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ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΠΡΟΣ: 1)Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων                                2) Τον Υπουργό 
Εθνικής Άµυνας 

Θέµα: «Κίνδυνος για Απώλεια της Ακαδηµαϊκής Χρονιάς στο ΑΠΘ για τους 
Σπουδαστές της ΣΣΑΣ» 

Οι σπουδαστές στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) 
τυγχάνουν παράλληλα να είναι φοιτητές σε επτά (7) σχολές του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Όπως έχει αποκαλύψει 
στο από 5/2/2018 δηµοσίευµα η αµυντική ειδησεογραφική ηλεκτρονική 
σελίδα militaire.gr, πρόκειται να συµµετάσχουν - εν µέσω ακαδηµαϊκής 
περιόδου - σε άσκηση χειµερινής διαβίωσης χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η 
προηγούµενη δικαιολόγηση απουσιών.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε επίσηµο έγγραφο της Προπαιδευτικής Παθολογικής 
Κλινικής του ΑΠΘ, δεν έχει γίνει δεκτό αίτηµα της διοίκησης της ΣΣΑΣ για 
δικαιολόγηση των απουσιών των σπουδαστών λόγω της χειµερινής 
διαβίωσης µε το αιτιολογικό ότι «η συνέλευση του τµήµατος Ιατρικής δεν 
έκανε αποδεκτό το αίτηµά σας, στην αρ. 22/21-11-2017 συνεδρίασή της, για 
τις απουσίες των µαθητών της ΣΣΑΣ. Οι τίτλοι σπουδών όλων των 
πτυχιούχων του τµήµατος είναι ισότιµοι, ισάξιοι και δίδονται µέσα από 
συγκεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες είναι ίδιες για όλους τους φοιτητές». 



Καθίσταται προφανές ότι η διοίκηση της ΣΣΑΣ γνώριζε ήδη από τα τέλη 
Νοεµβρίου 2017 ότι οι απουσίες των σπουδαστών στην Ιατρική Σχολή κατά 
τις ηµέρες διεξαγωγής της άσκησης για χειµερινή διαβίωση στο Περτούλι δεν 
ήταν εφικτό να δικαιολογηθούν.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί: 

- Υπάρχει έγγραφη δέσµευση του ΑΠΘ προς τη ΣΣΑΣ για κάλυψη των 
απουσιών µαθηµάτων, εργαστηρίων και κλινικών, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις του στρατιωτικού προγράµµατος της ΣΣΑΣ και σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες που θέτει η διοίκησή της;  

- Δικαιούται το ΑΠΘ να δικαιολογεί απουσίες φοιτητών που εκλαµβάνονται 
ως ειδική κατηγορία; Εάν ναι, οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ αποτελούν ειδική 
κατηγορία φοιτητών;  

- Υπάρχει διάταξη στον κανονισµό λειτουργίας του ΑΠΘ που να επιτρέπει 
τον διαχωρισµό και την ειδική µεταχείριση κατηγοριών φοιτητών, οι 
οποίοι εξαιρούνται από συγκεκριµένες ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις;  

- Για ποιον λόγο η διοίκηση της ΣΣΑΣ παραβιάζει τον κανονισµό 
λειτουργίας που ρητά προβλέπει την µη εκτέλεση στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων όταν υπάρχουν πανεπιστηµιακές υποχρεώσεις;  

- Αληθεύει ότι έχουν αυξηθεί οι φετινές παραιτήσεις των σπουδαστών σε 
σχέση µε πέρυσι; Εάν ναι, παρακαλώ όπως παρασχεθεί ο ακριβής 
αριθµός παραιτήσεων. 
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