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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, ο 
τρόπος πρόσληψης στην Ελληνική Αστυνομία, μέσω του συστήματος των αντικειμενικών 
κριτηρίων (μόρια), Συνοριακών Φυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, ως 
ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο προσωπικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 2622/ 1998 
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 138), σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 17 του ν. 4647/ 2019 (Φ.Ε.Κ.           
Α’ - 204) και της υπ’ αριθ. 6000/14/17-γ’ από 31-12-2019 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.       
Β’ - 4937), όπως ισχύουν.  

Ειδικότερα δε, για το διαλαμβανόμενο στην ερώτηση ζήτημα, διευκρινίζεται ότι ως 
προσόν διορισμού στην εν λόγω κατηγορία προσωπικού, μεταξύ άλλων, ορίζεται η μη 
υπέρβαση του 28ου έτους της ηλικίας. Παρέπεται να λεχθεί ότι ο καθορισμός του εν λόγω 
ορίου για την εισαγωγή στην Ελληνική Αστυνομία, σκοπεί στη διατήρηση της επιχειρησιακής 
ετοιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Σώματος -εξασφαλίζοντας ότι οι υπάλληλοι θα 
είναι σε θέση να εκτελούν τα βαρύτερα, από πλευράς σωματικών απαιτήσεων, καθήκοντα επί 
σχετικά μεγάλου μέρους της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας-, επ' ουδενί λόγω δε, 
παραβιάζει την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, καθόσον τελεί σε ισχύ επί μακρόν. 
Επιπλέον, χρήζει επισήμανσης το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όριο συνιστά ευνοϊκή ρύθμιση, 
έναντι του 26ου έτους που ισχύει για την πρόσληψη ιδιωτών στις Αστυνομικές Σχολές ως 
Δοκίμων Αστυφυλάκων ή Δοκίμων Υπαστυνόμων [βλ. παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος                 
4/ 1995 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 1)] ή του 22ου έτους για την εισαγωγή ιδιωτών στις στρατιωτικές Σχολές.  

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4249/ 2014 
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 73), είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, ευταξίας και 
απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, την πρόληψη και την καταστολή του 
εγκλήματος, καθώς και την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος στο 
πλαίσιο της συνταγματικής τάξης. 

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες/ καθήκοντα του αστυνομικού προσωπικού, ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας της Ελληνικής Αστυνομίας ως ένοπλου Σώματος Ασφαλείας [άρθρο 13 παρ. 1 του 
ανωτέρω νόμου] καθώς και οι συνθήκες άσκησης των δραστηριοτήτων της, αποτελούν 
συγκεκριμένα και πρόσφορα κριτήρια που δικαιολογούν, κατά κοινή πείρα, τη θεσμοθέτηση 
ειδικών σωματικών προσόντων. Ως εκ τούτου, όλοι οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις 
Αστυνομικές Σχολές πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα σωματικά προσόντα, ώστε  να  μπορούν  
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να ασκούν με επιτυχία τα κύρια καθήκοντα των αστυνομικών [Συμβούλιο της Επικρατείας 
(ΣτΕ) 1247/2008, 2367/2010, 2368/2010, 2369/2010, Δ.Ε.Α. 1824/2019, 1129/2010, 
1187/2010, 681/2011, 931/2011, 932/2011, 73/2012, 1051/2012, 1640/2012, 1858/2012]. 

Κατ’ επιταγή δε του άρθρου 4 του Συντάγματος («Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 
νόμου»), επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται υπό τις ίδιες 
συνθήκες, δίχως να δεσμεύονται τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας, όπως προβαίνουν σε 
ρυθμίσεις ή λαμβάνουν μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα. Εξάλλου, η αρχή της αξιοκρατίας 
υπαγορεύει, όπως η πρόσβαση σε δημόσια αξιώματα/ θέσεις επιτυγχάνεται με κριτήρια που 
συνάπτονται της προσωπικής αξίας/ ικανότητας των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους 
(ΣτΕ 3675/1996, 5094/1996).  

Κατ’ αναλογία, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέχτηκε ότι το θεσπιζόμενο προς 
πρόσληψη όριο ηλικίας τίθεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, αφορά το σύνολο των 
ενδιαφερόμενων κι, ως εκ τούτου, δεν εισάγεται διακριτική, δυσμενής μεταχείριση 
ενδιαφερομένου, ο οποίος δεν το πληροί (Δ.Ε.Α. 2253/2007, 2707/2007, 1023/2015). 

Τέλος, τονίζεται ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές 
αρχές και το ενωσιακό κεκτημένο της αναλογικότητας, ούτε περιορίζεται η προσωπική και 
οικονομική ελευθερία του ατόμου, αφού τέθηκε κατά τρόπο γενικό, αντικειμενικό και 
δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, συναπτόμενους προς τις απαιτήσεις του 
αστυνομικού επαγγέλματος και επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισμό του ιδιώτη στην 
πρόσβαση στο συγκεκριμένο επάγγελμα.  
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