ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οκτώβριος 2020

ενός έτους

από το 12ο Τακτικό Συνέδριο
έως σήμερα…

Μήνυμα Προέδρου
Πριν από ένα χρόνο, οι σύνεδροι του 12ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ μου έκαναν την τιμή να με
αναδείξουν Πρόεδρο της μεγαλύτερης οργάνωσης νέων της χώρας. Έτσι, στις 5 Οκτωβρίου του 2019
ξεκινήσαμε μαζί την προσάθεια να δημιουργήσουμε μια ΟΝΝΕΔ για όλους. Στόχος μας ήταν και
παραμένει να δημιουργήσουμε μια πολιτική νεολαία που θα εκφράζει όσο το δυνατόν περισσότερους,
που θα είναι δυναμική αλλά και αποδοτική, που θα παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο και θα παράγει
αποτέλεσμα.
Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με θέματα που πραγματικά αφορούν τους νέους ανθρώπους όπως η
παιδεία, η εργασία, το περιβάλλον, η ψηφιακή εποχή και η καθημερινότητα. Σε όλη αυτή τη διαδρομή
δεν πορευτήκαμε μόνοι μας, αλλά είχαμε δίπλα όλους τους νέους. Μιλήσαμε με ανθρώπους από όλες
τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες και ακούσαμε τις αγωνίες και τις ιδέες τους, τις οποίες
κάναμε προτάσεις που έγιναν και θα γίνουν νόμοι του κράτους.
Μέσα σε ένα χρόνο γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, ήρθαμε κοντά στους νέους ανθρώπους διοργανώνοντας
εκδηλώσεις και δίνοντας φωνή στις τοπικές κοινωνίες ώστε να αναδείξουν τις δυνατότητες και τις
προοπτικές τους. Διαδώσαμε σε κάθε γωνιά της χώρας το μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει προς το
καλύτερο με τη συμβολή όλων μας.

Παύλος Μαρινάκης
Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

Κάναμε τον εθελοντισμό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σταθήκαμε δίπλα στους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη, γιατί για εμάς η πολιτική είναι συνδεδεμένη με την προσφορά και την
αλληλεγγύη και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να αφήσουμε κανέναν
πίσω.
Μέσα σε αυτό το χρόνο, κρατήσαμε ανοιχτή την πόρτα της οργάνωσης σε νέα στελέχη και δώσαμε την
ευκαιρία σε όλους τους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις ιδέες τους μαζί μας. Αξιοποιήσαμε την
τεχνολογία για να φέρουμε κοντά μας τους συγγενείς και τους φίλους μας από το εξωτερικό
προκειμένου να φτιάξουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε και ονειρευόμαστε. Τέλος, συνεχίσαμε την
προσπάθεια να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε και να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας μέσω
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιμορφωτικών και θεματικών συζητήσεων.
Εδώ και ένα χρόνο προχωράμε μαζί. Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα γιατί, για
εμάς στην ΟΝΝΕΔ, το μέλλον είναι υπόθεση όλων μας.
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Οργανωτική
Δομή
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Κρατήσαμε ανοιχτή την πόρτα της οργάνωσης σε νέα στελέχη και δώσαμε
την ευκαιρία σε όλους τους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις ιδέες τους
μαζί μας. Αξιοποιήσαμε την τεχνολογία για να φέρουμε κοντά μας συγγενείς
και φίλους από το εξωτερικό για να φτιάξουμε όλοι μαζί την Ελλάδα που
αξίζουμε και ονειρευόμαστε.

Στην πορεία προς το 12ο Συνέδριο, τα μέλη της ΟΝΝΕΔ διπλασιάστηκαν.
Περισσότερα από 70.000 μέλη εξέλεξαν περισσότερους από 2.100
συνέδρους. Με την εκλογή του Παύλου Μαρινάκη στην προεδρία της
Οργάνωσης, προχωρήσαμε στη στελέχωση όλων των οργάνων κεντρικής
διοίκησης της ΟΝΝΕΔ, της Κεντρικής Επιτροπής, του Εκτελεστικού Γραφείου
της ΟΝΝΕΔ, του Πολιτικού Συμβουλίου, των θεματικών Γραμματειών και του
Συντονιστικού Θεσσαλονίκης.

