ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
Ενεκρίθη
15 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΡΘΡΟ Ι
Επωνυμία και Τοποθεσία
Το όνομα αυτού του Συνεταιρισμού είναι:
Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών των Συμβούλων Γαλουχίας® (στο εξής αποκαλούμενο ως
IBLCE®). Τα κεντρικά γραφεία του IBLCE θα βρίσκονται σε τέτοια τοποθεσία ή εικονική(ές)
τοποθεσία(ές) όπως μπορεί να αποφασίζετε από καιρό εις καιρό από το δικό της Συμβούλιο
Διευθυντών (στο εξής αποκαλούμενο ως «Συμβούλιο»).
ΑΡΘΡΟ ΙΙ
Σκοπός
Ο σκοπός του IBLCE είναι να υπηρετεί το κοινό και τον τομέα συμβουλευτικής της γαλουχίας
μέσω της καθιέρωσης και της διατήρησης κριτηρίων και διαδικασιών για πιστοποίηση και
επαναπιστοποιήση.
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ
Περιορισμοί
Το IBLCE αποτελεί έναν μη μετοχικό συνεταιρισμό της Βιρτζίνια που ιδρύθηκε ως ένας μη
κερδοσκοπικός, απαλλαγμένος φόρων, αυτόνομος, εθελοντικός οργανισμός πιστοποιήσεων.
Κανένα τμήμα του καθαρού κέρδους του Συμβουλίου Διευθυντών δεν θα πρέπει να καταλήγει
προς όφελος, ή να διανέμεται στους Διευθυντές, στους Αξιωματούχους,ή σε άλλα ιδιωτικά
άτομα, με την μόνη εξαίρεση της εξουσιοδότησης του Συμβουλίου Διευθυντών να καταβάλλει
εύλογη πληρωμή για παρεχόμενες υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ ΙV
Μέλη
Το IBLCE αποτελεί έναν οργανισμό πιστοποίησης που διοικείται από το Συμβούλιο των
Διευθυντών και δεν έχει ιδιότητες μέλους.
ΑΡΘΡΟ V
Συμβούλιο των Διευθυντών
1. Γενικές Εξουσίες. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την γενική πολιτική και την κατεύθυνση
των εργασιών και των ζητημάτων του IBLCE. Το Συμβούλιο δύναται να υιοθετεί τέτοιου
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είδους κανόνες και κανονισμούς για την διεξαγωγή των συνεδριάσεών του και την
πραγματοποίηση της διαχείρισής του IBLCE καθώς κρίνει το Συμβούλιο κατάλληλους, που
δεν είναι ασυνεπείς με αυτούς τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και τους νόμους της
Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
2. Αριθμός. Ένας ελάχιστος αριθμός από εννέα (9) και ένας μέγιστος αριθμός από δεκαπέντε
(15) Διευθυντές Συμβουλίου με εκλογικό δικαίωμα θα στελεχώνουν το Συμβούλιο του
IBLCE.
3. Σύνθεση. Το Συμβούλιο θα στελεχώνεται από εκλεγμένους Διευθυντές Συμβουλίου σε
συμμόρφωση με τα πρότυπα διαπίστευσης του προγράμματος πιστοποίησης,
συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός δημόσιου εκπροσώπου. Το Συμβούλιο θα
αντικατοπτρίζει πολυμορφία στην γεωγραφία, τον πολιτισμό, την γλώσσα, την ρύθμιση της
πρακτικής στην γαλουχία, την αρχή και την εξειδίκευση σχετική με τις ανάγκες του
Συμβουλίου.
Η πλειονότητα του Συμβουλίου θα στελεχώνεται από άτομα εξουσιοδοτημένα να απονέμουν
πιστοποιητικά Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας από το Διεθνές Συμβούλιο (στο εξής
αποκαλούμενος ως «IBCLC®»). Επιπροσθέτως, η πλειονότητα του Συμβουλίου θα
στελεχώνεται από άτομα που διαθέτουν εμπειρία θηλασμού με ηγετική υποστήριξη από
συνομήλικο-προς-συνομήλικο ή/και από γονέα-προς-γονέα.
Οι Διευθυντές Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύουν παραπάνω από μία (1) κατηγορία.
