
 

Το Δίκτυο Λφςεων Βιώςιμθσ Ανάπτυξθσ Νζων Ελλάδοσ αναηθτά να ςτελεχώςει τθν επίςθμθ 

ομάδα του ςτο Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ  

Το Δίκτυο Λφςεων Βιώςιμθσ Ανάπτυξθσ Νζων Ελλάδοσ δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα από 

το 2016. Εντάςςεται ςτο Παγκόςμιο Δίκτυο Λφςεων Βιώςιμθσ Ανάπτυξθσ (UNSDSN) και ςτθν 

Agenda 2030, υπό τθν αιγίδα των Ηνωμζνων Εκνών. Βαςικόσ ςκοπόσ του είναι θ εναςχόλθςθ 

των νζων τθσ Ελλάδασ με τθ δθμιουργία λφςεων και τθν επιμόρφωςθ γφρω από τα κζματα τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Με τθν πρωτοβουλίαSDGStudentsProgram, το UNSDSNYouth επιχειρεί να δθμιουργιςει και να 

κινθτοποιιςει ομάδεσ νζων ανά τον κόςμο, που ανικουν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςε μία 

παγκόςμια προςπάκεια για τθν επίτευξθ τθσ Ατηζντασ του 2030 και των 17 Στόχων Βιώςιμθσ 

Ανάπτυξθσ (SDGs). Το Πανεπιςτιμιο μασ,ωσ επίςθμο μζλοσ του Δικτφου,ζχει ζνα επίςθμο 

εκπρόςωπο  του Δικτφου Νζων,(campusCoordinator),ο οποίοσ αναλαμβάνει να δθμιουργιςει μία 

ομάδαπου κα  δραςτθριοποιθκεί πάνω ςτα κζματα βιωςιμότθτασ εντόσ του Πανεπιςτθμίου. 

Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ, ανοικτζσ ζωσ τθν  Κυριακι 21 Νομβρίου 2021, απευκφνονται προσ  

όλουσ τουσ φοιτθτζσ του ΔΠΘ, ανεξαρτιτωσ τμιματοσ, ζτουσ φοίτθςθσ και θλικίασ και αφοροφν τισ 

παρακάτω κζςεισ: 

 JuniorCommunityOfficer: Φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ εδώ. 

 Στθν ομάδα του Education: Φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ εδώ. 

o Editor 

o Moderator 

o Researcher 

 Στθν ομάδα του Publicity: Φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ εδώ. 

o Content Creator 

o Graphic Designer 

o Social Media Manager 

 Στθν ομάδα του HR (HumanResources): Φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ εδώ.  

o HRTeamMember 

 Στθν ομάδα του Marketing: Φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ εδώ 

o PRManager 

https://www.sdsnyouth.org/
https://www.sdgstudent.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_oLaBfu12p76bGgK27-PpsP9jYSmIpLJVwZqqpLxjMIJ43w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD5_9Ci8sAy-Y8mWVvsNosuTor3SxKQbrzTN3rLfcXm4VRsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5PGRqvBDsxzMqZ-_OLBdKrzyHHR6uQgv9fTwtfKhy7W54mQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ5QGexVKj34QKLulWVcjBdvLY-LGXfNO7rgHA5QdmIIyXgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqX9U9wF1jNvY_dmhgroPYDrPZvriuQVdmnGN08xrY96HSHg/viewform?usp=sf_link


Οι φόρμεσ διλωςθσ ενδιαφζροντοσ  περιζχουν όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για όλεσ τισ κζςεισ  για 

τισ ομάδεσ κακώσ  και το ζργο του SDGDuthHub.  

Στθν περίπτωςθ που δεν  ενδιαφζρεςτε για κάποια ςυγκεκριμζνθ κζςθ αλλά κζλετε να γίνετε 

μζλθ του Ηub μασ,ςυμπλθρώςτε τθν παρακάτω γενικι φόρμα εκδιλωςθσκαι κα ζρκουμε εμείσ ςε 

επαφι μαηί ςασ, κα ςασ ενθμερώςουμε για τισ δράςεισ μασ και τισ ευκαιρίεσ που ςασ παρζχει ο 

οργανιςμόσ μασ. 

 

Γενική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφζροντοςεδώ. 

 

Κοινοποίθςθ επίςθμου CampusCoordinator του UNSDSNYouthGreece για το Δθμοκρίτειο 

Πανεπιςτιμιο Θράκθσ: 

Αντώνθσ Πρίφτθσ e-mail: antonio.prifti@sdsnyouth.org 

 

 

https://forms.gle/HywaJE5WfgRvHJSAA
mailto:antonio.prifti@sdsnyouth.org




 

 