Το Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η εκλογή νέων προέδρων Νομαρχιακών και
Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και των
Γραμματειών Περιφερειακών Οργανώσεων και Οργανώσεων Αττικής.

Για πρώτη φορά καθιερώθηκε οικονομική
εισφορά προς τη Νέα Δημοκρατία για την
υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του
Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, των μελών της Κεντρικής
Επιτροπής, των εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ στην
Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αλλά
και των Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών και
των μελών των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων.
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Προτάσεις
Καμπάνιες
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Ασχοληθήκαμε με θέματα που πραγματικά αφορούν τους νέους όπως η
παιδεία, η εργασία, η ψηφιακή εποχή και η καθημερινότητα. Ήρθαμε σε
επαφή με ανθρώπους από όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες,
ακούσαμε τις ιδέες τους, και τις κάναμε προτάσεις που έγιναν και θα
γίνουν νόμοι του κράτους.

«Το σχολείο που θες»
Μέσα από μια πραγματικά ανοιχτή διαβούλευση
συνδιαμορφώσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για ένα
σχολείο που, σεβόμενο το παρελθόν, θα βαδίζει στο
μέλλον.
Κάλεσμα στα μέλη μας για την κατάθεση των
προτάσεών τους και ανοιχτό ερωτηματολόγιο με
περισσότερες από 4.000 συμμετοχές.
Επισκέψεις και συναντήσεις εργασίας με στόχο τη
συνδιαμόρφωση της πρότασής μας με το Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων, με το Ινστιτούτο Υγείας
Παιδιού, με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς», με την Ένωση Διαιτολόγων–Διατροφολόγων
Ελλάδας, στο Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και
Εξατομικευμένης Θεραπείας του Πανεπιστημίου
Πατρών, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος και δεκάδες εκπαιδευτικούς φορείς.
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Εκ νέου κάλεσμα στα μέλη μας για τη συνδιαμόρφωση ενός
πλαισίου προτάσεων για την επόμενη ημέρα της πανδημίας, με τις
προτάσεις μας να παρουσιάζονται σταδιακά ανά επιμέρους
θεματικές ενότητες.
Δρόμοι για όλους
Δημιουργούμε ένα πλαίσιο κανόνων που θα διασφαλίζει το
δικαίωμα στην απρόσκοπτη μετακίνηση, την εργασία και τη ζωή με
σεβασμό στα συνταγματικά δικαιώματα όλων των πολιτών.

Υποχρεωτικός Εμβολιασμός:
Δημιουργία και κατάθεση πρότασής μας στο φάκελο του 13ου
Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό των παιδιών και συμμετοχή στη σχετική διαβούλευση
νόμου του Υπουργείου Υγείας.
Δεκάδες συναντήσεις με στελέχη της κυβέρνησης, επιστημονικούς
συλλόγους και οργανισμούς με στόχο τη συνδιαμόρφωση
προτάσεων που θα μπορούν να γίνουν νόμοι του κράτους.
Προτάσεις της ΟΝΝΕΔ για τη Δικαιοσύνη
Κατάθεση των προτάσεων της ΟΝΝΕΔ για τη Δικαιοσύνη και τον
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στο αρμόδιο Υπουργείο, με
έμφαση στην αυστηροποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα για
την υφ’όρων απόλυση και στην ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.
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“”

