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Α/Α ΦΟΡΕΑ 

1 ή 2 ή 3....
 

Συντονιστής  

Είδος Φορέα 

Επιχείρηση 

Ερευνητικός Οργανισμός 

Λοιποί Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Επιχειρήσεις εάν ασκούν οικονομική δραστηριότητα που 
συνίσταται στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά 

Λοιποί Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επωνυμία Φορέα: Εργαστήριο........../Τμήμα ............... Πανεπιστήμιο Πατρών 

Συντομογραφία Φορέα: Εργαστηρίου ή Τμήματος 

Επωνυμία Κύριου Φορέα στον οποίο ανήκει: Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας 

Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα 

Πληροφορίες για το 

Εργαστήριο/Τμήμα...................

 

ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ 

Α.Φ.Μ.: 998219694 

Δ.Ο.Υ.: 2331- Α ΠΑΤΡΩΝ 

 

Κύρια Δραστηριότητα Οργανισμού Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης 

Δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων

 

Ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση  
Ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για 

παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ 

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα: Δ.Κ. ΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ)/ Δ. Πατρέων/ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ….. 

Οδός – Αριθμός: Πανεπιστημιούπολη 

Πόλη: Πάτρα 

Ταχ. Κωδικός: 26504 

Ιστοχώρος (Website): https://research.upatras.gr/  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

 
ΦΟΡΕΑΣ: (Επιλέγετε από Drop Down Menu) 
Επώνυμο: ΠΟΛΥΖΟΣ 
Όνομα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ 
Α.Φ.Μ.: 025512808 
V.A.T. (κενό) 
Δημοτική – Τοπική Κοινότητα : Δ.Κ. 1ου ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί 
Μπάλα, Σκιόεσσα και Χα / Δ. Πατρέων / Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ / Π. Δυτικής Ελλάδας  
Οδός – Αριθμός:  Άνδρου 12 
Ταχ.Κωδικός: 26442 
Πόλη: ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο (Σταθερό): 2610996607 
Τηλέφωνο (Κινητό): - 
Fax 
e-mail: researchsup@upatras.gr 
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ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

Φορέας: (Επιλέγετε από Drop Down Menu) 
1. Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως 
προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης; Ναι 

2. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις κατά το στάδιο της πρόσκλησης, της απόφασης ένταξης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής; Ναι 

3. Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης (κτιριακές ή άλλες ανάλογα τί απαιτείται) πρόσβασης των ΑΜΕΑ, ή 
εφόσον δεν υπάρχουν πρόκειται να δημιουργηθούν; Ναι 

4. Είδος υφιστάμενης υποδομής ΑΜΕΑ που διαθέτει η επιχείρηση ή που πρόκειται να δημιουργηθεί: 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ στοχεύει στη δημιουργία ενός Διεθνούς Καταστατικού 
Χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ από τα κράτη στα οποία ζουν.Σε αυτήν στηρίζεται ο 
τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη θα εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με 
Αναπηρία.Λαμβάνοντας υπόψη το Θεσμικό Πλαίσιο και τα πρότυπα για την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, το 
Παν.Πατρών, ήδη κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 προχώρησε στις απαιτούμενες 
ενέργειες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ΕΚΟ και ΑμεΑ.Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν 
την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων όπως ράμπες και ανυψωτικά συστήματα προκειμένου να βελτιωθεί 
η προσβασιμότητα.Οι παρεμβάσεις αυτές θα αποτελέσουν και στην νέα περίοδο μια βάση για την ίση 
πρόσβαση τους στην πληροφόρηση,στη διάχυση και στη διαχείριση της πληροφορίας. Επιπροσθέτως, η 
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Παν.Πατρών υποστηρίζει συστήματα για την πρόσβαση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο 
http://www.lis.upatras.gr/fordisabled/.Το Παν. Πατρών θα πραγματοποιήσει σχετικές παρεμβάσεις 
συμπλήρωσης των υφιστάμενων υποδομών όπως εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε κτιριακές 
υποδομές, αναβάθμισης υποστηρικτικών τεχνολογιών, παραγωγής κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού, 
κ.λπ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Πατρών» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

5. H πράξη συνεκτιμά και προασπίζει την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών; Ναι 

6. Η πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού; Ναι 

7. Η πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και διασφαλίζει την προώθηση των απαιτήσεων 
περιβαλλοντικής προστασίας, αποδοχής πόρων, μετριασμού, κλιματικής αλλαγής και προστασίας 
βιοποικιλότητας, όπου εφαρμόζεται; Ναι 

8. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα απαιτούμενα 

μέτρα; Ναι 
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