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Στο 12ο Συνέδριό μας, τον Οκτώβριο του 2019, δώσαμε στα περισσότερα από 
70.000 μέλη μας την υπόσχεση ότι η ΟΝΝΕΔ θα είναι μια νεολαία ανοιχτή 
σε όλους. Δύο χρόνια μετά, το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα 
απαραίτητο στοιχείο μιας ανοιχτής οργάνωσης: ο απολογισμός όσων κάναμε, 
η λογοδοσία προς όσους με την ψήφο τους μας εξέλεξαν στα όργανα της 
ΟΝΝΕΔ.

Σίγουρα η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα, όχι όμως τις αρχές και τις 
προτεραιότητές μας. Ο βασικός μας στόχος παρέμεινε η ουσιαστική 
αλληλεπίδραση με όλους τους νέους, όπου και αν βρίσκονται. Και το 
πετύχαμε, είτε με φυσική παρουσία, είτε αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
μας δίνει η τεχνολογία. Το πετύχαμε όχι απλά σε κάθε πόλη και σε κάθε 
γειτονιά, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη που υπάρχουν νέοι συμπολίτες 
μας που θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας.

Ο απολογισμός μας περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού και για την ενθάρρυνση των νέων να εμβολιαστούν. Είμαστε 
περήφανοι που από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή, 
ζητώντας οδηγίες και διευκρινίσεις από τους ειδικούς και δίνοντας το 
παράδειγμα με τη στάση μας. Δεν μείναμε όμως εκεί: οργανώσαμε μια 
σειρά από εκδηλώσεις με σκοπό να μιλήσουμε για το παρόν αλλά και για τις 
προκλήσεις του μέλλοντος, με τη συμμετοχή νέων από όλο το κοινωνικό, 
επιστημονικό και επαγγελματικό φάσμα. Και τέλος, μεγαλώσαμε την 
οργάνωση προσελκύοντας νέα μέλη και ιδρύοντας νέες οργανώσεις, που ήδη 
αποτελούν δραστήρια και παραγωγικά κομμάτια της ΟΝΝΕΔ.

Eισαγωγή
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Το πιο σημαντικό για εμάς είναι σε αυτές τις σελίδες να βρείτε όλοι ένα δικό 
σας κομμάτι: τις ιδέες, τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις σας. Ό,τι πετύχαμε, το 
πετύχαμε μαζί. Δίπλα μας αυτά τα δύο χρόνια είχαμε και όλο τον οργανισμό 
της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν μπορώ να μην σταθώ στη συμβολή 
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γενικού Γραμματέα του 
Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του Γενικού Διευθυντή της Νέας 
Δημοκρατίας Γιάννη Μπρατάκου, που ήταν πάντα εκεί σε ό,τι χρειαζόμασταν. 
Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε στις 
προσδοκίες τους.

Συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα, τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια 
αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα και οι Έλληνες έμειναν όρθιοι μέσα στην 
πανδημία και όλοι μαζί θα βγούμε πάλι όρθιοι, οριστικά αυτή τη φορά, από 
αυτή την περιπέτεια. Σε αυτή την προσπάθεια αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο 
της ΟΝΝΕΔ στην πρώτη γραμμή, όπως βρεθήκαμε, βρισκόμαστε και θα 
βρισκόμαστε πάντα.

Παύλος Μαρινάκης
Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ
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Η Οργάνωση διατηρεί σταθερά 
τον υψηλό αριθμό μελών που 
διαθέτει αριθμώντας πάνω από 
70.000 ενεργά μέλη.

Πλήρης 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, 
με ενεργή συμμετοχή και 
ρόλο στα πεπραγμένα της 
Οργάνωσης.