4. Θητεία. Οι θητείες των Διευθυντών Συμβουλίου θα είναι σταδιακές, θα αποτελούνται από μια
περίοδο τριών (3) συναπτών ετών, και προορίζονται να αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου. Οι
Διευθυντές Συμβουλίου δύνανται να είναι επιλέξιμοι για να υπολογίζονται για μια δεύτερη
τριετής θητεία. Οι Διευθυντές Συμβουλίου που ενδιαφέρονται για μια δεύτερη θητεία τριών
(3) ετών θα υπολογίζονται για εκλογή μέσω των κανονικών διαδικασιών ορισμού. Κανένα
μέλος του Συμβουλίου θα υπηρετεί παραπάνω από δύο (2) συναπτές τριετείς θητείες ή έξι (6)
έτη. Όμως, αν ο Πρόεδρος οφείλει να παραμείνει εντός του Συμβουλίου στο τέλος των δυο
θητειών υπηρεσίας, αυτό το άτομο μπορεί να μείνει εντός του Συμβουλίου ως προηγούμενος
Πρόεδρος για ένα επιπρόσθετο έτος, με μια αυτοδίκαιη ικανότητα χωρίς δικαίωμα ψήφου για
ένα σύνολο επτά (7) ετών.
5. Εκλογή. Αιτήσεις για την θέση του Διευθυντή Συμβουλίου θα διαφημίζονται στα άτομα
που απονέμουν πιστοποιητικά, οργανισμούς και ομάδες για διευκόλυνση της επιθυμητής
σύνθεσης. Μια απαρτία πλειοψηφίας Συμβουλίου θα εκλέγει όλα τα μέλη του
Συμβουλίου πριν από την 1η Οκτωβρίου.
6. Κενές θέσεις. Κενές θέσεις που εμφανίζονται στο Συμβούλιο για οποιαδήποτε λόγο
μπορεί να γεμίσουν με μια ψήφο απαρτίας της πλειοψηφίας του Συμβουλίου.
7. Αίρεση ή Παραίτηση των Διευθυντών. Ένα μέλος του Συμβουλίου μπορεί να αναιρεθεί για
μια αιτία με τα δυο τρίτα της ψήφου ολόκληρου του Συμβουλίου με την προϋπόθεση ότι μια
διατύπωση της αίτιας ή των αιτιών για αναίρεση θα έχει παραδοθεί με μια μέθοδο που δύναται
να εντοπιστεί, είτε πρόκειται για ταχυδρομείο, επίδοση αλληλογραφίας/δεμάτων, είτε
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο Διευθυντή Συμβουλίου που έχει προταθεί για αναίρεση
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τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από κάθε τελική ενέργεια στην οποία έχει προβεί το
Συμβούλιο. Αυτή η διατύπωση θα συνοδεύεται με μια ειδοποίηση για τον χρόνο τον οποίο
όταν, και την τοποθεσία όπου, το Συμβούλιο θα προβεί σε ενέργειες σχετικά με την αναίρεση.
Θα δοθεί η ευκαιρία στον Διευθυντή Συμβουλίου να εκφράσει τις απόψεις του. Το ζήτημα θα
εξεταστεί από το Συμβούλιο την ώρα και στην τοποθεσία που θα αναφέρεται παραπάνω. Ένας
Διευθυντής Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί οποιαδήποτε στιγμή παρέχοντας γραπτή
ειδοποίηση στο Συμβούλιο ή στον Πρόεδρο. Η παραίτηση θα έχει ισχύ όταν η ειδοποίηση
παραδοθεί, εκτός και αν η ειδοποίηση διευκρινίζει μια μετέπειτα ημερομηνία.
8. Μη επιλεξιμότητα Κανένα άτομο που λαμβάνει πληρωμή από το IBLCE για παροχή
υπηρεσιών στο IBLCE θα είναι επιλέξιμο για υπηρεσία ως Διευθυντής Συμβουλίου
ταυτοχρόνως.

ΑΡΘΡΟ VΙ
Συνεδριάσεις του Συμβουλίου των Διευθυντών
1. Τακτικές Συνεδριάσεις Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει με τουλάχιστον μία (1) τακτική
συνεδρίαση του Συμβουλίου κάθε χρόνο.
2. Έκτακτες Συσκέψεις. Έκτακτες συσκέψεις θα συγκαλούνται από ή με αίτημα του
Προέδρου ή οποιωνδήποτε δύο (2) Διευθυντών Συμβουλίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή
θα καθορίζει το μέρος και την ώρα για οποιαδήποτε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου.
3. Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις. Κάποιοι ή όλοι οι Διευθυντές Συμβουλίου δύνανται να
συμμετέχουν σε τακτικές συνεδριάσεις ή έκτακτες συσκέψεις από, ή να διεξάγουν την
συνεδρίαση μέσω της χρήσης των, οποιωνδήποτε τρόπων επικοινωνίας με τους οποίους
όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορούν να ακούν ο ένας τον άλλον ταυτοχρόνως κατά
την διάρκεια της συνεδρίασης.
4. Ειδοποίηση. Γραπτή ειδοποίηση της ημερομηνίας, της ώρας και της τοποθεσίας κάθε
τακτικής συνεδρίασης ή έκτακτης σύσκεψης πρέπει να πραγματοποιείται σε διάστημα όχι
μικρότερο των δέκα (10) ημερών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης και
να παραδίδεται προσωπικώς, ταχυδρομικώς, με φαξ ή να στέλνεται ηλεκτρονικώς σε κάθε
Διευθυντή Συμβουλίου.
5. Απαρτία. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου, παραπάνω από το μισό των πρόσφατων
Διευθυντών Συμβουλίου θα αποτελεί μια απαρτία για την διεξαγωγή εργασιών.
6. Ψηφοφορία, Κάθε Διευθυντής Συμβουλίου θα έχει μία (1) ψήφο.
7. Ενέργειες σε Συνεδρίαση. Η ενέργεια της πλειονότητας των Διευθυντών Συμβουλίου, ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής, παρούσας και με δικαίωμα ψήφου σε οποιαδήποτε περίοδο την
οποία μια απαρτία του Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής υφίσταται θα αποτελεί
την ενέργεια του Συμβουλίου εκτός και αν η ενέργεια ενός μεγαλύτερου αριθμού απαιτείται
από τον νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας ή αυτούς τους Εσωτερικούς Κανονισμούς.
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8. Ενέργεια χωρίς Συνεδρίαση του Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κάθε
ενέργεια που απαιτείται ή αδειοδοτήθηκε να πραγματοποιηθεί σε μια συνεδρίαση του
Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συνεδρίαση
με την ομόφωνη γραπτή συγκατάθεση όλων των μελών των Διευθυντών Συμβουλίου ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος, η πλειονότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, ή η
πλειονότητα του Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτεί ότι τέτοιου είδους γραπτή συναίνεση
λαμβάνει χώρα. Η απαραίτητη τεκμηρίωση θα διανέμεται ή θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μέλη των Διευθυντών Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου για
να επιτρέπεται να προβούν σε μια τέτοιου είδους ενέργεια με ομόφωνη γραπτή
συγκατάθεση. Η ημερομηνία ισχύς μια τέτοιου είδους ενέργειας θα είναι η ημερομηνία
παραλαβής της τελευταίας γραπτής συγκατάθεσης των μελών των Διευθυντών Συμβουλίου
ή της Εκτελεστικής Επιτροπής εκτός και αν η συγκατάθεση ρητά διευκρινίζει μια
διαφορετική ημερομηνία ισχύος.
Γραπτή συγκατάθεση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο έχει την
ισχύ ψήφου συνεδριάσεων, δύναται να περιγραφεί ως τέτοιου είδους σε οποιοδήποτε
έγγραφο και θα επικυρώνεται και θα καταγράφεται στα επίσημα πρακτικά, αρχεία ή
περιλήψεις έπειτα από τέτοιου είδους ενέργειες του Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ VΙΙ
Αξιωματούχοι και Εκτελεστική Επιτροπή
Αξιωματούχοι του IBLCE θα είναι οι Διευθυντές Συμβουλίου και τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής. Εκτός από την εξουσία να καλύπτουν κενές θέσεις εντός του Συμβουλίου, να
τροποποιούν το Καταστατικό της Εταιρείας, να υιοθετούν, να τροποποιούν ή να καταργούν
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς ή να εγκρίνουν ένα σχέδιο για συγχώνευση ή διάλυση, η
Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει όλες τις εξουσίες και δικαιώματα του Συμβουλίου στα
μεσοδιαστήματα ανάμεσα σε συνεδριάσεις του Συνεδρίου.
