετείτο επίσης εξαιτίας της πρόνοιας του 

Κανονισµού 7(2) της Κ.Δ.Π. 311/1993 όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Δ.Π. 

89/96, καθότι προέβλεπε ότι: οι γυναίκες εθελόντριες, για τον 

απευθείας διορισµό τους σε θέση Υπαξιωµατικού θα έπρεπε να είχαν 
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6 χρόνια υπηρεσία ενώ παρόµοια διάταξη δεν αφορούσε στους 

άνδρες εθελοντές.  

 

(Δ.) Άµεση διάκριση λόγω φύλου περιελάµβανε και ο Κανονισµός 16(2) της 

Κ.Δ.Π. 311/1993, σύµφωνα µε τον οποίον σε περιπτώσεις ταυτόχρονου 

διορισµού Υπαξιωµατικών, οι άνδρες θεωρούνταν αυτόµατα 

αρχαιότεροι των γυναικών συναδέλφων τους.  

 

Αυτό σήµαινε ότι η εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης, είχε ως 

αποτέλεσµα, γυναίκα µε 6ετή προϋπηρεσία σε θέση εθελόντριας και 

επιλεγείσα για διορισµό σε θέση Υπαξιωµατικού να θεωρείτο ότι 

υστερούσε σε αρχαιότητα του άνδρα συναδέλφου της ακόµα και αν 

κατείχε πανεπιστηµιακό δίπλωµα.  

 

Αποτελεί δε παραδεκτό γεγονός απο το Υπουργείο Άµυνας πως, 120 κενές 

θέσεις Επιλοχία το 2004 είχαν δοθεί όλες σε άνδρες Υπαξιωµατικούς παρότι 

υπήρχαν και 100 περίπου Γυναίκες Λοχίες που είχαν δικαίωµα προαγωγής, 

ενώ όταν οι παραπονούµενες κρίθηκαν ότι θα µπορούσαν να διεκδικήσουν 

προαγωγή µέσα στο 2005 και 2006, δεν προήχθησαν εκ νέου, ενώ κατά τα 

έτη 1992, 1993 και 1994 αποκλείστηκαν απο το δικαίωµα 

διεκδίκησης, εφόσον δικαίωµα συµµετοχής στην διαδικασία δόθηκε 

µόνο στους άνδρες.  

 

Ως αποτέλεσµα οι παραπονούµενες προήχθησαν στο βαθµό Επιλοχία το 

2008 και 2010 αντίστοιχα και έκτοτε κατέχουν τον ίδιο βαθµό ενώ οι άνδρες 

εθελοντές που είχαν προσληφθεί την ίδια χρονική περίοδο µε τις 

παραπονούµενες (1991 – 1992) κατέχουν ήδη το βαθµό Ανθυπασπιστή. 
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Αποτελεί επίσης γεγονός πως µε τη εισαγωγή των Κ.Δ.Π. 28/2016 και 

Κ.Δ.Π. 428/2017 καταργήθηκε η διαφορετική επετηρίδα ανέλιξης και 

αξιολόγησης ανδρών και γυναικών η οποία προβλεπόταν σε προηγούµενους 

κανονιστικές πράξεις, αναγνωρίζοντας µεν ότι υπήρχε διαφορετική 

µεταχείριση στην δηµοσίευση και πλήρωση θέσεων που αφορούσαν τις εν 

λόγω θέσεις στην Εθνική Φρουρά εις βάρος των γυναικών, πλην όµως 

κανένα µέτρο δεν λήφθηκε απο τότε ως προς την άρση της δυσµενούς 

διάκρισης που υπόκειντο οι γυναίκες εθελόντριες για τόσα χρόνια σε σχέση 

αφενός µε την πρόσβαση τους σε κενές θέσεις Υπαξιωµατικού στο βαθµό 

του Λοχία , εφόσον αποκλείστηκαν αρχικά απο το δικαίωµα διεκδίκησης, 

γεγονός όµως που είχε αντίκτυπο στη 15 µετέπειτα ανέλιξη τους, αφετέρου 

µε το διαφορετικό τρόπο προώθησης των κενών θέσεων για άντρες και 

γυναίκες. 

 

Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω οι παραπονούµενες υπέβαλαν σχετικές 

εισηγήσεις στο Υπουργείο Άµυνας, µέσω των δικηγόρων τους προς λήψη 

µέτρων αποκατάστασης της άνισης µεταχείρισης που είχαν υποστεί οι οποίες 

όµως δεν έφεραν οποιοδήποτε αποτέλεσµα µέχρι σήµερα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 