Με μεγάλη χαρά βλέπουμε
αρκετές από τις προτάσεις μας
να υιοθετούνται ήδη
και να γίνονται πράξη.
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Πολιτικές
Εκδηλώσεις
03.11.2019 - Έδεσσα
08.11.2019 - Κομοτηνή
18.11.2019 - Ιωάννινα
23.11.2019 - Θεσσαλονίκη
04.12.2019 - Πάτρα
07.12.2019 - Αθήνα
24.01.2020 - Λάρισα
01.07.2020 - Μελίσσια
02.07.2020 – Λάρισα
06.07.2020 – Θήβα
15.07.2020 – Θεσσαλονίκη
21.07.2020 - Κυψέλη
23.07.2020 – Ρόδος
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Πραγματοποιήσαμε μεγάλο αριθμό πολιτικών εκδηλώσεων σε όλη την
Ελλάδα. Ακόμη, σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι νέοι για την
πανδημία, τις αλλαγές που θα προκαλέσει, αλλά και το εθνικό σχέδιο για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της ξεκίνησαν τα ΟΝΝΕΔ Talks. Έτσι,
νέοι άνθρωποι έθεσαν τα ερωτήματά τους και μίλησαν με κορυφαίους
υπουργούς, στελέχη της Κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη.

Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Η διδασκαλία
της Ιστορίας στο σχολείο», στην Αθήνα με θέμα
«Ψηφιακές δεξιότητες στα σχολεία του μέλλοντος» και
στη Λάρισα για την «Καινοτομία και
επιχειρηματικότητα από το σχολείο».
Εκδήλωση για τη νεανική επιχειρηματικότητα στην
Έδεσσα: «Είμαι νέος και θέλω να ξεκινήσω τη δική μου
επιχείρηση».
Κομοτηνή: «Αντικαπνιστικός Νόμος – Προστατεύουμε
τις ζωές μας».
Ιωάννινα: «Πολιτιστική Ταυτότητα 2020».
Πάτρα: «Αξιοποιούμε το λιμάνι, ανοίγουμε νέους
ορίζοντες στην πόλη».
Ανοιχτή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας στη
Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή εκατοντάδων νέων.
Διοργάνωση πολλών δράσεων και εκδηλώσεων
τοπικού χαρακτήρα από τις κατά τόπους Νομαρχιακές
και Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις.
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ΟΝΝΕΔ
Περνώντας στο επόμενο στάδιο της πανδημίας, ξεκίνησαμε έναν
κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε όλη την Ελλάδα, πάντοτε σύμφωνα
με τις οδηγίες των ειδικών και έχοντας ως προτεραιότητα την πιστή
τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας όλων μας.
Ερχόμαστε κοντά στους νέους ανθρώπους σε κάθε πόλη, σε κάθε
γειτονιά. Συζητάμε για θέματα που μας αφορούν όλους με τους
ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης
των αποφάσεων.
Εκδήλωση στα Μελίσσια με θέμα:
«Ένας χρόνος μεταρρυθμίσεων για την Παιδεία»
Συζήτηση στη Λάρισα με θέμα:
«Αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
για τον τουρισμό και την οικονομία»
Συζήτηση στη Θήβα με θέμα:
«Το πραγματικό νόημα της κοινωνικής αλληλεγγύης»
Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με θέμα:
«Προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη»
Συζήτηση στην Κυψέλη με θέμα:
«Ψηφιακός μετασχηματισμός από αναγκαιότητα, πραγματικότητα»
Εκδήλωση στη Ρόδο με θέμα:
«Οδική ασφάλεια, προστατεύουμε τους εαυτούς μας
και τους γύρω μας»
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talks
Ένας νέος κύκλος ενημερωτικών συζητήσεων της ΟΝΝΕΔ για θέματα
που απασχολούν τους νέους και την ενημέρωση γύρω από τη νέα
πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά την πανδημία. Συμμετέχουν ως
καλεσμένοι Υπουργοί της κυβέρνησης απαντώντας στις ερωτήσεις του
κοινού και των συμμετεχόντων, ενώ οι συζητήσεις μεταδίδονται ζωντανά
μέσω Youtube και των social media με εντυπωσιακή απήχηση καθώς
κάθε ΟΝΝΕΔ Talk παρακολουθούν ζωντανά κατά μέσο όρο περισσότερα
από 5000 άτομα. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει 10 ΟΝΝΕΔ Talks και η
συνέχεια θα είναι ανάλογη.
24.04.2020 - Κυριάκος Πιερρακάκης
29.04.2020 - Τάκης Θεοδωρικάκος
02.05.2020 - Μαργαρίτης Σχοινάς
08.05.2020 - Χάρης Θεοχάρης
12.05.2020 - Άδωνις Γεωργιάδης
16.05.2020 - Κωστής Χατζηδάκης
19.05.2020 - Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
26.05.2020 - Νότης Μηταράκης
29.06.2020 - Κυριάκος Μητσοτάκης
01.10.2020 - Χρήστος Σταϊκούρας
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Επισκέψεις
& Συζητήσεις
Πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε νομούς όλης της Ελλάδας και επισκεφθήκαμε αγροτικούς συνεταιρισμούς, νέους
παραγωγούς καθώς και νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης
και των υπηρεσιών.
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Επιμόρφωση
Στελεχών
Σε μία προσπάθεια διαρκούς εξέλιξης και βελτίωσης των στελεχών μας, πραγματοποιήσαμε
μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιμορφωτικών θεματικών και θεματικών συζητήσεων.