Αύξηση των Οργανώσεων και 
των Πυρήνων της ΟΝΝΕΔ σε 
όλον τον κόσμο σε δεκαπέντε, 
από τέσσερις που ήταν πριν 
την έναρξη της καμπάνιας «Η 
Ελλάδα μας ενώνει»

Διεύρυνση στην πράξη: «Ο 
λόγος σε όλους» - 6 ανοιχτές 
προσκλήσεις προς τα μέλη μας 
ώστε να μας καταθέσουν τις 
προτάσεις τους

Οργανωτική Δομή
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Αξιοποίηση της τεχνολογίας 
για να ενώσουμε συγγενείς 
και φίλους από το εξωτερικό, 
με σκοπό να φτιάξουμε όλοι 
μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε 
και ονειρευόμαστε

Τακτικός απολογισμός των 
πεπραγμένων μας προς 
τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση 
και τη Νέα Δημοκρατία

Συνεδριάσεις του 
Εκτελεστικού Γραφείου 
παρουσία του Γενικού 
Γραμματέα του 
Πρωθυπουργού Γρηγόρη 
Δημητριάδη, καθώς και 
με τη συμμετοχή του 
Γενικού Διευθυντή της 
Νέας Δημοκρατίας Γιάννη 
Μπρατάκου.

Έξι τακτικές συνεδριάσεις της 
Κεντρικής Επιτροπής
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Δυναμικός τόπος συνάντησης νέων ανθρώπων που έχουν να μοιραστούν 
τις δικές τους ιστορίες από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, πώς 
κατάφεραν να δημιουργήσουν και να διακριθούν στον τομέα τους.

Θα αποτελέσει ένα διαρκές meeting point διαφορετικών ανθρώπων, 
ένα σημείο αναφοράς για την εθνική προσπάθεια στην οποία όλοι είναι 
απαραίτητοι.

Στο πρώτο Project2030.gr πραγματοποιήθηκαν 10 διαφορετικά sessions, 
στα οποία συναντήσαμε πάνω από 50 νέους είτε δια ζώσης, είτε μέσω της 
πλατφόρμας Zoom.
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Ο Πρωθυπουργός ήταν ο κεντρικός ομιλητής της πρώτης θεματικής 
ενότητας με τίτλο «Νέοι που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό». 
Στην πρώτη αυτή ενότητα, συμμετείχαν νέοι ιδρυτές επιχειρήσεων 
που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας και έχουν διακριθεί για τις 
καινοτόμες ιδέες και την εταιρική τους δομή.

Το Forum παρακολούθησαν πάνω από 40.000 μοναδικοί χρήστες στο 
YouTube και στα social media

Το δεύτερο Project #2030gr πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, 
με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκου, του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού, του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα και δεκάδων 
νέων επαγγελματιών από την Β. Ελλάδα.
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Με συνέπεια προς τη στάση της υπέρ του εμβολιασμού, κατά τη διάρκεια 
του Forum της ΟΝΝΕΔ τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες, 
κοινό και ομιλητές, ήταν πλήρως εμβολιασμένοι και ελέγχθησαν κατά την 
είσοδό τους στο χώρο.

Το Project #2030gr δημιουργεί μέσα από τους σημερινούς εικοσάρηδες 
και τριαντάρηδες την εικόνα για το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας 
του 2030. Αυτό στο οποίο η πιο καταρτισμένη γενιά θα μπορέσει να βρει 
χώρο για να διεκδικήσει και να αποκτήσει τις ευκαιρίες που της αξίζουν.

Το hashtag #2030gr ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης 
στα trending topics του Twitter.
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Πραγματοποιούμε ένα εύρος δράσεων για την ανάδειξη της 
σημασίας του εμβολιασμού στην κοινωνία και στη γενιά μας, ώστε να 
κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας.

Πανελλαδική δράση ενημέρωσης για την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια του εμβολιασμού σε περισσότερα από 40 σημεία σε όλη τη 
χώρα.

Κερδίζουμε πίσω τις ζωές μας

Ανοιχτό κάλεσμα προς τις νεολαίες όλων των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων για κοινή δήλωση στήριξης της προσπάθειας του 
εμβολιασμού.
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Συζητήσεις με νέους επιστήμονες, οι οποίοι περιέγραψαν την 
καθημερινή τους μάχη με την πανδημία του κορωνοϊού.

Θεματικά πάνελ με κεντρικό θέμα την κατάρριψη των μύθων και των 
fake news, αναφορικά με τον εμβολιασμό.

