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Μόνιμη Επιτροπή Φοιτητών Ψυχολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

Εσωτερικός Κανονισμός

Άρθρο 1: Σκοπός
− Η δημιουργία σχέσεων και διόδων επικοινωνίας με τους φοιτητές των πανεπιστημιακών

τμημάτων Ψυχολογίας της χώρας και της αλλοδαπής.
− Η ενημέρωση των φοιτητών Ψυχολογίας για θέματα που άπτονται τόσο του αντικειμένου

της επιστήμης της Ψυχολογίας όσο και της επαγγελματικής ζωής.
− Η ενημέρωση και διάδοση των κριτηρίων της πιστοποίησης EuroΨ-basic της Ευρωπαϊκής

Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων, καθώς και των εξειδικεύσεων του.
− Η συμμετοχή και εκπροσώπηση των φοιτητών Ψυχολογίας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς

επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους.
− Η ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών Ψυχολογίας στην Ευρώπη για

ακαδημαϊκούς σκοπούς.
− Η προώθηση διαδικασιών συμμετοχής των φοιτητών Ψυχολογίας στον Σύλλογο Ελλήνων

Ψυχολόγων.
− Η σύνδεση των φοιτητών Ψυχολογίας με την κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Άρθρο 2: Μέλη
Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του ΣΕΨ εγγράφεται κάθε προπτυχιακός και μεταπτυχιακός

φοιτητής/τρια Ψυχολογίας:
α. αδιακρίτως φύλου και εθνικότητας, οποιουδήποτε υφιστάμενου ακαδημαϊκού ιδρύματος

Ψυχολογίας εντός του ελλαδικού χώρου, που οδηγεί στην απόκτηση τίτλων Ψυχολογίας
αναγνωρισμένων από την Ελληνική Πολιτεία και καταλήγουν σε Άδεια Άσκησης
Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

β. με ελληνική υπηκοότητα, που φοιτά σε ακαδημαϊκό ίδρυμα Ψυχολογίας του εξωτερικού
και αναγνωρίζεται από την Ελληνική Πολιτεία.

Για την εγγραφή μέλους στην Μόνιμη Επιτροπή απαιτείται: α) συμπλήρωση αίτησης εγγραφής, β)
προσκόμιση εγγραφής τρέχοντος εξαμήνου σπουδών και γ) καταβολή εγγραφής και ετήσιας
συνδρομής.

Άρθρο 3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών
1. Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής δικαιούνται:

α. Να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τη Μόνιμη Επιτροπή.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους.
γ. Να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες.
δ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη της Μόνιμης Επιτροπής και τα μέλη των Επιτροπών Εργασίας.
ε. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών της Μόνιμης Επιτροπής και των Επιτροπών

Εργασίας.
στ. Να αποχωρούν ελεύθερα από μέλη της Μόνιμης Επιτροπής και Επιτροπών Εργασίας, κατόπιν

έγγραφης αίτησής τους.
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2. Μέλη της Μόνιμης Επιτροπής που αποχωρούν, διαγράφονται χωρίς δικαίωμα είσπραξης των
πάσης φύσεως καταβολών τους, αλλά μπορούν να επανεγγραφούν. Τα μέλη που
διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει ένα έτος, δεν υποχρεούνται να
επανακαταβάλλουν το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

3. Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής οφείλουν:
α. Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Μόνιμης Επιτροπής.
β. Να παρίστανται στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής και των

οργάνων της.
γ. Να συμμετέχουν στις δράσεις της Μόνιμης Επιτροπής.
δ. Να καταβάλλουν το ποσό της εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής και τυχόν έκτακτες συνδρομές.
ε. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

στ. Να συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Μόνιμης Επιτροπής και
των οργάνων της, καθώς και με το καταστατικό και εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου Ελλήνων
Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Οι τυχόν διαφωνίες σε ενέργειες της Μόνιμης Επιτροπής μεταξύ αυτής και του
Δ.Σ. του ΣΕΨ θα επιλύονται στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΨ.