13.12.2019 Χρήστος Ταραντίλης,
Eric Parks, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος
και Νίκος Ρωμανός
21.02.2020 - Άδωνις Γεωργιάδης,
Θεόδωρος Σκυλακάκης
και Βασιλική Λαζαράκου
14.05.2020 - Θοδωρής Λιβάνιος

Επιμόρφωση
Στελεχών

22.05.2020 - Νίκος Ρωμανός

10.06.2020 - Γιώργος Κουμουτσάκος
02.09.2020 - Τάσος Χατζηβασιλείου
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Διοργάνωση τακτικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών
σεμιναρίων της Πολιτικής Ακαδημίας με ευρεία
θεματολογία σε Αθήνα και Περιφέρεια με τη συμμετοχή
Υπουργών και εξειδικευμένων ομιλητών.
Για πρώτη φορά δημιουργία του ΟΝΝΕΔ Report,
ενημερωτικού σημειώματος προς τα στελέχη μας με
τακτική αποστολή δύο φορές την εβδομάδα.
Η επιμόρφωση συνεχίζεται και εν μέσω της νέας
υγειονομικής πραγματικότητας με τη διοργάνωση
εκδηλώσεων της Πολιτικής Ακαδημίας μέσω
τηλεδιασκέψεων σε εβδομαδιαία βάση.

ONNED
Report

88 103

Ενημερωτικά
Δελτία
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Εθελοντισμός
Ο εθελοντισμός αποτέλεσε προτεραιότητά μας. Έχοντας έντονο το αίσθημα της προσφοράς και της
αλληλεγγύης σταθήκαμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, ώστε σύντομα να σταθούν ξανά στα πόδια τους.
Προχωράμε μπροστά χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω.
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Δεκάδες συναντήσεις και επισκέψεις με συλλόγους και
φορείς που παράγουν κοινωνικό και εθελοντικό έργο,
ενδεικτικά: Άλμα Ζωής, Θετική Φωνή, Σύλλογοι Γονέων
Μαθητών ΑμΕΑ, Make-A-Wish, Κιβωτός του Κόσμου, Πάμε
μαζί, Φλόγα, ΚΕΘΕΑ, ΚΜΟΠ κ.α.
Δημιουργία βίντεο ευαισθητοποίησης για τη Διεθνή Ημέρα
εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, για την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας και για την ενίσχυση του έργου της
Φλόγας.
Στολισμός Χριστουγεννιάτικου Δέντρου με τα Αστέρια του
Make-A-Wish σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Δράση ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια με διανομή
ενημερωτικού υλικού σε οδηγούς σε Αθήνα, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άρτα, Ελευσίνα, Λειβαδιά, Κοζάνη,
Ιωάννινα.
Φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ ΟΝΝΕΔ – Κ.Ο. Νέας
Δημοκρατίας για την ενίσχυση της Κιβωτού του Κόσμου.
Κατάθεση προτάσεών μας για την αξιοποίηση της
εντυπωσιακής διάθεσης για εθελοντική προσφορά μέσω της
καθιέρωσης ενός Μητρώου Εθελοντών και τη διαρκή
επιμόρφωσή τους.

