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Αθήνα, 21-12-2021 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής, στην συνεδρία της 

20ης Δεκεμβρίου, συζήτησε σχετικά με την συμμετοχή των μελών της στο 

Διεθνές Συνέδριο του 2022 και την οικονομική επιβάρυνση που αυτή 

συνεπάγεται. Η  Ελληνική Επιτροπή υπέβαλλε πάντοτε στο Υπουργείο 

Εξωτερικών αίτηση επιχορήγησης για την μερική ενίσχυση των μελών 

που θα συμμετείχαν με ανακοίνωση στο εκάστοτε Διεθνές Συνέδριο. Αν 

και τα τελευταία χρόνια, μετά την αρχή της οικονομικής κρίσης, δεν 

υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση από κρατικό φορέα, αποφασίστηκε 

να υποβάλουμε και πάλι σχετική αίτηση. Εκτός όμως αυτής της 

προσπάθειας, η οποία, εάν ευοδωθεί, θα αφορά όλα τα μέλη, το Δ.Σ. 

αποφάσισε να ενισχύσει η Ελληνική Επιτροπή εξ ιδίων πόρων δέκα από 

τα νεώτερα μέλη που σκοπεύουν να συμμετάσχουν ενεργώς στο 

Συνέδριο.  

 

Το ποσόν της επιχορήγησης ορίσθηκε στα τριακόσια (300) ευρώ. Αίτηση 

δικαιούνται να υποβάλουν  μέλη που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Είναι ενεργά (ταμειακώς εντάξει) μέλη της Ελληνικής Επιτροπής. 

2. Σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών 

Σπουδών με ανακοίνωση ή πρόκειται να λάβουν μέρος σε στρογγυλή 

τράπεζα. 
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3. Δεν κατέχουν ή δεν προβλέπεται να κατέχουν κατά τον χρόνο 

διεξαγωγής του Συνεδρίου έμμισθη θέση. 

4. Τα έξοδα συμμετοχής τους στο Συνέδριο δεν πρόκειται να καλυφθούν 

από κάποιον φορέα (ή ερευνητικό πρόγραμμα). 

5. Θα αποστείλουν πρόσφατη φορολογική δήλωση. 

6. Θα αποστείλουν αίτηση ηλεκτρονικά έως και την 10η Ιανουαρίου 2022. 

 

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των 

αιτουμένων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στην προσωπική ηλ. διεύθυνση της Γεν. Γραμματέως της 

Επιτροπής (tmaniati@arch.uoa.gr). 

 

Με θερμές ευχές για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος 

 

 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Ταξιάρχης Γ. Κόλιας Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη 
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