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Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτηση για την εγγραφή μου ως τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών
Ερευνών. Σχετικά σας γνωρίζω ότι έχω λάβει γνώση του Καταστατικού του Ι.ΕΝ.Α.Ε., το όποιο αποδέχομαι και σας
δηλώνω ότι θα δέχομαι όλες τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ινστιτούτου.
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e-mail:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ..........................................

Η εγγραφή των νέων μελών στο μητρώο του Ι.ΕΝ.Α.Ε. θα
γίνεται ύστερα από την έγκριση της αιτήσεώς τους από το Δ.Σ.
του Ινστιτούτου και την καταβολή του ποσού της εγγραφής.

2. ..........................................
3. ..........................................

(Αρ. Μητρώου....................)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
- Έχετε αρχαιολογική εμπειρία;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

- Έχετε εμπειρία από υποβρύχιες έρευνες;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

- Έχετε πτυχίο αυτοδύτη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είδος πτυχίου............................................
Έτος .........................................................

- Η συμμετοχή σας στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου θα γίνεται:
α. Σε ετήσια βάση;
β. Σε εποχιακή βάση;

(συνέχεια στην πίσω σελίδα)

Σε ποιούς ειδικότερους τομείς δραστηριοτήτων του Ι.ΕΝ.Α.Ε. μπορείτε να συνδράμετε;
1. Ερευνητικός Τομέας
- Αρχαιολογικές έρευνες:

-Συντήρηση Αρχαιοτήτων:

- Αρχιτεκτονικές μελέτες:

-Σχεδίαση:

- Τοπογραφικές μελέτες:

-Οργάνωση καταδύσεων:

- Τεχνικές/ μηχανολογικές μελέτες/εργασίες:

-Φωτογραφία:

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές:

-Κινηματογράφηση/Βιντεοσκόπηση:

2. Εκδοτικός Τομέας
-Συγγραφή άρθρων:

-Δακτυλογράφηση:

-Διορθώσεις κειμένων:

- Μοντάζ:

-Ταξινόμηση Βιβλιοθήκης:

- Μακέττες:

-Μεταφράσεις:
3. Δημόσιες Σχέσεις
- Οργάνωση εκδηλώσεων:
- Εξεύρεση χρηματοδότησης:
- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:
4. Με ποιό άλλο τρόπο πιστεύετε ότι μπορείτε να συνδράμετε στο έργο και στις δραστηριότητες του Ι.ΕΝ.Α.Ε. ;
..........................................................................................................................................................................................
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Είστε μέλος άλλων επιστημονικών/τεχνικών φορέων και αν ναι, ποιών;
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Παρακαλούμε να επισυνάψετε επιπλέον βιογραφικά στοιχεία (π.χ. δημοσιεύσεις), καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