1. Σύνθεση. Οι Αξιωματούχοι του IBLCE θα αποτελούν πέντε (5) Διευθυντές Συμβουλίου με
δικαίωμα ψήφου συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του Εκλεγμένου Προέδρου, του
προηγούμενου Προέδρου, Ανώτατου Μέλους Συμβουλίου και του Ταμία. Κανένας
Αξιωματούχος δεν θα έχει παραπάνω από ένα αξίωμα την φορά. Αν ο προηγούμενος
Πρόεδρος υπηρετεί στο έβδομο έτος της θητείας του, το Συμβούλιο μπορεί να τον διορίσει
ως Σύμβουλο Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας δεύτερος Ανώτατος Διευθυντής
Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου θα εκλεγεί.
2. Προσόντα. Ο Πρόεδρος, ο Εκλεγμένος Πρόεδρος, και ο προηγούμενος Πρόεδρος του
Συμβουλίου πρέπει να αποτελούν άτομα που απονέμουν IBCLC και να έχουν καλή σχέση.
Τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να εκλεγούν για μια θέση αξιωματούχου αν βρίσκονται
στο πρώτο έτος της θητείας τους και ξεκινούν να υπηρετούν ως αξιωματούχοι στο δεύτερο
έτος της πρώτης θητείας τους στο Συμβούλιο.
3. Θητεία Αξιωματούχων. Η θητεία κάθε Αξιωματούχου θα είναι ένα (1) έτος, αρχίζοντας
από την 1η Οκτωβρίου και θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου, ένα (1) έτος αργότερα. Υπό
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κανονικές συνθήκες, ο Εκλεγμένος Πρόεδρος θα συνεχίσει έπειτα το επόμενο έτος να
υπηρετεί ως Πρόεδρος. Οποιοσδήποτε Διευθυντής Συμβουλίου δύναται να υπηρετεί ως
Αξιωματούχος για λιγότερο από τρία (3) συναπτά έτη σε οποιοδήποτε ένα (1) αξίωμα ή
πέντε (5) συναπτά έτη σε οποιονδήποτε συνδυασμό αξιωμάτων.
4.

Εκλογή. Οι αξιωματούχοι θα εκλέγονται από μια ψήφο πλειοψηφίας της απαρτίας του
Συμβουλίου πριν από την 1η Οκτωβρίου.

5.

Απαρτία. Σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τουλάχιστον τέσσερις
αξιωματούχοι με δικαίωμα ψήφου θα αποτελούν μια απαρτία.

6.

Καθήκοντα. Τα καθήκοντα των Αξιωματούχων θα είναι τα ακόλουθα:
a. Πρόεδρος Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής και θα υπηρετεί ως ο πρωτεύων σύνδεσμος επικοινωνίας ανάμεσα
στο Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και να εκπληρώνει τέτοιου είδους άλλα
καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται σε αυτούς τους Εσωτερικούς Κανονισμούς ή στην πολιτική
του Συμβουλίου.
b. Εκλεγμένος Πρόεδρος Ο Εκλεγμένος Πρόεδρος θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου κατά
την διάρκεια απουσίας του Προέδρου ή στην περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου να
προβεί σε ενέργειες.
c. Προηγούμενος Πρόεδρος Ο προηγούμενος Πρόεδρος υπηρετεί ως ένας σύμβουλος
του Συμβουλίου και του Προέδρου του Συμβουλίου όπως χρειάζεται ή ζητείται.
d. Ανώτατος Διευθυντής Συμβουλίου Ο Ανώτατος Διευθυντής Συμβουλίου θα αποτελεί
ένα μέλος με δικαίωμα ψήφου της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναλαμβάνοντας όλες τις
ευθύνες που απαιτούνται από, ή ζητούνται από, τις αρμοδιότητες αυτού του
αξιωματούχου, όπως ορίζονται και περιοδικώς επανεξετάζονται στην πολιτική του
Συμβουλίου.
e. Ταμίας. Ο Ταμίας θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοδότησης υπεύθυνος να
διευκολύνει την χρηματοοικονομική επίβλεψη του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου
των τακτικών εκθέσεων στο Συμβούλιο και την ετήσια παρουσίαση του προϋπολογισμού.