Ευρεία συμμετοχή των μελών μας στις εθελοντικές
πρωτοβουλίες για τη στήριξη του προγράμματος «Βοήθεια
στο σπίτι» (περισσότεροι από 2 στους 3 συμμετέχοντες είναι
μέλη της ΟΝΝΕΔ και γενικότερα νέοι άνθρωποι βάσει των
στατιστικών στοιχείων), την πλατφόρμα ethelontes.gov.gr,
την πρωτοβουλία «Νοιαζόμαστε» σε συνεργασία με τη Νέα
Δημοκρατία, τη στήριξη των οργανώσεων προσφοράς αλλά
και δωρεά υγειονομικού υλικού σε δομές όλης της χώρας.
Συμμετοχή σε εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλη τη χώρα και
δημιουργία σχετικού βίντεο.
Διοργάνωση τριημέρου πανελλαδικής αιμοδοσίας για την
ενίσχυση της τράπεζας αίματος της ΟΝΝΕΔ
Συλλογή ειδών για τους σεισμόπληκτους του Δυρραχίου και
συμμετοχή στον νυχτερινό αγώνα δρόμου για την ενίσχυση
της εκστρατείας εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών
κατά το 13ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Συνάντηση και δημιουργία βίντεο με θέμα τα άτομα που
ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη
Μυελού των Οστών έπειτα από κάλεσμα της ΟΝΝΕΔ
σε συνεργασία με την Γραμματεία Εθελοντισμού και
Ποιότητας Ζωής της Νέας Δημοκρατίας και τη
Γραμματέα Πίστη Κρυσταλλίδου εκατοντάδες νέοι
έγιναν εθελοντές σε πάνω από 20 πόλεις.
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Περιβάλλον
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια εβδομάδα
γεμάτη δράσεις και συναντήσεις δημιουργώντας πρωτότυπο ενημερωτικό υλικό με στόχο την
ευαισθητοποίηση και την επαγρύπνηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος. Ημέρα
περιβάλλοντος είναι κάθε μέρα και η γενιά μας είναι η τελευταία γενιά που έχει τη δυνατότητα και την
υποχρέωση να προφυλάξει τον πλανήτη.
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Περισσότερες από 40 δράσεις καθαρισμών παραλιών,
πάρκων και δασών με τη συμμετοχή των Οργανώσεων της
ΟΝΝΕΔ σε όλη την Αττική και την Περιφέρεια.
6 διαφορετικές τηλεδιασκέψεις με ειδικούς και δημόσιους
φορείς, τους Γενικούς Γραμματείες Ενέργειας και
Με ταφ ορ ών με θε ματολογία τα ζ ητ ήματα τ η ς
περιβαλλοντικής καταστροφής, των απορριμμάτων, της
ηλεκτροκίνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης.
Επισκέψεις στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
Κορωπίου και σε πρότυπη μονάδα επεξεργασίας πλαστικού
στη Βοιωτία, καθώς και σε αιολικό πάρκο για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Διοργάνωση μιας ανοιχτής συζήτησης με επιχειρηματίες,
μ έ λ η π ε ρ ι β α λ λον τ ι κών ο ργα νώ σ ε ων , ε θ ε λον τ έ ς ,
εκπροσώπους εταιριών στην έδρα του Πράσινου Ταμείου
στη Βίλα Καζούλη συζητώντας για την ανακύκλωση, την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πράσινη
ανάπτυξη και τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην οικονομία
και την εργασία μέσα από βιώσιμες πολιτικές.
Δημιουργία πρωτότυπου διαδικτυακού ενημερωτικού υλικού
για την ανακύκλωση, τις καθαρές παραλίες, την κλιματική
αλλαγή και την πυροπροστασία.
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Δελτία Τύπου
& Ανακοινώσεις
Η ΟΝΝΕΔ όλο αυτό το διάστημα έκανε παρεμβάσεις και ήταν παρούσα με περισσότερα από εκατό δελτία
τύπου και ανακοινώσεις .

