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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Α Ι Τ Η Σ Η 

1. Του ΟΤΑ α! βαθµού  µε την επωνυµία «Δήµος Αιγιαλείας» που εδρεύει στο Αίγιο 

της Π.Ε Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, οδός Ανδρέου Λόντου αριθ. 24, µε 

ΑΦΜ 997934121 (Δ.Ο.Υ. Αιγίου), 

2. Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», που 

εδρεύει στο Άνω Βουλωµένο Αιγίου, µε Α.Φ.Μ. 099274177 (Δ.Ο.Υ. Αιγίου) και 

εκπροσωπείται νόµιµα, 

3. Του νπδδ µε την επωνυµία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ» που 

εδρεύει στο Αίγιο, οδός Κορίνθου και Θέτιδος αριθ. 1,  µε Α.Φ.Μ. 099272424 

(Δ.Ο.Υ. Αιγίου]) και εκπροσωπείται νόµιµα, και 

4. του Κανελλόπουλου Δηµητρίου του Ζησίµου, ιατρού ΕΣΥ, Διευθυντή 

ορθοπεδικής κλινικής του Νοσοκοµείου Ανατολικής Αχαΐας, κατοίκου, εκ της 

υπηρεσίας του, του ανωτέρω νοσοκοµείου, Άνω Βουλωµένο Αιγίου, µε ΑΦΜ 

027302179 (Δ.Ο.Υ Αιγίου) 

ΚΑΤΑ 

1. Της Υπουργού  Παιδείας, και 

2.  Του νπδδ/Α.Ε.Ι  µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» που 

εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και 

Ιονίων Νήσων. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Του ΠΔ 52/2022 (ΦΕΚ Α΄ της 7-7-2022) «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, 

Μετονοµασία και Μεταβολή έδρας Τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Πατρών» 

κατά το σκέλος που αποφασίζει την µεταβολή της έδρας του Τµήµατος 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας από το Αίγιο στην 

Πάτρα, και  

2. Κάθε συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως  

******** 

  Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  
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 Στις 8-7-2022 (ηµεροµηνία πραγµατικής κυκλοφορίας) δηµοσιεύθηκε στην ΕτΚ 

το µε αρ. ΠΔ 52/2022 (ΦΕΚ Α΄ της 7-7-2022) µε τίτλο «Ίδρυση, Κατάργηση, 

Συγχώνευση, Μετονοµασία και Μεταβολή έδρας Τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο 

Πατρών». Από το προοίµιο αυτού  προκύπτει ότι για την ανωτέρω έκδοσή του 

ελήφθησαν υπόψη, µεταξύ άλλων, οι  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 

4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 1 έως 

3 του άρθρου, της παραγράφου 5 του ιδίου νόµου, η απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστηµίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 190/29-7-2021), το υπό στοιχεία 

97082/Ζ1/5-8-2021 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων προς τον 

Πρόεδρο του Ανώτατου Συµβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(ΕΘ.Α.Α.Ε.), µε το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώµης από το Συµβούλιο της Αρχής, 

η θετική γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) (συνεδρίαση υπ’ αρ. 25/27-09-2021), που απεστάλη στο 

Υ.ΠΑΙ.Θ. µε το υπό στοιχεία 23590ΕΞ/30-09-2021 έγγραφο του Προέδρου, η υπό 

στοιχεία Φ.1/324/Γ/82806/Β1/5-7-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

(Α΄143) όπως ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την οποία από την έκδοση 

του διατάγµατος αυτού δεν προκαλείται καµία δηµοσιονοµική επίπτωση (δαπάνη και 

εξοικονόµηση) στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 

και του Πανεπιστηµίου Πατρών, η υπ’ αρ. 46/2022 γνωµοδότηση του Συµβουλίου 

της Επικρατείας µε πρόταση της Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονοµικών. 

 Με το διάταγµα αυτό αποφασίσθηκε, µε ηµεροµηνία ισχύος και εφαρµογής του 

την 1-9-2022, µεταξύ άλλων και η µεταβολή της έδρας του Τµήµατος 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας από το Αίγιο στην 

Πάτρα. 

 Το ανωτέρω Τµήµα ιδρύθηκε δυνάµει του Π.Δ 247/17-9-2003 (ΦΕΚ Α΄ 222) ως 

Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Τεχνολογικού Επιστηµονικού  Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι) 

Πατρών/ Παράρτηµα Αιγίου  µε έτος έναρξης το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 και 

εγκαταστάθηκε σε ακίνητο ιδιοκτησίας του τότε Δήµου Αιγίου 70 στρεµµάτων µετά 

κτισµάτων  του ειδικού κτηρίου της πρώην βιοµηχανίας «ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΕΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ», εκ των οποίων επί των 3.637,75 τ.µ., διαµορφώθηκαν τα κτίσµατα, είτε 
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µε µετατροπή και ανάπλασή τους είτε µε νέα κατασκευή που συγκροτούν τις 

εγκαταστάσεις του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας,	 στις οποίες περιλαµβάνονται τα  

εκπαιδευτικά κτήρια  και οι ειδικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστηµών 

αποκατάστασης υγείας, όπως ειδικά γυµναστήρια, αίθουσες εργοθεραπείας, 

φυσιοθεραπείας, υποδοχής και εκγύµνασης ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, σε 

αποτραυµατικές και µετατραυµατικές θεραπείες κλπ. και τα κτήρια διοικητικών 

υπηρεσιών. 

 Στην όλη αυτή προσπάθεια συνέβαλε αποφασιστικά και ουσιαστικά ο δήµος µας, 

τότε Αιγίου, νυν καλλικρατικός Δήµος Αιγιαλείας, α΄ από εµάς τους αιτούντες, αφού 

δώρισε στο ανωτέρω ΤΕΙ, µε το µε αρ. 3208/19-6-2003 µεταβιβαστικό συµβόλαιο 

των συµβολαιογράφων Αιγίου Μαρίας Γιδά το σύνολο των ανωτέρω 70 στρεµµάτων, 

κτισµάτων και εγκαταστάσεων, µε τον όρο  και µάλιστα τη διαλυτική αίρεση της 

εγκατάστασης και έδρας του Τµήµατος το ακίνητο αυτό που βρίσκεται, όπως 

ανωτέρω αναφέρεται, στην κτηµατική περιφέρεια του Δήµου µας.  

 Το επίδικο πλέον Τµήµα, λειτούργησε µε επιτυχία από το πρώτο έτος λειτουργίας 

του (2003-2004) και χορήγησε τα πρώτα πτυχία σε επιτυχώς αποφοιτήσαντες 

σπουδαστές του, το έτος 2007 και έκτοτε µέχρι σήµερα έχουν φοιτήσει περίπου 3.000 

φοιτητές, έχουν αποφοιτήσει του α΄ κύκλου σπουδών  και έχουν καταστεί 

πτυχιούχοι περίπου 2.500 απόφοιτοι αυτού, όπως επίσης οργάνωσε κύκλο 

µεταπτυχιακών σπουδών, χορηγώντας µέχρι και σήµερα µεταπτυχιακό δίπλωµα σε 

διάφορες ειδικότητές του. 

