Διεθνής Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών
Εσωτερικός κανονισμός
Άρθρο 1: Οι Εθνικές επιτροπές οφείλουν να δηλώσουν στο Προεδρείο, τουλάχιστον ένα
μήνα πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το όνομα του εκπροσώπου τους και του
ενδεχόμενου αναπληρωτή του, όπως επίσης, σε περίπτωση απουσίας, την Εθνική επιτροπή
την οποία έχουν εξουσιοδοτήσει να ενεργήσει εκ μέρους τους δια του εκπροσώπου της ή του
αναπληρωτή του.

Άρθρο 2: Οι υποψήφιοι για το Προεδρείο πρέπει να προταθούν από δύο τουλάχιστον Εθνικές
επιτροπές. Εκτός από την πρόταση αυτή καθαυτή, καταθέτουν στο Προεδρείο όλα τα
έγγραφα που κρίνουν χρήσιμα για να διανεμηθούν στις Εθνικές επιτροπές.
Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να μπορούν να διανεμηθούν εύκολα
ηλεκτρονικά· το Προεδρείο διασφαλίζει αφενός μεν τη δυνατότητα πραγματοποίησης
αυτής της διανομής, αφετέρου δε ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν περιέχουν κανέναν
ισχυρισμό, ο οποίος ενδέχεται να βλάψει τη Διεθνή Επιτροπή ή να δυσφημίσει τα μέλη της.

Άρθρο 3: Κάθε υποψήφιος για θέση στο Προεδρείο διαθέτει εύλογο χρόνο για να
παρουσιάσει την υποψηφιότητά του στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος καθορίζεται από το
Προεδρείο ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Η σειρά ομιλίας των υποψηφίων
αποφασίζεται με κλήρο.

Άρθρο 4: Το Προεδρείο διασφαλίζει ότι η Γενική Συνέλευση έχει επαρκή χρόνο ώστε να
διεκπεραιώσει επαρκώς όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μάλιστα, όταν η Γενική
Συνέλευση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια Διεθνούς Συνεδρ ίου, το Προεδρείο μπορεί να
αποφασίσει να επιμερίσει τη Γενική Συνέλευση σε πολλές συνεδρίες ώστε να υπάρχει η
απαιτούμενη χρονική διάρκεια και οι εκπρόσωποι των Εθνικών επιτροπών να μπορούν να
συμμετάσχουν χωρίς να εμποδίζονται από την παράλληλη πραγματοποίηση των
επιστημονικών συνεδριών. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα, εκτός
ανωτέρας βίας, στον ίδιο τόπο που πραγματοποιείται το Συνέδριο και σε καθορισμένο
ωράριο μέσα στο πρόγραμμά του.

Άρθρο 5: To Προεδρείο μπορεί να συνεργάζεται με όποιο πρόσωπο εκείνο επιλέξει για ένα
συγκεκριμένο έργο (π.χ. σχέσεις με άλλους επιστημονικούς οργανισμούς, με χορηγούς,
θέματα ιστοσελίδας κλπ.) υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η εθνική επιτροπή που την
αφορά. Το Προεδρείο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει τη συνεργασία αυτή. Τα
έξοδα της συνεργασίας αυτής βαρύνουν την ΑΙΕΒ.
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