Περισσότερες από 98 παρεμβάσεις μέσω Δελτίων Τύπου & Ανακοινώσεων του Πολιτικού Συμβουλίου για
ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο.
Δημιουργία μηνυμάτων εικόνας και βίντεο δύο με τρεις φορές την εβδομάδα αναφορικά με πληθώρα
πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων.
Τακτική αποστολή ενημερωτικού υλικού προς τα μέλη μας (newsletter).
Συχνή αρθρογραφία μελών της Οργάνωσης στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Αύξηση έως και 50% της απήχησης και της διαδραστικότητας των σελίδων μας στα κοινωνικά δίκτυα και το
YouTube.
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Διεθνής
Παρουσία
Πέραν της ενεργού δραστηριότητας της ΟΝΝΕΔ εντός συνόρων, η οργάνωση
παρουσιάζει μια μακρά και δυναμικότατη παρουσία και συμμετοχή και στο εξωτερικό.
Ενίσχυση της παρουσίας της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
στις Διεθνείς Οργανώσεις (YEPP, IYDU, EDS, DEMYC) με
τη συμμετοχή του Προέδρου στο Συνέδριο του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ, με
εκλεγμένους αντιπροσώπους σε όλα τα Συμβούλια,
συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση, κατάθεση και
υπερψήφιση ψηφισμάτων με αποκορύφωμα την ομόφωνη
καταδίκη της άκυρης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης.
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ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Για ακόμα μία φορά η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στάθηκε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές της χώρας και στήριξε τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της παιδείας. Ακόμη, με την απόφαση να μην πραγματοποιηθούν
φέτος οι φοιτητικές εκλογές απέδειξε ότι ο ρόλος των φοιτητικών παρατάξεων είναι να εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή
κοινότητα και όχι να την θέτουν σε κίνδυνο, έχοντας πάντα προτεραιότητα την υγεία των φοιτητών.

Συγκρότηση και στελέχωση των φοιτητικών μας Οργανώσεων σε
κάθε Πανεπιστήμιο της χώρας, καθώς και των οργάνων της
κεντρικής διοίκησης.
Διοργάνωση περισσότερων από 30 εκδηλώσεων ακαδημαϊκού
περιεχομένου από όλες τις Οργανώσεις.
Τακτική έκδοση ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου για τις
μεταρρυθμίσεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την
ασφάλεια στα Πανεπιστήμια αλλά και για ακαδημαϊκά θέματα.
Προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που
ανέκυψαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την πανδημία,
αρκετές από τις οποίες εφαρμόστηκαν ήδη.
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θεωρεί αυτονόητο ότι δεν δύνανται να
πραγματοποιηθούν φοιτητικές εκλογές καθώς προέχει η
ασφάλεια και η υγεία όλων. Προτείνεται παράταση της ισχύος
των Διοικητικών Συμβουλίων για έναν χρόνο και προχωράμε
στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τη λειτουργία
των φοιτητικών συλλόγων.
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Συγκρότηση και στελέχωση των φοιτητικών μας Οργανώσεων σε κάθε
Πανεπιστήμιο της χώρας, καθώς και των οργάνων της κεντρικής διοίκησης.
Τακτική έκδοση ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου για τις μεταρρυθμίσεις
στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ασφάλεια στα
Πανεπιστήμια αλλά και για ακαδημαϊκά θέματα.
Διατήρηση των σχολών ανοιχτών σε ποσοστό μεγαλύτερου του 85%, μέσα
σε 3 φάσεις καταλήψεων.
Συνεχής επιμόρφωση στελεχών με πανελλαδική δράση της Πολιτικής
Ακαδημίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, τόσο διά ζώσης όσο και μέσω τηλεδιασκέψεων.
Δημιουργία και κατάθεση πλαισίου προτάσεων για τη λειτουργία των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την επόμενη ημέρα στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα.
Διοργάνωση περισσότερων από 30 εκδηλώσεων ακαδημαϊκού
περιεχομένου από όλες τις Οργανώσεις.
Διαδικτυακή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα εν μέσω πανδημίας και
τηλεδιασκέψεις με οργανώσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε πάνω από 35 πόλεις.
Δημιουργία περισσότερων από 15 προτάσεων για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας και κοινοποίησή
τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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