Επισκέψεις σε εργαστήρια και τηλεκδηλώσεις με επιστήμονες για την 
ανάδειξη του εμβολίου, ως μέσο αντιμετώπισης της πανδημίας

Δημιουργία βίντεο με οδηγίες για την πραγματοποίηση των self-test 
και τακτικές ενημερώσεις για την πορεία του εμβολιασμού, όπως και 
για τους κατά περιπτώσεις δικαιούχους του εμβολίου.
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Πάγια μας φιλοσοφία είναι η προσέγγιση κομβικών θεμάτων και η 
παραγωγή προτάσεων, μέσα από έναν ανοικτό διάλογο με όλο το 
φάσμα της κοινωνίας. 

Ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους από όλες τις επαγγελματικές και 
κοινωνικές ομάδες, ακούσαμε τις ιδέες τους, και προχωρήσαμε στην 
διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων.

Προσεγγίσαμε κεντρικά ζητήματα όπως: εκπαίδευση, δικαιοσύνη, 
οδική ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος, πρωτογενής τομέας 
παραγωγής, ασφάλεια στα πανεπιστήμια.

Καμπάνιες



12

Διαμορφώνουμε μια συνολική πρόταση ανάπτυξης για τον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής και την παροχή περισσότερων ευκαιριών στους νέους 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Παράλληλα, με αφορμή την καμπάνια μας για τον πρωτογενή τομέα 
και με την άρση των περιορισμών στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, 
ξεκινήσαμε ξανά τις επισκέψεις σε νομούς όλης της χώρας.
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Δίνουμε ρόλο και φωνή στους νέους  Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, 
ζητώντας τους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινή μας προσπάθεια για 
όσα αξίζουμε και όσα μας ενώνουν. Με την είσοδο χιλιάδων νέων μελών 
από κάθε γωνιά του πλανήτη, δημιουργούμε 15 νέες Οργανώσεις της 
ΟΝΝΕΔ στο εξωτερικό, τετραπλασιάζοντας τις υπάρχουσες.

Οδική Ασφάλεια
Στόχος μας η ευαισθητοποίηση των νέων και η ενημέρωσή τους για τους 
κινδύνους της πλημμελούς οδήγησης. Δρομολογούμε την επεξεργασία και 
τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου κανόνων και υποδομών. 

Εκδήλωσή μας με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κώστα 
Καραμανλή και του παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη.

Είμαστε υπερήφανοι που η πρότασή μας για την εισαγωγή της οδικής 
ασφάλειας στο σχολείο είναι πλέον πραγματικότητα.
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200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από το ξέσπασμα της 
Ελληνικής Επανάστασης η ΟΝΝΕΔ ξεκίνησε έναν κύκλο συζητήσεων 
για την επίδραση της Επανάστασης του 1821 μέχρι και σήμερα, τις 
εμβληματικές μορφές και τα επίκαιρα μηνύματά της στον 21ο αιώνα. 
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Προτάσεις μας που διαμορφώθηκαν μέσα από την κοινωνία 
των πολιτών και την επικοινωνία με τους νέους από όλες τις 
επαγγελματικές ομάδες, έχουν υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση και 
σταδιακά γίνονται νόμοι του κράτους:

Η αυστηροποίηση των διατάξεων που αφορούσαν την υφ’ όρον 
απόλυση κρατουμένων όσο και οι επιβαρυντικές περιστάσεις στο 
έγκλημα της ασέλγειας σε ανήλικο και η αύξηση του απειλούμενου 
πλαισίου ποινών για τα εγκλήματα που στρέφονταν κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων, ήταν προτάσεις της ΟΝΝΕΔ που 
είχαν κατατεθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα και σήμερα 
νιώθουμε δικαιωμένοι γι’ αυτή μας την πρωτοβουλία.

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Προτάσεις
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Παρουσιάσαμε στην Υπουργό Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για τη διαμόρφωση ενός 
συστήματος σταθερού που θα δίνει 
κίνητρα στους μαθητές να διακριθούν 
και να χτίσουν ένα μέλλον όπως το 
επιθυμούν οι ίδιοι ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και 
ανάγκες τους.

Συμβάλαμε στην μεταρρύθμιση που συντελείται στον χώρο της 
παιδείας. Στον νέο νόμο για την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια, τρεις 
προτάσεις μας υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση και έγιναν πράξη.

Εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ασφάλεια στα Πανεπιστήμια
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Είμαστε στην πράξη στο πλευρό των νέων συνανθρώπων μας 
που θέλουν να δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης για τη 
χώρα και τον τόπο τους.

Σε κάθε πόλη σε κάθε γειτονιά

Σκοπός μας να γνωρίσουμε από κοντά, να ακούσουμε και να 
καταγράψουμε την πορεία, τα προβλήματα, τις ιδέες και τις 
προτάσεις νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τόπο 
διαμονής τους.
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Ήδη, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έφερε η 
πανδημία στις μετακινήσεις, έχουμε επισκεφτεί μέσα σε 2 χρόνια 
25 νομούς της χώρας, τηρώντας στο ακέραιο τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.

Διοργανώσαμε πάνω από 20 θεματικές εκδηλώσεις σε πόλεις 
της ελληνικής περιφέρειας αγγίζοντας ζητήματα τοπικού 
ενδιαφέροντος και όχι μόνο.
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Συνδέσαμε ιδιαίτερα τις επισκέψεις μας, με την καμπάνια που 
υλοποιούμε σε εξέλιξη παράλληλα, αναφορικά με τον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των περιοχών 
που επισκεφθήκαμε βασίζεται αμιγώς στην αγροτική οικονομία.
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30/09/2020
Επίσκεψη στον 

Νομό Μαγνησίας

22/09/2021
Επίσκεψη στον 
Νομό Χανίων

23/10/2020
Επίσκεψη στον 

Νομό Αχαΐας

09/09/2021
Επισκέψεις στην 
Θεσσαλονίκη, 
ενόψει της ΔΕΘ

19/05/2021
Επίσκεψη στον 

Νομό Μεσσηνίας

02/09/2021
Επίσκεψη στον 
Νομό Κιλκίς

25&26/05/2021
Επίσκεψη στην 

Χίο

07/07/2021
Επίσκεψη στον 
Νομό Φθιώτιδας

31/05/2021
Επίσκεψη στον 

Νομό Άρτας

22/06/2021
Επίσκεψη στην 
Θεσσαλονίκη

31/05/2021 & 
01/06/2021

Επίσκεψη στον 
Νομό Ιωαννίνων

15/06/2021
Επίσκεψη στον 
Νομό Φωκίδας

Οι τοποθεσίες που επισκεφθήκαμε 
τον τελευταίο χρόνο
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Στο επίκεντρο των δράσεων της Οργάνωσης είναι η 
τακτική ενημέρωση των νέων ανθρώπων αναφορικά με 
τις στρατηγικές της Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται με 
τη νομοθετική πολιτική.

Προσκεκλημένοι στις εκδηλώσεις μας Υπουργοί 
και κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης, οι οποίοι 
παρουσίασαν τα τρέχοντα ζητήματα που απασχόλησαν 
το χαρτοφυλάκιό τους, καθώς και τις εκάστοτε θεσμικές 
τους πρωτοβουλίες.

Λόγω των περιορισμών που έθεσε η πανδημία στις δια 
ζώσης εκδηλώσεις, κατά την περίοδο της καραντίνας, 
συνεχίσαμε εντατικά τα ΟΝΝΕΔ Talks, με ποικίλη 
θεματολογία.

Πολιτικές Εκδηλώσεις & 
Συζητήσεις
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talks
Αμερικανικές Εκλογές 2020

Η ζωή δεν μπορεί να 
περιμένει

Καταπολεμάμε τον ιό και τα 
fake news

Αναδοχή = Φροντίδα για τα 
δικαιώματα του παιδιού

Οι προκλήσεις του 
ελληνικού πρωτογενούς 
τομέα παραγωγής μετά την 
πανδημία

Η Ελλάδα στην παγκόσμια 
σκακιέρα: προκλήσεις και 
προοπτικές
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Συμμετοχή σε εκδήλωση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κατά τη 
διάρκεια της 85ης ΔΕΘ

«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη 
νέα γενιά»

Δυναμική συμμετοχή στην 
εκδήλωση με θέμα «Η Βόρεια 
Ελλάδα στην εποχή των 
σύγχρονων έργων υποδομής με 
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας» 
κατά την έναρξη των εργασιών 
της 85ης ΔΕΘ με ομιλητές τον 
Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι 
Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Σε συνεργασία με τη Γραμματεία 
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και 

