ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καταστατικό
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που
συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948. Το παρόν
καταστατικό, που το ενέκρινε η Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε στο Λονδίνο στις 22
Αυγούστου 2006, αντικαθιστά και καταργεί το προηγούμενο καταστατικό του 1948 όπως
τροποποιήθηκε το 1961. Του καταστατικού αυτού υπάρχει μια γαλλική και μια αγγλική εκδοχή,
ωστόσο η γαλλική είναι εκείνη που υπερέχει σε περίπτωση διαφοράς. Έχει κατατεθεί στο
Παρίσι, όπου η Επιτροπή επέλεξε να έχει τη νομική της έδρα.
ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 1: Οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ίδρυσαν, σύμφωνα με τον νόμο της 1ης
Ιουλίου 1901 και το διάταγμα της 16ης Αυγούστου 1901, σωματείο με τον τίτλο Διεθνής
Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών. Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο να προωθεί τις βυζαντινές
σπουδές υπό κάθε έκφανσή τους, και ευθύνη της είναι να επιβλέπει την οργάνωση τακτικών
(βλ. άρθρο 14) διεθνών συνεδρίων, που κανονικά διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, και να
διευκολύνει το έργο των ερευνητών στον εν λόγω τομέα. Μπορεί να πραγματοποιεί κάθε
ενέργεια συνδεόμενη, άμεσα ή έμμεσα, με το συγκεκριμένο αντικείμενο, εκτός από όσες
ενδέχεται να υπερβαίνουν την αναγνωρισμένη σε ένα καταχωρημένο σωματείο ικανότητα.
Άρθρο 2: Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις κατηγορίες μελών:
– την κατηγορία Α, που περιλαμβάνει τις εθνικές επιτροπές Βυζαντινών Σπουδών, οι
οποίες ζήτησαν και επέτυχαν την εισδοχή τους στην Επιτροπή. Η εισδοχή τους
αποφασίστηκε με απλή πλειοψηφία των μελών Α που ήταν παρόντα και
εκπροσωπούνταν στη Γενική Συνέλευση, ένα μέλος ανά κυρίαρχο κράτος. Οι Εθνικές
Επιτροπές εκπροσωπούνται ως μέλη από τον πρόεδρό τους ή κάποιον επιτετραμμένο.
– την κατηγορία Β, που την αποτελούν τα μέλη του Προεδρείου (όπως ορίζεται από το
άρθρο 5).
– την κατηγορία Γ. Αυτή περιλαμβάνει τους διάφορους οργανισμούς και τα φυσικά
πρόσωπα που στηρίζουν, ιδίως οικονομικά, με καθοριστικό τρόπο τις βυζαντινές
σπουδές. Τους εν λόγω οργανισμούς και τα φυσικά πρόσωπα θα έχει δεχτεί, μετά από

ομόφωνη πρόταση του Προεδρείου, η Γενική Συνέλευση ως επίτιμα μέλη για πέντε
χρόνια, με απόφαση που λαμβάνεται κατά απλή πλειοψηφία των μελών Α, παρόντων και
εκπροσωπουμένων.
Άρθρο 3: Η έδρα της Επιτροπής βρίσκεται στο Παρίσι, όπου έχει κατατεθεί και το
καταστατικό της, σύμφωνα με την ισχύουσα γαλλική νομοθεσία. Επομένως, το αρμόδιο
δικαστήριο για κάθε διαφορά σχετική με τη λειτουργία της, τις σχέσεις της με τα μέλη της και
τις συνδεόμενες με τη λειτουργία της σχέσεις μεταξύ των μελών της είναι το Πολυμελές
Πρωτοδικείο (Tribunal de Grande instance) Παρισίων.