7. Αίρεση ή Παραίτηση των Αξιωματούχων. Οποιοσδήποτε Αξιωματούχος μπορεί να
αναιρεθεί για μια αιτία με τα δυο τρίτα της ψήφου ολόκληρου του Συμβουλίου με την
προϋπόθεση ότι μια διατύπωση της αίτιας ή των αιτιών για αναίρεση θα έχει παραδοθεί με
μια μέθοδο που δύναται να εντοπιστεί, είτε πρόκειται για ταχυδρομείο, επίδοση
αλληλογραφίας/δεμάτων, είτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στον Αξιωματούχο που έχει
προταθεί για αναίρεση τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από κάθε τελική ενέργεια
στην οποία έχει προβεί το Συμβούλιο. Αυτή η διατύπωση θα συνοδεύεται με μια
ειδοποίηση για τον χρόνο τον οποίο όταν, και την τοποθεσία όπου, το Συμβούλιο θα
προβεί σε ενέργειες σχετικά με την αναίρεση. Θα δοθεί η ευκαιρία στον Αξιωματούχο να
εκφράσει τις απόψεις του. Το ζήτημα θα εξεταστεί από το Συμβούλιο την ώρα και στην
τοποθεσία που θα αναφέρεται παραπάνω. Ένας Αξιωματούχος μπορεί να παραιτηθεί
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οποιαδήποτε στιγμή παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στο Συμβούλιο ή στον Πρόεδρο. Η
παραίτηση θα έχει ισχύ όταν η ειδοποίηση παραδοθεί, εκτός και αν η ειδοποίηση
διευκρινίζει μια μετέπειτα ημερομηνία.
8. Κενές θέσεις. Αν υπάρχει κενή θέση κατά την διάρκεια του χρόνου στην θέση του
Προέδρου, ο Εκλεγμένος Πρόεδρος θα αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Αν
υπάρχει κενή θέση σε οποιαδήποτε άλλη θέση Αξιωματούχου, το τμήμα της θητείας
υπηρεσίας μπορεί να συμπληρωθεί από τον Διευθυντή Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με μια
ψήφο πλειονότητας από την απαρτία του Συμβουλίου, προκειμένου να διατηρήσει
συνολικά τα πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ VIII
Επιτροπές και Ειδικές Επιχειρησιακές Ομάδες
1. Μόνιμες Επιτροπές. Εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά στο παρόν, ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου θα έχει την εξουσία να διορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη μιας
τέτοιου είδους Μόνιμης Επιτροπής ή Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας όπως θεωρούνται
απαραίτητα για την πραγματοποίηση της εργασίας του IBLCE. Η θητεία υπηρεσίας του
Πρόεδρου του Επιτροπής και μελών κάθε Μόνιμης Επιτροπής θα είναι για ένα (1) έτος,
εκτός και αν αποφασιστεί αλλιώς από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή το Συμβούλιο. Οι
Μόνιμες Επιτροπές θα στελεχώνονται από περισσότερα από τρία (3) μέλη
αντικατοπτρίζοντας την πολυμορφία και την εξειδίκευση σχετικές με τις ανάγκες της
επιτροπής. Κάθε κενή θέση στην Επιτροπή θα συμπληρωθεί από το τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου. Στην περίπτωση της Εξεταστικής Επιτροπής, η Επιτροπή θα έχει έναν
Εκλεγμένο Πρόεδρο, έναν Πρόεδρο και έναν Προηγούμενο Πρόεδρο. Το Συμβούλιο θα
επιβεβαιώνει τις χρεώσεις της Μόνιμης Επιτροπής.
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Οι Μόνιμες Επιτροπές θα συμπεριλαμβάνουν:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Την Επιτροπή αρμόδια για Εφέσεις
Την Επιτροπή Ελέγχου
Την Επιτροπή Πιστοποιήσεως
Την Επιτροπή Ηθών και Πειθαρχίας
Την Εξεταστική Επιτροπή
Την Επιτροπή Χρηματοδότησης
Την Επιτροπή Προώθησης
Την Επιτροπή Έρευνας
Την Επιτροπή Διακυβέρνησης Η Επιτροπή Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνη για την
διευκόλυνση της διαδικασίας διορισμού και την εγκεκριμένη από το Συμβούλιο
διαδικασία για την επανεξέταση της απόδοσης του Συμβουλίου ετησίως. Πέντε (5)
Διευθυντές Συμβουλίου εκλέγονται από το Συμβούλιο ετησίως για να αποτελούν την
Επιτροπή Διακυβέρνησης.