Άρθρο 4: Γενική Συνέλευση Μελών της Μόνιμης Επιτροπής
1. Τελούνται δύο Γενικές Συνελεύσεις, κατά διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Η πρώτη, διεξάγεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβρη-Νοέμβρη) και αφορά,
κυρίως, την παρουσίαση και συζήτηση των προτάσεων δράσης της Διοικούσας
Επιτροπής και του προϋπολογισμού για την επικείμενη χρονιά.

Η δεύτερη, πραγματοποιείται προς το τέλος του εαρινού εξαμήνου (Μάιο-Ιούνιο), με σκοπό
κυρίως την παρουσίαση και συζήτηση των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής
(δράσεων και οικονομικής διαχείρισης) καθώς και την εκλογή νέων μελών της
Διοικούσας Επιτροπής.

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής ή αν το ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον το ⅕ των εγγεγραμμένων μελών.

3. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, αν όλα ανεξαιρέτως τα
μέλη της Μόνιμης Επιτροπής δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη
πρόταση.

4. Τα μέλη της Επιτροπής προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως και
υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο.

5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, μετά από συζήτηση, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν και πάλι
οι προτάσεις ισοψηφιστούν, την τελική απόφαση λαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή.

6. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, που αφορούν σε αρχαιρεσίες, σε θέματα
εμπιστοσύνης, λογοδοσίας ή προσωπικά, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

7. Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 5: Εκλογική Διαδικασία
1. Η Μόνιμη Επιτροπή Φοιτητών Ψυχολογίας του ΣΕΨ διοικείται από τη Διοικούσα

Επιτροπή.

[3]



2. Όσα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής επιθυμούν να εκλεγούν μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διοικούσα Επιτροπή, υπό τον όρο να έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις .

3. Τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται με αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο, το
οποίο γνωστοποιείται έγκαιρα στα μέλη. Αποκλείονται τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια για
οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε ονομασία, καθώς δεν συνάδουν με τους σκοπούς
της Μόνιμης Επιτροπής Φοιτητών Ψυχολογίας του ΣΕΨ.

4. Για την διενέργεια των εκλογών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή, η
οποία αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη. Μεταξύ τους εκλέγουν Πρόεδρο και
Γραμματέα.

5. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής εκλέγουν τα αιρετά μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής σημειώνοντας με σταυρό, τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους.

6. Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής, που διαμένουν προσωρινά ή μόνιμα έξω από την
περιοχή διεξαγωγής των εκλογών, μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά.

7. Από τον κατάλογο των υποψηφίων εκλέγονται οι 5 πρώτοι. Οι υπόλοιποι παραμένουν
αναπληρωματικοί σε περίπτωση κάποιου ή κάποιων που αποχωρούν από την Διοικούσα
Επιτροπή.

8. Στις περιπτώσεις ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
9. Οι πέντε εκλεγμένοι για την Διοικούσα Επιτροπή συγκροτούνται σε σώμα και

κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην αντίστοιχη
παράγραφο, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση της Επιτροπής. Την θέση του
Προέδρου μπορεί να καταλάβει όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους, εκτός και αν η
Διοικούσα Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά.. Το γεγονός ότι υπάρχει Πρόεδρος πριν
από τα άλλα μέλη δε σημαίνει ότι η ψήφος του μετράει περισσότερο στην ψηφοφορία για
τις υπόλοιπες αρμοδιότητες.

Άρθρο 6: Διοικούσα Επιτροπή
1. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από πέντε μέλη:

τον Πρόεδρο (1), τον Αντιπρόεδρο (2), τον Γενικό Γραμματέα (3), τον Ταμία (4) και ένα μέλος
(5). Είναι όλοι άμισθοι και οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο
πρόσωπο.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις
της μπορούν να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά.

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε
περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη δεν συμφωνούν με την λήψη μιας απόφασης, η
διαφωνία τους καταγράφεται στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τον αναπληρώνουν κατά σειρά τα υπόλοιπα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

5. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις,
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός αν κωλύεται για σοβαρούς λόγους, που έχει
γνωστοποιήσει έγκαιρα στον Πρόεδρο.