Άρθρο 4: Η ιδιότητα μέλους χάνεται με την παραίτηση ή τη διαγραφή, ιδιαιτέρως σε περίπτωση
μη καταβολής της συνδρομής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Προεδρείο έχει τη
δυνατότητα να αναστείλει το δικαίωμα ψήφου του μέλους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή της
καθυστερημένης συνδρομής. Μόνον η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφανθεί περί
οριστικής διαγραφής μετά από εισήγηση του Προεδρείου.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 5: Η Επιτροπή περιλαμβάνει τα ακόλουθα όργανα:
α. τη Γενική Συνέλευση, αποτελούμενη από μέλη τριών κατηγοριών:
α.i. από την κατηγορία Α, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει ένας εκπρόσωπος ανά
εθνική επιτροπή με δικαίωμα αποφασιστικής ψήφου (και ένας ενδεχόμενος αναπληρωτής με
συμβουλευτικές αρμοδιότητες).
α.ii. από την κατηγορία Β, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη του Προεδρείου
με δικαίωμα αποφασιστικής ψήφου και οι αναπληρωτές τους με συμβουλευτικές αρμοδιότητες,
καθώς και τα επίτιμα μέλη του Προεδρείου επίσης με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
α.iii. από την κατηγορία Γ, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος ανά
οργανισμό και τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία Γ, με συμβουλευτικές
αρμοδιότητες.
β. Το Προεδρείο, αποτελούμενο από τρία φυσικά πρόσωπα που έχουν αντίστοιχα τις
ιδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία. Κάθε μέλος του Προεδρείου διαθέτει
έναν αναπληρωτή που εκλέγεται ταυτόχρονα και έχει προταθεί από το ίδιο. Τα μέλη του
Προεδρείου απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομής. Μέλη του Προεδρείου επί τιμή

είναι οι επίτιμοι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι και επίτιμοι αντιπρόεδροι, όπως ορίζονται από
το καταστατικό του 1961.
Άρθρο 6: Τα φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν αντίστοιχα τις λειτουργίες του Προεδρείου
εκλέγονται ξεχωριστά από τη Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων
παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών κατηγορίας Α στην πρώτη ψηφοφορία, και με σχετική
πλειοψηφία στη δεύτερη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ο νεότερος υποψήφιος. Οι θητείες
διαρκούν μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Η θητεία του κάθε μέλους του Προεδρείου μπορεί να
ανανεωθεί μία μόνο φορά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη κάποιας Εθνικής Επιτροπής και
να μην έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Οι
υποψηφιότητες πρέπει να κατατίθενται στο Προεδρείο, που αναλαμβάνει να τις διαβιβάσει με
κάθε μέσο στις Εθνικές Επιτροπές δύο τουλάχιστον μήνες νωρίτερα. Τα τρία πρόσωπα που
εκλέγονται καθώς και ο αναπληρωτής Πρόεδρος πρέπει να είναι μέλη διαφορετικών εθνικών
επιτροπών. Οι αναπληρωτές του Γραμματέα και του Ταμία μπορεί να είναι μέλη της ίδιας
εθνικής επιτροπής με τον Γραμματέα και τον Ταμία. Αν όχι, πρέπει να προέρχονται από
διαφορετική εθνική επιτροπή σε σχέση με τα άλλα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του
Προεδρείου. Τα μέλη του Προεδρείου δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν μέλη της κατηγορίας
Α στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 7: Την τακτική Γενική Συνέλευση τη συγκαλεί το Προεδρείο επ’ ευκαιρία του
εκάστοτε Συνεδρίου. Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης τουλάχιστον μία φορά μεταξύ
δύο Συνεδρίων, κατά την ημερομηνία και στον τόπο που ορίζει το Προεδρείο, κατά
προτίμηση στην Ελλάδα. Ημερήσια διάταξη αποστέλλεται μαζί με τις προσκλήσεις
ηλεκτρονικά και με κάθε δυνατό μέσο τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα. Κάθε Γενική
Συνέλευση πρέπει να εγκρίνει την εισδοχή νέων μελών των κατηγοριών Α και Γ και προς τούτο
αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών Α.
Η Γενική Συνέλευση είναι ο αποδέκτης της έκθεσης πεπραγμένων του προέδρου, της
οικονομικής έκθεσης του ταμία και της σχετικής με τις δραστηριότητες της Επιτροπής
έκθεσης την οποία παρουσιάζει ο γραμματέας, και αποφαίνεται σχετικά. Ορίζει το ποσό της
συνδρομής των μελών για κάθε χρήση.

