
Δήμος Ηρακλείου 
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Σχέδιο 
Ολοκληρωμένων 
Αστικών 
Παρεμβάσεων 
(ΣΟΑΠ) και 
Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 



Ποια είναι η περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ στην αστική 

περιοχή του Ηρακλείου; 
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Πρανές Δυτικού Ορίου 

Σχεδίου Μεσαμπελιών  

Ετεοκλέους 

Λ. Κνωσού 

Εράσμου 
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ; 

Προσεγγίζονται, με ποσοτικοποιημένους δείκτες ή 

και θεσμικές προβλέψεις, τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, σε σχέση με τις 5 προκλήσεις 

για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη έως το 2020 : 

 Δημογραφικές  

 Κοινωνικές 

 Οικονομικές 

 Κλιματικές 

 Περιβαλλοντικές 
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Δημογραφικές και Κοινωνικές προκλήσεις 

Δείκτες   Περιοχή ΒΑΑ 
Περιοχή 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ 
Αστική 
Περιοχή 

Δήμος Περιφέρεια 

Μεταβολή Πληθυσμού 2001-
2011 

2011 32.162 82.477 136,871 173,993 623,025 

%μεταβολή 2001-11 -3.17% 5.43% 6.50% 6,67% 4,83% 

Δείκτης Γήρανσης 
2011 115.13 86.33 76.37 78 106 

%μεταβολή 2001-11 48.33 38.86 50,52 27.86 10,42 

Δείκτης Εξάρτησης 
2011 46.71 45,45 43.93 45 52,2 

%μεταβολή 2001-11 4.32 5,28 -2,07 7.14 4,4 

Ποσοστό Αναλφάβητων 
2011 2.29% 2.65% 2.40% 2.5% 2% 

%μεταβολή 2001-11 -0.22% -0.02% -0.20% 0.4% -1,1% 

Εγκατάλειψη εκπαίδευσης   
Εκπαιδευτικό έτος 

2015-16 

1% για Α’ βάθμια και Β’ 

βάθμια, 3% για τα ΕΠΑΛ και 

10% για τα Εσπερινά   

Ποσοστό πληθυσμού με 

συμμετοχή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

2011 18,06% 20,20% 20.55% 19,4% 18,5% 

%μεταβολή 2001-11 3,73% 5,96% 6.02% 1.00% 5,00% 

Ποσοστό Ανεργίας 
2011 22.07% 19.68% 19.35% 19% 15,4% 

%μεταβολή 2001-11 10.47% 8.64% 8.42% 8.40% 5,20% 
Διαχρονική μεταβολή 

απασχόλησης στις κατασκευές 
2011 8,91% 7,82% 7,49% 7,50% 7,40% 

Διακοπή ρευματοδότησης από 

ΔΕΗ σε κατοικίες και 

επαγγελματικούς χώρους   

2016 45,1% 67% 100% 

Αιτούντες στο πρόγραμμα 

ανθρωπιστικής κρίσης 
2016 57% 96% 100% 



6 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
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• Εμπειρία στη λειτουργία 

κοινωνικών δομών , 

δικτύων  και δράσεων 

καθώς και 

αρμοδιότητες στο 

επίπεδο του Δήμου 

• Εμπειρία και 

αρμοδιότητα του 

Δήμου σε υποδομές 

εκπαίδευσης    

• Εμπειρία από 

υλοποίηση 

προγραμμάτων Δια 

Βίου μάθησης   

• Αυξημένες ανάγκες για 

υπηρεσίες σε 

βρεφονηπιακές ηλικίες 

και ηλικιωμένους 

• Αυξανόμενες ανάγκες 

αντιμετώπισης 

φαινομένων φτώχειας ή 

και άλλων ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού 

• Ανάγκη αντιμετώπισης 

της σχολικής διαρροής 

και του αναλφαβητισμού  

• Διαθεσιμότητα πόρων για 

συμπλήρωση υποδομών 

πρόνοιας εκπαίδευσης και 

ειδικές δράσεις 

αντιμετώπισης κοινωνικών 

αναγκών   

• Διαθεσιμότητα πόρων για 

δράσεις δια βίου μάθησης  

• Καθυστέρηση 

μεταρρυθμίσεων 
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Αποκατάσταση των κενών που τραυματίζουν την κοινωνική 

