
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: 
-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
-ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Αίτηση Χρήσης Ερευνητικού Εξοπλισμού ΕΔΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

Τίτλος Έρευνας 

Επιστημονικά Υπεύθυνος 

 

 

 

Ερευνητής 

 

 

 

 

 

 

Απαιτούμενος Εξοπλισμός 

Χρονική Περίοδος Χρήσης 
Του Εργαστηρίου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ □ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ  □ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Θέση λήψης δείγματος: 

 

ΑΔΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ

 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  

ΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  

Αίτηση Χρήσης Ερευνητικού Εξοπλισμού ΕΔΑΕ

Προς το ΕΔΑΕ 

Ημερομηνία, 

Αριθ.Πρωτοκ: 

 

Όνομα:  

Επίθετο:  

Σχολή/Τμήμα:  

Ίδρυμα:  

Όνομα:  

Επίθετο:  

Ειδικότητα:  

E-mail:  

Σχολή/Τμήμα:  

Ίδρυμα:  

Τηλ. επικ/νίας:  

  

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ □ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ □ 

ΑΛΛΟ 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ □ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΗ 
ΕΡΕΥΝΑ □ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟ
ΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΑΔΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ       □       ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

Ο ΑΙΤΩΝ

  

Αίτηση Χρήσης Ερευνητικού Εξοπλισμού ΕΔΑΕ  

□ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟ-
ΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ □ 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ     □ 

 

Ο ΑΙΤΩΝ /Η ΑΙΤΟΥΣΑ 



 

 

Ο φιλοξενούμενος /επισκέπτης ερευνητής 

 να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς, ιδίως τους κανονισμούς για την ασφάλεια 
στην εργασία και την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και τους κανόνες περί 
απορρήτου. 

 σε περίπτωση απουσίας του για οποιοδήποτε λόγο, να ενημερώνει αμέσως το 
ερευνητικό ίδρυμα. 

 να θεωρεί ως εμπιστευτικές όλες τις εσωτερικές πληροφορίες που λαμβάνει κατά 
τη διάρκεια της παρουσίας του στο εργαστήριο.

 να αναλάβει την ευθύν
αμελείας στον εαυτό του ή σε τρίτο, ή στον εξοπλισμό του εργαστηρίου.

Ο φιλοξενούμενος /επισκέπτης ερευνητής
τις εργασίες/επιστημονικές ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από την 
έρευνα ή μέρος αυτής που υλοποιείται στους χώρους του εργαστηρίου ΕΔΑΕ ως εξής

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής 
Έρευνας του Τομέα Αρχαιολογίας (ΕΔΑΕ/LIRA), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 

Επίσης υποχρεούται να εμφανίζει το ΕΔΑΕ ως φορέα του (affiliati
σε συνέδρια και σε δημοσιεύσεις

 

 

 

. 

 

 

Ο φιλοξενούμενος /επισκέπτης ερευνητής συμφωνεί: 

να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς, ιδίως τους κανονισμούς για την ασφάλεια 
στην εργασία και την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και τους κανόνες περί 

σε περίπτωση απουσίας του για οποιοδήποτε λόγο, να ενημερώνει αμέσως το 
 

να θεωρεί ως εμπιστευτικές όλες τις εσωτερικές πληροφορίες που λαμβάνει κατά 
τη διάρκεια της παρουσίας του στο εργαστήριο. 

ευθύνη για τυχόν βλάβη που θα προκαλέσει εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας στον εαυτό του ή σε τρίτο, ή στον εξοπλισμό του εργαστηρίου.

Ο φιλοξενούμενος /επισκέπτης ερευνητής υποχρεούται να αναφέρει το ΕΔΑΕ/LIRA σε όλες 
τις εργασίες/επιστημονικές ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από την 
έρευνα ή μέρος αυτής που υλοποιείται στους χώρους του εργαστηρίου ΕΔΑΕ ως εξής

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής 
Έρευνας του Τομέα Αρχαιολογίας (ΕΔΑΕ/LIRA), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Επίσης υποχρεούται να εμφανίζει το ΕΔΑΕ ως φορέα του (affiliation) στις συμμετοχές του 
σε συνέδρια και σε δημοσιεύσεις 

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣ

Ονοματεπώνυμο

 

 

 

να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς, ιδίως τους κανονισμούς για την ασφάλεια 
στην εργασία και την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και τους κανόνες περί 

σε περίπτωση απουσίας του για οποιοδήποτε λόγο, να ενημερώνει αμέσως το 

να θεωρεί ως εμπιστευτικές όλες τις εσωτερικές πληροφορίες που λαμβάνει κατά 

θα προκαλέσει εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας στον εαυτό του ή σε τρίτο, ή στον εξοπλισμό του εργαστηρίου. 

υποχρεούται να αναφέρει το ΕΔΑΕ/LIRA σε όλες 
τις εργασίες/επιστημονικές ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από την 
έρευνα ή μέρος αυτής που υλοποιείται στους χώρους του εργαστηρίου ΕΔΑΕ ως εξής: 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής 
Έρευνας του Τομέα Αρχαιολογίας (ΕΔΑΕ/LIRA), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

on) στις συμμετοχές του 

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

Υπογραφή: 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 