Επειδή αποτελεί παραδεκτό και αναντίλεκτο γεγονός πως ο αρχικός 

αποκλεισµός στην διεκδίκηση µόνιµης θέσης των παραπονουµένων εφόσον 

δικαίωµα υποβολής είχαν κατα τον ουσιώδη χρόνο άνδρες, δηµιούργησαν 

διακριτική µεταχείριση και ουσιαστική στέρηση στις γυναίκες που 

υπηρετούσαν κατα το ίδιο χρονικό διάστηµα µε τους άνδρες το δικαίωµα να 

διεκδικήσουν πρόσβαση στην εργασία και δη στην µονιµοποίηση των θέσεων 

τους.  
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Επειδή περαιτέρω αποτελεί και πάλι παραδεκτό γεγονός πως ο διαφορετικός 

τρόπος προώθησης των κενών θέσεων για άντρες και γυναίκες δηµιούργησε 

διακριτική µεταχείριση εις βάρος των γυναικών, αλλά καµία αποκατάσταση 

της απαγορευµένης διάκρισης λόγω φύλου που έχουν υποστεί οι 

παραπονούµενες προ πολλού στο τοµέα της εργασίας δεν έχει γίνει µέχρι 

σήµερα, παρότι τροποποιήθηκαν και οι σχετικοί κανονισµοί.  

 

Εισηγούµαι όπως: το Υπουργείο Άµυνας εντατικοποιήσει τις προσπάθειες 

του, µε σκοπό την διόρθωση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των συνεπειών που 

επήλθαν διαχρονικά σε βάρος των παραπονούµενων, και δη θα µπορούσε 

να εξετάσει το ενδεχόµενο να προβεί σε απευθείας αναβάθµιση των 

υφιστάµενων κλιµάκων των παραπονουµένων κατά παρόµοιο τρόπο 

που έλαβε χώρα η αναβάθµιση κλιµάκων σε αστυνοµικούς µε απόφαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου το αµέσως προηγούµενο έτος.  

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η αναγνώριση της αδιαµφισβήτητης από όλους 

τους εµπλεκόµενους, διάκριση που υπέστησαν οι παραπονούµενες χωρίς 

µέτρα άρσης της και αποκατάστασης της αδικίας θα διαιωνίζει την διαχρονικά 

άνιση σχέση ανδρών και γυναικών που δεν αρκεί να επικρίνεται µόνο µε 

ευχολόγια και µανιφέστα κάθε όγδοη µέρα του Μαρτίου, αλλά απαιτεί απο 

την Πολιτεία καθοριστική συµβολή στην αντιµετώπιση και απάλειψη της.» 

 

ΙV. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

 

15.Με επιστολή, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2021, θέσαμε τα πιο πάνω υπόψη του 

Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας, ζητώντας όπως και το παρόν 

παράπονο εξεταστεί υπό το φως των όσων προαναφέρονται στη σχετική 

Έκθεση του Γραφείου και λάβουμε ενημέρωση για τις ενέργειες του 
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Υπουργείου προς σχετική άρση και αποκατάστασης της αδικίας που 

σημειώθηκε.  

 

16.Λάβαμε απάντηση, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, στην οποία αναφέρεται ότι 

σε σχέση με το παράπονο ισχύουν τα όσα το Υπουργείο απάντησε, σε σχέση 

με την Έκθεση. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο ανέφερε ότι εξαιτίας περίληψης 

στους προϋπολογισμούς των ετών 2018-2021 νέων θέσεων σε διάφορους 

βαθμούς Υπαξιωματικών, οι γυναίκες υπαξιωματικοί 3ης και 4ης σειράς 

προήχθηκαν στο σύνολό τους στον βαθμό του Αρχιλοχία. Ως αποτέλεσμα, 

διαφέρουν από τους άρρενες Υπαξιωματικούς μαζί με τους οποίους είχαν 

προσληφθεί μόνο κατά ένα βαθμό, καθώς οι δεύτεροι έχουν σήμερα τον 

βαθμό Ανυπασπιστή Γ’.  

 

15. Πέραν, ωστόσο το πιο πάνω, το Υπουργείο υποστήριξε ότι η εξίσωση ως 

προς τον βαθμό των παραπονούμενων γυναικών με τους άρρενες 

συναδέρφους με τους οποίους είχαν προσληφθεί δεν θεωρείται από το 

Υπουργείο δίκαιο και ορθό για τους εξής λόγους: 

 

❖ Ακόμη και εάν οι παραπονούμενες είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν 

στις επίμαχες επιλογικές διαδικασίες δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το 

αποτέλεσμα θα ήταν η επιλογή τους και ο διορισμός τους σε μόνιμη θέση. 

Οι συγκεκριμένες επιλογικές διαδικασίες περιελάμβαναν, κατά σειρά, 

αθλητική δοκιμασία, ψυχοτεχνική εξέταση και ιατρική εξέταση, με τους 

υποψηφίους να αποκτούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε κάθε 

εξέταση, μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης. 

