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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 

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, και  

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 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

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  
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******** 

Ι. Κατά της ανωτέρω Κανονιστικής Πράξης ασκήσαµε την από 25-7-2022, 

και µε αριθµό κατάθεσης ……………/25-7-2022, Αίτηση, ζητώντας την 

ακύρωσή της, για τους λόγους, που προβάλλονται µε αυτήν. 

Ειδικότερα, η, ως άνω Αίτηση, έχει ως εξής: 

 

 ΙΙ. Ήδη, µε την παρούσα Αίτηση, που ασκείται παραδεκτώς, νοµίµως και 

βασίµως και µε προφανές έννοµο συµφέρον, ως αναφέρεται και αποδεικνύεται 

ανωτέρω ζητούµε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 52, του Π.Δ. 18/1989 ως νυν 

ισχύει, να ανασταλεί η εκτέλεσή της, έως ότου δηµοσιευθεί Απόφαση επί της, 

από 25-7-2022  εκκρεµούς Αίτησης Ακύρωσης, αφού η Αίτησή µας αυτή, 

είναι, προδήλως βάσιµη (πρβλ. Ε.Α./Σ.τ.Ε. 7/2002, 969/2005, 60/2007, 37 και 

1032/2008 κ.ά.). 

 Πράγµατι, όπως σαφώς προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου αλλά και τα 

προσκοµιζόµενα, από εµάς, προαποδεικτικώς στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

προσωρινής δικαστικής προστασίας   το  ΠΔ 52/2022 (ΦΕΚ Α΄ της 7-7-2022) µε 

τίτλο «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, α) εκδόθηκε κατά παραβίαση ουσιώδους 

τύπου της διαδικασίας και β) υπερέβη την νοµοθετική εξουσιοδότηση που 

προβλέπει την έκδοσή της, αφού παραγνωρίζει τους όρους της 

εξουσιοδοτικής διάταξης, όπως αναλυτικά αποδεικνύουµε ανωτέρω.  

Επειδή κρίνεται παγίως (Ε.Α 8/2022, Ε.Α. 303, 44/2021 Ολοµ., 262-3/2020 

Ολοµ. κ.ά.), ότι η αναστολή εκτέλεσης κανονιστικής πράξης ή η διαταγή άλλου 

κατάλληλου µέτρου σε σχέση µε κανονιστική πράξη προς αποτροπή βλάβης του 

αιτούντος δεν είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή και «συγχωρείται κατ’ εξαίρεση στην 

περίπτωση που η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως βάσιµη». 

Η πρόδηλη βασιµότητα λόγων της αίτησή µας, πλην των ανωτέρω,  

αποδεικνύεται και από την συµπεριφορά της Διοίκησης, η οποία ως Υπουργείο 
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Παιδείας, δια της έχουσας την νοµοθετική πρωτοβουλία, καθής Υπουργού, κατά 

την εξέλιξη της διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση της προσβαλλόµενης 

πράξης, κατέθεσε σχέδιο νόµου µε τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 

της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. µε την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», το οποίο 

ψηφίσθηκε από την Βουλή στις 14-7-20221, µε το οποίο καταργήθηκαν, µεταξύ 

άλλων, οι ανωτέρω  διατάξεις των άρθρων 10 και 5 του Ν. 4588/2017 που 

διέπουν την νυν επίδικη σχέση και  στην θέση τους για τις διαδικασίες της 

Ίδρυσης - Κατάργησης - Μεταβολών ακαδηµαϊκών µονάδων», µεταξύ των 

οποίων και η µεταβολής της έδρας, ορίζει ρητά ότι: 

- «Η διατύπωση της γνώµης (της Συγκλήτου) πραγµατοποιείται µετά από 

ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του 

ερωτήµατος» (άρθρο 21 παρ.1), και 

-«Προϋπόθεση για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 1 είναι να 

υφίσταται αιτιολογηµένη ανάγκη, η οποία δύναται να συνίσταται σε έναν ή 

περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους………….» (άρθρο 5 παρ.2) 

 Πλην της πρόδηλης βασιµότητας, η οποία, στην υπό κρίση υπόθεση 

δικαιολογεί την χορήγηση αναστολής (Ε.Α/ΣτΕ 324/2013), υφίστανται  και λόγοι 

που επιβεβαιώνουν το δυσχερώς επανορθώσιµο της βλάβης που υφίσταται η 

τοπική κοινωνία που έχει διαθέσει, µε την µορφή της δωρεάς εκ µέρους του 

Δήµου, του ακινήτου των εγκαταστάσεων του Τµήµατος που έχουν πλέον 

διαµορφωθεί σε χώρους εργαστηρίων ειδικά φυσικοθεραπείας, αφού µε την 

επίδικη µεταφορά, πληρούται, η διαλυτική αίρεση της ανατροπής της δωρεάς, η 

οποία από την άποψη της διαχείρισης της πανεπιστηµιακής περιουσίας συνιστά 

τουλάχιστον µη συνετή διαχείριση που κατατείνει στην µείωσή της, µε απώλεια 

ειδικών νοσηλευτικών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων  που το καθού ΑΕΙ 

των Πατρών, δεν διαθέτει ανάλογες όπως εκπαιδευτικά κτήρια  και οι ειδικές 

                                                
1 Βλ. τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΔ΄, 14 Ιουλίου 2022, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της 
Βουλής. 



