ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω
κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) και κατόπιν μαζικών
συγκεντρώσεων Κωφών-Βαρήκοων Νέων ως αντιπροσώπων Σωματείων-Μελών της
Ομοσπονδίας, ιδρύθηκε η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. με έδρα την Αθήνα και
περιφέρεια ολόκληρη την Ελλάδα.
2. ΣΚΟΠΟΣ
α. Να προωθεί οποιουδήποτε είδους δραστηριότητες συμβάλλουν στην πνευματική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του συνόλου των Κωφών-Βαρήκοων Νέων· να
παρέχει υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος στους Κωφούς-Βαρήκοους Νέους εντός της
Ελλάδας ∙ να εντοπίζει, να καταγράφει και να προωθεί τα αιτήματά τους, με απώτερο
στόχο την ισότιμη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
β. Να υποστηρίζει τις δραστηριότητες των Κωφών-Βαρήκοων Νέων που οργανώνονται
από τα Σωματεία-Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε. και τις υπάρχουσες Επιτροπές Νεολαίας των
Σωματείων-Μελών, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών (European Union of
the Deaf, E.U.D)., την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών Νεολαίας (European Union of the Deaf
Youth, E.U.D.Y.), την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (World Federation of the Deaf,
W.F.D.) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών Νεολαίας (World Federation of the Deaf
Youth Section, W.F.D.Υ.S.) με τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα
ανταλλαγών κτλ.
γ. Να παροτρύνει και να ενθαρρύνει τους Κωφούς-Βαρήκοους Νέους των Σωματείων-
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Μελών της ΟΜ.Κ.Ε., των μαθητικών κοινοτήτων των Ειδικών Σχολείων ΚωφώνΒαρήκοων, να τους καθοδηγεί και να τους παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για
την επίτευξη των στόχων τους.
δ. Να συνεργάζεται με όλους τους φορείς που ασχολούνται με Κωφούς-Βαρήκοους
Νέους, φορείς Ατόμων με Αναπηρία, Επιτροπές Νεολαίας των Δήμων και το Εθνικό
Συμβούλιο Νεολαίας.
ε. Να αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κωφοί-Βαρήκοοι Νέοι στην
εκπαίδευση και σε κάθε άλλο τομέα.
στ. Να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε Επιτροπές Νεολαίας Σωματείων-Μελών της
ΟΜ.Κ.Ε.
ζ. Να συμβάλλει στην προαγωγή της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης
και αποκατάστασης των Κωφών-Βαρήκοων Νέων και να συμμετέχει ενεργά μέσω των
Υποεπιτροπών Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Τομέα όπου είναι εφικτό και
αναγκαίο.
3. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ
Οι σκοποί επιτυγχάνονται με τα κάτωθι μέσα:
α. Με τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
τη δημιουργία βιβλιοθηκών και ψηφιακών μέσων και με κάθε άλλο νόμιμο πρόσφορο
μέσο.
β. Με την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού, καθώς και οπτικού και έντυπου
ενημερωτικού υλικού.
γ. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. σε όλους τους
φορείς και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων που έχουν να κάνουν με τον Κωφό-Βαρήκοο
Νέο.
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δ. Με τη συνεργασία της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. με:
1) την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών (E.U.D.),
2) την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (W.F.D.),
3) τις διεθνείς οργανώσεις Νεολαίας Κωφών (E.U.D.Y. & W.F.D.Y.S.)
4) οποιαδήποτε άλλη εθνική ή διεθνή οργάνωση σχετίζεται με Κωφούς-Βαρήκοους
Νέους
5) Επιτροπές Νεολαίας Σωματείων-Μελών της ΟΜ.Κ.Ε.
