
 

 

Alfa og omega for ansøgere og stipendiater 

Administration 

Kontorets åbningstid er mandag-torsdag 9-13. 
Direktør, amanuensis og bogholder træffes efter aftale. 
Afrejse 

Værelset efterlades i samme stand som ved ankomst. Falder afrejsedatoen på en hverdag, skal du 
være ude af værelset kl. 9.00 om morgenen. 

Ankomst 

Ankomstdagen til Instituttet aftales pr. mail med sekretær Kirsten Sørensen. Instituttet fastsætter 
start- og slutdatoerne for ophold, og du vil i god tid modtage besked herom pr. mail. Det er ikke 
muligt at ankomme til Instituttet på et tidligere tidspunkt end startdatoen eller at rejse senere end 
slutdatoen.  

Ansøgningsfrist 

Der er frist ansøgning om ophold ved Instituttet to gange årligt: 20. september og 20. februar. Se 
yderligere på hjemmesiden http://www.diathens.gr/ophold. 

Ansøgningskrav 

Se hjemmesiden: http://www.diathens.gr/ophold. 

Arbejdsro 

Vi skaber arbejdsro ved at vise hensyn til hinanden døgnet rundt. Tænk på det, når du færdes i 
huset/lejligheden. På terrassen/balkon skal der altid være ro efter kl. 23.  

Atelier 

Gæstehuset i Neos Kosmos har et arbejdsrum til billedkunstnere. Der er to arbejdspladser og plads til 
ophængning, som frit kan benyttes efter først til mølle princippet. 

Bibliotek 

Instituttet er en del af det fælles Nordiske Bibliotek: https://norlib.gr/ 

Link til det elektroniske katalog findes på hjemmesiden under rubrikken ”Links” - Nordic Library. 

Brandalarm 

I tilfælde af brandalarm vil du høre en hyletone. Er omfanget af branden begrænset, forsøg da at 
slukke den ved hjælp af brandslukkerne. 
Er der tale om en større brand, alarmér da om muligt de andre beboere og gå derefter omgående til 
nærmeste udgang.  
Kontakt dernæst brandvæsnet på telefonnummer: 199 og efterfølgende instituttets personale. 
NB. Ved madlavning skal emhætten trækkes ud, da røgalarmen ellers udløses. 
Se i øvrigt værelsesmappen for yderligere information.  

Børn 
Ansøgere, som ønsker at medbringe børn, kan kun søge Instituttets gæstelejlighed M1.1. Instituttets 
andre gæsteboliger huser ikke børn. 
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Elforbrug 

Elprisen er meget høj i Grækenland. Det er derfor vigtigt, at du altid husker at slukke lys og 
aircondition, når du er den sidste, der forlader et lokale. Denne regel gælder overalt i 
huset/lejligheden (værelser, fælleskøkken, opholdsstue, gange, trapper). Huske også altid at slukke 
aircondition, hvis du har åbne vinduer.  

Fastnet 

Der kan kun foretages interne og lokale opkald (Athen) til fastnetstelefonerne. Disse opkald er gratis. 
For at få en ekstern linje i H12, tast 0. Der er ikke mulighed for at ringe til mobiltelefoner eller 
udenbys. 

Forsikring 

Instituttet påtager sig intet ansvar for private ejendele, som derfor bør være forsikret, inden opholdet 
påbegyndes. Ofte - men ikke altid - vil en indbo- og familieforsikring dække.   

Fravær 

Hvis du under dit ophold er borte fra Instituttet i mere end et døgn, skal du oplyse kontoret herom. 
Ved fravær på over en uge, vil der normalt blive krævet tilbagebetaling af en del af eventuelt 
modtaget stipendie. 

Fælleskøkken 

Din skabs- og køleskabsplads i fælleskøkkenet er mærket med dit værelsesnummer. Du sørger selv for 
indkøb, madlavning, oprydning, opvask osv. Ryd altid op efter dig, FØR du forlader køkkenet. 

Græsk 

Undervisning i græsk: www.athenscentre.gr eller www.hau.gr  

Gæster 

Du har mulighed for at have overnattende gæster på værelset mod betaling af ekstra lejeafgift. 
Ønsker du at få besøg, skal du i god tid træffe aftale herom med kontoret, og kontaktinformation på 
gæster skal oplyses til kontoret. 

Helligdage 

24.-26. december, 31. December - 1. januar, 6. januar (Hellig Trekonger), Fastelavnsmandag, 25. 
marts (Nationaldag), Påske, 1. Maj, Pinsemandag, 15. august (Maria Himmelfart), 28. oktober (Ochi-
dag/Nej-dag). 

Hoveddør 

Du skal altid sikre dig, at hoveddøren lukker ordentligt. Lås alle låse på hoveddøren om natten. 

Indkøb 

Der er gode muligheder for indkøb i nærheden af begge boliger. Se værelsesmappen for nærmere 
henvisninger til butikker og markeder. 

