
[1] 
 

 

 

 

 

1η Συνάντηση (διαδικτυακή) της Τοπικής Ομάδας Δράσης για την Β φάση 

υλοποίησης, του Δικτύου Σχεδιασμού Δράσεων URBACT – «KAIRÓS, Η 

Πολιτιστική  Κληρονομιά μας ως αστική αναγέννηση» 

Στις 6 Οκτωβρίου  πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, η 1η συνάντηση της Τοπικής 

Ομάδας Δράσης, του Δικτύου Σχεδιασμού Δράσεων URBACT – «KAIRÓS - Η 

Πολιτιστική  Κληρονομιά μας ως αστική αναγέννηση», στο οποίο ο Δήμος 

Ηρακλείου, είναι εταίρος.   

Στη συνάντηση ενημερώθηκε η Τοπική Ομάδα του Δικτύου με την ανάπτυξη 

εισηγήσεων: «Η αρχή του ταξιδιού, από την α στη β φάση», Ζαχαρένια Δρόσου, 

Διευθύντρια Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Υπεύθυνη Έργου. 

«Η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας – Μελέτη α’ φάσης – 

Προτάσεις», Κώστας Καρμπέρης μελετητής στην α φάση του KAIROS. «Ο Οδικός 

Χάρτης για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης και το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης», 

Μάρθα  Παπαδομιχελάκη, Στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας. 

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση όπου δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστούν οι 

απόψεις και οι προβληματισμοί των συμμετεχόντων.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν: η κα Μαρία Κασσωτάκη, Προϊσταμένη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης, σαν εμπειρογνώμονας, φορέας 

εξειδικευμένης γνώσης, τα μέλη της Τοπικής Ομάδας URBACT: κα Μαρία 

Γιατρομανωλάκη, Γραμματέας του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, κα 

Γιάννα Ανυφαντάκη, Πρόεδρος της 1ης Τοπικής Κοινότητας, κος Αντώνης Κοκκινίδης 

Σύμβουλος 1ης Τοπικής Κοινότητας, κα Μαρία Δρακάκη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων - 

Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Μουσείου Σχολικής Ζωής Χανίων, κα Γωγώ Πετραλή, 

χορογράφος ιδρύτρια σχολής χορού Φυσαλίδα, κα Μαρία Συμεωνίδου – Σιδέρης 

Επιμελητήριο Ηρακλείου, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τα μέλη της 

Ομάδας έργου του Δήμου Ηρακλείου: κα Ρένια Δρόσου, Διευθύντρια 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, κα Μάρθα Παπαδομιχελάκη και κα 

Πελαγία Σαββάκη, Στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κος Στέλιος 

Μικράκης Σύμβουλος Δημάρχου, καθώς και ο κος Κώστας Καρμπέρης και η κα Μαρία 

Ξυπνητού, που εκπόνησαν την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην α φάση 

του KAIROS.  

To πρόγραμμα URBACT ενθαρρύνει τη συμμετοχική προσέγγιση στη χάραξη 

πολιτικής. Μέσα από τα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων (Action Planning Networks) 

δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, να συμμετέχουν και να σχεδιάζουν από κοινού 

με τη Δημοτική Αρχή, δράσεις για την αναβάθμιση της περιοχής τους.  

Το URBACT αποβλέπει στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και στις αρχές της 

ολοκληρωμένης οριζόντιας και κάθετης πολιτικής. Στόχος είναι η σύνταξη ενός 



[2] 
 

σχεδίου για την οικοδόμηση ενός χώρου που φιλοξενεί δραστηριότητες, 

ενσωματώνοντας σχεδιαστικές (επιλογή χώρου), κοινωνικές (κατάρτιση, μέτρα 

απασχόλησης) και οικονομικές (υποστήριξη επιχειρήσεων) πτυχές, αλλά και την 

παραγωγή πολιτικών και δράσεων με τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς 

(κατοίκους, ενώσεις, συνεργάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα) αλλά και 

με τις αρμόδιες αρχές ανώτερου, περιφερειακού ή / και εθνικού επιπέδου.  

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθεί προτεραιότητα στη διαμόρφωση του 

αναλυτικού προγράμματος εργασίας και στην διεύρυνση της Τοπικής Ομάδας 

Δράσης, μια και ο συμμετοχικός σχεδιασμός βρίσκονται στην καρδιά του 

προγράμματος URBACT.  

 

 

               

 

Αυτή είναι μα ευκαιρία για την περιοχή της Αγίας Τριάδας, που είναι η περιοχή 

αναφοράς για το KAIROS, να επανασχεδιάσει το μέλλον της με βάση τη αρχές της 

ισόρροπης ανάπτυξης και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.   

Στην 2η φάση του KAIROS, μέλη του εταιρικού σχήματος είναι οι: 1. Δήμος της Mula 

(Ισπανία) - Επικεφαλής Εταίρος, 2. Δήμος Ηρακλείου (Ελλάδα), 3. Δήμος του 

Μπελέν  (Βουλγαρία), 4. Δήμος του Μάλμπορκ (Πολωνία), 5. Δήμος του Ροσκίλντε 

(Δανία), 6. Δήμος του Σιμπένικ (Κροατία) και 7. Δήμος του Ουκμεργκέ 

(Λιθουανία). 

Το KAIRÓS, χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και από Εθνικούς πόρους.  

Επικοινωνία: Μάρθα Παπαδομιχελάκη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τηλ. 

2813 409199, papadomichelaki-m@heraklion.gr  

Ιστοσελίδα: https://urbact.eu/kairos,  

mailto:papadomichelaki-m@heraklion.gr
https://urbact.eu/kairos
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Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:  

https://www.facebook.com/KAIROSURBACT/, 

https://www.heraklion.gr/municipality/kairos 

https://twitter.com/KAIROS_URBACT 

linkedin.com: group: Urbact-Kairós. Heritage as Urban Regeneration 
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