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Κανονισμός λειτουργίας των Επιτροπών 

της 

Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών 

 

Η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών έχει συστήσει σειρά ειδικών επιτροπών για την 

υποστήριξη και την προώθηση συγκεκριμένων ερευνητικών πεδίων στον χώρο των Βυζαντινών 

σπουδών.  Κατάλογος  των επιτροπών αυτών, συμπεριλαμβανομένων  των μελών τους, 

παρατίθεται στη συνέχεια· προηγείται κανονισμός λειτουργίας. 

Σημείωση: Παρά το ότι ο κανονισμός θα πρέπει να τηρείται όπου αυτό είναι δυνατόν, η Διεθνής 

Ένωση Βυζαντινών Σπουδών αναγνωρίζει ότι οι επιτροπές ποικίλλουν αναφορικά με την 

ενδεχόμενη συμμετοχή των μελών και τους τομείς ειδίκευσης και ότι στην πράξη κάποια 

περιθώρια ελευθερίας μπορεί να κριθούν αναγκαία. Εάν προκύψει συγκεκριμένο θέμα ή 

διαδικαστικό ζήτημα, οι πρόεδροι/συντονιστές των επιτροπών πρέπει να συμβουλεύονται τη 

Διεθνή Επιτροπή. 

 

1. Αριθμός μελών  : Κάθε επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει ένα μέγιστο αριθμό ενεργών μελών 

(μπορεί επίσης να προταθεί, αν αυτό είναι επιθυμητό, ένας ελάχιστος  αριθμός, ανάλογα με 

το πεδίο ειδίκευσης με το οποίο ασχολείται η επιτροπή). Προς το συμφέρον της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των   αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και της επικοινωνίας,  η 

Διεθνής Επιτροπή  προτείνει  ως  μέγιστο  τον  αριθμό  15  για  όλες  τις επιτροπές. Σε περίπτωση 

υπέρβασης του αριθμού αυτού, ο πρόεδρος της επιτροπής οφείλει να  ενημερώσει  τη  Διεθνή  

Επιτροπή  και  να  αναφέρει  τους  λόγους.  Δεν  καθορίζεται κατώτατο όριο συμμετοχής υπό το 

πρίσμα σημαντικών αποκλίσεων στην αντιπροσώπευση συγκεκριμένων πεδίων, μολονότι 

συνιστάται ομάδα 10 μελών, όπου είναι δυνατόν. 

2. Προεδρείο : Κάθε επιτροπή οφείλει να εκλέγει πρόεδρο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον 

προγραμματισμό των συνεδριάσεων και τη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών 

της επιτροπής καθώς με τη Διεθνή Επιτροπή [Σημείωση: για τις νεοσυσταθείσες επιτροπές,  

ο  πρώτος  πρόεδρος  κατά  κανόνα  θα  έχει  ήδη  αναλάβει  εθελοντικά  να υπηρετήσει την 

πρώτη θητεία]. Ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει γραμματέα αλλά και κάθε άλλο υποστηρικτικό 

προσωπικό που κρίνει ότι είναι  αναγκαίο για να συνδράμει την αποτελεσματική διεξαγωγή 

των εργασιών της επιτροπής. Οι διορισμοί αυτοί είναι στη διακριτική ευχέρεια του προέδρου, 

πρέπει να αντανακλούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και το προσωπικό της εν λόγω επιτροπής και να 

μπορούν να τερματίζονται ή να ανανεώνονται από τον νέο πρόεδρο. 

3.Θητεία 

Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να υπηρετούν με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να 

ακολουθείται από δεύτερη διαδοχική θητεία, μετά το πέρας της οποίας το μέλος αποχωρεί. 

Αναγνωρίζεται ωστόσο ότι, ενώ σε ορισμένους τομείς υπάρχουν πολλοί ειδικοί που μπορούν 
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να γίνουν μέλη της επιτροπής, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε σε μικρότερους ή πλέον 

εξειδικευμένους ή τεχνικούς τομείς. Για τις περιπτώσεις αυτές βλ. άρθρο [4] παρακάτω. 

4.  Τρίτη  θητεία 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν τα μέλη μιας επιτροπής συμφωνήσουν, ένα άτομο μπορεί να 

υπηρετήσει και τρίτη θητεία. Η απόφαση αυτή πρέπει πάντως να επικυρωθεί από τη Διεθνή 

Επιτροπή εξ ονόματος της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών. 

