
   

 

 

 
                                                                    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε Διήμερη Συνάντηση (Baseline Visit)  

στο Δήμο Ηρακλείου, 11 & 12 Δεκεμβρίου 

στο πλαίσιο του  Δικτύου URBACT, KAIROS 

Στο Δήμο Ηρακλείου και στο χώρο του Δημαρχείου (Αγίου Τίτου 1) πραγματοποιήθηκε διήμερη 

συνάντηση στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του Δικτύου URBACT KAIROS. Το KAIRÓS 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  URBACT III που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 

Πόρους.  

Μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Kairós – Urbact, δίνεται η ευκαιρία σε κοινωνικούς 

φορείς, συλλόγους, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, να 

συμμετέχουν σε διαβούλευση καταγραφής αναγκών και στην υποβολή προτάσεων βελτίωσης 

και αναβάθμισης της περιοχής και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. 

Το KAIROS θα αξιοποιήσει τους ανοικτούς χώρους των περιοχών που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα και διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως βρίσκονται κοντά στο κέντρο, έχουν ιδιαίτερη 

πολιτιστική κληρονομιά, η οποία και χρησιμοποιείται ως «χώρος συνεύρεσης-εργαλείο» για 

συνεργασία μεταξύ φορέων της περιοχής και κοινωνικών ομάδων, ώστε να μετατρέψουν από 

κοινού την αδυναμία αυτών των χώρων σε ευκαιρία για ένταξη και τουριστική ανάπτυξη.  

 Την  πρώτη ημέρα  εργασιών Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 

Υπαίθρου  Γεώργιο Σισαμάκης, απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου.  Στη 

συνέχεια, την διήμερη Τεχνική Συνάντηση συντόνισε η Διευθύντρια Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής και Υπεύθυνη Έργου,  κα Ζαχαρένια Δρόσου.  

 Η πρώτη μέρα ήταν εστιασμένη στην Ομάδα Έργου,  όπου συμμετείχαν και τα μέλη της 

Ομάδας, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα. Μάρθα Παπαδομιχελάκη,  ο Υπεύθυνος Οικονομικών 

Θεμάτων κος. Ανδρέας Πανταζόπουλος,  ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κος. Στέλιος 

Μικράκης,  η κα. Πολύ Αγοράκη, Κοινωνική Λειτουργός στο ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ, Αγ. Τριάδας και η κα. 

Δέσποινα Διαλυνά, Υπεύθυνη Τμήματος Τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε 

παρουσίαση από τον ειδικό  εμπειρογνώμονα URBACT Miguel Rivas των Δικτύων URBACT, τι είναι 

και σε τι αφορούν, ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε ένα  Δίκτυο 



   

 

 

 
URBACT, τι προσφέρει το Πρόγραμμα URBACT και τι απαιτήσεις έχει, το 

χρονοδιάγραμμα ενεργειών καθώς και 

στοιχεία της μελέτη βάσης (Baseline study) 

του Προγράμματος.  

 

Το KAIROS υλοποιείται από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής και το Τμήμα Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, με τη συνεργασία της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας, του Τμήματος 

Τουρισμού, του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης καθώς και της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.  

 

 Η πρώτη μέρα εργασιών συνεχίστηκε με επίσκεψη στην περιοχή μελέτης, Αγία Τριάδα.  

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που 

την κάνουν ιδανική για την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα URBACT. Παράλληλα έγινε επίσκεψη 

και σε Ιδρύματα και φορείς και δομές που εδρεύουν στην περιοχή όπως τα: Σχολείο Ευρωπαϊκής 

Παιδείας,  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ενορία Αγίας Τριάδας,  Κε.Κοι.Φ.Α.Π.Η Δήμου Ηρακλείου,  

 

 Η Δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη σε ευρύτερη συνάντηση φορέων, συλλόγων και ενεργών 

πολιτών που μένουν ή/και δραστηριοποιούνται στην περιοχή την Αγίας Τριάδας. Η δεύτερη μέρα 

της συνάντησης  Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε με παρουσίαση του Δικτύου KAIROS καθώς 

και των στόχων του σε μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης URBACT. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης μετά και την γνωριμία με τα μέλη της ομάδας, ο κος Miguel Rivas παρουσίασε τους 

θεματικούς άξονες του KAIROS και ακολούθησε διαλεκτική συζήτηση με τα μέλη του ULG (Urbact 

Local Group). Η συζήτηση είχε διαδραστική μορφή. Οι παριστάμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες δυο 

ή τριών ατόμων και πρότειναν ιδέες που θα μπορούσαν να είναι κομμάτι ενός Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος Δράσης που αφορά στην περιοχή και με βάση τους θεματικούς άξονες του 

KAIROS. Ο σχεδιασμός στο πρόγραμμα URBACT έχει προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω 

(bottom up) και είναι συμμετοχικός γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή της  

 

Τοπικής Ομάδας URBACT, η οποία μελλοντικά θα επιδιωχθεί να εμπλουτιστεί και με άλλα μέλη 

έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική. Στη συνάντηση συμμετείχαν από την 

Ομάδα Δράσης URBACT οι: Μαρία Γιατρομανωλάκη, Γραμματέας του Περιβαλλοντικού 

Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Γιάννα Ανυφαντάκη, Πρόεδρος 1ης Δημοτικής Κοινότητας, Αντώνης 



   

 

 

 
Κοκκινίδης, Τοπικός Σύμβουλος 1ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου, Στέλλα 

Χαιρέτη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και εκδηλώσεων της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, 

Γωγώ Πετραλή, χορεύτρια, χορογράφος, ιδρύτρια της ομάδας χορού Φυσαλίδα, Μαρία Δρακάκη, 

Εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στην πολιτισμική επικοινωνία και την πολιτιστική 

διαχείριση. 

 

Το KAIRÓS υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  URBACT III 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

Εθνικούς πόρους.  


