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Το έργο υιοθετεί µια ολιστική προσέγγιση για την 
αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων σε ιστορικές 
περιοχές 6 πόλεων από 5 ευρωπαϊκές χώρες της 
Μεσογείου: Λευκωσία, Λισαβόνα (Πορτογαλία), Βαλέτα 
(Μάλτα), Σάσσαρι (Ιταλία), Σαβόνα (Ιταλία) και Πτούι 
(Σλοβενία).

Οι εταίροι του έργου συνεργάζονται στενά µε το EIT 
Climate-KIC προκειµένου να θέσουν τη αειφόρο 
ανάπτυξη ως προτεραιότητα για τις ιστορικές τους 
περιοχές, υιοθετώντας καινοτόµες προσεγγίσεις και 
ολοκληρωµένες λύσεις αντί να επικεντρώνονται σε 
µεµονωµένες προκλήσεις. Σκοπός, η µετάβαση των 
ιστορικών αστικών κέντρων στη βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη, αλλά και τη µείωση της 
τρωτότητας τους στην κλιµατική αλλαγή. 

θα καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα 
αντιµετωπιστεί η κλιµατική αλλαγή και η κοινωνική 
ανισότητα στις πόλεις. Οι δράσεις  για τη µείωση των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και τη µείωση 
της τρωτότητας των πόλεων, συνεισφέρουν 
ταυτόχρονα στη µείωση της κοινωνικής ανισότητας 
αφού, µεταξύ άλλων, δηµιουργούν ευκαιρίες για 
συνεταιρισµούς και τοπικές επενδύσεις.

στοχεύει στην υιοθέτηση της πολυτοµεακής 
προσέγγισης για τη λήψη ολοκληρωµένων δράσεων 
η οποία προσφέρει καινοτόµες λύσεις για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, την προσαρµογή και το µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής. Η διαδικασία αυτή θα αναπτυχθεί 
µέσω της συµµετοχικής διαδικασίας των 
ενδιαφερόµενων µερών σε κάθε εµπλεκόµενη 
περιοχή, όπως οι δηµόσιες αρχές, οι επαγγελµατίες, τα  
οργανωµένα σύνολα και οι πολίτες.

Η Λευκωσία είναι η µεγαλύτερη πόλη και η πρωτεύουσα της Κύπρου. 
Από το 1974 παραµένει η τελευταία διαιρεµένη πρωτεύουσα του 
κόσµου µε το ιστορικό της κέντρο να είναι επίσης διαιρεµένο. Η πόλη 
διαθέτει ένα φιλόδοξο ‘Σχέδιο ∆ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια’ για το 
2020 και έπειτα, το οποίο περιλαµβάνει επίσης δράσεις για την εντός 
των τειχών πόλη. Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι διαιρεµένη αποτελεί 
µεγάλη πρόκληση καθώς µπορεί να περιορίσει τις δράσεις και τη 
διάδοση τους σε ολόκληρη την επικράτεια του ιστορικού κέντρου. Η    
συµµετοχή των πολιτών στα κοινά είναι ζωτικής σηµασίας για την παλιά 
πόλη της Λευκωσίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή συστήµατα 
δηµοσίων -και µη- συγκοινωνιών, περιορισµένους δηµόσιους χώρους 
και παρωχηµένες υποδοµές, που υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και των επισκεπτών της, ενώ παράλληλα είναι αντιµέτωποι 
µε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.

Η Αλφάµα είναι µια από τις πιο παλιές περιοχές της Λισαβόνας. Μοιάζει 
µε µια τυπική Αραβική µεσαιωνική πόλη και αποτελεί µία από τις πιο 
σηµαντικές τουριστικές περιοχές της πόλης. Από τις µεγαλύτερες 
προσκλήσεις που αντιµετωπίζει η Αλφάµα είναι το να καταστήσει 
συµβατές τις µακροχρόνιες συνήθειες και προσδοκίες των κατοίκων, 
που αποτελούνται κυρίως από λαϊκές τάξεις,  µε την αύξηση του     
τουρισµού τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των κυµάτων καύσωνα και 
των πληµµυρών, τα οποία εµφανίζονται τα τελευταία χρόνια, αναµένεται 
να επιδεινώσουν τα προβλήµατα αυτά, λόγω της µείωσης της άνεσης 
και της υγείας των κατοίκων της Αλφάµα. Η Αλφάµα έχει ήδη 
πραγµατοποιήσει δράσεις για τόνωση της συµµετοχικής διαδικασίας στα 
κοινά, και τώρα προσπαθεί να εφαρµόσει αποτελεσµατικές λύσεις για τη 
δηµιουργία µιας βιώσιµης και ανθεκτικής κοινότητας.