2. Ειδικές Επιχειρησιακές Ομάδες Οι Ειδικές Επιχειρησιακές Ομάδες μπορεί να
αποτελούνται από έναν ψήφο πλειονότητας του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Ειδικής
Επιχειρησιακής Ομάδας και τα μέλη μπορούν να διορίζονται από τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου.
3. Εξουσία Όλες οι επιτροπές και Ειδικές Επιχειρησιακές Ομάδες θα λειτουργούν σε
συμφωνία με τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθιερώνονται από το Συμβούλιο.
Καμιά επιτροπή ή ειδική επιχειρησιακή ομάδα θα εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ή ένα
σχέδιο χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου.
4. Ενέργειες χωρίς Συνεδριάσεις/ Ειδοποίηση/ Παραίτηση δικαιώματος
Ειδοποίησης/Απαρτία/ Απαιτήσεις Ψήφου από το Συμβούλιο. Εκτός και αν ρητά
διατυπώνεται διαφορετικά στο παρόν, όλες οι διατάξεις αυτών των Εσωτερικών Κανονισμών
που διέπουν τις ενέργειες χωρίς συνεδριάσεις, ειδοποίηση, παραίτηση δικαιώματος
ειδοποίησης, απαρτία ή τις απαιτήσεις ψήφου από το Συμβούλιο, θα εφαρμόζονται για όλες
τις επιτροπές, τις ειδικές επιχειρησιακές ομάδες καθώς και στα μέλη τους.
ΑΡΘΡΟ ΙΧ
Λειτουργίες
1. Διευθύνων Σύμβουλος Το Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, και
μπορεί να καθορίζει και να καταβάλλει την πληρωμή του Διευθύνοντος Συμβούλου και να
αποζημιώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τέτοιου είδους έξοδα εργασίας και ταξιδιού
καθώς κρίνει αυτό κατάλληλα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα είναι ο γενικός διευθυντής του
IBLCE, θα αναφέρεται απευθείας στο Συμβούλιο, και θα υπηρετεί ως ένα μέλος του
Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, όλων των επιτροπών και ειδικών επιχειρησιακών
ομάδων, αυτεπαγγέλτως, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εφαρμόζει
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την πολιτική που έχει καθιερωθεί από το Συμβούλιο εντός των περιορισμών που θέτονται
από το Συμβούλιο και θα είναι υπεύθυνος για όλα τα ζητήματα προσωπικού. Εκτός και αν
απαιτείται διαφορετικά από τον εφαρμοστέο νόμο ή υπόκειται σε ένα γρήγορο περιορισμό
καθιερωμένο από το Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει την εξουσία να
πραγματοποιεί όλες τις δηλώσεις εισοδήματος και οποιεσδήποτε αιτήσεις με οργανισμούς
διεθνείς, πολιτειακούς, της κομητείας ή του νομού και να συνάπτουν και να παραδίδουν
συμβόλαια και όλα τα άλλα έγγραφα οποιουδήποτε είδους και χαρακτήρα στο όνομα του,
και εκ μέρους του, IBLCE.
2. Έτος χρήσης. Το έτος χρήσης του IBLCE θα επιλέγεται από το Συμβούλιο και θα υπόκειται
στους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια.
3. Συμβόλαια. Το Συμβούλιο ή η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει γραπτώς
οποιοδήποτε Αξιωματούχο ή νομικό σύμβουλο να συνάπτει οποιοδήποτε συμβόλαιο ή να
εκτελεί και να παραδίδει οποιοδήποτε έγγραφο στο όνομα του και εκ μέρους του IBLCE
και μια τέτοιου είδους εξουσία μπορεί να είναι γενική ή περιορισμένη σε συγκεκριμένες
περιστάσεις.
4. Δάνεια. Κανένα δάνειο θα παραχωρείται εκ μέρους του IBLCE και καμιά κατάσταση
χρέους θα εκδίδεται στο όνομά του εκτός και αν έχει εξουσιοδοτηθεί από μια απόφαση
εγκεκριμένη τουλάχιστον από τα δυο τρίτα των Διευθυντών Συμβουλίου. Μια τέτοιου
είδους εξουσία μπορεί να είναι γενική ή περιορισμένη σε ειδικές περιστάσεις.