Δημόσιο Τομέα της ΝΔ αναλύσαμε τα 
βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού 

νομοσχεδίου, τις τομές που εισάγει στην 
ελληνική πραγματικότητα και το πώς θα 
ωφελήσει τους νέους εργαζόμενους και 
επαγγελματίες με ομιλητή τον Υπουργό 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  
Κωστή Χατζηδάκη.
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Συνάντηση με την 
Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Νίκη 
Κεραμέως με αφορμή το 
νέο Νομοσχέδιο για την 
Αναβάθμιση του Σχολείου 
και την Ενδυνάμωση των 
Εκπαιδευτικών

Συζήτηση για το 
νομοσχέδιο προστασίας 

της εργασίας

Καταθέσαμε την επικαιροποιημένη πρόταση της Οργάνωσης για την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην οποία μεταξύ 
άλλων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.

Με αφορμή τις αλλαγές 
που έφερε ο νέος νόμος 

για την προστασία της 
εργασίας, διοργανώσαμε 

μια συζήτηση με νέους 
που δραστηριοποιούνται 

σε διάφορους 
επαγγελματικούς κλάδους 
με τον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστή Χατζηδάκη.
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Ψηφιακός 
μετασχηματισμός στην 
ελληνική δικαιοσύνη

Εκδήλωση στη 
Θεσσαλονίκη με 

θέμα το δημογραφικό 
ζήτημα με την 

Υφυπουργό Εργασίας 
& Κοινωνικών 

Υποθέσεων Μαρία 
Συρεγγέλα

Με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης Κώστα 
Τσιάρα και τον Υπουργό 
Επικρατείας & Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 
Κυριάκο Πιερρακάκη, 
συζητήσαμε τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της Ελληνικής Δικαιοσύνης, την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά και τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν με στόχο τη 
μετάβαση των Δικαστηρίων και της απονομής δικαιοσύνης σε νέα 
τροχιά.
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Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών μας με τη διοργάνωση 
πολιτικών ακαδημιών και επιμορφωτικών συζητήσεων αποτελεί 
προτεραιότητα της δράσης μας.

Η πανδημία δε μας εμπόδισε δευτερόλεπτο. Προσαρμοστήκαμε και 
πολλαπλασιάσαμε τις δράσεις επιμόρφωσης στα μέλη μας -και όχι 
μόνο- σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Επιμόρφωση Στελεχών
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Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε μια σειρά εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων, επιμορφωτικών θεματικών και θεματικών συζητήσεων.

Ευρεία θεματολογία σε Αθήνα και Περιφέρεια με τη συμμετοχή 
Υπουργών και εξειδικευμένων ομιλητών:

«Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας» 

«Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Debate: Συνύπαρξη και πολιτικό αποτέλεσμα»

«Οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας στη 
μετά τον covid εποχή»

«Νέο θεσμικό πλαίσιο στην Ιθαγένεια: Πολιτογράφηση και 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

-

-

-

-

-
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ΟΝΝΕΔ Reports: Ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται δύο 
φορές την εβδομάδα στα μέλη της Οργάνωσης, με σκοπό την 
τακτική και ορθή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους, αναφορικά 
με τις πρωτοβουλίες της ΟΝΝΕΔ, καθώς και με τις θέσεις της 
γύρω από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Μέχρι στιγμής 
τα μέλη μας έχουν λάβει συνολικά 174 ONNEΔ Reports.

ΟΝΝΕΔ Review: Ανακεφαλαίωση και παρουσίαση προς τα μέλη 
του συνόλου των πρωτοβουλιών της Οργάνωσης. 
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Διεξαγωγή ζωντανού προγράμματος διάρκειας άνω των 5 ωρών.

Προβολή σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΟΝΝΕΔ, με 
την προσέλκυση πάνω από 23.000 θεατών.

Το hashtag #μαζί_από_απόσταση, έφτασε τρίτο στις τάσεις του 
ελληνικού Twitter.