 Από την αρχή της λειτουργίας του, οι υποψήφιοι των ετησίων πανελληνίων 

εξετάσεων το είχαν στις πρώτες προτιµήσεις τους στις δηλώσεις τους για εισαγωγή 

και πάντα καλύπτονταν οι προβλεπόµενες, από την σχετική Υπουργική Απόφαση 

περί Πανελληνίων Εξετάσεων Εισαγωγής σε ΑΕΙ  και ΤΕΙ,  θέσεις εισακτέων.  

Σήµερα η ενεργή φοιτητική κοινότητα υπολογίζεται πλέον των 1000 σπουδαστών 

δεδοµένου ότι είναι τετραετής η φοίτηση και κάθε έτος εισέρχονται τουλάχιστον 170 

νέοι φοιτητές.  

 Η Φυσικοθεραπεία Αιγίου συγκαταλέγεται στις δέκα (10) καλύτερες σχολές 

του Πανεπιστηµίου Πάτρας από πλευράς πλήρωσης θέσεων µε την αντίστοιχη 

υψηλή βάση, γεγονός που αποδεικνύει τα υψηλά ακαδηµαϊκά της κριτήρια. Η 

βάση εισαγωγής φέτος ήταν το «15» και υπερκαλύφθηκαν οι προσφερόµενες θέσεις 

αποδεικνύοντας και το υψηλό επίπεδο των σπουδαστών αφού πρόκειται για φοιτητές 
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που εισήχθησαν από την κατεύθυνση Θετικών Επιστηµών, εξεταζόµενοι σε Βιολογία, 

Χηµεία, Φυσική και Έκθεση, µε µέσο όρο βαθµολογίας πάνω από το 15 που ήταν η 

ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως επίσης και στις έξι (6) σχολές αυτής της ειδικότητας 

σε όλη την Ελλάδα. 

 Επίσης το ανωτέρω Τµήµα οργανώνει µε επιτυχία το Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Θεραπευτική Άσκηση (MSc in Therapeutic 

Exercise) και -Διατµηµατικό ΠΜΣ στις Επιστήµες Αποκατάστασης (MSc 

Rehabilitation Sciences).  

 Οι εκάστοτε εισαχθέντες σπουδαστές λόγω της αρτιότητας των εκπαιδευτικών 

και ειδικών εγκαταστάσεων και  του υψηλού επιστηµονικού έργου και ειδικών 

τεχνικών γνώσεων που παράγεται συστηµατικά από το Τµήµα, σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι, πλην των µαθηµάτων των εργαστηρίων που παρεχόταν και διεξαγόταν  

στις εγκαταστάσεις της Σχολής, συστηµατικά έκαναν πρακτικά µαθήµατα και την 

πρακτική τους άσκηση σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της σχολής συµµετέχουν 

στα κλινικά τους εργαστήρια και στα τρία Νοσοκοµεία της Αχαΐας και συγκεκριµένα 

Νοσοκοµείο Ανατολικής Αχαΐας (Αίγιο), Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο (Ρίο), 

Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» (Πάτρα).  

 Ιδιαίτερα, τα γκρουπ των προς πρακτική άσκηση φοιτητών στην Ορθοπεδική 

Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Αιγίου, στο νοσηλευτικό πρόγραµµα της  οποίας 

έχουν ενταχθεί και ενσωµατωθεί µε απόλυτη επιτυχία και σε άριστη συνεργασία µε 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του όλου Νοσοκοµείου, επιβεβαιώνοντας την 

άριστη συνεργασία τεχνολογικής εκπαίδευσης, πρακτικής εφαρµογής σε πραγµατικό 

πεδίο και επίπεδο νοσοκοµειακής περίθαλψης  και αποκατάστασης.   

 Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας (µε έδρα το Αίγιο), της Σχολής Επιστηµών 

Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστηµίου Πατρών ιδρύθηκε µε τον νόµο 

4610/2019 (ΦΕΚ 4610/07-08-2019/τ. Α') κατόπιν κατάργησης του Τµήµατος 

Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Από το 2003 οπότε και ξεκίνησε την 

λειτουργία του αποτελεί πρότυπο σχολής κάτι που ενισχύεται και από τα υψηλού 

επιπέδου προγράµµατα σπουδών και προσαρµόσθηκε στο πλαίσιο της 

ανωτατοποίησης των Τ.Ε.Ι και έκτοτε λειτουργεί στο θεσµικό αυτό πλαίσιο. 

Παρόλα αυτά, η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Πατρών φέρεται  να έχει 

«εκπονήσει» αφ’ εαυτής και ύστερα από απόφασή της που ελήφθη στις 10-9-2020, 

µετά την νοµοθετική παρέµβαση µε τον ν. 4610/2019, το από  Μαρτίου 2021 

«Στρατηγικό σχέδιο για την Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου 
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Πατρών», στο οποίο µάλιστα, όπως αναλύεται κατωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη γενικά 

κριτήρια όπως έλλειψη διοικητικού προσωπικού, υποστελέχωση διδακτικού  και 

τεχνικού προσωπικού κλπ., λειτουργία Τµηµάτων σε 6 διαφορετικές πόλεις και 

ορίζοντας ως στόχο, επίσης κριτήριο εκτός αυτών που προβλέπει ο νόµος, την   

«συγκέντρωση» όλων των σχολών του Πανεπιστηµίου Πατρών στην ίδια πόλη,  

πρότεινε ως λύση, µεταξύ άλλων την «µεταφορά της έδρας του Τµήµατος 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας από το Αίγιο στην 

Πάτρα» χωρίς καν να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε απόφαση – ερώτηµα της 

καθής Υπουργού, προς την  Σύγκλητο, όπως ο νόµος ορίζει. 

       Επίσης  το ανωτέρω «Στρατηγικό σχέδιο για την Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική 

Ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Πατρών», «ενεκρίθη» από την εκπονήσασα αυτό, 

Σύγκλητο του καθού ΑΕΙ, στην συνεδρίαση της 22-3-2021 και στην συνέχεια το 

ανωτέρω εγκεκριµένο Στρατηγικό Σχέδιο διεβιβάσθη στο Ανώτατο Συµβούλιο 

Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε) και «ενεκρίθη» και από αυτήν, 

όπως προκύπτει από το µε αρ. πρωτ. 21426/ΕΞ/11.5.2021 έγγραφο του Προέδρου του 

Ανωτάτου Συµβουλίου αυτής.  

        Στην συνέχεια και χωρίς και πάλι να έχει τεθεί αρµοδίως το σχετικό 

ερώτηµα και άνευ ουδεµιάς απόφασης της καθής Υπουργού, η Σύγκλητος του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, κατά την 190/29.7.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, 

«ενέκρινε» «την εισήγηση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγµατος που αφορά στην 

ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, µετονοµασία και µεταβολή έδρας Τµηµάτων του 

Ιδρύµατος σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική 

Ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Πατρών», η οποία ενώ στις γενικές παραδοχές της 

αναφέρει ότι «ο απώτερος στόχος του σχεδίου είναι ο εξορθολογισµός των 

ακαδηµαϊκών µονάδων που κατ' ουσίαν προσαρτήθηκαν στο Ίδρυµα δυνάµει 

προγενέστερων νοµοθετικών ρυθµίσεων, ενώ εξ άλλου στο σχέδιο παρατίθενται οι 

απαιτούµενες λεπτοµέρειες για ακαδηµαϊκά θέµατα, για τη λειτουργία των 

ακαδηµαϊκών µονάδων, καθώς και προβλέψεις που απαιτούνται λόγω των 

επερχόµενων αλλαγών (όπως θέµατα φοίτησης και ένταξης φοιτητών, ένταξης µελών 

ΔΕΠ και λοιπού διδακτικού/εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού, θέµατα 

εγκαταστάσεων και υποδοµών και µεταβατικές διατάξεις)», στην σχετική εισήγηση 

της Συγκλήτου για το ίδιο το Σχέδιο ρητά αναφέρεται ότι «Η εξεύρεση σηµαντικών 

χώρων λειτουργίας των εργαστηρίων του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
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Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας στην Πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας στο Ρίο 

είναι προαπαιτούµενο για την ολοκλήρωση της προτεινόµενης µεταβολής». 