5. Δωρεές. Το Συμβούλιο μπορεί να δέχεται εκ μέρους του IBLCE κάθε συνεισφορά,
δωρεά, κληροδότημα, μεταβίβαση για ένα γενικό ή ειδικό εταιρικό σκοπό όπως ισχύει
στα καταστατικά του IBLCE.
6. Καθεστώς φοροαπαλλαγής. Το IBLCE θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις του έτσι ώστε να
μπορεί να υπάγεται σε καθεστώς φοροαπαλλαγής σύμφωνα με τον Κώδικα Εγχώριου
Εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τους νόμους της Κοινοπολιτείας
της Βιρτζίνια.
7. Πολιτική Μη διακρίσεων. Το IBLCE δεν διαχωρίζει και δεν πρόκειται να διαχωρίζει βάσει
φυλής, χρώματος, θρησκείας, θρησκευτικής μερίδας, γένους, ταυτότητας γένους, σεξουαλικό
προσανατολισμό, φύλο, εθνότητα, ηλικία, εθνική προέλευση, καταγωγή, πολιτική πεποίθηση,
ικανότητα/αδυναμία, οικογενειακή κατάσταση, γεωγραφική τοποθεσία, ή
κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του ή τις
λειτουργίες του. Το IBLCE έχει δεσμευτεί για την παροχή ενός περιβάλλοντος πολυδεκτικού
που καλωσορίζει όλα τα μέλη της κοινότητας του IBLCE, καθώς και όλους όσους ζητούν
πρόσβαση στην κοινότητα του IBLCE.
ΑΡΘΡΟ Χ
Παραίτηση δικαιώματος ειδοποίησης
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Εκτός και αν διευκρινίζεται διαφορετικά από τον νόμο, οποτεδήποτε οποιαδήποτε ειδοποίηση
απαιτείται να δοθεί σε οποιονδήποτε Διευθυντή Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών
των Εσωτερικών Κανονισμών ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του IBLCE, μια
παραίτηση αυτού γραπτώς, υπογεγραμμένη και με ημερομηνία από το άτομο ή τα άτομα που
δικαιούται(νται) μια τέτοιου είδους ειδοποίηση, είτε πριν ή μετά την ώρα που δηλώνεται
προς τούτο, θα θεωρηθεί ισότιμο της παράδοσης μιας τέτοιου είδους ειδοποίησης.
ΑΡΘΡΟ ΧΙ
Αντιμονοπωλιακός Κώδικας
Αποτελεί πολιτική του IBLCE και αποτελεί ευθύνη κάθε Αξιωματούχου, Διευθυντή
Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής, Μέλος Προσωπικού, Εθελοντή ή Φορέα του IBLCE, να
συμμορφώνεται από όλες τις απόψεις με τον εφαρμοστέο νόμο περί αντιμονοπωλιακοί και
τους περιορισμούς των εμπορικών νόμων.
ΑΡΘΡΟ XII
Αποζημίωση
Το IBLCE θα αποζημιώσει και θα προφυλάσσει σε όλο το εύρος του νόμου τους Διευθυντές,
Αξιωματούχους, Υπαλλήλους και Φορείς που λειτουργούν ως προς εκτέλεση της πορείας και
του σκοπού των καθηκόντων τους. Μια τέτοιου είδους αποζημίωση περιλαμβάνει νομικά
έξοδα και αμοιβές.
ΑΡΘΡΟ ΧIII
Τροποποιήσεις
Εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά στο παρόν, αυτοί οι Εσωτερικοί Κανονισμοί θα
τροποποιούνται ή θα καταργούνται με μια ψήφο τουλάχιστον των δυο-τρίτων της απαρτίας
των Διευθυντών Συμβουλίου παρόντες και ψηφίζοντες σε μια συνεδρίαση των Διευθυντών
που έχει συγκληθεί για τον σκοπό ενέργειας πάνω σε τέτοιου είδους τροποποιήσεις, ή μέσω
κλήρωσης που έχει εκτελεστεί γραπτώς, με την προϋπόθεση ότι ειδοποίηση έχει δοθεί σε
όλους τους Διευθυντές σε συμφωνία με τις διατάξεις των ειδοποιήσεων που απαιτούνται για
αυτό το συγκεκριμένο είδος συνεδρίασης (τακτικής ή έκτακτης σύγκλησης)
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