ε. Με τη συμμετοχή της σε διεθνή, πανελλήνια ή τοπικά συνέδρια σχετικά με θέματα
Κωφών-Βαρήκοων.
στ. Με τη δημιουργία νέων Επιτροπών Νεολαίας σε Σωματεία-Μέλη με βάση τις
εκάστοτε ισχύουσες Προϋποθέσεις Δημιουργίας τους.
4. ΕΔΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
α. Η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. έχει εθνικό χαρακτήρα και καλύπτει όλη την ελληνική
επικράτεια. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στις Γενικές Συνελεύσεις, στα συνέδρια της E.U.D.Y.
και της W.F.D.Y.S., καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή ή εθνική συνεδρίαση,
συνέλευση, σεμινάριο που έχει σχέση με Κωφούς-Βαρήκοους Νέους.
β. Οι δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους πραγματοποιούνται σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο με τη συμμετοχή των Κωφών-Βαρήκοων Νέων. Οι δραστηριότητες αυτές
εκπληρώνουν τους σκοπούς της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε., δηλαδή την ενθάρρυνση
των Κωφών-Βαρήκοων Νέων, τη συνεργασία της με την ΟΜ.Κ.Ε., την E.U.D.Y. και την
W.F.D.Y.S., την παροχή υπηρεσιών σε Κωφούς-Βαρήκοους Νέους πολίτες και γενικά ότι
ορίζεται ως σκοπός στο άρθρο 2.
5. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.
α. Γενική Συνέλευση
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β. Διοικούσα Επιτροπή Νεολαίας
6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
α. Κάθε Επιτροπή Νεολαίας Σωματείου-Μέλους ή απλώς κάθε Σωματείο-Μέλος που δε
διαθέτει Επιτροπή Νεολαίας έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται στις Γενικές ή Έκτακτες
Συνελεύσεις της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε.
β. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι ηλικίας 18-30 ετών. Κάθε αντιπρόσωπος
εκπροσωπεί ένα (1) μόνο Σωματείο-Μέλος.
γ. Οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
Νεολαίας.
δ. Οι Αντιπρόσωποι και ο Υποψήφιος για τη Διοικούσα Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε.
εκλέγονται από την Επιτροπή Νεολαίας κάθε Σωματείου-Μέλους κατά σειρά
πλειοψηφίας και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. Στην περίπτωση που κάποιο Σωματείο
δεν έχει Επιτροπή Νεολαίας, τότε ο αντιπρόσωπος εκλέγεται από το Σωματείο-Μέλος
της ΟΜ.Κ.Ε.
ε. Τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των αντιπροσώπων στον τόπο διεξαγωγής των
Γενικών ή Έκτακτων Συνελεύσεων βαρύνουν τα Σωματεία-Μέλη ή τις Επιτροπές
Νεολαίας των Σωματείων-Μελών που εκπροσωπούν.
στ. Η αντικατάσταση του αντιπροσώπου από αναπληρωματικό γνωστοποιείται
εγγράφως από το Σωματείο-Μέλος ή την Επιτροπή Νεολαίας του Σωματείου-Μέλους
μέχρι τρεις (3) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ζ. Οι αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι Κωφοί-Βαρήκοοι και μέλη
Σωματείου-Μέλους της ΟΜ.Κ.Ε. Έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στη Διοικούσα Επιτροπή
Νεολαίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου δ του άρθρου 12.
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η. Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος παραιτείται ή διαγράφεται από την ιδιότητα του
μέλους του Σωματείου-Μέλους της ΟΜ.Κ.Ε., δεν αντιπροσωπεύει πλέον το Σωματείο
από το οποίο εξελέγη και χάνει τα δικαιώματα του αντιπροσώπου στη Γενική ή Έκτακτη
Συνέλευση της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε.
7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. και
παίρνει αποφάσεις για όλα τα θέματα.
β. Οι αρμοδιότητες αποκλειστικά της Γενικής Συνέλευσης είναι οι εξής:
1) Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης Επιτροπής
Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε., οι οποίοι πρέπει να είναι αντιπρόσωποι.
2) Εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής
3) Εκλογή μελών της Διοικούσας Επιτροπής Νεολαίας
γ. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν:
1. Η Διοικούσα Επιτροπή Νεολαίας της ΟΜ.Κ.Ε.
2. Δυο Εκπρόσωποι της ΟΜ.Κ.Ε.
3. Οι Νέοι αντιπρόσωποι Σωματείων – Μελών της ΟΜ.Κ.Ε.
4. Οι Εκπρόσωποι Μαθητικής Κοινότητας Σχολειών Κωφών Ελλάδος
5. ο Συντονιστής
6. Ο Γραμματέας
7. Οι Ειδικοί προσκεκλημένοι
8. Οι Παρατηρητές
9. Οι Εκπρόσωποι των θεματικών υποεπιτροπών εάν υπάρχουν.
δ. Η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. πραγματοποιείται τουλάχιστον
μία (1) φορά το χρόνο και οι Επιτροπές Νεολαίας Σωματείων-Μελών ή τα ίδια τα
Σωματεία-Μέλη ενημερώνονται σχετικά τουλάχιστον ένα μήνα πριν, με πρόσκληση
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υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής Νεολαίας
ΟΜ.Κ.Ε. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, το χρόνο και τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ε. Έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά θέματα με απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής Νεολαίας ή εφ’ όσον το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση πάνω από δύο τρίτα
(2/3) των Επιτροπών Νεολαίας των σωματείων-μελών ή από το Γενικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας.
στ. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης υπάρχει, όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον τα δύο
τρίτα (2/3) των αντιπροσώπων που έχουν κοινοποιηθεί από τα Σωματεία-Μέλη της
ΟΜ.Κ.Ε.
ζ. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν μέχρι πέντε (5) αντιπρόσωποι από τα ΣωματείαΜέλη της ΟΜ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν δικαίωμα λόγου, ενώ κάθε Σωματείο δικαιούται μία
(1) ψήφο.
η. Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν Νέοι Κωφοί – Βαρήκοοι, ηλικίας
18 – 30 ετών, ως Παρατηρητές χωρίς δικαιώματα φωνής και ψήφου. Οι παρατηρητές
γίνονται δεκτοί μέσω υπογεγραμμένης αίτησης από το Σωματείο – Μέλος της ΟΜ.Κ.Ε.,
στο οποίο είναι μελή. Επίσης, οι κάτω των 18 ετών της Μαθητικής Κοινότητας μπορούν
να παρακολουθήσουν τις αρχαιρεσίες της Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα φωνής και ψήφου.
ι. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης να είναι έτοιμα και να αποσταλεί στη ΕΝ ΟΜΚΕ
μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση
κωλύματος του γραμματέα της Γ.Σ. Ε.Ν. ΟΜ.Κ.Ε., τότε ο Γραμματέας της Ε.Ν. Ομ.Κ.Ε.
αναλαμβάνει την ολοκλήρωση τους.
κ. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ ΟΜΚΕ και τα οικονομικά κάθε χρόνου
αποστέλλονται υποχρεωτικά στις Επιτροπές Νεολαίας των Σωματείων-Μέλη μέσα σε
ένα (1) μήνα πριν την διεξαγωγή της Γ.Σ. Ε.Ν. ΟΜ.Κ.Ε.
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λ. Κατόπιν πρόσκλησης της Διοικούσας Επιτροπής Νεολαίας, στις Γενικές Συνελεύσεις
συμμετέχουν δύο (2) αντιπρόσωποι της ΟΜ.Κ.Ε. (ο Πρόεδρος και ο υπεύθυνος της
Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε., τον οποίο ορίζει με απόφασή της η Εκτελεστική
Γραμματεία της ΟΜ.Κ.Ε.) με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
α. Τις εργασίες της Εκλογοαπολογιστικης Συνέλευσης και του Γενικού Συμβουλίου της
ΟΜ.Κ.Ε. είναι δυνατόν να τις παρακολουθήσουν δύο (2) αντιπρόσωποι της Διοικούσας
Επιτροπής Νεολαίας ως παρατηρητές, κατόπιν γραπτής αίτησης.
β.