Μετά τα ανωτέρω, προωθήθηκε το σχέδιο του Π.Δ για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έκδοσής του, στο πλαίσιο της οποίας ο Δήµος µας στις 21 Φεβρουαρίου 

2022 υπέβαλε  στη Γεν. Γραµµατεία Ανώτατης Εκπαίδευσης, αίτηµα να µας 

γνωστοποιηθεί η απόφαση της Υπουργού Παιδείας µε το ερώτηµα αυτής προς το 

Πανεπιστήµιο Πατρών για την διατύπωση γνώµης επί ερωτήµατος του άρθρου 5 

παρ.2 του Ν. 4485/2017, ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση της διαδικασίας τόσο από 

την πλευρά της ερωτώσας Υπουργού, όσο και από την πλευρά του καθού ΑΕΙ, για 

την συνδροµή των προϋποθέσεων της, µε το σχέδιο του Π.Δ, προτεινόµενης ρύθµισης 

ειδικά της µεταφοράς (µόνον) της έδρας του Τµήµατος  της  Φυσικοθεραπείας από το 

Αίγιο στην Πάτρα. 

 Με το υπ' αριθµ. πρωτ. 21108/21/24-2-2022 έγγραφό της, η Γενική Γραµµατεία  

της Ανωτάτης Εκπαίδευσης της καθής Υπουργού παραδέχθηκε ότι δεν είχε 

υποβληθεί εκ  µέρους της Υπουργού το ειδικό αυτό ερώτηµα στη ανωτέρω 

διαδικασία διατύπωσης γνώµης, όπως απαιτεί το άρθρο 5 παρ.2  του ανωτέρω νόµου, 

µε την επισήµανση -αιτιολόγηση της παράλειψης αυτής ότι «οι προθεσµίες είναι 

ενδεικτικές» !!! 

 Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε κατάληξη της όλης αυτής (προδικασίας) είναι η 

δηµοσίευση του ΠΔ 52/2022 (ΦΕΚ Α΄ της 7-7-2022) µε τίτλο «Ίδρυση, Κατάργηση, 

Συγχώνευση, Μετονοµασία και Μεταβολή έδρας Τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο 

Πατρών», µε το οποίο αποφασίζεται η µεταβολή της έδρας του Τµήµατος 

Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας από το Αίγιο στην Πάτρα. 

 ΙΙ. Κατά της προσβαλλόµενης πράξης, η οποία συνιστά κραυγαλέα περίπτωση 

παράνοµης, αντιφατικής και ατυχούς προσπάθειας υιοθέτησης και υλοποίησης µη 

νοµίµων και «ατεκµηρίωτων» αιτηµάτων-προτάσεων που διατυπώθηκαν, από το 

υπόχρεο προς γνώµη όργανο, χωρίς την προηγούµενη χρονικά και διαδικαστικά 

θέση αρµοδίως σχετικών ερωτηµάτων και πρόσκληση προς απάντηση, προς το 

αποφασίζον όργανο επί των απαιτήσεων και προϋποθέσεων που θέτει ο νοµοθέτης 

και επίσης  επιβεβαίωση  της υπέρβασης της σχετικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης, 
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αφού από την «εισαχθείσα» ρύθµιση σαφώς αποδεικνύεται ότι αυτή εξυπηρετεί και 

ικανοποιεί σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους νοµοθετήθηκε,    

προσφεύγουµε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και ζητούµε την ακύρωσή της, κατά το 

σκέλος που µεταφέρεται η έδρα του ανωτέρω Τµήµατος από το Αίγιο στην Πάτρα, 

για τους κατωτέρω  αναφερόµενους λόγους και όσους προσθέσουµε νόµιµα και 

παραδεκτά. 

 Η  παρούσα αίτησή µας  υποβάλλεται και ασκείται εµπρόθεσµα και παραδεκτά  

αφού για την ακύρωση της προσβαλλόµενης πράξης έχουµε, έκαστος εξ ηµών έχει 

άµεσο, προσωπικό και ενεστώς έννοµο συµφέρον. 

Ειδικότερα: 

Ο α΄ εξ ηµών Δήµος Αιγιαλείας µε έννοµο συµφέρον ασκεί την κρινόµενη 

αίτηση, επιδιώκοντας την ακύρωση των κατά τα προεκτεθέντα προσβαλλοµένων 

κανονιστικών διατάξεων, ώστε να παραµείνει η πόλη του Αιγίου ως έδρα του 

µεταφεροµένου  τµήµατος (ΣτΕ 1268/2016), έδρα και εγκαταστάσεις για τις οποίες 

διέθεσε ως δωρητής σηµαντική κτηµατική του περιουσία, επί µία εικοσαετία 

παραµένει αρωγός του Τµήµατος σε όλες της µορφές υποστήριξης που έχουν 

οδηγήσει τον εκπαιδευτικό αυτό  θεσµό και τους διδάσκοντες και διδασκοµένους του 

στην πλήρη ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία και την ζωή της πόλης του Αιγίου.  

Το β΄ από εµάς Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», ήτοι σωµατείο του 

νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκοµείου µας,  µεταξύ των σκοπών του 

έχει και την προάσπιση των δικαιωµάτων των µελών του για αναβάθµιση των δοµών 

και υπηρεσίας υγείας στην πόλη του Αιγίου, στις οποίες περιλαµβάνεται  και η 

πλήρης υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τµήµατος της Φυσικοθεραπείας 

στο Νοσοκοµείο του Αιγίου, µε την διάθεση προσωπικού για την πρακτική άσκηση 

των φοιτητών του, την τεχνική αναβάθµιση των υλικοτεχνικών υποδοµών του και  

την θέση τους στην υπηρεσία του προγραµµατισµού εργαστηρίων  και σεµιναρίων 

στους χώρους  ιδιαίτερα της Ορθοπεδικής και Νευρολογικής Κλινικής. 

