Κανονισµός Φιλοξενουµένων Ελληνικού Ινστιτούτου
Το Ινστιτούτο παρέχει για ορισµένο χρονικό διάστηµα, όχι
µεγαλύτερο του µηνός, φιλοξενία σε ερευνητές και επιστήµονες,
που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν έρευνες στα αρχεία και στις
βιβλιοθήκες της Βενετίας και να συνεργαστούν µε τα επιστηµονικά
Ιδρύµατα της πόλης. Το αντικείµενο της έρευνας ή της συνεργασίας
µπορεί να αφορά θέµατα ιστορίας, φιλολογίας, θεολογίας ή ιστορίας
της τέχνης, αλλά και συναφών ανθρωπιστικών κλάδων, κατά τη
βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο.
Οι φιλοξενούµενοι για κάθε διανυκτέρευση καταβάλλουν το αντίτιµο
των σαράντα (40) ευρώ, το οποίο προκαταβάλλουν κατά την άφιξή
τους στη Βενετία. Τιµής ένεκεν φιλοξενούνται δωρεάν µέλη του
διπλωµατικού σώµατος και διακεκριµένοι επιστήµονες, µετά από
έγκριση της Εποπτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου.
Οι ερευνητές που επιθυµούν να φιλοξενηθούν στο Ινστιτούτο,
υποβάλλουν αίτηµα έως 31 Μαΐου κάθε έτους για το χειµερινό
εξάµηνο και έως 31 Αυγούστου για το εαρινό εξάµηνο του επόµενου
έτους. Τα αιτήµατα κάθε περιόδου αποστέλλει ο Πρόεδρος του
Ινστιτούτου προς έγκριση στην Εποπτική Επιτροπή.
Η αίτηση περιλαµβάνει τεκµηριωµένη περιγραφή της έρευνας ή
συνεργασίας που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί, τα στοιχεία που
θα αναζητηθούν στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία της Βενετίας,
καθώς και τον χρόνο που προβλέπεται για τη διεξαγωγή της
έρευνας. Ειδικά οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι
διδάκτορες προσκοµίζουν επιπλέον συστατική επιστολή του
επιβλέποντα καθηγητή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι
στόχοι της υπό εκπόνηση έρευνας.
Κατά την άφιξή τους οι φιλοξενούµενοι οφείλουν να συµπληρώνουν
και να καταθέτουν στη Γραµµατεία του Ινστιτούτου το φύλλο
µητρώου που βρίσκεται σε κάθε δωµάτιο του ξενώνα.
Μετά τη λήξη της παραµονής τους, οι φιλοξενούµενοι παραδίδουν
στο Ινστιτούτο εµπεριστατωµένη έκθεση πεπραγµένων.

Στους ερευνητές, που δεν συµπληρώνουν το φύλλο µητρώου και
δεν αποστέλλουν έκθεση πεπραγµένων, δεν θα είναι δυνατή νέα
φιλοξενία τους στο Ινστιτούτο.
Λόγω του περιορισµένου αριθµού δωµατίων που διαθέτει ο
ξενώνας του Ινστιτούτου, οι ερευνητές που µαταιώνουν ή
αναβάλλουν την έλευσή τους στο Ίδρυµα, καλούνται να
καταβάλλουν το αντίτιµο µίας διανυκτέρευσης.
Το Ινστιτούτο δεν µπορεί να υποδεχτεί φιλοξενούµενο µετά τις
17:00 ή κατά τις ηµέρες αργίας.
Δεν επιστρέφονται χρήµατα σε όσους εγκαταλείπουν το δωµάτιο
πριν από την ηµεροµηνία κράτησής του.

