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Το θέµα των

εριοριστικών

οσοστώσεων

κατά των γυναικών

Μετά αAό αAόφαση της Ολοµέλειας της Εθνικής ΕAιτροAής της 20ης Ιανουαρίου
2005, το Ίδρυµα ΜαραγκοAούλου για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώAου σε συνεργασία µε
τον Σύνδεσµο για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, Aου είναι µέλη της ΕAιτροAής,
συνέταξαν και δηµοσιοAοίησαν το Aαρακάτω κείµενο.

Ισότητα και Περιοριστικές

οσοστώσεις σε βάρος των γυναικών

Σε µερικές εφηµερίδες δηµοσιεύθηκε η είδηση ότι, κατά τη συζήτηση στην
Ολοµέλεια του Συµβουλίου της ΕAικρατείας υAόθεσης Aου αφορούσε την εAιλογή
συνοριακών φρουρών και κατά την εAακολουθήσασα διάσκεψη, ισχυρά υAοστηρίχθηκε η
άAοψη ότι εAιτρέAεται ο εκ των Aροτέρων καθορισµός αAό την αρµόδια αρχή
Aοσοστώσεων σε βάρος των γυναικών µε την αιτιολογία ότι είναι γνωστό, κατά την ‘κοινή
Aείρα’, ότι οι γυναίκες δεν είναι κατάλληλες ή είναι λιγότερο κατάλληλες αAό τους
άντρες για τέτοια υAηρεσία.
∆εν Aιστεύουµε ότι είναι δυνατόν να εκδοθεί αAό το Συµβούλιο της ΕAικρατείας
αAόφαση Aου να δέχεται τέτοια άAοψη. Θα εAρόκειτο για Aαρερµηνεία του άρθρου 116
Aαρ. 2 του Σ. Η διάταξη αυτή αAάλειψε κάθε διάκριση και αAόκλιση αAό την ισότητα σε
βάρος των γυναικών και εισήγαγε την ουσιαστική ισότητα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν
εAιτρέAει τη θέσAιση εκ των Aροτέρων Aοσοστώσεων Aεριοριστικών της εισαγωγής των
γυναικών σε οAοιοδήAοτε λειτούργηµα, εAάγγελµα κλA (A.χ. εισαγωγή στις Aαραγωγικές
σχολές της Αστυνοµίας όχι Aερισσότερο αAό 10% γυναίκες). Αντίθετα, κήρυξε
συνταγµατικά και µάλιστα εAέβαλε τα θετικά µέτρα υAέρ των γυναικών, ανάµεσα στα
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οAοία οι Aροωθητικές των γυναικών Aοσοστώσεις, (A.χ. στα ψηφοδέλτια των
Aεριφερειακών εκλογών να Aεριλαµβάνονται όχι λιγότερες αAό 30% γυναίκες)∗, ώστε να
υAερνικηθεί και µέχρις ότου υAερνικηθεί η Aροκατάληψη για την ανικανότητα των
γυναικών για οAοιαδήAοτε σταδιοδροµία.
Τη συνταγµατική εAιταγή ακολούθησαν οι νόµοι και, σε εφαρµογή τους, οι
Aροκηρύξεις για την εισαγωγή στις Aαραγωγικές Σχολές της Αστυνοµίας και του
Στρατού Aου έχουν αAαλείψει, κατ’ εφαρµογή του νέου άρθρου 116 Aαρ. 2 Σ, τις
Aεριοριστικές κατά των γυναικών Aοσοστώσεις.
Την ίδια οδό ακολούθησε και ο ισχύων Ν. 3181/2003 Aου αντικατέστησε το άρθρο
3 Aαρ. 1 του Ν. 2622/1998, το οAοίο καθόριζε Aοσοστό 90% αντρών και 10% γυναικών ως
εισακτέων στο σώµα των συνοριακών φρουρών. Σήµερα δεν ισχύουν Aλέον οι
Aεριοριστικές αυτές Aοσοστώσεις. Η ισχύουσα διάταξη δεν AροβλέAει καµία Aοσόστωση
λόγω φύλου.
Παρενθετικά υAενθυµίζουµε Aόσο αAατηλή υAήρξε η ‘κοινή Aείρα’ – Aραγµατικά,
Aροκατάληψη – την οAοία εAικαλούνταν σε βάρος των γυναικών µε δικαιολογία τη
‘φυσική ανικανότητα’ των γυναικών, Aου στο Aαρελθόν λειτούργησε σε όλο τον κόσµο
και ειδικά στην Ελλάδα. Οι Ελληνίδες αAοκλείονταν, ως ανίκανες αAό τη φύση τους,
σχεδόν αAό όλα τα εAαγγέλµατα τα οAοία ήδη αAό χρόνια ασκούν ευδοκίµως. Όταν ο
αAοκλεισµός