Το γ΄ από εµάς νπδδ µε την επωνυµία Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου,  συνασκεί 

την παρούσα Αίτηση, µετ’ εννόµου συµφέροντος διότι έχων την έδρα του στην πόλη 
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του Αιγίου και µέλη του επιστήµονες πτυχιούχους Α.Ε.Ι θίγεται άµεσα από τις 

ρυθµίσεις του προσβαλλόµενου Π.Δ, το οποίο αξιολογεί την πόλη του Αιγίου, η 

οποία διέθεσε σηµαντική ακίνητη περιουσία της,  ως µη πληρούσα τις θεσµικές 

προϋποθέσεις για να αποτελεί έδρα Τµήµατος  Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος, την 

στιγµή που έχουν έδρα σε αυτό σηµαντικές θεσµικές και κρατικές οντότητες όπως 

Πρωτοδικείο Αιγίου, Ιατρικός Σύλλογος, Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), 

Ε.Φ.Κ.Α., Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνοµικό Τµήµα, Κτηµατολογικό Γραφείο 

κ.α., ήτοι για θέµα τοπικής µεν εµβέλειας  ουχί όµως περιορισµένης που να το 

καθιστά ήσσονος σηµασίας αφού η µεταφορά της έδρας του συγκεκριµένου τµήµατος 

από το Αίγιο στην Πάτρα, δεν δικαιολογείται από επιστηµονικούς, οργανωτικούς και 

κοινωνικούς λόγους, όπως και είναι αντίθετη  µε τις βασικές οργανωτικές αρχές της 

παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης  και σύνδεσής της µε την λειτουργία των 

κρατικών δοµών υγείας της περιοχής µας και την καθιστά γενικότερου 

ενδιαφέροντος, επί του οποίου ο Δικηγορικός Σύλλογος οφείλει,  κατ’ άρθρο 90 του 

ήδη ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) να παρεµβαίνει και να ασκεί 

ένδικα βοηθήµατα επί δηµοσίων υποθέσεων και σχέσεων πολίτη – Κράτους που 

αφορούν την εδαφική αρµοδιότητα  εντός της οποίας ασκούν τα καθήκοντά τους, τα 

µέλη του (βλ. αντί άλλων σκέψεις στις αποφάσεις µε αρ. Σ.τ.Ε. 3345, 3351/2013 

Ολοµ.). 

Τέλος, ο δ΄ από εµάς, ως Δ/ντής της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 

Ανατ. Αχαΐας στο Αίγιο σε συνεργασία µε το επίδικο τµήµα, υποδέχεται του φοιτητές 

του Τµήµατος που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Νοσοκοµείο αυτό,   έχει 

συνδέσει, µε επιτυχία επί πολλά έτη,  την κάλυψη των υπερτοπικών αναγκών της 

όλης περιφέρειας της Ανατ. Αχαΐας για νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό στον 

χώρο της αποκατάστασης Υγείας, µε το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών του Τµήµατος αλλά και την προώθηση της εφαρµογής της συνεργασίας 

θεωρίας (παρεχόµενη από το Τµήµα) και πράξης (επί του πραγµατικού πεδίου στο 

Νοσοκοµείο) µε την συµµετοχή της Κλινικής που διευθύνει και  του επιδίκου 

Τµήµατος σε όλες τις επιστηµονικές εκδηλώσεις  τους, αµοιβαίως, όπως Σεµινάρια, 

Συνέδρια, επιστηµονικές Ηµερίδες κλπ., γνώση και εµπειρία που εκατέρωθεν θα 
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στερηθούν, λόγω της προσβαλλόµενης πράξης, τόσο η Ορθοπεδική Κλινική  του 

Νοσοκοµείου, όσο και το επίδικο «µεταφερόµενο» από το Αίγιο Τµήµα.          

Ειδικότερα:  

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Α' 114) η 

ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και κατάτµηση Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. 

πραγµατοποιείται µε αναλογική εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 5 

του ίδιου νόµου.  

Στο τελευταίο αυτό άρθρο 5, υπό τον τίτλο «Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, 

µετονοµασία, κατάργηση και µεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. - Παραρτήµατα Α.Ε.Ι.», 

ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε 

πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, 

µετονοµάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και µεταβάλλεται η έδρα τους, όταν: α) είναι 

αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης 

εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστηµονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών 

πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από 

τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ετήσιο 

αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων ανά µέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή γ) η λειτουργία 

µεµονωµένων Α.Ε.Ι. όχι µόνο δεν δικαιολογείται επιστηµονικά αλλά, αντιθέτως, 

δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή δ) συνάδει 

µε τις οικονοµικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας 

ή µιας συγκεκριµένης περιφέρειας. 2. [όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 191 παρ. 1 του ν. 4823/2021, Α' 136] Για την έκδοση του προεδρικού 

διατάγµατος της παρ. 1 απαιτείται γνώµη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυµάτων, 

εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και γνώµη της Εθνικής Αρχής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων 

της παρ. 1. Η Σύγκλητος και η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποβάλλουν τη γνώµη τους µέσα σε 
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τριάντα (30) ηµέρες από την παραλαβή ερωτήµατος που τις απευθύνει ο Υπουργός 

Παιδείας και Θρησκευµάτων. .” 

Κατά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, όπως προκύπτει από τα 

περιστατικά που αναφέρονται ανωτέρω και παρατίθεται και στο προοίµιο της  

προσβαλλόµενης, ως ληφθέντα υπόψη,    στην υπό κρίση περίπτωση  εµφιλοχώρησαν 

παραβάσεις τόσο της εξωτερική, όσο και της εσωτερικής νοµιµότητας της 

προσβαλλόµενης που την καθιστούν ακυρωτέα.  

Ειδικότερα: 

1. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

Από την παράθεση των ανωτέρω διατάξεων και την σχετική επί αυτών νοµολογία του 

Δικαστηρίου Σας, κατά την έννοια του νόµου για την έκδοση της κανονιστικής 

πράξης µε την οποία, µεταξύ άλλων,  µεταβάλλεται η έδρα τµήµατος Α.Ε.Ι  

απαιτείται και η γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύµατος, σύµφωνα µε την 

παρ. 2 του άρθρου 5 ειδικώς ως προς την συνδροµή των προϋποθέσεων που 

αναφέρονται  στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου  5. 

Η γνώµη αυτή υποβάλλεται µετά την  αποστολή ερωτήµατος που της απευθύνει ο 

υπουργός και την παραλαβή του από την Σύγκλητο, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του 

νόµου αλλά και τις βασικές αρχές της διοικητικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις 

οποίες η γνώµη του γνωµοδοτούντος οργάνου «διατυπώνεται µετά από ερώτηµα 

του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα1» ενώ η οποιαδήποτε 

ανεπίκαιρη  διατύπωση ή υποβολή απόψεων, θέσεων ή αιτηµάτων, µε 

πρωτοβουλία  του αναρµοδίου, πριν το ερώτηµα,  οργάνου  δεν πληροί την 

απαίτηση του νοµοθέτη  και δεν συνιστά την προβλεπόµενη, εκ του νόµου,  γνώµη 

αλλά συνιστά απλή πρόταση, την οποία ο νοµοθέτης, υπό το πρίσµα του άρθρου 16 

του Συντάγµατος, την έχει αποκλείσει ρητά και την οποία µάλιστα στην αρχική 

µορφή της σχετικής διάταξης, όπως ίσχυε κατά την  εν θέµατι διαδικασία  την είχε 

θεσπίσει ως «σύµφωνη», αφού η διάταξη της παρ.  2 του άρθρου, µέχρι την 3-8-

2021, όριζε ρητά ότι «2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

                                                             
1 Βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 14η Έκδοση, σελ. 147 παρ. 137 και τις εκεί 
υποσηµειώσεις και νοµολογία 
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Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του 

οικείου Α.Ε.Ι., που παρέχεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των µελών της, και 

γνώµη της Α.ΔΙ.Π., στην οποία ο Υπουργός απευθύνει ερώτηµα, πραγµατοποιείται η 

µετονοµασία, µεταβολή έδρας Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. ή γνωστικού αντικειµένου 

Τµήµατος», η οποία και τροποποιήθηκε στην µορφή που ελήφθη υπόψη κατά την 

επεξεργασία του προσβαλλόµενου (τότε προτεινόµενου σχεδίου ΠΔ) από το Ε΄ 

Τµήµα του Δικαστηρίου Σας, στις 3-8-2021, µε το άρθρο 191 παρ.2 του Ν.4823/2021, 

ΦΕΚ Α 136/3.8.20212. 

Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι ο καθιερωθείς,  µε το ανωτέρω άρθρο 5 παρ.2 

του Ν. 4458/2017, τύπος της διατύπωσης γνώµης ως προς την συνδροµή των 

προϋποθέσεων  της  παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4485/2017,  όχι µόνον είναι 

ουσιώδης και διατεταγµένος για την έκδοση της συγκεκριµένης κανονιστικής 

πράξης  αλλά επιβάλλεται να τηρείται επικαίρως  (πάντα µετά από προηγούµενο 

ερώτηµα του αποφασίζοντος)  και ουσιαστικώς το γνωµοδοτούν όργανο (να 

απαντά/τεκµηριώνει ειδικά στο ερώτηµα περί της συνδροµής ή µη των 

ουσιαστικών προϋποθέσεων και κριτήριων του νόµου, όπως καθορίζονται και 

απαριθµούνται στην παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 4588/2017, ως νυν ισχύει). 

     Επίσης, στην υπό κρίση περίπτωση το ουσιώδες του ανωτέρω τύπου 

επιβεβαιώνεται από το ότι η διαδικαστική ενέργεια της γνώµης αυτής, µετά από 

προηγούµενο ερώτηµα του αποφασίζοντος οργάνου, έχει ιδιαίτερη σηµασία όχι 

µόνον για την καλή λειτουργία της Διοίκησης, µε σκοπό την εξυπηρέτηση του 

δηµοσίου συµφέροντος, όπως καθορίζεται από τον νόµο µε τα κριτήρια που 

                                                             

2 Ο δε νεότερος νοµοθέτης θέτει ρητά ως προϋπόθεση, για την έκδοσή της, να υφίσταται 

αιτιολογηµένη ανάγκη, για την λήψη του συγκεκριµένου µέτρου π.χ µεταβολή έδρας (Βλ. τα 

επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΔ΄, 14 Ιουλίου 2022, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, για 

την ψήφιση του ν/σ του Υπουργείου Παιδείας «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. µε την 

κοινωνία και λοιπές διατάξεις»)  
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θεσπίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 4588/2017 αλλά και για τον 

δικαστικό έλεγχο της προσβαλλόµενης πράξης, η οποία ως κανονιστική δεν 

ελέγχεται ακυρωτικώς για ανεπαρκή, γενική-αόριστη και ασαφή αιτιολογία παρά 

µόνον για υπέρβαση  ή παραγνώριση των όρων της νοµοθετικής εξουσιοδότησης.  

      Από τα στοιχεία της διαδικαστικής ροής  για την έκδοση του προσβαλλόµενου 

Π.Δ, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι δεν τηρήθηκε ο ανωτέρω 

ουσιώδης τύπος της διαδικασίας αφού: 

     Χωρίς να έχει προηγηθεί το ειδικό ερώτηµα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 

του Ν. 4485/2017 από την αρµόδια Υπουργό Παιδείας, η Πρυτανεία του 

Πανεπιστηµίου Πατρών «εκπόνησε» αφ’ εαυτής το από  Μαρτίου 2021 

«Στρατηγικό σχέδιο για την Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου 

Πατρών», στο οποίο µάλιστα, όπως αναλύεται κατωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη γενικά 

και προϋπάρχοντα προβλήµατα στο ΑΕΙ των Πατρών, όπως έλλειψη διοικητικού 

προσωπικού, υποστελέχωση διδακτικού  και τεχνικού προσωπικού κλπ., λειτουργία 

Τµηµάτων σε 6 διαφορετικές πόλεις και ορίζοντας ως στόχο, επίσης κριτήριο, εκτός 

αυτών που προβλέπει ο νόµος, την   «συγκέντρωση» όλων των σχολών του 

Πανεπιστηµίου Πατρών στην ίδια πόλη.  

     Το ανωτέρω «Στρατηγικό σχέδιο για την Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του 

Πανεπιστηµίου Πατρών», «ενεκρίθη» από την εκπονήσασα αυτό, Σύγκλητο του 

καθού ΑΕΙ, στην συνεδρίαση της 22-3-2021 και στην συνέχεια το ανωτέρω 

εγκεκριµένο Στρατηγικό Σχέδιο διεβιβάσθη στο Ανώτατο Συµβούλιο Εθνικής Αρχής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε) και “ενεκρίθη” και από αυτήν, όπως προκύπτει 

από το µε αρ. πρωτ. 21426/ΕΞ/11.5.2021 έγγραφο του Προέδρου του Ανωτάτου 

Συµβουλίου αυτής.  

Στην συνέχεια και χωρίς και πάλι να έχει τεθεί αρµοδίως το σχετικό ερώτηµα και 

άνευ ουδεµιάς σχετικής απόφασης της καθής Υπουργού, η Σύγκλητος του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, κατά την 190/29.7.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, 

«ενέκρινε» και πάλι «την εισήγηση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγµατος που αφορά 

στην ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, µετονοµασία και µεταβολή έδρας Τµηµάτων του 
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Ιδρύµατος σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική 

Ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Πατρών». 

     Αυτές όµως οι αυτόνοµες «εγκριτικές» διαδικασίες δεν µπορούν να 

«θεραπεύσουν» την παράβαση του ανωτέρω ουσιώδους τύπου που απαιτεί «γνώµη» 

της Συγκλήτου, µετά από προηγούµενο ερώτηµα της Υπουργού, διότι από την 

παραλαβή και µόνον, του ερωτήµατος από την Σύγκλητο, αυτή καθίσταται, κατά 

χρόνον, αρµόδια για την διατύπωση της ζητούµενης γνώµης, η οποία πρέπει να 

απαντά επίκαιρα στο ειδικό θέµα στης συνδροµής των προϋποθέσεων της παρ. 1 

του άρθρου 5 του Ν. 4588/2017.   

      Από την απλή ανάγνωση των κριτηρίων του ανωτέρω «Σχεδίου» και των όρων 

που θέτει ο νόµος, σαφώς προκύπτει ότι όχι µόνον δεν ταυτίζονται αλλά 

διαφοροποιούνται έως είναι αντίθετα και ασύµβατα µε τα, από τον νόµο, θεσπιζόµενα 

και όφειλε η Διοίκηση, δια της κ. Υπουργού, να είχε απευθύνει στο ερώτηµά της που 

δεν υπήρξε σε οποιαδήποτε φάση της επίδικης διαδικασίας. 