Η

Διοικούσα

Επιτροπή

Νεολαίας

συγκροτείται

από

Κωφούς-Βαρήκοους

αντιπροσώπους ηλικίας 18 έως 30 ∗ ετών, οι οποίοι αρχικά εκλέγονται από τα ΣωματείαΜέλη της ΟΜ.Κ.Ε. και στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νεολαίας
ΟΜ.Κ.Ε. ή το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜ.Κ.Ε. , αν χρειαστεί.
γ. Κάθε χρόνο η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. υποβάλλει στην ΟΜ.Κ.Ε. προγραμματισμό
δραστηριοτήτων προς έγκριση.
δ. Η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. μπορεί να υποβάλει στην ΟΜ.Κ.Ε. τον ετήσιο
προϋπολογισμό δραστηριοτήτων της για οικονομική ενίσχυση, η οποία τον προωθεί
αρμοδίως.
ε. Σε επείγουσα περίπτωση η γνώμη της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. μπορεί να ληφθεί
με πρωτοβουλία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της μέσω γραπτής
διαδικασίας.
9. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

∗

Στα επιδοτούμενα προγράμματα της Νέας Γενιάς ο παρών εσωτερικός κανονισμός θα κατατίθεται με ένα μικρό

περιορισμό στο όριο ηλικίας (18-25 ετών), προκειμένου να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή Νεολαίας να συμμετέχει σε
αυτά τα προγράμματα.
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α. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη: τον Πρόεδρο με βάση την
έδρα της ΟΜ.Κ.Ε., τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα με βάση την έδρα της ΟΜ.Κ.Ε.,
τον Ταμία και το Μέλος. Ο αριθμός των μελών της Διοικούσας Επιτροπής αυξομειώνεται
ανάλογα με τον αριθμό Επιτροπών Νεολαίας των Σωματείων-Μελών της ΟΜ.Κ.Ε.
β. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής υποχρεούνται να τηρούν τα καθήκοντά τους
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
γ. Σε περίπτωση που ένα μέλος παραιτηθεί από τη θέση του στη Διοικούσα Επιτροπή, η
παραίτησή του υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο. Η κενή θέση καλύπτεται από τον
πρώτο, κατά σειρά σταυρών, αναπληρωματικό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
αναπληρωματικός, τότε η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. είναι εξουσιοδοτημένη από τη
Γενική Συνέλευση να βρει αντικαταστάτη, εάν είναι απαραίτητο.
δ. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που κατ’ επανάληψη παραβιάζει τον Κανονισμό και
δυσχεραίνει το έργο της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. διαγράφεται ως ενεργό μέλος της
με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
ε. Καθήκοντα της Διοικούσας Επιτροπής:
1. Πρόεδρος: Προεδρεύει στις συνεδριάσεις των Γενικών και Έκτακτων Συνελεύσεων
και του Συμβουλίου της Διοικούσας Επιτροπής. Εκπροσωπεί την Επιτροπή Νεολαίας
ΟΜ.Κ.Ε. στις σχέσεις της με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά.
2. Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει κατά σειρά τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε
όλα του τα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Γενικός Γραμματέας: Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Επιτροπής
Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. Επιμελείται της αλληλογραφίας (ανακοινώσεων κτλ.) και
προσυπογράφει