Τηλεμαραθώνιος ΟΝΝΕΔ 
«Μαζί από απόσταση»
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Συμμετοχή 67 καλεσμένων σε ζωντανή σύνδεση, ανάμεσα 
στους οποίους ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
και πλήθος κορυφαίων στελεχών της Κυβέρνησης και της Νέας 
Δημοκρατίας.

73 καλεσμένοι συμμετείχαν μέσω βίντεο

Οι δωρεές προς το περιοδικό Σχεδία, το Υπνωτήριο Αστέγων 
των Γιατρών του Κόσμου και το Δείπνο Αγάπης, υπολογίζοντας 
και τις καταθέσεις που έγιναν διατραπεζικά, ξεπέρασαν τις 
17.000 ευρώ.
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Δράσεις για το περιβάλλον
Πραγματοποιήσαμε ένα σύνολο δράσεων που αφορούν την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα του πλανήτη.

Η πρώτη εκδήλωση με κόσμο, με προσκεκλημένο τον Υπουργό 
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή

Δεκάδες δράσεις καθαρισμού παραλιών, 
πάρκων και δασών σε περισσότερα από 35 
σημεία σε όλη την Ελλάδα
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Το Αιολικό Πάρκο του Αγίου Γεωργίου αποτελεί το φάρο της 
εξέλιξης στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 
Ελλάδα, δίνοντας μια ανάσα ως προς την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και το έναυσμα 
για τη στροφή σε μια πιο πράσινη και φιλική στο περιβάλλον 
οικονομία.

Συζητήσαμε για το έργο του Κέντρου, όπως οι αναδασώσεις και 
καθαρισμοί του δασικού περιβάλλοντος, αλλά και η στήριξη 
στην πρόληψη και την ετοιμότητα των δήμων –μελών από τους 
φυσικούς κινδύνους, όπως οι πυρκαγιές, οι χιονοπτώσεις, οι 
πλημμύρες και οι σεισμοί.

Επίσκεψη στο αιολικό πάρκο της ΤΕΡΝΑ στο 
νησί του Αγίου Γεωργίου

Επίσκεψη της ΟΝΝΕΔ στο Κέντρο Επιχειρήσεων 
του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και 
Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ)
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Αλληλεγγύη προς τους 
συνανθρώπους μας που 
αντιμετώπισαν και επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές
Σταθήκαμε δίπλα στις γυναίκες και στους άνδρες της 
Πυροσβεστικής, στους εθελοντές και σε όλους τους συνανθρώπους 
μας που αντιμετώπισαν αυτήν την κρίσιμη κατάσταση για τη χώρα 
μας.

Άμεση αντίδραση και ανταπόκριση της ΟΝΝΕΔ κατά τις 
πρώτες πυρκαγιές που ξέσπασαν, με τη συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης τα οποία απεστάλησαν προς τις πυρόπληκτες 
περιοχές της Βόρειας Αττικής, της Εύβοιας και της Ηλείας.

Έμπρακτη συμπαράσταση προς τους συμπολίτες 
μας που υπήρξαν οι πρώτοι πληγέντες των 
πυρκαγιών:
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Η δράση της στήριξης των πυρόπληκτων διήρκησε επί μέρες, 
με δεκάδες οργανώσεις της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από 
όλη την Ελλάδα να συνδράμουν τόσο με τη συλλογή ειδών με 
πολλαπλές αποστολές προς τις πυρόπληκτες περιοχές, όσο 
και με την απευθείας αγορά ειδών σε επαφή με τα κατά τόπους 
συντονιστικά κέντρα.

Μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα της ΟΝΝΕΔ 
και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για την συγκέντρωση ειδών 
για τους πυρόπληκτους:
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Θέλοντας να τιμήσουμε όλους εκείνους του πυροσβέστες που 
αγωνίζονται στα μέτωπα της φωτιάς, συναντηθήκαμε με τον 
Διοικητή και πυροσβέστες του σταθμού.

Επίσκεψη της ΟΝΝΕΔ και του τομέα 
Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας 
στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών:
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Δράσεις εθελοντισμού
Ο εθελοντισμός αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας, ανεξαρτήτως 
συγκυρίας.

