
Το Δίκτυο Νέων των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης στη

Μαύρη Θάλασσα (SDSN Youth Black Sea) και η οργάνωση IACES - LC Thessaloniki, σε

συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς, το EIT Climate-KIC Greece Hub και το Ερευνητικό

Κέντρο "Αθηνά", σας προσκαλούν στην εκδήλωση "Climathon Thessaloniki 2022", η οποία θα

λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 5-6 Νοεμβρίου 2022, στο Remezzo Café-Chocolaterie [Ν.

Πλαστήρα 31 (Πλαζ Αρετσούς)]. Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στο

πλαίσιο του pre-event ξενάγηση στο στρατόπεδο Κόδρα και σε σημεία ενδιαφέροντος της

περιοχής και συζήτηση με εκπροσώπους του Δήμου.

Το Climathon είναι ένα παγκόσμιο κίνημα αφιερωμένο στην επίλυση των μεγαλύτερων

κλιματικών προκλήσεων της πόλης. Το Climathon Thessaloniki 2022 αποτελεί έναν διήμερο

διαγωνισμό ιδεών που έχει στόχο να παρακινήσει τα νέα άτομα της πόλης να βρουν

δημιουργικές λύσεις για ένα σύγχρονο πρόβλημα της πόλης που σχετίζεται με την κλιματική

αλλαγή. Θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Όλες οι προτάσεις θα

κατατεθούν στο Δήμο Καλαμαριάς και θα ληφθούν υπόψη στο βραχυ- και μακροπρόθεσμο

σχεδιασμό του, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της πόλης.

Η θεματική του Climathon Thessaloniki 2022 είναι η “Ανάδειξη Αστικής Όασης Πρασίνου” στο

Δήμο Καλαμαριάς και ειδικότερα στην περιοχή του στρατοπέδου ΚΟΔΡΑ, καθώς ένα από τα

βασικότερα αστικά ζητήματα αποτελεί η υποβαθμισμένη διαχείριση των ελεύθερων χώρων

πρασίνου και περιοχών με κτίρια που δεν βρίσκονται πλέον σε χρήση. Οι συμμετέχοντες και οι

συμμετέχουσες του διαγωνισμού καλούνται να σκεφτούν ιδέες, vα σχεδιάσουν και να

αναπτύξουν προτάσεις για ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: Ανάδειξη

χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, Δημιουργική αξιοποίηση του χώρου, Βιώσιμη Αστική

Κινητικότητα, Προαγωγή βιώσιμου τουρισμού, Ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων της περιοχής,

Ανάδειξη και αξιοποίηση της πλαζ Αρετσούς.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://bit.ly/ClimathonThess2022

Pre-Event: https://bit.ly/ClimathonThess2022_PreEvent

Αναλυτικές πληροφορίες: https://climathon.climate-kic.org/thessaloniki

Μεγάλοι υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η εταιρεία Schneider Electric Greece και η εταιρεία

East-West Greece.
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