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Θέµα: «Διατάραξη της Στρατιωτικής και Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης στη 
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων» 

H Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) έχει ως κύρια αποστολή 
την παροχή αρµονικά συνδυασµένης επιστηµονικής και στρατιωτικής 
εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι στρατιωτικοί ιατροί ασκούν τα καθήκοντα τους 
σε στρατόπεδα και στρατιωτικά νοσοκοµεία υπηρετώντας σε ακριτικές 
περιοχές τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας. Την ίδια 
στιγµή, οι στρατιωτικοί ιατροί καθώς και οι λοιπές υγειονοµικές ειδικότητες 
συµµετέχουν στο σύνολο των επιχειρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα των 
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας όπως στα hotspots, τις 
εναέριες διακοµιδές ασθενών, και σε ειρηνευτικές αποστολές των 
συµµαχικών δυνάµεων. 

Η στρατικοποίηση της ΣΣΑΣ είναι απαραίτητη, αλλά δεν θα πρέπει να 
συντελείται σε βάρος της επιστηµονικής εκπαίδευσης των σπουδαστών όπως 
άλλωστε επιτάσσει «το γράµµα και το πνεύµα» της κύριας αποστολής της 
Σχολής. Οι πρόσφατες παραιτήσεις σπουδαστών στο δεύτερο, πέµπτο και 
έκτο έτος της ΣΣΑΣ αποτελούν σύµφωνα µε το από 19/1/2017 δηµοσίευµα 
της αµυντικής ιστοσελίδας militaire.gr απόρροια της απόφασης της 
διοίκησης της Σχολής να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στην στρατιωτική 
εκπαίδευση σε βάρος της ακαδηµαϊκής.  



Αντιπροσωπευτική περίπτωση αποτελεί η τελευταία απόφαση της διοίκησης 
της Σχολής για την πραγµατοποίηση της καθιερωθείσας από το 2015 
χειµερινής διαβίωσης στο Περτούλι για τέσσερις ηµέρες στο δεκαπενθήµερο 
του µήνα Φεβρουαρίου που ωστόσο συµπίπτουν µε την περίοδο διεξαγωγής 
της εξεταστικής περιόδου στην Ιατρική. Η εν λόγω απόφαση εκτιµάται ότι 
υπονοµεύει την άρτια ακαδηµαϊκή εκπαίδευση καθώς οι σπουδαστές έχουν 
δύο επιλογές οι οποίες συνίστανται είτε στην µη συµµετοχή στην εξεταστική 
µεταφέροντας  αναγκαστικά µαθήµατα του τρέχοντος εξαµήνου στο επόµενο 
είτε στην «πρόχειρη» συµµετοχή µε αµφίβολα αποτελέσµατα.  

Επειδή η αρµονία ανάµεσα στη στρατιωτική και ακαδηµαϊκή εκπαίδευση στη 
ΣΣΑΣ αποτελεί προαπαιτούµενο για τους µελλοντικούς απόφοιτους που θα 
στελεχώσουν νευραλγικούς τοµείς των ενόπλων δυνάµεων,  

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Για ποιον λόγο αποφασίστηκε η διεξαγωγή της χειµερινής διαβίωσης των 
σπουδαστών της ΣΣΑΣ εν µέσω της εξεταστικής περιόδου στην Ιατρική 
διαταράσσοντας µε αυτό τον τρόπο την αρµονικά συνδυασµένη 
επιστηµονική και στρατιωτική εκπαίδευση;  

- Υπάρχει πρόθεση για αλλαγή του υφιστάµενου προγράµµατος σπουδών  
στη ΣΣΑΣ δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην στρατιωτική εκπαίδευση σε 
βάρος της ακαδηµαϊκής; Εάν ναι, παρακαλώ όπως παραθέσετε τις όποιες 
τυχόν αλλαγές και µεταβατικές διατάξεις. 

- Εξετάζετε την πιθανότητα διεξαγωγής της χειµερινής διαβίωσης µετά το 
πέρας της εξεταστικής περιόδου ούτως ώστε οι σπουδαστές να 
συµµετέχουν απρόσκοπτα αφενός στη στρατιωτική εκπαίδευση και 
αφετέρου στις εξετάσεις του ακαδηµαϊκού εξαµήνου; 
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