Η Βαλέτα είναι οικιστική πόλη και πρωτεύουσα της Μάλτας. Ανήκει στην 
παγκόσµια κληρονοµιά της UNESCO και επακόλουθα αποτελεί 
σηµαντικό τουριστικό προορισµό. Για το 2018, αποτέλεσε επίσης την 
"Πολιτιστική Πρωτεύουσα". Ως χερσόνησος που περιβάλλεται από τείχη, 
η Βαλέτα δεν µπορεί να επεκταθεί περεταίρω.  Επίσης, ως ‘Πόλη 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς’ µε υψηλή πυκνότητα ιστορικών κτιρίων και 
µνηµείων, η Βαλέτα έχει κάποιους περιορισµούς διατήρησης που 
εµποδίζουν πιθανές δράσεις. Παράλληλα, οι αλλαγές στην πόλη την 
έκαναν περισσότερο απρόσιτη στον απλό πολίτη, µε συνέπεια την 
αισθητή µείωση των κατοίκων στο ιστορικό κέντρο. Η Βαλέτα έχει ως 
στόχο να θέσει σε εφαρµογή τη Στρατηγική της, η οποία καθιερώθηκε το 
Μάϊο του 2017, και να γίνει ‘’Έξυπνη Πόλη’ και ‘Πόλη µηδενικών 
εκποµπών’ µέχρι και το 2030.

Το Πτούι είναι η πιο παλιά πόλη της Σλοβενίας, γνωστή για τη 
σηµαντική πολιτιστική της κληρονοµιά, την κουλτούρα, τα 
φεστιβάλ και τις τέχνες. Οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να 
αντιµετωπίσει η πόλη είναι η δηµιουργία βιώσιµης κινητικότητας, η 
αποδοτική χρήση ενέργειας και η αύξηση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η 
αναζωογόνηση των υποβαθµισµένων αστικών περιοχών. Ο ∆ήµος 
αναζητεί αποτελεσµατικούς τρόπους εµπλοκής των πολιτών του 
στα κοινά, ώστε να µπορεί να σχεδιάζει και να παραδίδει έργα µε τη 
συµµετοχή και την υποστήριξη της κοινότητας. Στόχος της είναι η 
αναβίωση της «Παλιάς Πόλης» µε βάση τις αρχές της βιώσιµης 
ανάπτυξης και η υιοθέτηση µέτρων προσαρµογής στην κλιµατική 
αλλαγή.

Η Σαβόνα είναι µια παραθαλάσσια µεσογειακή πόλη στη 
βορειοδυτική Ιταλία. Η πόλη ήταν µια από τις κορυφαίες έδρες της 
ιταλικής βιοµηχανίας σιδήρου και τα τελευταία χρόνια η βιώσιµη 
ανάπτυξη έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα για την πόλη. Η 
Ιστορική Περιοχή αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις, µεταξύ των 
οποίων η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, η κυκλοφοριακή 
συµφόρηση σε συνδυασµό µε τις ανεπαρκείς δηµόσιες 
συγκοινωνίες και τις συνδέσεις µε εµπορικές / λιµενικές 
µεταφορές, ενώ η ηλεκτροκίνηση είναι ακόµη σε πρώιµο στάδιο. 
Επίσης, η πόλη διαθέτει πολλά κτίρια πολιτιστικής κληρονοµιάς που 
είτε είναι ενεργειακά ανεπαρκή, είτε έχουν εγκαταλειφθεί και 
ερηµοποιηθεί, µε αποτέλεσµα να χρειάζονται αποκατάσταση και 
επαναχρησιµοποίηση.

Το Σάσσαρι είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Σαρδηνίας στην 
Ιταλία. Το ιστορικό του κέντρο ακόµα διατηρεί  τη µεσαιωνική του 
δοµή και αποτελείται κυρίως από στενούς δρόµους µε ελάχιστους 
δηµόσιους χώρους και κτίρια πολιτιστικής κληρονοµιάς στα οποία 
δεν έχουν ληφθεί µέτρα αποκατάστασης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται 
από το µεσογειακό κλίµα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
κύµατα καύσωνα αυξάνουν τη ζήτηση ενέργειας για ψύξη, 
προκαλώντας διακοπές ρεύµατος και επηρεάζοντας άµεσα τη 
δηµόσια υγεία µέσω του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας 
και της αύξησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται επίσης από γενική έλλειψη δηµόσιων χώρων 
ανθεκτικών στο κλίµα,  τις πυκνοκατοικηµένες περιοχές και την 
έλλειψη χώρων πρασίνου, µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό του 
πληθυσµού και την απειλή της κοινωνικής συνοχής.
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