Έχοντας έντονο το αίσθημα της προσφοράς και της αλληλεγγύης 
σταθήκαμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, ώστε σύντομα να σταθούν 
ξανά στα πόδια τους.

Συγκεντρώσαμε τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκης για την 
άμεση κάλυψη των αναγκών των συνανθρώπων μας.

Βοήθεια προς τους συμπολίτες μας που 
επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ιανός» και από 
το σεισμό στο νομό Λάρισας:
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Σε περισσότερες από 35 πόλεις, οργανώσαμε 3 πανελλαδικές 
εθελοντικές αιμοδοσίες, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες φιάλες 
αίματος για τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Η πιο πρόσφατη αιμοδοσία της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 
ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην Γραμματέα της 
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Βασίλη Τοκάκη.

Εθελοντική Αιμοδοσία:
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Make-A-Wish, Κιβωτός του Κόσμου, Ελπίδα, Φλόγα, ΚΕΘΕΑ, 
ΚΜΟΠ, ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ο Καλός Ποιμήν, Champs-Αθλητισμός για 
Όλους, Dog’s Voice, Τετραποδάκια Βύρωνα, Σύμπλευση

Δεκάδες συναντήσεις και επισκέψεις με 
συλλόγους και φορείς που παράγουν κοινωνικό 
και εθελοντικό έργο:
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Σε συνεργασία με τη Γραμματεία Ποιότητας Ζωής & 
Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, απευθύναμε ανοιχτό 
κάλεσμα προς όλα τα μέλη να γίνουν εθελοντές δότες 
εγγράφοντας εκατοντάδες νέους εθελοντές σε όλη την Ελλάδα.

Γινόμαστε εθελοντές δότες μυελού των οστών

Διαδικτυακή συζήτηση για τον σχολικό 
εκφοβισμό

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με 
προσκεκλημένους εκπροσώπους συλλόγων και 
σωματείων για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 
Αναπηρία
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Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις
Συνεχείς παρεμβάσεις μέσω Δελτίων Τύπου & Ανακοινώσεων 
του Πολιτικού Συμβουλίου για ζητήματα πολιτικής 
επικαιρότητας και όχι μόνο

Αναπτύξαμε άμεση επαφή με τα Μέσα ενημέρωσης, διευρύναμε 
τους διαύλους επικοινωνίας μας με περισσότερα μέσα της 
επαρχίας, όπως και με θεματικές ιστοσελίδες, προκειμένου 
να επικοινωνούνται ευχερέστερα οι πρωτοβουλίες μας στην 
κοινωνία.

Αύξηση κατά 40% της απήχησής μας στα social media.

Τακτική αποστολή ενημερωτικού υλικού προς τα μέλη μας 
(newsletter).

Συχνή αρθρογραφία μελών της Οργάνωσης στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο.

50% αύξηση της απήχησής μας σε Facebook, Instagram, και 
YouTube
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Η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έχουν δυνατή φωνή σε όλες τις διεθνείς 
οργανώσεις.

Εκπρόσωποί μας είναι εκλεγμένοι στα Διοικητικά Συμβούλια όλων 
των οργανώσεων:

Διεθνής Παρουσία

Η Σύριλα Μακαρέζου στην παγκόσμια ένωση νεολαιών IYDU σε 
μια από τις σημαντικότερες θέσεις ως treasurer

Ο Βασίλης Σακελλάρης στη θέση του Ταμία της νεολαίας του 
ΕΛΚ (YEPP) με ποσοστό 99,37%

Η Ελένη Κούφαλη στο διοικητικό συμβούλιο της φοιτητικής 
ένωσης European Democrat Students (EDS)

O Νάσος Μολδοβανίδης ως αντιπρόεδρος της DEMYC.

Ισχυρή εκπροσώπηση και παρουσία σε όλα τα διεθνή γεγονότα, με 
την Οργάνωση να καταθέτει και συνυπογράφει ψηφίσματα που 
προωθούν τις ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό και υιοθετούνται από 
τις διεθνείς οργανώσεις νεολαιών.
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Συντονισμός δυνάμεων σχετικά με την πορεία της πανδημίας 
και των εμβολιασμών στην Ευρώπη αλλά και διάδοση των 
προτάσεων της ΟΝΝΕΔ στην Ευρώπη για την επίλυση ζωτικής 
σημασίας ζητημάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 
νέοι στην περίοδο μετά την πανδημία

Άριστη συνεργασία και συμπόρευση με τη 
Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Διεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων για την επιμόρφωση των 
στελεχών μας αναφορικά με τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις.