 4 

εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστηµών αποκατάστασης υγείας, όπως ειδικά 

γυµναστήρια, αίθουσες εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, υποδοχής και 

εκγύµνασης ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, σε αποτραυµατικές και 

µετατραυµατικές θεραπείες, στην Πανεπιστηµιούπολη ή τις εγκαταστάσεις των 

Σχολών Υγείας και µάλιστα σε επιφάνεια 3.637,75 τ.µ., όταν το σύνολο των 

παρεµφερών εγκαταστάσεων στις Σχολές των Πατρών (Ιατρική) δεν ξεπερνά τα 

2000 τ.µ. 

 Η ανατροπή του µέχρι τώρα καθεστώτος της έδρας του Τµήµατος που δεν 

εθίγη µε την ανωτατοποίησή του το έτος 2019, εκτός ότι συνιστά µοµφή προς την 

πόλη του Αιγίου και του Δήµου της, ανατρέπει και την όλη κοινωνική συνοχή 

των υπηρεσιών εκπαίδευσης  και υγείας της περιοχής, αφού στην υπό κρίση 

περίπτωση η «αιτία» της µεταφοράς της έδρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η 

βούληση µεταφοράς αφού η µεταβολή αυτή δεν συνδυάζεται π.χ µε την 

συγχώνευση ή ενσωµάτωση του Τµήµατος σε άλλη σχολή Υγείας π.χ µε την 

Ιατρική ή Νοσηλευτική Σχολή, αφού η «γεωγραφική απόσταση»  δεν µπορεί να 

θέσει εκποδών την  πλήρη ικανοποίηση, από την εικοσαετή λειτουργία του 

Τµήµατος, των οικονοµικών και κοινωνικών αναπτυξιακών αναγκών, όπως τις 

ορίζει ο νόµος (άρθρο 5 παρ.1) της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας/Ανατ. 

Αχαΐας, αφού είναι πλέον πασίδηλο γεγονός της άριστης συνεργασίας 

τεχνολογικής εκπαίδευσης, πρακτικής εφαρµογής σε πραγµατικό πεδίο και 

επίπεδο νοσοκοµειακής περίθαλψης  και αποκατάστασης στην περιοχή µας λόγω 

της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τµήµατος, στην Ορθοπεδική Κλινική 

του Γενικού Νοσοκοµείου Αιγίου, στο νοσηλευτικό πρόγραµµα της  οποίας έχουν 

ενταχθεί και ενσωµατωθεί µε απόλυτη επιτυχία στο ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό του όλου Νοσοκοµείου.  

 Άλλωστε η γενική και αόριστη αναφορά της   «γεωγραφικής απόστασης» 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάθε παρεµφερή περίπτωση, εκτός του ότι 

δεν συνιστά αυτοτελή όρο µεταβολής της έδρας, καθιστά  την προσβαλλόµενη 

πράξη, λόγω του χαρακτήρα της, ατεκµηρίωτη, όταν η αναφορά των αποστάσεων 

του τόπου «Κουκούλι» από την Πάτρα και αντίστοιχα από το Αίγιο, δεν δικαιώνει 
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την Διοίκηση, η οποία και στο σηµείο αυτό δεν αλλάζει το καθεστώς 

µετακίνησης των φοιτητών είτε για εκπαίδευση στα κτήρια της 

Πανεπιστηµιούπολης είτε για πρακτική στα τρία (3) Νοσοκοµεία2, 

µετακίνηση που παραµένει η ίδια αφού το σύνολο των φοιτητών του Τµήµατος 

έχει µόνιµη εγκατάσταση στο Αίγιο, όπως και η πλειοψηφία των καθηγητών του 

Τµήµατος και το σύνολο των φοιτητών διαµένουν στο Αίγιο,  παρά το γεγονός ότι 

το κριτήριο της «γεωγραφικής απόστασης» δεν το αποδέχεται  ο νόµος, ως 

αυτοτελή λόγο µεταφοράς της έδρας, ειδικώς στην υπό κρίση περίπτωση που   η 

απόσταση από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείου του Ρίου ουδέποτε 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. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα Αίτησή µας, και  

Να ανασταλεί η εκτέλεση 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, έως τη δηµοσίευση της Απόφασης, επί της, 

από 25-7-2022 Αίτησης Ακύρωσης που υποβάλαµε ενώπιον του Δικαστηρίου 

Σας. 

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

Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» (Πάτρα).  

 



 6 

Αθήνα, 25-7- 2022 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος  
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