Δεδομένου ότι Γενική Συνέλευση δεν συγκαλείται κάθε χρόνο, οι Εθνικές Επιτροπές
λαμβάνουν προς ενημέρωσή τους και πριν από τον μήνα Απρίλιο έκθεση του Προεδρείου
σχετικά με τις δραστηριότητες της Διεθνούς Επιτροπής κατά το προηγούμενο έτος.
Το Προεδρείο φροντίζει ώστε κάθε Γενική Συνέλευση να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για
να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά της και προς τον σκοπό αυτό εξασφαλίζει κάθε αναγκαίο
μέτρο από την εθνική Επιτροπή της χώρας που φιλοξενεί την εκάστοτε Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ψηφίσει μόνο για θέματα που εμφαίνονται στην ημερήσια
διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η εξέταση και η έγκριση των
οικονομικών πεπραγμένων που αφορούν τις λογιστικές χρήσεις των ετών μετά την τελευταία
Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να λάβει καμία απόφαση η οποία θα αύξανε
τις υποχρεώσεις των μελών της Επιτροπής χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται με τη φροντίδα του Προεδρείου που τα διαβιβάζει
στα μέλη και αναλαμβάνει τη φύλαξή τους. Στη Συνέλευση η ψηφοφορία γίνεται συνήθως δι’
ανατάσεως της χειρός, εκτός αν πρόκειται για την εκλογή προσώπων, οπότε η ψηφοφορία είναι
μυστική. Παρά ταύτα, για κάθε ζήτημα, μετά από πρόταση του Προεδρείου ή του ενός τετάρτου
τουλάχιστον των μελών της Γενικής Συνέλευσης, αυτή μπορεί να αποφασίσει να είναι η
ψηφοφορία μυστική.
Άρθρο 8: Το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση είναι μία ψήφος για κάθε Εθνική
Επιτροπή και για κάθε μέλος του Προεδρείου στις περιπτώσεις όπου το παρόν καταστατικό δεν
περιορίζει την ψήφο στα μέλη Α. Για κάθε ψηφοφορία που περιλαμβάνει τα μέλη Β, η ψήφος
του εν ενεργεία προέδρου είναι επικρατέστερη σε περίπτωση ισοψηφίας. Η ψήφος διά
πληρεξουσίου επιτρέπεται υπό τον όρο να υπάρχει μια εξουσιοδότηση ανά εξουσιοδοτούμενο
μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 9: Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και να συνεδριάσει κατά τους
τύπους που απαιτούνται για την τακτική Γενική Συνέλευση μετά από αίτημα του Προεδρείου
ή μετά από αίτημα του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών της κατηγορίας Α που έχουν
δικαίωμα ψήφου. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει τις εξαιρετικές αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 12.

Άρθρο 10: Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νομίμως την Επιτροπή σε κάθε αστική σχέση και
ιδιαιτέρως στις σχέσεις με τα μέλη. Την εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων είτε ως
ενάγουσα είτε ως εναγομένη. Ανοίγει τους τρέχοντες τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της
Επιτροπής, εγκρίνει τις δαπάνες, διαχειρίζεται την περιουσία της και επί του προκειμένου
μπορεί να μεταβιβάσει καθ’ ολοκληρίαν ή εν μέρει τις εξουσίες του στον Ταμία.
Ο Γραμματέας, το γραφείο του οποίου βρίσκεται κανονικά και κατά παράδοση στην Αθήνα,
αποστέλλει τις προσκλήσεις, καταγράφει και κρατάει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
και υπογράφει τα πρακτικά της μαζί με τον Πρόεδρο. Είναι υπεύθυνος για όλες τις
διοικητικές σχέσεις των διαφόρων οργάνων της Επιτροπής και υπεύθυνος επίσης για τον
ηλεκτρονικό της ιστότοπο.
Ο Ταμίας ασχολείται με τα οικονομικά της Επιτροπής και φροντίζει για την είσπραξη των
συνδρομών των μελών.
