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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 207

 Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματι−
κής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κα−
τατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του 
στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦEK A΄ 109).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 32, του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302) «Στρα−

τολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 2, παρ. 2, του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή 

Γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση 
στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).

γ. Του άρθρου 20, του ν.δ. 1327/1973 «Περί των Υγειο−
νομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16).

δ. Του άρθρου 23, παρ. 9, του ν.δ. 1400/1973 «Περί Κα−
ταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» 
(Α΄ 114).

ε. Του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. υπ’ αριθμ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

3. Τις υπ’ αριθμ. 159/2006, 17/2007 και 87/2007 γνω−
μοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ο τίτλος του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002, «Κρίση 
Σωματικής Ικανότητας βάσει αναστήματος» για την 
κρίση σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων που 
κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του 
στρατιωτικού προσωπικού γενικά, (ΦΕΚ Α΄ 109), αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Κρίση σωματικής ικανότητας λόγω σωματομετρικών 
χαρακτηριστικών».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 109), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αυτοί που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού 
των υποπαραγράφων 1ζ και 1θ του άρθρου 4 κρίνονται 
ακατάλληλοι για κατάταξη ή είσοδο σε Στρατιωτική 
Σχολή, εφόσον έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέ−
τρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65). Για όσους ανήκουν 
στην κατηγορία προσωπικού της υποπαραγράφου 1η, 
το μικρότερο επιτρεπόμενο ανάστημα είναι ένα μέτρο 
και εβδομήντα εκατοστά (1,70). Ειδικά οι υποψήφιοι του 
τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και της Σχολής 
Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) κρίνονται Ακατάλληλοι 
εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο 
και ενενήντα εκατοστά (1,90)».

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 109), η φράση «ένα μέτρο και πενήντα πέντε 
εκατοστά (1,55)» αντικαθίσταται με την «ένα μέτρο και 
εξήντα πέντε εκατοστά (1,65)».

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α 
109), προστίθεται η παράγραφος «4», ως ακολούθως:

«4. Για όλες τις κατηγορίες προσωπικού της παραγρά−
φου 1η του άρθρου 4, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 
αυτών, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/
της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του 
ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να 
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βρίσκεται εντός των ορίων «20−25», για δε τις γυναίκες, 
εντός των ορίων «18−22». Τα όρια αυτά ισχύουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της φοίτησης του παραπάνω προσωπικού 
στις Στρατιωτικές Σχολές».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 
2008.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

 Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
    Αριθμ. 0546/Μ.5704/ΑΣ642 (2)
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της «Συμφωνίας για 

την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ορ−
γανισμού Δημοσίου Δικαίου.

   Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει, ότι η Συμφωνία 
για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ορ−
γανισμού Δημοσίου Δικαίου που υπογράφηκε στην Αθήνα 
στις 27 Οκτωβρίου 2004 και κυρώθηκε από τη χώρα μας 
με τον υπ’ αριθμ. 3398/2005 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμ. 248 τεύχος Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύ−
χος Α΄, της 6ης Οκτωβρίου 2005, τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα 
με το άρθρο XVII αυτής στις 21 Ιουνίου 2007.

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2007

  Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΤΡΩΝΑΣ 
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