
Δείκτθσ Μάηασ ϊματοσ για τουσ υποψιφιουσ/εσ  
των παραγωγικϊν χολϊν τρατοφ, Αςτυνομίασ, Λιμενικοφ και 

Πυροςβεςτικισ 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν με Αρικμ. Φ. 454/10/208326/. 2219 Τ.Α.  ο 
υπολογιςμόσ του Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ κρίνει ι δεν κρίνει ικανοφσ τουσ 
υποψιφιουσ/εσ των παραγωγικϊν Σχολϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Αςφαλείασ. 

Δείτε τθν τροποποίθςθ Πινάκων και Παραρτθμάτων του π.δ. 11/2014 «Κρίςθ 
ωματικισ Ικανότθτασ των ςτρατευςίμων, αυτϊν που κατατάςςονται ςτισ 
Ένοπλεσ Δυνάμεισ, κακϊσ και του ςτρατιωτικοφ προςωπικοφ γενικά» (Aϋ 17) που 
ζχει δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΚ Τεφχοσ B’ 1360/19.04.2019. 

Συγκεκριμζνα: 

Άρκρο 1 
Σροποποιιςεισ Πινάκων και Παραρτθμάτων του π.δ. 11/2014 

1. Οι με αφξοντα αρικμό παράγραφοι 14, 15,16, 17 και 505 του Γενικοφ Πίνακα 
Νοςθμάτων Πακιςεων και Βλαβϊν, αντικακίςτανται όπωσ παρακάτω: 

Α/Α ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΝΟΗΜΑΣΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

  
Ι/1 

 

O δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ (ΔΜ), 
δθλαδι το πθλίκο του ςωματικοφ 
βάρουσ ςε χιλιόγραμμα προσ το 
τετράγωνο του φψουσ του/τθσ ςε 
μζτρα, όταν για μεν τουσ άνδρεσ 
βρίςκεται μεταξφ 19 και 27 Kg/m2, για 
δε τισ γυναίκεσ, μεταξφ 18 και 25 
Kg/m2. 
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Ι/2 (Κ/2) 

Η παχυςαρκία με δείκτθ μάηασ 
ςϊματοσ από 27,1 ζωσ 35 Kg/m2 για 
τουσ άνδρεσ και 25,1 ζωσ 35 Kg/m2 για 
τισ γυναίκεσ, που δεν προκαλεί 
κϊλυμα ςτθ βάδιςθ και ςτισ 
υποχρεϊςεισ του ςτρατιωτικοφ βίου, 
εφόςον θ περίμετροσ τθσ μζςθσ 
(οριηόντια περίμετροσ ςϊματοσ ςτο 
ςθμείο μεταξφ του πλευρικοφ τόξου 
και τθσ λαγονίου ακρολοφίασ) 
υπερβαίνει τα 102 εκατοςτά για τουσ 
άνδρεσ και τα 88 εκατοςτά για τισ 
γυναίκεσ. Αν θ περίμετροσ μζςθσ είναι 

https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/1360b-19_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf.pdf


μικρότερθ ι ίςθ αυτϊν των ορίων 
κρίνονται I/1. 
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Ι/3 (Κ/3) 

Η παχυςαρκία με δείκτθ μάηασ 
ςϊματοσ από 35,1 ζωσ 40 Κg/m2, που 
προκαλεί κϊλυμα ςτθ βάδιςθ και ςτισ 
υποχρεϊςεισ του ςτρατιωτικοφ βίου. 
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Ι/4-Ι/5 (Κ/4-Κ/5) 

Η παχυςαρκία με δείκτθ μάηασ 
ςϊματοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 40,1 
Kg/m2: 
α. Χωρίσ λειτουργικζσ διαταραχζσ 
κρίνεται Ι/4. 
β. Με λειτουργικζσ διαταραχζσ 
(ςοβαρό κϊλυμα ςτθ βάδιςθ, 
υπερτροφία αριςτερισ κοιλίασ, 
ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ τφπου 2) 
κρίνεται Ι/5. 

 