Ανάπτυξη παραγωγικών σχέσεων με φορείς 
όπως το Ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS)
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Ο κ. Manfred Weber στέλνει σε όλα τα μέλη του EDS ηχηρό 
μήνυμα συστράτευσης απέναντι στις παράνομες πρακτικές 
της Τουρκίας, μιλά ανοιχτά για την ανάγκη άμεσης επιβολής 
κυρώσεων σε βάρος της και απαντά δίχως περιστροφές σε μία 
σειρά από ερωτήσεις που αφορούν στα εθνικά μας ζητήματα, 
εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στη χώρα μας

Συνέντευξη με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, 
Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
με θέμα την Τουρκία και την πολιτική της στην 
Ανατολική Μεσόγειο

Με πρωτοβουλία της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων της 
ΟΝΝΕΔ διοργανώθηκε επιμορφωτική συζήτηση, με αφορμή 
και την εκλογή νέου αρχηγού της Χριστιανοδημοκρατικής 
Ένωσης.

Επιμορφωτική συζήτηση για τις γερμανικές 
εκλογές
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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. 

Θεώρησε αυτονόητο να μην πραγματοποιηθούν την απερχόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά οι φοιτητικές εκλογές, προτάσσοντας την υγεία 
της φοιτητικής κοινότητας.

Aναλάβαμε την πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε έναν εκτεταμένο 
κύκλο συζητήσεων με φοιτητές από όλη την Ελλάδα. 
Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 1.952 φοιτητές από 
20 πανεπιστήμια. Μέσα από 17 συναντήσεις, ήδη έχουν 
συγκεντρωθεί και επεξεργάζονται πάνω από 63 προτάσεις.

Νέα Εποχή για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια:
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Απευθύναμε κάλεσμα προς όσους είναι στην ηλικιακή ομάδα 
18-24 ετών να κλείσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό.

Με αφορμή τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στον 
τομέα της Παιδείας, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ διοργάνωσε την πρώτη 
της διαδικτυακή ημερίδα. Πάνω από 900 ήταν οι συνολικές 
εγγραφές ενώ σε κάθε πάνελ συνδέθηκαν περίπου 350 μέλη 
της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από ολόκληρη την Ελλάδα.

Πάμε για εμβόλιο:

DAP ACADEMY:
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Μέσω της δυναμικής αυτής καμπάνιας, η οργάνωση συμβάλλει 
διαρκώς στην ανάδειξη επίκαιρων ζητημάτων που χρήζουν 
επίλυσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βάζουμε τα θεμέλια:

Συγκρότηση και στελέχωση των φοιτητικών 
μας Οργανώσεων σε κάθε Πανεπιστήμιο της 
χώρας, καθώς και των οργάνων της κεντρικής 
διοίκησης.
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Προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 
για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που ανέκυψαν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
την πανδημία, αρκετές από τις 
οποίες εφαρμόστηκαν ήδη.

Τακτική έκδοση ανακοινώσεων και Δελτίων 
Τύπου για τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την ασφάλεια 
στα Πανεπιστήμια αλλά και για ακαδημαϊκά 
θέματα.



Η ΟΝΝΕΔ την τελευταία 
διετία σε αριθμούς

Επισκέψεις σε 25 νομούς της χώρας

78 συναντήσεις με νέους από όλο το φάσμα 
της παραγωγής

9 ολοκληρωμένες θεματικές καμπάνιες

167 προτάσεις για επιμέρους ζητήματα

64 πολιτικές εκδηλώσεις

68 πανελλαδικές δράσεις & επισκέψεις εθελοντικού 
χαρακτήρα

151 τοπικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης

26 θεματικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια

153 Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου για ζητήματα 
επικαιρότητας

49 Πολιτικές Ακαδημίες

176 ΟΝΝΕΔ Reports

212 ενημερωτικά newsletters 
προς τα μέλη μας


