
Κανονισμός Φιλοξενουμένων 
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών  

και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας 
 

  
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 Το αντικείμενο της έρευνας ή της 
συνεργασίας αφορά θέματα ιστορίας, φιλολογίας, θεολογίας, 
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. Με το ποσό αυτό καλύπτονται οι ανάγκες 
συντήρησης και καθαριότητας των δωματίων. Δεν επιστρέφονται 
χρήματα σε όσους εγκαταλείπουν το δωμάτιο πριν από την 
ημερομηνία αναχώρησής τους. 
 
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. 
 
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 αποστέλλονται στον Πρόεδρο του 
Ινστιτούτου προς έγκριση.  
 
Η αίτηση περιλαμβάνει τεκμηριωμένη περιγραφή της έρευνας, τα 
στοιχεία που θα αναζητηθούν στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία της 
Βενετίας, καθώς και τον χρόνο που προβλέπεται για τη διεξαγωγή 
της. 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.  



 
Το Ινστιτούτο δεν δέχεται φιλοξενούμενους κατά τα διαστήματα 20 
Δεκεμβρίου - 10 Ιανουαρίου, Σάββατο του Λαζάρου έως Τετάρτη 
Διακαινησίμου (Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα) και 1-30 
Αυγούστου. 
 
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 
στη Γραμματεία του Ινστιτούτου εμπεριστατωμένη έκθεση 
πεπραγμένων. Στη συνέχεια οφείλουν να αποστέλλουν τις εργασίες 
τους (άρθρα, μελέτες, αυτοτελείς εργασίες) για τη Βιβλιοθήκη του 
Ινστιτούτου.  
  
Στους ερευνητές, που δεν συμπληρώνουν το φύλλο μητρώου, δεν 
αποστέλλουν έκθεση πεπραγμένων και δεν καταθέτουν στην 
Βιβλιοθήκη τις μελέτες τους, δεν θα είναι δυνατή νέα φιλοξενία τους 
στο Ινστιτούτο. 
  
Το Ινστιτούτο δεν μπορεί να υποδεχτεί φιλοξενούμενο μετά τις 15.00 
ή κατά τις ημέρες αργίας.  
 
 