    Η παράλειψη της, εκ του νόµου,  αποστολής ειδικού υπουργικού ερωτήµατος 

περί της συνδροµής των όρων της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4485/2017 

επιβεβαιώνεται και από το περιεχόµενο του Σχεδίου αυτού, το οποίο αν πράγµατι 

συνιστούσε «γνώµη», µετά από ερώτηµα του αποφασίζοντος οργάνου, θα περιείχε 

απαντήσεις µε τις διαπιστώσεις  συγκεκριµένων αναγκών, ανεπάρκειες και 

δυσλειτουργίες τεχνικές και διοικητικές, στατιστικά στοιχεία για δυσανάλογα µεγάλο 

ή µικρό ετήσιο αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων ανά µέλος ΔΕΠ και ειδικότερα για το 

Τµήµα της Φυσικοθεραπείας και οπωσδήποτε θα είχε λάβει υπόψη του και τις 

οικονοµικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες αλλά και δυνατότητες της 

περιφέρειας  του Δήµου µας, ο οποίος, από την εγκατάσταση του Τµήµατος, όχι 

µόνον στάθηκε αρωγός αλλά συνέβαλε σηµαντικά στην ενσωµάτωσή του στην 

κοινωνική  και πνευµατική ζωή της περιφέρειάς µας. 

      Αντίθετα ανωτέρω Σχέδιο όχι µόνον δεν επιβεβαιώνεται ότι δεν συντρέχει 

οποιαδήποτε από τα ανωτέρω κριτήρια-προϋποθέσεις, όπως προκύπτει από τα 

ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσας, αναφερόµενα αλλά και από τα στοιχεία του 

φακέλου  και τις παραδοχές του ιδίου του σχεδίου, στο οποίο  συνοµολογείται όχι 
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µόνον η έλλειψη οποιασδήποτε αρνητικής διαπίστωσης και  διαφοροποίησης ιδίως 

µετά την ανωτατοποίηση του Τµήµατος π.χ. στο εκπαιδευτικό έργο αλλά στην 

πρακτική άσκηση αφού αυτή διατηρείται και  στα τρία υπάρχοντα νοσοκοµεία 

(Πάτρας, Ρίου και Αιγίου) αλλά και η δηµιουργούµενη «νέα ανάγκη»  για 

εγκαταστάσεις και εργαστήρια αφού εγκαταλείπονται οι άρτιες υποδοµές του 

Αιγίου, αφού στην σχετική εισήγηση της ιδίας Συγκλήτου για το ίδιο το Σχέδιο ρητά 

αναφέρεται ότι «Η εξεύρεση σηµαντικών χώρων λειτουργίας των εργαστηρίων του 

Τµήµατος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας στην 

Πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας στο Ρίο είναι προαπαιτούµενο για την 

ολοκλήρωση της προτεινόµενης µεταβολής». 

      Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει και αποδεικνύεται ότι, στην υπό κρίση 

περίπτωση, η λήψη της προηγούµενης γνώµης της Συγκλήτου, µετά όµως από 

ερώτηµα του αποφασίζοντος οργάνου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 

του Ν. 4485/2017 επί της συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του ιδίου 

άρθρου, τόσο εκ του νόµου όσο και «κατά  γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, 

αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας»,  η έλλειψη του οποίου καθιστά την 

πράξη ακυρωτέα (ΣτΕ  2970/1983). 

        Επειδή από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το από  Μαρίου 2021 

«Στρατηγικό σχέδιο για την Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του 

Πανεπιστηµίου Πατρών» πρότεινε ως λύση, µεταξύ άλλων την «µεταφορά της 

έδρας του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας 

από το Αίγιο στην Πάτρα» χωρίς καν να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε απόφαση 

– ερώτηµα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 4485/2017, εκ µέρους της 

καθής Υπουργού, δεν συνιστά παρά «πρόταση» και όχι «γνώµη», όπως ο νόµος την 

ορίζει στις ανωτέρω διατάξεις, στην υπό κρίση περίπτωση παραβιάσθηκε ο ουσιώδης 

τύπος της διαδικασίας, η προσβαλλόµενη απόφαση είναι µη νόµιµη λόγω 

παραβάσεως ουσιώδους τύπου που έχει ταχθεί για την ενέργεια της πράξης, υπό την 

έννοια της διατάξεως του άρθρου 48 περ. 2 του π.δ/τος 18/1989 και για τον λόγο αυτό  

η προσβαλλόµενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί. 
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2. ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ-ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ: 

Όπως παγίως πλέον νοµολογείται (βλ. αντί άλλων ΣτΕ (βλ. Σ.τ.Ε. 1013/2013 Ολοµ., 

1268/2016, 32/1990 (7µ.), ) «κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 16 του 

Συντάγµατος, η ανώτατη εκπαίδευση, σκοπός της οποίας είναι η προαγωγή και 

µετάδοση της επιστηµονικής γνώσης µε την έρευνα και τη διδασκαλία, παρέχεται από 

αυτοτελή ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τις 

αρχές της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των ιδρυµάτων 

αυτών. Ειδικότερα, η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, η οποία εγγυάται την 

αδέσµευτη επιστηµονική έρευνα και διδασκαλία, αποτελεί ατοµικό δικαίωµα του 

πανεπιστηµιακού ερευνητή ή διδασκάλου, το οποίο ασκείται ως οργανωµένη 

δραστηριότητα µέσα στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστηµιακών 

ιδρυµάτων. Η αρχή δε της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. έχει ως περιεχόµενο την 

εξουσία των ιδρυµάτων αυτών να αποφασίζουν για τις δικές τους υποθέσεις µε δικά 

τους όργανα, της κρατικής εποπτείας περιοριζόµενης στην άσκηση ελέγχου νοµιµότητας 

επί των πράξεων των οργάνων αυτών. Η ανωτέρω εξουσία των Α.Ε.Ι. περιορίζεται 

στην εφαρµογή των κανόνων δικαίου που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία 

τους, δεν περιλαµβάνει όµως και το δικαίωµα θέσπισης των σχετικών κανόνων ή της 

σύµπραξης στην παραγωγή τους, και µάλιστα κατά τρόπο δεσµευτικό για τα όργανα που 

θεσπίζουν τους κανόνες δικαίου, πράγµα που προϋποθέτει όχι απλώς αυτοδιοίκηση, 

αλλά αυτονοµία των εν λόγω ιδρυµάτων, η οποία δεν τους έχει παραχωρηθεί από το 

Σύνταγµα. Η παροχή στα Α.Ε.Ι. εξουσίας να εκδίδουν κανονιστικές πράξεις είναι 

δυνατή µόνον ύστερα από χορήγηση ειδικής και ορισµένης νοµοθετικής εξουσιοδότησης 

προς ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων ή θεµάτων τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, 

κατά τους όρους του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος. Με το συνταγµατικό αυτό 

πλαίσιο, η θέσπιση των κανόνων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των 

Α.Ε.Ι. ανήκει στην αρµοδιότητα της νοµοθετικής λειτουργίας και ασκείται από τα 

όργανα και µε τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγµα. Κατά την άσκηση της 

αρµοδιότητάς του αυτής ο νοµοθέτης διαθέτει ευρύτατα περιθώρια εξουσίας και δεν 

υποχρεούται να ακολουθήσει ορισµένο οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο, πρέπει 
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όµως να οργανώνει τα  Α.Ε.Ι. ενόψει των εκάστοτε κρατουσών επιστηµονικών, 

οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, διασφαλίζοντας, παραλλήλως, την πλήρη 

αυτοδιοίκησή τους και την ακώλυτη άσκηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και 

επιλέγοντας ρυθµίσεις πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει κάθε 

φορά). 
 