Ακολούθως, οι επιτυχόντες στις πιο πάνω δοκιμασίες – εξετάσεις έπρεπε 

να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις στα αντικείμενα των Νέων 

Ελληνικών, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, στις οποίες έπρεπε να 
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εξασφαλίσουν βαθμολογία τουλάχιστον 50% σε κάθε αντικείμενο. Τέλος, 

όσοι ολοκλήρωναν επιτυχώς τα πιο πάνω, καλούνταν σε   

 

❖ Ακόμη και εάν οι παραπονούμενες είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, 

εντός της προθεσμίας των 75 ημερών,(κάτι που δεν έκαναν), κι 

επιτύγχαναν ακύρωση των διορισμών, η επανάληψη της επιλογικής 

διαδικασίας δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη τη δική τους επιλογή και διορισμό. 

 

❖ Περαιτέρω αναβάθμιση των παραπονουμένων θα τις έφερνε 

ενδεχομένως σε ευνοϊκότερη θέση από εκείνη στην οποία θα βρίσκονταν 

εάν είχαν κάνει χρήση των τότε διαθέσιμων μέσων και θα τις εξίσωνε με 

τους άρρενες συναδέρφους τους οι οποίοι είχαν διέλθει επιτυχώς τις 

επιλογικές διαδικασίες. 

 

❖ Ακόμη και εάν οι παραπονούμενες είχαν συμμετάσχει στις επιλογικές 

διαδικασίες και είχαν πετύχει τον διορισμό τους σε μόνιμες θέσεις 

ταυτόχρονα με τους άνδρες, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα είχαν την 

ίδια ανέλιξη μαζί τους, αφού οι αποφάσεις προαγωγής στηρίζονται 

αφενός στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται, και 

αφετέρου στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. 

 

❖ Συνεπώς ενδεχόμενη αναβάθμιση των παραπονουμένων, η οποία θα είχε 

τη μορφή προαγωγής τους στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Γ’, θα 

συνιστούσε πιθανότατα καταστρατήγηση των προνοιών των 

Κανονισμών, οι οποίες καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληροί Υπαξιωματικός για να δικαιούται κρίσης και τα κριτήρια στη βάση 

των οποίων κρίνεται με συγκεκριμένες διαβαθμίσεις κρίσης. 
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ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 

17.Τα όσα έχει υποστηρίξει το Υπουργείο Άμυνας δεν αναιρούν τα όσα έχω 

αναπτύξει και υποβάλει στην προηγούμενη Έκθεση επί του ίδιου 

αντικειμένου και τα οποία ισχύουν αυτούσια και σε σχέση με τις γυναίκες 

Υπαξιωματικούς προς προέρχονται από τις 5η, 6η και 7η σειρές Εθελοντριών. 

Ότι, δηλαδή, οι παραπονούμενες και στο παρόν παράπονο υπήρξαν 

θύματα απαγορευμένης διάκρισης λόγω φύλου, τόσο στην 

πρόσβαση στην εργασία, όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη.  

 

18.Όσον αφορά στο επιχείρημα του Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο ακόμη 

και εάν είχαν οι παραπονούμενες το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις 

επίμαχες επιλογικές διαδικασίες δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το αποτέλεσμα 

θα ήταν η επιλογή τους και ο διορισμός τους σε μόνιμη θέση ή η ανέλιξή 

τους στην ιεραρχία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αρχή της ισότητας δεν 

κατοχυρώνει την ισότητα του αποτελέσματος, αλλά την ισότητα των 

ευκαιριών. Αυτό, συνεπώς, που στερήθηκαν οι παραπονούμενες δεν ήταν 

το αποτέλεσμα, το οποίο ενδεχομένως πράγματι να επηρεαζόταν και από 

παράγοντες πέραν από το φύλο τους, αλλά την ευκαιρία να διεκδικήσουν 

και να επιδιώξουν το αποτέλεσμα αυτό, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχαν 

την ευκαιρία να το διεκδικήσουν και να το επιδιώξουν οι άντρες συνάδερφοί 

τους.   

 

19.Βάσει των πιο πάνω, επαναλαμβάνω την εισήγησή μου, όπως το 

Υπουργείο, εντείνει τις προσπάθειες του, µε σκοπό την διόρθωση 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό των συνεπειών που επήλθαν διαχρονικά 
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σε βάρος των παραπονουμένων, και δη θα μπορούσε να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να προβεί σε κάποια αναβάθμιση των υφιστάμενων 

μισθολογικών τους κλιμάκων.  

 

20.Κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία μορφή «θετικής δράσης» 

ή ως ένα «θετικό μέτρο» ή «θετική/δικαιολογημένη διάκριση», η 

οποία επιβάλλεται όταν σε συγκεκριμένες συνθήκες είναι απαραίτητη η υπό 

όρους λήψη μέτρων, τα οποία ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αποκλίνουν 

από την αρχή της ισότητας, στην πραγματικότητα αποσκοπούν στην 

αποκατάσταση και στην πραγμάτωση της ισότητας υπό την ουσιαστική της 

έννοια. 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 