Άρθρο 11: Ανάμεσα στις Γενικές Συνελεύσεις, το Προεδρείο λαμβάνει κάθε απόφαση εκτός
από εκείνες που ανήκουν ρητά στην αρμοδιότητα του Προέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία
ή της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει του παρόντος καταστατικού, υπό την επιφύλαξη να τεθεί
αυτή υπόψη στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση την
υιοθέτηση ή την τροποποίηση ενός εσωτερικού κανονισμού που συνδέεται με τη σωστή
εφαρμογή του καταστατικού. Προκειμένου να υιοθετηθεί ο εσωτερικός κανονισμός αρκεί η
απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων.
Άρθρο 12: Για την τροποποίηση του καταστατικού, για τη μετατροπή, τη διάλυση της
Επιτροπής ή η συγχώνευσή της με άλλο σωματείο μπορεί να αποφασίσει μόνον μια έκτακτη
Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, με την
πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων. Απαιτείται ωστόσο να είναι παρόντα ή να
εκπροσωπούνται τα μισά και πλέον μέλη των κατηγοριών Α και Β.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για τη διάλυση ορίζει έναν ή περισσότερους
εκκαθαριστές υπεύθυνους για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής.
Μετά τη ρευστοποίηση του ενεργητικού και την εκκαθάριση του παθητικού, μια
καταληκτήρια έκτακτη Γενική Συνέλευση μεταβιβάζει το καθαρό ενεργητικό σε ένα ή
περισσότερα ανάλογα σωματεία μετά από πρόταση του ή των υπεύθυνων εκκαθαριστών.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για τη συγχώνευση της Επιτροπής με
άλλο ανάλογο σωματείο, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ενός υπεύθυνου για τη συγχώνευση
επιτρόπου, όπου προσδιορίζεται η σύνθεση και η αξία της περιουσίας που παραλήφθηκε ή
μεταβιβάστηκε. Ένα σχέδιο συμφωνίας για συγχώνευση καταρτίζεται από τα προς συγχώνευση
σωματεία και ψηφίζεται από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Η συμφωνία προσδιορίζει
συγκεκριμένα τις συνθήκες υπό τις οποίες τα μέλη του σωματείου που απορροφάται μπορούν
να γίνουν μέλη του σωματείου που το απορροφά. Αν δεν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις, τα μέλη
τού ή των σωματείων που απορροφώνται γίνονται αυτοδικαίως μέλη του σωματείου που
απορροφά, εκτός εάν εντός 90 ημερών από την πραγματοποίηση της συγχώνευσης
γνωστοποιήσουν την αποχώρησή τους στο όργανο της διοίκησης του σωματείου που
απορροφά. Η πραγματοποίηση της συγχώνευσης γίνεται με την καθολική μεταβίβαση της
περιουσίας του ή των σωματείων που απορροφώνται προς το σωματείο που τα απορροφά
κατά την ημέρα της τελευταίας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφαίνεται για τη
συγχώνευση.
Άρθρο 13: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, μετά από πρόταση μελών ή πρόταση του
Προεδρείου, για τη συγκρότηση, την ανανέωση της θητείας και τη σύνθεση επιτροπών. Οι
πρόεδροι των εν λόγω επιτροπών είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στον Γραμματέα οκτώ
τουλάχιστον μήνες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση που επισυνάπτεται
στην ημερήσια διάταξη.
Άρθρο 14: Για τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί το κάθε Συνέδριο αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση μετά από εμπεριστατωμένη συζήτηση. Οι Εθνικές Επιτροπές καταθέτουν φάκελο
υποψηφιότητας στο Προεδρείο οκτώ τουλάχιστον μήνες πριν από την εν λόγω ΓΣ. Το
Προεδρείο διαβιβάζει με κάθε μέσο τις υποψηφιότητες στις Εθνικές Επιτροπές. Στη συνέχεια
είναι αρμοδιότητα της ορισθείσας Εθνικής Επιτροπής να συγκροτήσει Οργανωτική Επιτροπή
που θα εργασθεί σε στενή συνεργασία με το Προεδρείο.
Άρθρο 15: Το παρόν καταστατικό αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά την υιοθέτησή του.