καταργήθηκε,

εµφανίσθηκαν

οι

Aεριοριστικές

για

τις

γυναίκες

Aοσοστώσεις.
Στην καθιέρωση της νέας αντίληψης της ουσιαστικής ισότητας σηµαντικό ρόλο
έAαιξε η Aροηγηθείσα της αναθεώρησης του Συντάγµατος του 2001 νοµολογία του
Συµβουλίου της ΕAικρατείας (βλ. αAοφάσεις 1933/98 και 1917-1929/1998).
Εξ άλλου για την καθιέρωση της θέσης αυτής σε συγκεκριµένες σταδιοδροµίες
ρόλο έAαιξε και η γνωµάτευση της Εθνικής ΕAιτροAής ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώAου (βλ.
γνωµάτευση ΕΕ∆Α 6/6/2002, Έκθεση ΕΕ∆Α 2002, σ. 155 εA.) την οAοία αναφέρει και ο
ΥAουργός ∆ηµόσιας Τάξης στην Εισηγητική του Έκθεση στο σχετικό νοµοθέτηµα.
Αβίαστο συµAέρασµα των ανωτέρω είναι ότι τυχόν αAόφαση του ΣτΕ αAοδεχόµενη
Aεριοριστικές Aοσοστώσεις σε βάρος των γυναικών θα ήταν αντίθετη µε το νέο άρθρο 116

∗

Σηµειώνουµε τη συχνή σύγχυση µεταξύ Aοσοστώσεων θετικών, Aου Aροωθούν τις γυναίκες Aρος
Aραγµατική ισότητα, και Aοσοστώσεων Aεριοριστικών, Aου AαρεµAοδίζουν την AραγµατοAοίηση της
ουσιαστικής ισότητας. Οι Aρώτες είναι σύµφωνες µε το άρθρο 116 Aαρ. 2 του Συντάγµατος, οι δεύτερες
είναι αντίθετες µε αυτό.

3
Aαρ. 2 του Σ, και µε τους AαραAάνω νόµους. Προφανώς θα εAρόκειτο για Aαρερµηνεία
στηριζόµενη σε Aαρανόηση της έννοιας της αρνητικής Aοσόστωσης κατά των γυναικών.
Πιο συγκεκριµένα: Οι οAαδοί της ουσιαστικής ισότητας Aοτέ δεν υAοστηρίξαµε –
και δεν υAοστηρίζουµε – την ισάριθµη είσοδο ανδρών και γυναικών σε κάAοιο
εAάγγελµα.

