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Να καταργηθούν όλα τα κατάλοιπα διακρίσεων µε βάση την καταγωγή,
ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη
∆ιάσπαρτες περιπτώσεις διακρίσεων µε βάση την καταγωγή παραµένουν σε ισχύ
στην ελληνική νοµοθεσία και πρέπει να καταργηθούν, επισηµαίνει ο Συνήγορος του
Πολίτη µε αφορµή την πρόσφατη επιβεβαίωση από το Συµβούλιο της Επικρατείας
της δυνατότητας εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν
έχουν ελληνική καταγωγή. Η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι τόσο το Σύνταγµα όσο και η
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία απαγορεύουν κάθε άµεση διάκριση για λόγους φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής στην εργασία και την απασχόληση εν γένει.
Ήδη από πενταετίας ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη, ως φορέας προώθησης της
ίσης µεταχείρισης, µετά από αναφορά έλληνα δικηγόρου, του οποίου η αίτηση για
συµµετοχή σε διαγωνισµό παρέδρων ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων είχε
απορριφθεί µε την αιτιολογία ότι «έχει µεν την ελληνική ιθαγένεια, πλην όµως οι
γονείς του δεν είναι Έλληνες το γένος αλλά Πακιστανοί». Η ανεξάρτητη αρχή
επεσήµανε ότι η απαγόρευση κάθε άµεσης διάκρισης για λόγους φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, ενσωµατώνει στην
ελληνική νοµοθεσία κανόνα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε κατισχύει κάθε
αντίθετης διάταξης εσωτερικού δικαίου. Όσοι νόµοι προβλέπουν προϋποθέσεις
εθνικής καταγωγής για εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές ή για πρόσβαση σε θέσεις
µονίµων στρατιωτικών, θέτουν τους αλλογενείς πολιτογραφηθέντες σε µειονεκτική
θέση συγκριτικά µε τους οµογενείς πολιτογραφηθέντες ή τους εκ γενετής Έλληνες για
λόγο ο οποίος ρητώς ανάγεται στην εθνική καταγωγή τους, εποµένως παραβιάζουν
όχι µόνο το Σύνταγµά µας αλλά και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία κατά των διακρίσεων.
Το υπουργείο Εθνικής Άµυνας υποστήριξε αρχικά ότι «ενόψει της φύσεως, της
ιδιαίτερης θεσµικής αποστολής και του σκοπού των Ενόπλων ∆υνάµεων µπορεί ο
κοινός νοµοθέτης να κρίνει ότι το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει την άσκηση του
επαγγέλµατος του στρατιωτικού δικαστή µόνο από έλληνες πολίτες που είναι
συγχρόνως και Έλληνες το γένος». Όµως, τον Απρίλιο 2010 µε αφορµή την έκδοση
των ετήσιων προκηρύξεων εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές, το υπουργείο
απάλειψε τελικά την προϋπόθεση καταγωγής, επικαλούµενο την πρόταση του
Συνηγόρου του Πολίτη. Μέχρι στιγµής η απάλειψη περιορίζεται στο κείµενο των
προκηρύξεων, καθώς οι επίµαχες διατάξεις νόµων ουδέποτε µεταβλήθηκαν.
Μετά την πρόσφατη απόφαση 3317/2014 του Συµβουλίου Επικρατείας, που έκρινε
ότι ορθώς απαλείφθηκε από τις παραπάνω προκηρύξεις η προϋπόθεση «ελληνικού
γένους» ως αντίθετη στη συνταγµατική αρχή της ισότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη
θεωρεί ότι είναι πλέον απολύτως αναγκαίο, υπό το πρίσµα του κράτους δικαίου, να
καταργηθούν από τον νοµοθέτη όλες οι περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης µε
βάση την καταγωγή.
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