όλα

τα

έγγραφα

με

τον

Πρόεδρο,

εκτός

των

όσων

προσυπογράφονται από τον Ταμία. Ασκεί καθήκοντα Γραμματέα στις συνεδριάσεις
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της Διοικούσας Επιτροπής και στις Γενικές και Έκτακτες Συνελεύσεις.
4. Ταμίας: Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις οικονομικές συναλλαγές, καθώς
και κάθε είδους αποδείξεις μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Προσυπογράφει
και συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό.
Τηρεί τα στοιχεία και φυλάσσει το αρχείο με τα οικονομικά θέματα.
5. Τις αρμοδιότητες του Μέλους τις ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της, η
οποία λαμβάνεται στην πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες συνεδρίασή της, κατά τη
συγκρότησή της σε σώμα.
Άλλα καθήκοντα μοιράζονται στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κατόπιν απόφασης
της Διοικούσας Επιτροπής.
10. ΘΗΤΕΙΑ
Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής Νεολαίας έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια, ώστε να
διευκολύνει τη μερική ανανέωση των θέσεων.
11. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
α. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο και
εκτάκτως, όταν το ζητήσουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή ο Ταμίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΟΜ.Κ.Ε. για τις
εκάστοτε συναντήσεις και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.
β. Απαρτία υπάρχει, όταν στη συνεδρίαση είναι παρόντα τουλάχιστον τα 2/3 των μελών
της Διοικούσας Επιτροπής, οπότε και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία κατά τη λήψη
αποφάσεων.
Όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, τότε οι αποφάσεις
λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Στην περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, τότε η
ψήφος του Προέδρου ισοδυναμεί με δύο (2) ψήφους.
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γ. Σε περίπτωση που ένα (1) μέλος παραιτηθεί ή συμπληρώσει τρεις (3) απουσίες στη
θητεία του, αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά σταυρών αναπληρωματικό.
12. ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
α. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. μετέχουν στις
αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια και μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης.
β. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. τη
φόρμα δήλωσης υποψηφιότητας μέσω της Επιτροπής Νεολαίας του Σωματείου-Μέλους
ή μέσω του Σωματείου έως μία (1) εβδομάδα πριν από τη Γενική Συνέλευση.
γ. Η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. προμηθεύει τους φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν
στην ψηφοφορία, οι οποίοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Επιτροπής Νεολαίας
ΟΜ.Κ.Ε., γιατί διαφορετικά η ψήφος θα είναι άκυρη. Η ψηφοφορία είναι μυστική και
κάθε ψηφοφόρος υποχρεούται να εισέρχεται, για να ψηφίσει, σε ειδικό παραβάν ή σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος σε όποιον ενεργεί βίαια.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη και διαπιστώνεται αν ο αριθμός των
φακέλων αντιστοιχεί στον αριθμό της κατάστασης των ψηφισάντων.
Εάν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος του αριθμού ψηφισάντων,
τοποθετούνται όλοι οι φάκελοι στην κάλπη και αφαιρούνται όσοι περισσεύουν. Εάν
βρεθούν λιγότεροι φάκελοι, αρχίζει η διαλογή, αφού καταχωρισθεί στα πρακτικά η
εμφανισθείσα περίπτωση.
δ. Προϋποθέσεις:
1) Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Νεολαίας είναι δυνατόν να γίνουν Κωφοί-Βαρήκοοι
ηλικίας 18 έως 30 ετών που είναι τακτικά μέλη σε Σωματείο-Μέλος της ΟΜ.Κ.Ε. και
έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή είναι ομογενείς (για όσο καιρό ισχύει η άδεια
παραμονής ομογενούς).
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2) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν θητεύσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε Διοικούσα
Επιτροπή Νεολαίας Σωματείου-Μέλους ή σε Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου-Μέλους.
3) Όσοι υποψήφιοι έχουν θητεύσει στη Διοικούσα Επιτροπή Νεολαίας έχουν τη
δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας, έστω κι αν δεν έχουν θητεύσει σε Επιτροπή
Νεολαίας Σωματείου-Μέλους ή σε Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου-Μέλους.
4) Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος ενός Σωματείου-Μέλους στη
Γενική ή Έκτακτη Συνέλευση της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. Διαφορετικά, δεν είναι
δυνατή η δήλωση υποψηφιότητάς του.
5) Με βάση το πρακτικό διαλογής ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει αμέσως
μετά το τέλος της διαλογής των ψήφων τους εκλεγμένους και τους αναπληρωματικούς,
οι οποίοι ταξινομούνται κατά σειρά αριθμού ψήφων.
13. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα της. Οι υποψήφιοι για τη νέα Διοικούσα Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. δεν
έχουν το δικαίωμα να ανήκουν στην Εφορευτική Επιτροπή.
β. Στην Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να δηλωθεί ένας αντιπρόσωπος από κάθε
Σωματείο-Μέλος.
γ. Η απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή παραδίδει τα ηνία στη νεοεκλεγμένη μέσα σε
τρεις (3) μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών με πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης ή τυχόν άρνηση
αποτελεί παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού.
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δ. Πράξεις της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής μετά τη λήξη της θητείας της
απαγορεύονται και είναι άκυρες. Όσους από την απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή
προβούν σε αυτές η ευθύνη τούς βαραίνει προσωπικά και δέσμευση της νεοεκλεγμένης
Διοικούσας Επιτροπής Νεολαίας από τις πράξεις αυτές δε θα υφίσταται.
14. ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.
Τα Βιβλία της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. είναι τρία (3):
1) τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής
2) τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε.
3) ένα (1) Λογιστικό Βιβλίο.
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α. Κάθε χρόνο η ετήσια Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων εγκρίνει έναν
προϋπολογισμό για τις δραστηριότητες του επόμενου έτους και έναν οικονομικό
απολογισμό. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός υποβάλλονται στο Γενικό Συμβούλιο
της ΟΜ.Κ.Ε. για την τελική έγκριση. Τα έξοδα συμμετοχής στις συνεδριάσεις και τις
Γενικές Συνελεύσεις βαρύνουν τα Σωματεία-Μέλη που εκπροσωπούνται, εκτός κι αν
υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής κάλυψής τους από την ΟΜ.Κ.Ε.
β. Η ΟΜ.Κ.Ε. επιβλέπει τη Διοικούσα Επιτροπή Νεολαίας ως προς τα οικονομικά, αλλά
για όλες τις οικονομικές συναλλαγές υπεύθυνη παραμένει η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε.
γ. Ετησίως, η Ε.Ν. ΟM.Κ.Ε.