      Επίσης, όπως ανωτέρω αναφέρεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 ορίζει ότι 

του Ν. 4588/2017, ορίζει ότι «1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση 

των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και 

καταργούνται Α.Ε.Ι. και µεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:  

α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων αναγκών για την ανάπτυξη της 

ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστηµονικών, καλλιτεχνικών και 

τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για 

την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια 

από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή  

β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ετήσιο αριθµό φοιτητών ή 

αποφοίτων ανά µέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή  

γ) η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι. όχι µόνο δεν δικαιολογείται επιστηµονικά αλλά, 

αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή 

 δ) συνάδει µε τις οικονοµικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις 

δυνατότητες της χώρας ή µιας συγκεκριµένης περιφέρειας». 

         Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι ουσιαστική διαπίστωση της συνδροµής 

των ανωτέρω προϋποθέσεων συνιστά και την δικαιολογητική βάση της γνώµης της 

Συγκλήτου και την τεκµηρίωση της επιβεβαίωσης ότι η θεσπιζοµένη, µε την τελική 

κανονιστική πράξη, ρύθµιση βρίσκεται εντός της ειδικής νοµοθετικής 

εξουσιοδοτήσεως   του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.4485/2017, αφού κρίνεται παγίως ότι 

«οι κανονιστικές πράξεις δεν απαιτείται να φέρουν αιτιολογία ως εκ τούτου, ελέγχονται 

µόνον από την άποψη της συνδροµής των όρων της εξουσιοδότησης µε βάση την οποία 

εκδίδονται, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της» (βλ. ΣτΕ 781/2022 και 

την εκεί νοµολογία (ΣτΕ 3002/2017, 3394/2014, πρβλ. ΣτΕ 800/2014 επτ. κ.ά.). 
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      Και τούτο διότι η αξιολόγηση από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση των 

κριτηρίων που θέτει η εξουσιοδοτική διάταξη (εν προκειµένω το άρθρο 5 παρ. 1 του 

ν. 4485/2017), η οποία δεν είναι απαραίτητο να περιέχεται στην ίδια την κανονιστική 

ρύθµιση αλλά µπορεί να προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές πράξεις ή και άλλα 

στοιχεία του φακέλου (Σ.τ.Ε. 1210/2010 Ολοµ.), ανήκει στην ουσιαστική κρίση της 

Διοίκησης, η οποία εκφεύγει, καταρχήν, του δικαστικού ελέγχου (Σ.τ.Ε. 3188/2004, 

456/2010) και ελέγχεται µόνον αν προβάλλεται µε συγκεκριµένους ισχυρισµούς ή 

προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση θεσπίστηκε 

κατά πρόδηλη παραγνώριση των κριτηρίων και των όρων της εξουσιοδοτικής 

διάταξης (Σ.τ.Ε. 1437/2013 7µ, 800/2014 {7µ.} ). 

    Με βάση λοιπόν τα όσα έγιναν δεκτά από την προδικασία της, µε πρωτοβουλία 

της Συγκλήτου, υποβολής «πρότασης» του ανωτέρω Σχεδίου και  ακόµα τα όσα 

διατυπώθηκαν ως «γνώµη» από το  Ανώτατο Συµβούλιο Εθνικής Αρχής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε), για το επίδικο σκέλος του προσβαλλόµενου Π.Δ, δεν 

προκύπτει ειδική αναφορά διαπίστωσης µίας έστω περιπτώσεως συνδροµής µιας 

έστω προϋποθέσεως που θέτει ο νοµοθέτης στο άρθρο 5 παρ.  1 του ν. 4485/2017. 

Ειδικότερα στις 24 σελίδες του Σχεδίου, πλην των γενικών αναφορών που 

επαναλαµβάνουν τις διατάξεις του νόµου και των προθέσεων της Συγκλήτου  για 

«την   «συγκέντρωση» όλων των σχολών του Πανεπιστηµίου Πατρών στην ίδια 

πόλη», για  την επίδικη µεταβολή της έδρας του Τµήµατος της Φυσιοθεραπείας από 

το Αίγιο στην Πάτρα, παρατίθενται οι εξής αναφορές: 

-ως τρίτη ενότητα  της συνολικής «πρότασης» (ενότητα (µόνον) µεταφοράς 

έδρας)3  

-ως «αιτιολόγηση» της µοναδικότητας  του µέτρου (µεταφοράς), η οποία 

συνίσταται στις εξής παραδοχές «Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών 

Αποκατάστασης Υγείας λειτουργεί στην πόλη του Αιγίου, µακριά από το 

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου και τα υπόλοιπα τµήµατα της Σχολής που είναι στην 

πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας στο Κουκούλι. Προτείνεται η µεταφορά του Τµήµατος 

Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας. Η προφανής 
                                                             
3 Οι άλλες δύο ενότητες είναι κατά το Σχέδιο α) αυτή της πρότασης αναδιάρθρωσης της Γεωπονικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και β) της πρότασης απορρόφησης του Τµήµατος 
Μουσειολογίας από το Τµήµα Ιστορίας- Αρχαιολογίας µε ταυτόχρονη µεταφορά της έδρας του 
Τµήµατος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στην Πάτρα  
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συνέργεια του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας µε την Ορθοπεδική Κλινική του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου είναι επ’ ωφελεία των φοιτητών»,   από τις οποίες 

εξάγεται: 

-όχι µόνον  συνοµολόγηση της πλήρους ανυπαρξίας πλήρωσης τινός εκ του νόµου 

προϋποθέσεων αφού η γεωγραφική απόσταση των εγκαταστάσεων του Τµήµατος 

(Αίγιο) από τα λοιπά τµήµατα της όλης Σχολής Επιστηµών Υγείας, δεν συνιστά  

αυτοτελή προϋπόθεση για την µεταφορά της έδρας ούτε επίσης ειδικά η απόσταση 

από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείου του Ρίου απετέλεσε κώλυµα ορθής διεξαγωγής 

µαθήµατων  και πρακτικής αφού τόσο χιλιοµετρικώς (25 χιλ.) όσο και κατά την 

χρονική κάλυψή της ( 15 λεπτά), αφού η απόσταση από την Πανεπιστηµιούπολη 

Πατρών (Κουκούλι Πατρών) µέχρι το Ρίο είναι 9 χιλιόµετρα και ο χρόνος 11 µε 12 

λεπτά) δεν βρίσκεται σε απόκλιση από άλλες συναφείς περιπτώσεις  (π.χ. η απόσταση 

της Ιατρικής Σχολής  του ΕΚΠΑ µε το Αττικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο είναι 14 

χιλ.), η οποία καλύπτεται σε 25 µε 40 λεπτά οδικώς,  

αλλά και  

-συνοµολόγηση ότι  µε την µεταφορά αυτή δεν ολοκληρούται η θεσπισθείσα εν τέλει 

µεταβολή και µάλιστα επ’ ωφέλεια των φοιτητών, το σύνολο των οποίων διαµένει 

στο Αίγιο, όπως και η πλειοψηφία των καθηγητών του Τµήµατος, αφού η µεταβολή 

αυτή προτάθηκε και αποφασίσθηκε παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί ότι, την 

στιγµή της προτάσεως, δεν είχαν ήδη εξευρεθεί «σηµαντικοί  χώροι λειτουργίας των 

εργαστηρίων του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών 

Αποκατάστασης Υγείας στην Πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας στο Ρίο»  (που 

υφίστανται και λειτουργούν στο Αίγιο επιτυχώς) που εκ του νόµου «είναι 

προαπαιτούµενο» όχι για την  «ολοκλήρωση της προτεινόµενης µεταβολής», ως 

εσφαλµένα υπολαµβάνει η Διοίκηση, αλλά για την, εκ του νόµου, διατύπωση 

γνώµης µε πληρότητα και ουχί υπό αίρεση. 