6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών της Διοικούσας Επιτροπής εκπέσει των
τριών, ακόμα και με αναπληρώσεις, τότε καλέιται έκτακτη εκλογική Γενική Συνέλευση.
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7. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν απαλλάσσονται των αρμοδιοτήτων τους μετά
την απόκτηση του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τους, αλλά διατηρούν τις αρμοδιότητές τους
και τις ευθύνες τους έως τις επόμενες εκλογές.

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής
1. Εγκρίνει τα νέα μέλη και αποφασίζει τη διαγραφή τους.
2. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις.
3. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
4. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού.
5. Συντονίζει το έργο των Επιτροπών για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων, που

αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.
6. Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης.
7. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα προς πραγματοποίηση θέματα της Γενικής Συνελεύσεως.
8. Προτείνει το ύψος του ποσού της ετήσιας συνδρομής και το δικαίωμα εγγραφής των

μελών, καθώς και τις πιθανές έκτακτες εισφορές στη Γενική Συνέλευση.
9. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις, καθώς και ψυχαγωγικές

εκδηλώσεις.
10. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με τη λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής.
11. Παρευρίσκεται σε συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ, όποτε χρειαστεί.

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Προέδρου
1. Συγκαλεί με τον Γενικό Γραμματέα, τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της

Διοικούσας Επιτροπής και τις Γενικές Συνελεύσεις.
2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και των Γενικών

Συνελεύσεων.
3. Εκπροσωπεί την Μόνιμη Επιτροπή ενώπιον τρίτων εκτός εάν για συγκεκριμένη

περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά η Διοικούσα Επιτροπή ή η Γενική Συνέλευση.
4. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και προσφέρει

την στήριξη του σε αυτά.
5. Συνεργάζεται με τον Ταμία για την οικονομική διαχείριση της Μόνιμης Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος και ο Ταμίας
της Επιτροπής, καταθέτουν εγγράφως αίτηση για ανάληψη και κατάθεση χρημάτων στον
Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, ο οποίος αποφασίζει για την έγκριση της αίτησης, καθώς
και για διεκπεραίωσή της.

6. Ελέγχει το αρχείο εισπράξεων και πληρωμών που κρατά ο Ταμίας και τα συνυπογράφει
με τον Γενικό Γραμματέα.

7. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο.
8. Κατά τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο

Πρόεδρος, τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
1. Είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές επαφές με άλλους οργανισμούς και φορείς.
2. Προσφέρει στήριξη μαζί με τον Πρόεδρο στα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Λειτουργεί ως Σύμβουλος του Προέδρου και τον βοηθά στις εργασίες του.
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4. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο στη Γενική Συνέλευση ή στις συνεδριάσεις της Διοικούσας
Επιτροπής, όταν εκείνος κωλύεται ή απουσιάζει.

5. Τον Αντιπρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Γενικός
Γραμματέας, ο Ταμίας και το Μέλος.

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
1. Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Φροντίζει για την αλληλογραφία της Διοικούσας Επιτροπής, που συνυπογράφει με τον

Πρόεδρο και επιλαμβάνεται της διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής.
3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
4. Συνεργάζεται με τα μέλη της Επιτροπής και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
5. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και της Διοικούσας Επιτροπής.
6. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και των

στοιχείων της Επιτροπής.
7. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα μέλη της

Διοικούσας Επιτροπής που ορίζεται από αυτήν.

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Ταμία
1. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της Μόνιμης Επιτροπής.
2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων

εισπράξεως που υπογράφονται από τον Σ.Ε.Ψ., κατόπιν γραπτής αιτήσεως που
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και έχουν την έγκριση της Διοικούσας
Επιτροπής.

3. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την οικονομική διαχείριση της Μόνιμης Επιτροπής.
Στις περιπτώσεις κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, μετά από
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, καταθέτουν έγγραφη αίτηση στον Σύλλογο
Ελλήνων Ψυχολόγων, ο οποίος και αποφασίζει για την έγκριση της αίτησης και
φροντίζει για την έκδοση και υπογραφή ενταλμάτων.

4. Θέτει στην διάθεση της Διοικούσας Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως και του
Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής.

5. Διατηρεί αρχείο εισπράξεων και πληρωμών, καθώς τα βιβλία οικονομικής διαχείρισης
κρατούνται από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.

6. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών στη
Διοικούσα Επιτροπή.

7. Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους του
Δ.Σ, που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Μέλους
1. Είναι υπεύθυνο να συντονίζει τις σχέσεις της Διοικούσας Επιτροπής με τον εκπρόσωπο

(Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής) κάθε υφιστάμενου στον ελλαδικό χώρο ακαδημαϊκού
ιδρύματος.

2. Λειτουργεί ως σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
3. Αναπληρώνει στις Γενικές Συνελεύσεις όποιο από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

κωλύεται ή απουσιάζει, μετά από απόφασή της.
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Άρθρο 13: Πόροι της Μόνιμης Επιτροπής
1. Τα ποσά εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών της.
2. Οι έκτακτες εισφορές.
3. Οι οικονομικές ενισχύσεις του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.
4. Οι πάσης φύσεως δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις προς την Μόνιμη Επιτροπή, οι

οποίες όμως θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΕΨ: Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ Μόνιμης Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΕΨ σε σχετικά θέματα, τότε αυτές θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από θετική
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του ΣΕΨ.

5. Το ύψος των ποσών της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών αποφασίζεται
από την Γενική Συνέλευση των μελών της Μόνιμης Επιτροπής.

6. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της ετήσιας
συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο.

Άρθρο 14: Οικονομική Διαχείριση
1. Ο αριθμός λογαριασμού Τραπέζης που διαχειρίζεται η Μόνιμη Επιτροπή, ανήκει στον

Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.
2. Οι αποδείξεις και τα παραστατικά, που χρησιμοποιεί η Μόνιμη Επιτροπή, εκδίδονται από

τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.
3. Τα βιβλία διαχείρισης κρατούνται από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και ο Ταμίας

της Μόνιμης Επιτροπής υποχρεούται να διατηρεί αρχείο εισπράξεων και πληρωμών.
4. Η διαχείριση των οικονομικών της Μόνιμης Επιτροπής ενεργείται με βάση τον

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από τη Διοικούσα και εγκρίνεται
από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, ισχύει δε από την αρχή μέχρι το τέλος του
κάθε ακαδημαϊκού έτους.

5. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου ακαδημαϊκού έτους, οι εισπράξεις και
πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου
ακαδημαϊκού έτους.

6. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε ακαδημαϊκού έτους υποβάλλονται υποχρεωτικά για
έγκριση στη Γενική Συνέλευση μελών.

7. Η ανάληψη και κατάθεση χρημάτων γίνεται ύστερα από αίτηση του Προέδρου και του
Ταμία της Διοικούσας Επιτροπής της Μόνιμης Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΣΕΨ, το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση της αίτησης και την έκδοση των
σχετικών ενταλμάτων. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να έχει πρώτα εγκριθεί από τη
Διοικούσα Επιτροπή της Μόνιμης Επιτροπής.

Άρθρο 15: Εκπροσώπηση της Μόνιμης Επιτροπής στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ψυχολογίας
Συνιστάται η Μόνιμη Επιτροπή να έχει εκπρόσωπό της σε κάθε ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα

Ψυχολογίας. Η αρμοδιότητά του θα είναι να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ακαδημαϊκού
του ιδρύματος στο οποίο φοιτά και της Μόνιμης Επιτροπής, με σκοπό να προωθεί τους σκοπούς, τις
δραστηριότητες και τα οράματα τις Μόνιμης Επιτροπής στους φοιτητές του τμήματός τους. Ο
εκπρόσωπος ορίζεται από τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής, που φοιτούν στο ίδιο Πανεπιστημιακό
ίδρυμα.
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Άρθρο 16: Εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φοιτητικών Συλλόγων Ψυχολογίας
(EFPSA)

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής, ορίζει τον εκπρόσωπο της
στην EFPSA. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής.

Άρθρο 17: Έδρα
Η Μόνιμη Επιτροπή, ως τμήμα του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, στεγάζεται στα γραφεία του

ιδίου, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 42.

Άρθρο 18: Τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μόνιμης
Επιτροπής

Με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων τροποποιούνται, αφαιρούνται ή προστίθενται άρθρα του
παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Οι προτάσεις πρέπει να τυγχάνουν της πλειοψηφικής έγκρισης
της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΨ.
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