5.  Πρόεδροι επιτροπών  : Προκειμένου να διασφαλιστεί η τακτική και άψογη μεταβίβαση της 

ηγεσίας κάθε επιτροπής, η θητεία του προέδρου (α) θα πρέπει να ανανεώνεται ανά πενταετία 

και (β) ο ίδιος δεν θα πρέπει να γίνει μέλος της  προεδρείου/εκτελεστικού οργάνου της 

επιτροπής, εάν βεβαίως η εν λόγω επιτροπή διαθέτει τέτοιο όργανο, έως ότου μεσολαβήσουν 

πέντε τουλάχιστον χρόνια από την  αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου  της  

επιτροπής. Οι  πρώην  πρόεδροι  μπορούν  ασφαλώς  να  συνεχίσουν  να υπηρετούν στην 

επιτροπή ως τακτικά μέλη (σύμφωνα με τον κανονισμό περί θητείας των μελών, βλ. άρθρο [3] 

παραπάνω) και μπορούν ακόμη να γίνουν δεκτοί ως επίτιμα μέλη (βλ. άρθρο [8] παρακάτω). 

6. Επιλογή μελών των επιτροπών: Προκειμένου να διατηρηθεί  η  εσωτερική  δυναμική  κάθε 

επιτροπής, για την επιλογή μέλους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στο  μέτρο  του 

δυνατού, η ισορροπία μεταξύ φύλου, ηλικίας και πανεπιστημιακού  ιδρύματος / χώρας 

προέλευσης των μελών της όσον αφορά στις εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις που 

απαιτούνται. Τουλάχιστον το 20% των μελών κάθε επιτροπής θα πρέπει, όπου αυτό είναι 

εφικτό, να έχουν αποκτήσει τον διδακτορικό τους τίτλο εντός 20 ετών από την εκλογή τους σε 

επιτροπή. Παρά το ότι η Διεθνής Ένωση  Βυζαντινών Σπουδών αναγνωρίζει ότι η αυστηρή 

τήρηση των οδηγιών αυτών δεν  είναι πάντοτε κατορθωτή, οι πρόεδροι των επιτροπών 

καλούνται να ακολουθήσουν τις προτάσεις αυτές ως επιθυμητό κανόνα, στο μέτρο που το 

επιτρέπει η διαθεσιμότητα των μελών στον τομέα τους. 

7. Επιλογή νέων μελών: Όταν ένα μέλος αποχωρήσει από μια επιτροπή, ο 

πρόεδρος/συντονιστής της επιτροπής θα πρέπει α) να ενημερώσει τη Διεθνή Επιτροπή και β)  να  

προβεί  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  σε  σχετική  ανακοίνωση/πρόσκληση  στο Ενημερωτικό  

Δελτίο  της  Διεθνούς  Ενώσεως  για  επιλογή  νέου  μέλους.  Τα  κριτήρια επιλογής  θα  πρέπει  

να  συμφωνηθούν  από  τα  μέλη  της  εν  λόγω  επιτροπής  και  να μνημονεύονται στην 

προκήρυξη του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και η επιλογή του νέου 

μέλους θα αποφασιστεί από τα μέλη της εν λόγω επιτροπής. Εάν κριθεί απαραίτητο, η 

διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ορισμού μιας ad hoc επιτροπής επιλογής,  

αποτελούμενης από υπάρχοντα μέλη της επιτροπής, αλλά η τελική απόφαση πρέπει να 

επικυρωθεί από όλα τα μέλη της επιτροπής μέσω ψηφοφορίας και με απλή πλειοψηφία. Η 

απόφαση της επιτροπής είναι οριστική. 

8.  Επίτιμα μέλη: Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιτροπή επιθυμεί να αξιοποιήσει την 

εξειδικευμένη εμπειρία επιπλέον ειδημόνων, μπορεί να ορίσει επίτιμα μέλη. Τα επίτιμα μέλη 

δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής και να συμβουλεύουν, να παρέχουν 
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πληροφορίες και να καλούνται να αναλαμβάνουν δραστηριότητες εξ ονόματος της επιτροπής. 

Τα επίτιμα μέλη δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν για τα θέματα των επιτροπών. 

9.  Ανενεργά  μέλη :  Όταν ένα μέλος της επιτροπής παραμένει ανενεργό ή δεν ανταποκρίνεται  

στα αιτήματα του  προέδρου/συντονιστή  (εν  όσω  αυτός  ενεργεί  εξ ονόματος της επιτροπής), 

η επιτροπή έχει το δικαίωμα, μετά από σχετική  αναλυτική συζήτηση, να αφαιρέσει την 

ιδιότητα του μέλους από το εν λόγω άτομο και να προχωρήσει στην επιλογή νέου μέλους 

(ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο [7] παραπάνω). Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να ενημερώσει το εν λόγω μέλος και να του 

δώσει το χρονικό περιθώριο ενός  τουλάχιστον μήνα για να απαντήσει σχετικά,  πριν 

προχωρήσει στην αντικατάστασή του από άλλο μέλος. 

 

Βλ. επίσης  http://aiebnet.gr/statutes-internal-rules/ εσωτερικός κανονισμός άρθρο 5. 

http://aiebnet.gr/statutes-internal-rules/