Εκτός του ότι η επίδικη µεταφορά έδρας έχει το στοιχείο της µοναδικότητας στην 

περίπτωση του Τµήµατος της Φυσικοθεραπείας που την καθιστά ατεκµηρίωτη µε 

βάση τα κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 5, αφού για τα υπόλοιπα Τµήµατα που αφορά 

το προσβαλλόµενο ΠΔ, η µεταβολή της έδρας τους συνδυάζεται είτε µε 

αναδιάρθρωση  Σχολής (Γεωπονικής µε το Τµήµα Γεωπονίας) είτε µε  συγχώνευση  

Τµηµάτων (Μουσειολογίας στην Σχολή Ανθρωπιστικών  και Κοινωνικών 
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Επιστηµών), η παραδοχή  αυτή (της εξεύρεσης εγκαταστάσεων) όχι µε την µορφή της 

διαπίστωσης νόµιµης συνδροµής προϋποθέσεως για την µεταφορά της έδρας  αλλά 

αντίθετα µε την µορφή της παραδοχής του ανεφίκτου, τουλάχιστον µέχρι την 

ανεύρεση χώρων λειτουργίας των εργαστηρίων του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας της 

Σχολής Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας στην Πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας 

στο Ρίο που κατά τεκµήριο θα πρέπει να είναι  τελειότεροι, καλύτεροι και 

λειτουργικότεροι από τους υφισταµένους στο Αίγιο, συνιστά αυτοαναίρεση της 

Διοίκησης και θέτει την ρύθµιση της προσβαλλοµένης πράξης, κατά το επίδικο 

σκέλος, εκτός   της ανωτέρω νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως, η οποία την καθιστά 

ακυρωτέα, αφού για την «διαπίστωση» της συνδροµής των όρων της εξουσιοδότησης 

δεν γίνεται καµία τεκµηριωµένη αναφορά.  

Αντίθετα, η υιοθετηθείσα µη νόµιµα, Πρόταση-Σχέδιο της Συγκλήτου αρκέστηκε 

στην δικαιολόγηση της αντιφατικής της προτεινόµενης (τότε) ρύθµισης µε την 

παραδοχή ότι «η µεταβολή της έδρας του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα είναι 

επιβεβληµένη, δεδοµένης της γεωγραφικής απόστασης του Τµήµατος από την 

Πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο. Η µεταφορά 

του Τµήµατος στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστηµιούπολης στο Ρίο θα επιτρέψει τις 

επιθυµητές συνέργειες του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας µε τις κατάλληλες Κλινικές του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου επ’ ωφελεία του φοιτητικού πληθυσµού» 

παραγνωρίζοντας την εκ του νόµου υποχρέωση, σύµφωνα µε την οποία το προταθέν 

Σχέδιο της Συγκλήτου, έπρεπε να κινηθεί εντός της εξουσιοδοτήσεως και να 

παραθέσει  διαπιστώσεις  συγκεκριµένων αναγκών, ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες 

τεχνικές και διοικητικές, στατιστικά στοιχεία για την µη ορθή και επαρκή άσκηση 

των φοιτητών  και στα τρία νοσοκοµεία, µεταξύ των οποίων  και το Πανεπιστηµιακό 

του  Ρίου, για δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ετήσιο αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων ανά 

µέλος ΔΕΠ και ειδικότερα για το Τµήµα της Φυσικοθεραπείας και οπωσδήποτε θα 

είχε λάβει υπόψη του και τις οικονοµικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες αλλά 

και δυνατότητες της περιφέρειας  του Δήµου µας, ο οποίος, από την εγκατάσταση του 

Τµήµατος, όχι µόνον στάθηκε αρωγός αλλά συνέβαλε σηµαντικά στην ενσωµάτωσή 

του στην κοινωνική  και πνευµατική ζωή της περιφέρειάς µας, στοιχεία και 

διοικητικές καταστάσεις που, αντίθετα µε την γενικότητα της Πρότασης Σχεδίου 

επέβαλαν την διατήρηση της έδρας στο Αίγιο, ολοκλήρωση των ειδικών 

εργαστηριακών χώρων  (κολυµβητικών δεξαµενών αποκατάστασης και 
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εκγύµνασης πασχόντων κλπ.) το κόστος των οποίων είναι κατά πολύ µικρότερο από 

το κόστος  της µεταφοράς, ανεύρεσης  και µετεγκατάστασης  στην ήδη επιβαρυµένη 

δοµικά και πολεοδοµικά Πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας στο Ρίο, το οποίο η 

προσβαλλόµενη πράξη, παρά το ότι όφειλε να το προσδιορίζει στο σώµα της4, το 

παρακάµπτει µε την διαβεβαίωση ότι έλαβε υπόψη της «Την υπό στοιχεία 

Φ.1/324/Γ/82806/Β1/5-7-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) 

όπως ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την οποία από την έκδοση του παρόντος 

διατάγµατος δεν προκαλείται καµία δηµοσιονοµική επίπτωση (δαπάνη και 

εξοικονόµηση) στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και 

του Πανεπιστηµίου Πατρών».   

Με βάση τα ανωτέρω η προσβαλλόµενη ρύθµιση θεσπίστηκε κατά πρόδηλη 

παραγνώριση των κριτηρίων και των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης µε 

αποτέλεσµα  και για τον λόγο αυτό να είναι ακυρωτέα.  

ΙΙΙ. Επειδή η παρούσα αίτησή µας είναι νόµιµη και βάσιµη, ασκείται δε 

παραδεκτά.  

Επειδή, η προσβαλλόµενη Πράξη παραβίασε ουσιώδη τύπο της διαδικασίας και 

υπερέβη την νοµοθετική εξουσιοδότηση που προβλέπει την έκδοσή της. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή µας. 

Να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη, κατά το σκέλος που αποφασίζει την 

µεταβολή της έδρας του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της 

Υγείας, από το Αίγιο στην Πάτρα 

Να διαταχθούν τα νόµιµα, να µας  επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο   και να 

επιβληθεί η εν γένει δικαστική µας δαπάνη σε βάρος του αντιδίκου Δηµοσίου και του 

καθού ΑΕΙ. 

 

Αθήνα, 25-7-2022 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
                                                             
4 Σύµφωνα  µε το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) 
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