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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εγκρίθηκε το Δίκτυο Συνεργασίας KAIROS, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 

της Τελευταίας Πρόσκλησης του Προγράμματος URBACT III, για Δίκτυα 

Σχεδιασμού Δράσεων. Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ως εταίρος, μέσω του 

Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο της Mula 

(Ισπανία). Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους Δήμος Ηρακλείου (Ελλάδα), 

Δήμος της Κατάνια (Ίταλία), Δήμος της Τσεζένα (Ίταλία), Δήμος του Σιμπένικ 

(Κροατία), Δήμος του Μπελέν  (Βουλγαρία), Δήμος του Ουκμέρτζ (Λιθουανία), 

Δήμος του Μπρεκέντζε (Πορτογαλία). Το KAIROS εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος ανάμεσα σε 62 υποβληθείσες προτάσεις, με 

βαθμολογία «πολύ καλό». Εγκρίθηκαν συνολικά 23 Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων.   

 

Το KAIROS επιδιώκει να ενθαρρύνει τη διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και τον 

σχεδιασμό μιας καινοτόμου μεθοδολογίας παρέμβασης και πολεοδομικού 

σχεδιασμού, που θα βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν προβλήματα υποβάθμισης 

συγκεκριμένων περιοχών. Επίκεντρο της πρότασης αποτελεί η αναβάθμιση των 

περιοχών αυτών, ώστε να επιλυθούν προβλήματα κοινωνικής συνοχής, μέσα και 

από την επανένταξη τους στην λειτουργία της πόλης.  

 

Το έργο έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τους ανοικτούς χώρους υποβαθμισμένων 

περιοχών, με ιδιαίτερη όμως πολιτιστική κληρονομιά, ως «χώρο συνεύρεσης-

εργαλείο» για συνεργασία μεταξύ φορέων της περιοχής και «μειονεκτικών» 

κοινωνικών ομάδων, ώστε να μετατρέψουν από κοινού την αδυναμία αυτών των 

χώρων σε ευκαιρία για ένταξη και τουριστική ανάπτυξη. Τελικός στόχος είναι να 

υποστηριχτεί η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των 

συγκεκριμένων περιοχών βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.   

 

Η περιοχή η οποία θα ωφεληθεί από την ένταξη στο Δίκτυο θα είναι η περιοχή 

της Αγίας Τριάδας, η οποία συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του Δικτύου KAIROS 

(υποβαθμισμένη περιοχή με απόθεμα ιστορικών κτιρίων). 

 

Μέσω του KAIROS, οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, θα προσδιορίσουν 

τις ανάγκες αυτών των περιοχών και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

αναδειχθούν, ώστε αυτές να αναγεννηθούν τουριστικά, και να αποτελέσουν ένα 

«περιουσιακό» στοιχείο που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της απασχόλησης. Οι 

φορείς της πόλης, με την συνεργασία του δικτύου και ειδικών εμπειρογνωμόνων, 

θα συνεργαστούν για την εκπόνηση δράσεων που θα ενισχύσουν την οικονομία της 
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περιοχής, προωθώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, που θα δημιουργήσουν 

βιώσιμες θέσεις εργασίας. Αυτή η «σύνδεση» θα γίνει στους ανοιχτούς χώρους της 

περιοχής που συγκεντρώνει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με τους 

σκοπούς του Προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 
 