Jordskælv 

Grækenland er beliggende i et område hyppigt udsat for jordskælv. Der forekommer ofte mindre 
jordrystelser, hvoraf dog kun få er mærkbare. Store jordskælv forekommer sjældent, men skulle det 
ske, er det en god ide at være forberedt på, hvad man kan gøre i det øjeblik, man mærker et 



jordskælv: 

• gå i sikkerhed for faldende genstande   

• inden døre: kravl ind under et solidt bord eller læg dig på knæ i midten af rummet og beskyt 
hovedet med armene 

• udenfor: søg til en stor åben plads  

• er man inden døre, bør man i første omgang blive der, indtil jordskælvet er ovre. Løb ALDRIG 
ned af trapperne under et jordskælv – trappen er det svageste sted i en bygning 

• søg om muligt at lukke for evt. åben ild og gas, der kan forårsage brand, og at åbne et vindue 
eller en dør som flugtvej  

• så snart jordskælvet er ovre, går man stille og roligt ned af trapperne – man tager IKKE 
elevatoren, selvom en sådan findes 

Under alle omstændigheder er det vigtigt at undgå panik – der skal et meget stort jordskælv til for at 
lave væsentlige skader på bygninger. 

Lufthavnstaxa 

Der er fast takst til og fra lufthavnen på ca. 45 Euro. Spørg altid chaufføren om prisen. Taxa-appen 
BEAT kan med fordel bruges til ture rundt i Athen. 

Læge 

Det gule sygesikringsbevis med en varighed på op til 1 måned gælder ikke for stipendiater ved 
instituttet. Du skal kontakte din bopælskommune og bestille det blå EU sygesikringbevis, som dækker 
ferie- og meritgivende studierejser med en varighed på op til 1 år. Dette blå EU sygesikringsbevis kan 
dækker på græske offentlige hospitaler og skadestuer, men ikke for konsultationer hos praktiserende 
læger. For mere detaljerede oplysninger angående det gule og det blå EU sygesikringsbevis klik her:  
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/forsikringer.  
Hvis du ikke taler græsk og foretrækker en skandinavisk eller engelsktalende læge, eller hvis du vil 
sikre dig hjemrejsetransport i tilfælde af at uheldet er ude, råder vi dig til at tegne en supplerende 
forsikring.  
I tilfælde af akut sygdom, hvor omgående lægehjælp er påkrævet ring: 116 for ambulance. 
I din værelsesmappe er der yderligere information og kontaktoplysninger. Har du alvorlige 
helbredsmæssige problemer, skal det altid meddeles kontoret. 

Mailpost 

Tjek din mail regelmæssigt for beskeder fra kontoret.  

Nødnumre  

Nødtelefon (opererer også på engelsk): 112 
Ambulance: 166 
Politi: 100 
Brandvæsenet: 199 

Nøgler 

Afhentning og aflevering af nøgler aftales pr. mail med Kirsten Brinkmann Sørensen før opholdet.  

Ophold  

Ophold ved Instituttet tildeles af bestyrelse og kan søges af 1) forskere, 2) kunstnere, 3) 
gymnasielærere og 4) studerende. Se yderligere på hjemmesiden: http://www.diathens.gr/ophold. 
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Printer 

Der er opstiller en printer i opholdsstuen i H12 til sort/hvid print. Skal du printe et stort dokument 
eller i farver, skal du henvende dig på kontoret, og ligeledes hvis du bor i lejligheden. 

Rapport 

Senest en måned efter endt ophold skal du indsende en rapport, som offentliggøres på hjemmesiden. 
Se yderligere på hjemmesiden: http://www.diathens.gr/ophold/stipendiatrapporter. 

Rengøring 

Personalet gør rent på værelserne en gang om ugen. Håndklæder og sengetøj skiftes hver uge. 

Røgfrit 

Instituttet er røgfrit.  

Siesta 

I tidsrummet 15-17 skal der være ro i huset.  

Skat 

Legater, der ydes til studierejser og videnskabelige arbejder, er skattefri. For nærmere oplysninger må 
der ske henvendelse til den lokale skatteforvaltning i Danmark. 

Skrald 

Vore gæster skal selv sørge for at tømme affaldsspandene. Se værelsesmappen for anvisninger på 

placering af affald. 

Toilet 

En særegenhed ved det græske kloaksystem medfører, at man ikke må smide toiletpapir i toilettet. 
Det anbringes i den affaldsspand, der befinder sig ved siden af toilettet, og som tømmes ved den 
ugentlige rengøring. Ellers bedes vore gæster selv tømme spanden, når den er fuld. 

Vand 

Man kan godt drikke vandet fra hanerne. Det er dog tilsat en smule klor.  
Vand er i øvrigt en dyr mangelvare i Grækenland. Så brug det med omtanke! Varmt vand: se 
værelsesmapperne. 

Vaskemaskine 

Du står selv for tøjvask. Der er mulighed for at benytte vaskemaskine i begge boliger. Det koster 2 
euro per vask, som lægges i krukken over maskinen.  

Wifi 

Der er trådløst internet i begge boliger. Se værelsesmappen for koder.  

Åbningstider 

Se værelsesmappen for åbningstider i butikker, banker og på posthus og museer. 
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