
Προϋποθέσεις Δημιουργίας 
Επιτροπής Νεολαίας Σωματείου-Μέλους της ΟΜ.Κ.Ε. 
 
 

1. Το Σωματείο-Μέλος της ΟΜ.Κ.Ε. που επιθυμεί να δημιουργήσει μια Επιτροπή 

Νεολαίας θα πρέπει να έχει ως Τακτικά του μέλη Κωφά-Βαρήκοα άτομα ηλικίας 

18-30 ετών. 

 

2. Ο αριθμός των Νέων που είναι Τακτικά μέλη του Σωματείου θα πρέπει να 

υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15). Στην αντίθετη περίπτωση, θα ορίζονται 1-2 

εκπρόσωποι κατόπιν απόφασης του Σωματείου μέσω ψηφοφορίας, οι οποίοι θα 

είναι υπεύθυνοι για την πλήρη και τακτική ενημέρωση των ήδη υπαρχόντων 

Νέων-μελών του. 

 

3. Το Σωματείο υποχρεούται να αποστείλει πρόσκληση προς την Επιτροπή 

Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (hdyc07@gmail.com) 

είτε μέσω φαξ απευθείας στην ΟΜ.Κ.Ε. (210 52 33 968) με μια επισυναπτόμενη 

λίστα του αριθμού των Κωφών-Βαρήκοων Νέων που είναι Τακτικά μέλη του. Στη 

συνέχεια η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. προχωρεί στην επιβεβαίωση του 

αριθμού των Νέων-Τακτικών μελών του σε συνεργασία με ένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, πριν από τη διεξαγωγή εκλογών, και 

παρακολουθεί τις διεργασίες δημιουργίας Επιτροπής Νεολαίας. Στην αντίθετη 

περίπτωση, η Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. δεν την αναγνωρίζει ως Επιτροπή 

Νεολαίας του Σωματείου. 

 

4. Εάν ο αριθμός των Νέων-Τακτικών μελών του Σωματείου κυμαίνεται από 

δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20), τότε οι συντονιστές της Επιτροπής Νεολαίας θα 

είναι τρεις (3). Εάν ο αριθμός των Νέων-Τακτικών μελών είναι άνω των είκοσι 

(20), τότε οι συντονιστές της Επιτροπής Νεολαίας θα είναι από τρεις (3) έως επτά 

(7) ανάλογα με τον αριθμό των μελών του. 

 

5. Ο κάθε υποψήφιος για τη νέα Επιτροπή Νεολαίας Σωματείου θα πρέπει να 

είναι Τακτικό μέλος του τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. Όσα μέλη δεν έχουν 
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συμπληρώσει ένα χρόνο έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

Νεολαίας του ενδιαφερόμενου Σωματείου. 

 
6α. Τα μέλη της Επιτροπής Νεολαίας Σωματείου-Μέλους της ΟΜ.Κ.Ε. έχουν το 

δικαίωμα να παρακολουθήσουν τις Γενικές ή Έκτακτες Συνελεύσεις της 

Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε.  

 
6β. Κάθε Επιτροπή Νεολαίας Σωματείου-Μέλους της ΟΜ.Κ.Ε. εκλέγει τους 

αντιπροσώπους για τη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νεολαίας της ΟΜ.Κ.Ε., 

καθώς και τον υποψήφιο για τη Διοικούσα Επιτροπή. 

 

7. Όποια Επιτροπή Νεολαίας Σωματείου-Μέλους της ΟΜ.Κ.Ε. είναι σε αδράνεια 

χωρίς κάποια στοιχειώδη δραστηριότητα για πάνω από ένα (1) χρόνο η 

Επιτροπή Νεολαίας της ΟΜ.Κ.Ε. τη θεωρεί διαλυμένη. 

 

8. Οι διαλυμένες Επιτροπές Νεολαίας Σωματείου-Μέλους της ΟΜ.Κ.Ε., εφόσον 

ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν εκ νέου Επιτροπή Νεολαίας, έχουν την 

υποχρέωση να ακολουθήσουν τις παρούσες Προϋποθέσεις. 

 

9. Η ύπαρξη έστω και ελάχιστων μελών ηλικίας 18-30 ετών σε όλα τα Σωματεία-

Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε. είναι μεγίστης σημασίας. Εάν δεν ισχύει το παραπάνω, τότε 

καθήκον της Επιτροπής Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε. είναι η προσέλκυση περισσότερων 

Νέων προς όφελος του συνόλου της Κοινότητας των Κωφών. Επομένως, 

ενθαρρύνεται και παρακαλείται κάθε Σωματείο-Μέλος της ΟΜ.Κ.Ε. να προβεί σε 

πρόσκληση προς την Επιτροπή Νεολαίας ΟΜ.Κ.Ε., η οποία είναι πρόθυμη να 

εισέλθει στο Σωματείο και να παράσχει κάθε είδους ενίσχυση, για παράδειγμα 

ομιλία, οδηγίες Δημιουργίας Επιτροπής Νεολαίας κτλ. 


