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ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου
τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 69/2016 (ΦΕΚ/Α΄/127)»
ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 98 «Βαθµολογική ένταξη» του Κώδικα
Κατάστασης

∆ηµοσίων

Πολιτικών

∆ιοικητικών

Υπαλλήλων

και

Υπαλλήλων

Ν.Π.∆.∆., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-022007 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ
33/27-02-2016 τ. Α΄)
β) Οι διατάξεις του Π.∆. 69/2016 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα»
(ΦΕΚ 127/13-07-2016 τ. Α΄)
γ) Οι υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.31.54/2365/οικ.21426/09-08-2016 και ∆Ι∆Α∆/
Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-07-2016 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά µε την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός
δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε το Π.∆. 69/2016 (ΦΕΚ/Α΄/127)

ε) Οι αναρτήσεις στον ιστότοπο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστηµίου Πατρών (https://www.upatras.gr/el/node/6204), αναφορικά µε τη
δηµοσίευση του Π∆ 69/2016 και των σχετικών ερµηνευτικών εγκυκλίων του
Υπουργείου

Εσωτερικών

και

∆ιοικητικής

Ανασυγκρότησης

https://diavgeia.gov.gr/doc/77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9?inline=true και
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ?inline=true

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών διατάξεων και των ερµηνευτικών εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε
το Π.∆. 69/2016 (ΦΕΚ/Α΄/127) καθορίστηκαν η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις
αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
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85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταµένων, παρ. 1 β΄ και παρ. 2 β΄, περ. ββ΄ του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ/Α΄/26), όπως ισχύει, ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τοµέα, που
έχει αναγνωρισθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα,
λαµβάνεται υπόψη για τη µοριοδότηση της οµάδας κριτηρίων β) «Εργασιακή εµπειρία και
άσκηση καθηκόντων ευθύνης»
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.∆. 69/2016 ορίζεται ότι: «1.
Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά πραγµατική δηµόσια υπηρεσία της
παραγράφου 2 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθµολογική ένταξη
υπαλλήλων, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1 του παρόντος, µετά τη
µονιµοποίησή τους σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµόσιων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και µε το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του διατάγµατος υπάγονται:
«α) οι υπάλληλοι που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α' 26), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ως άνω
Κώδικα,
β) οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους
εφαρµόζονται οι διατάξεις για τη βαθµολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµόσιων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. κατ' εφαρµογή των διατάξεων
της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 (Α' 33),
γ) οι υπάλληλοι που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 3584/2007 (Α' 143),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα.»
Η προϋπηρεσία συνίσταται σε: α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή απασχόληση µε
έµµισθη εντολή και β) εξαρτηµένη µισθωτή εργασία, η οποία πρέπει να έχει αποκτηθεί
µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής
βαθµίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και µετά
την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, όπου αυτή απαιτείται και να είναι
συναφής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆.
Επίσης, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για
εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που
αφορά σε εργασιακή σχέση µερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόµενος χρόνος προϋπηρεσίας
µειώνεται αντιστοίχως.
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Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία, εντάσσονται µετά τη
µονιµοποίησή τους µέχρι και τον αµέσως προηγούµενο του καταληκτικού βαθµού. Μετά την
ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθµό που
εντάσσονται οι υπάλληλοι.
Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δηµοσίευση του Π.∆. τον καταληκτικό
βαθµό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθµό αυτό.
Προκειµένου

να

αναγνωριστεί

η

προϋπηρεσία,

οι

ενδιαφερόµενοι

υπάλληλοι

υποβάλλουν αίτηση στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, όπου ανήκουν οργανικά.
Η

αίτησή

τους,

προκειµένου

να

εξεταστεί,

πρέπει

να

συνοδεύεται

από

τα

αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 δικαιολογητικά. Αίτηση για
αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 µπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση µετάταξης
σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη
αναγνωριστεί. Οι έννοµες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας του
άρθρου 2 δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής µεταβολής του υπαλλήλου.
Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα και όσους απασχολούνται
µε έµµισθη εντολή είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να
προκύπτει η ιδιότητα του µέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι
υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλµατος.
β) Εφόσον η ιδιότητα του µέλους επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι
υποχρεωτική

για

την

άσκηση

του

επαγγέλµατος,

προσκοµίζεται

άδεια

άσκησης

επαγγέλµατος ή βεβαίωση από την αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλµατος ή επαγγελµατική ταυτότητα,
καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης.
γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή η επαγγελµατική ταυτότητα ή η έκδοση
βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκοµίζεται βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγµένα η
προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σύµφωνα µε το άρθρο 5. Ως στοιχεία που
µπορεί να προσκοµίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών,
τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν
καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό
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διάστηµα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του
παρόντος.
Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες µισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση από την αρµόδια διοικητική αρχή ότι
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλµατος ή
επαγγελµατική

ταυτότητα,

όπου

απαιτούνται,

καθώς

και

βεβαίωση

του

οικείου

ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος
της εργασίας.
β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης,
απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου.
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν
καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό
διάστηµα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του
παρόντος.
Εν προκειµένω, όσοι από τους υπαλλήλους έχουν διανύσει πριν από το διορισµό /
πρόσληψή τους, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του αναφερόµενου προεδρικού διατάγµατος, καλούνται να υποβάλουν, µέχρι
την ∆ευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016, στην Υπηρεσία µας σχετική αίτηση αναγνώρισης
προϋπηρεσίας, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στις
διατάξεις του εν λόγω Π.∆.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
- Πρύτανι κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου
- Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και
Εκτέλεσης Έργων κ. Χρήστο Μπούρα
- Γραµµατέα του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Μαρίνα Κορφιάτη
- Αναπληρωτή Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαµπο Ροδόπουλο
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
9. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
10. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Γ∆ΤΥΠ∆
11. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
12. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
13. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
14. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ
16. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
17. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
18. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ
19. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
22. ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
23. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
24. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
25. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
26. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
27. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
28. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
29. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
30. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ
31. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
32. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
33. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
34. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
35. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
36. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
37. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
38. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
39. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
40. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
41. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
42. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
44. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
45. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
46. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
47. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
48. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
49. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
50. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
51. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ
52. ΥΑΛΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
53. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
54. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
55. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
56. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
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