θα λαμβάνει Συνδρομή από τις Επιτροπές Νεολαίας

Σωματείων – Μελών της ΟM.Κ.Ε. όπου το ποσό της ετήσιας συνδρομής ορίζεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αυξομειώνεται.
16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο παρών κανονισμός είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από τα
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2/3 των παρόντων αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νεολαίας
ΟΜ.Κ.Ε. και στη συνέχεια το νέο σχέδιο κανονισμού υποβάλλεται στο Γενικό Συμβούλιο
της ΟΜ.Κ.Ε. για την τελική έγκριση.
17. ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. διαθέτει σφραγίδα στρογγυλή με δύο παράλληλους
κύκλους. Ο εξωτερικός κύκλος σχηματίζεται από τους τίτλους «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΟΜ.Κ.Ε.», οι οποίοι δίνονται και στην αγγλική γλώσσα:
«HELLENIC DEAF YOUTH COMMITTEE» και «HFD». Ανάμεσα στους τίτλους μεσολαβεί και
ένα αστέρι (σύνολο 4). Στον εσωτερικό κύκλο απεικονίζεται η μορφή ενός ανθρώπου
πάνω σε μια γαλάζια γη με 4 γραμμές, οι οποίες συμβολίζουν την Ελλάδα.
18. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζεται με αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νεολαίας της ΟΜ.Κ.Ε. και του Γενικού Συμβούλιου
της ΟΜ.Κ.Ε.
19. ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Ο παρών Κανονισμός της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. εγκρίθηκε από τους
αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. στις 8
Δεκεμβρίου 2012.
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