ΥAοστηρίζουµε την αξιοκρατική Aρόσληψη ασχέτως φύλου µετά την

εξέταση όλων των υAοψηφίων για να διαAιστωθεί αν ανταAοκρίνονται και σε τι βαθµό
καθένας σε όλες τις ιδιότητες – θεωρητικές και Aρακτικές – Aου αAαιτούνται σε κάθε
εAάγγελµα.
Με άλλα λόγια, ειδικά για τις γυναίκες υAοψήφιες συνοριακούς φρουρούς ζητάµε
να εξετασθούν, όAως και οι συνυAοψήφιοί τους άντρες, όχι µόνο σε θεωρητικές γνώσεις,
αλλά και στις σωµατικές και ψυχικές ικανότητες Aου AρέAει να έχει ο συνοριακός
φρουρός (A.χ. σωµατική δύναµη, ικανότητα αντίκρουσης αιφνιδιαστικής εAίθεσης,
ψυχραιµία και αυτοκυριαρχία, αντοχή σε κακουχίες, σκοAοβολή, τυχόν γνώση ειδικών
µεθόδων άµυνας – καράτε, ζιου-ζίτσου- κλ.).
Όσοι και όσες Aετύχουν σε όλες αυτές τις εξετάσεις-δοκιµασίες θα AρέAει να
διορίζονται κατά σειρά εAιτυχίας. ΜAορεί σε 20 Aροσλαµβανόµενους να εAέτυχε µόνο 1
γυναίκα ή 5 ή 12. Καµία αντίρρηση δεν θα µAορεί να Aροβληθεί, αρκεί οι εξετάσειςδιαγωνισµοί να έδωσαν ίσες ευκαιρίες (να ήταν ίδιες για άντρες και γυναίκες) και η
κρίση να ήταν αµερόληAτη για όλους τους υAοψηφίους ασχέτως φύλου. Ο εκ των
Aροτέρων αAοκλεισµός ή Aεριορισµός των γυναικών να διαγωνισθούν µε ίσους όρους
αAοτελεί διάκριση λόγω φύλου, δηλαδή Aαράβαση της αρχής της ισότητας. Και ως τέτοια
είναι αντίθετη µε τα άρθρα 116 Aαρ. 2, 4 Aαρ. 2 και 5 Aαρ. 1 Σ και µε τους νόµους Aου
Aροαναφέραµε.
Η αAοδοχή Aεριοριστικών Aοσοστώσεων θα ήταν αντίθετη και µε διεθνείς
συµβάσεις Aου εAιβάλλουν την ουσιαστική ισότητα των φύλων και Aου η Ελλάδα
εAικύρωσε µε νόµους οι οAοίοι, µάλιστα, κατά το άρθρο 28 Aαρ. 1 Σ, έχουν αυξηµένη
τυAική ισχύ σε σχέση µε τους εθνικούς νόµους. Έτσι, µια αAόφαση δεχόµενη
Aεριοριστικές

Aοσοστώσεις

θα

είναι

Aροσβλητή

ενώAιον

διεθνών

ΕAιτροAών-

∆ικαστηρίων, συγκεκριµένα: της ΕAιτροAής της CEDAW (∆ιεθνούς Σύµβασης για την
Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών, Ν. 1342/1983), της ΕAιτροAής του
∆ιεθνούς Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων (Ν. 2462/1997) της
ΕυρωAαϊκής ΕAιτροAής ελέγχου της εφαρµογής του ΕυρωAαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Η
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τελευταία, µάλιστα, ΕAιτροAή έχει ήδη καταδικάσει την Ελλάδα για Aοσοστώσεις σε
βάρος των γυναικών.
ΣυµAερασµατικά, σκοAός του Aαρόντος είναι να υAοστηρίξουµε την ως τώρα
νοµολογία του ΣτΕ, Aου ερµήνευσε το άρθρο 116 Aαρ. 2 Σ, τα σχετικά νοµοθετικά µέτρα,
το σεβασµό των σχετικών διεθνών συµβάσεων και τις Aρο έτους εκφρασθείσες αAόψεις
της ΕΕ∆Α, Aου όλα µαζί έχουν καθιερώσει την αρχή: ΟΧΙ σε Aεριοριστικές Aοσοστώσεις
σε βάρος των γυναικών, ΝΑΙ σε θετικά µέτρα (Aροωθητικές Aοσοστώσεις κ.ά) υAέρ των
γυναικών µέχρι κατάργησης της σε βάρος τους Aροκατάληψης.
∆εν είναι δυνατόν το Συµβούλιο ΕAικρατείας να αµαυρώσει την ιστορία του,
καταργώντας το ίδιο την Aροοδευτική νοµολογία του και µάλιστα µετά την τροAοAοίηση
του Συντάγµατος στην οAοία αυτή είχε συντελέσει.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2005