συνοχή  

 Προσέλκυση νέων κατοίκων για την κάλυψη των κενών 

κατοικιών που προκαλεί η μείωση του πληθυσμού, με 

ιδιαίτερη στόχευση σε νέα ηλικιακά άτομα για την κάλυψη 

των κενών στις ομάδες ηλικιών (γήρανση πληθυσμού) 

 Κάλυψη των κενών σε υποδομές και υπηρεσίες υγείας – 

πρόνοιας, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της φτώχειας  

 Κάλυψη των κενών σε υποδομές παιδείας και Δια βίου 

Μάθησης   

 Κάλυψη των κενών που μειώνουν τις δυνατότητες 

απασχόλησης σε πληττόμενες ομάδες πληθυσμού  

 

Δημογραφικές και Κοινωνικές προκλήσεις 
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Οικονομικές προκλήσεις 

Δείκτες   Περιοχή ΒΑΑ 
Περιοχή 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ 
Αστική Περιοχή Δήμος Περιφέρεια 

Ποσοστό Οικονομικά ενεργών 
2011 43.11% 46.73% 46.54% 45,6% 43,3% 

%μεταβολή 2001-11 0.65% 1.96% -0.54% 0.60% 0,20% 

Ποσοστό Απασχολούμενων 
2011 74.77% 78.87% 79.53% 80,9% 83,6% 

%μεταβολή 2001-11 -10.61% -5.78% -5.33% -8.50% -5,70% 

Ποσοστό Ανεργίας 
2011 22.07% 19.68% 19.35% 19% 15,4% 

%μεταβολή 2001-11 10.47% 8.64% 8.42% 8.40% 5,20% 

Διαχρονική μεταβολή απασχόλησης 
στις κατασκευές 

2011 8,91% 7,82% 7,49% 7,50% 7,40% 

%μεταβολή 2001-11 -1,54% -2,07% -1,95% -1,8% -1,2% 

Διαχρονική μεταβολή απασχόλησης 
στον Τουρισμό – Εμπόριο 

2011 33.90% 32.19% 31.48% 31,00% 31,10% 

%μεταβολή 2001-11 2.90% 2.20% 1.41% 6.10% 7,50% 

Συγκέντρωση επιχειρήσεων  2016 47,9% 73,6% 100% 

Συγκέντρωση επιχειρήσεων που 

συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με τον 
τουρισμό   

2016 62,9% 82,9% 100%   

Διακοπή ρευματοδότησης από ΔΕΗ 

σε κατοικίες και επαγγελματικούς 

χώρους   

2016 45,1% 67% 100% 
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«Εμπόριο και Τουρισμός στην Κρήτη», Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών  (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 2014 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
3
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•  Ύπαρξη  Πανεπιστημίων 

και εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό δυναμικό με 

δυνατότητες ανάπτυξης και  

διάχυσης καινοτομιών 

καθώς και τεχνογνωσία 

στη διαχείριση 

προγραμμάτων Ε&Α. 

 

• Μικρός αριθμός 

επιχειρήσεων έντασης 

γνώσης και περιορισμένη 

συνεργασία επιχειρήσεων 

και ερευνητικών φορέων. 

• Έλλειψη σχεδίων 

αξιοποίησης του 

συστήματος Ε+Τ και 

προώθησης της 

καινοτομίας. 

• Έλλειψη εξειδίκευσης και 

στόχευσης. 

• Έλλειψη διαθεσιμότητας 

κεφαλαίων επιχειρηματικού 

κινδύνου 

• Συνεργασία με Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα, εισαγωγή 

καινοτόμων ΤΠΕ με σημαντικό 

αντίκτυπο στους τομείς 

τουρισμού – πολιτισμού και 

αγροδιατροφής 

• Δυνατότητα για επικέντρωση 

των ερευνητικών 

προτεραιοτήτων και 

αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

πόρων της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014 – 2020 σε 

επιλεγμένα πεδία της 

Περιφερειακής Στρατηγικής της 

Έξυπνης Εξειδίκευσης  

• Δυσμενές 

οικονομικό 

περιβάλλον. 

• Καθυστέρηση στην 

προώθηση 

μεταρρυθμίσεων. 

• Απουσία 

παράδοσης στην 

συνεργασία 

ερευνητικού και 

επιχειρηματικού 

χώρου 

• Ύπαρξη σημαντικών 

υποδομών στήριξης για 

την ανάπτυξη της 

κοινωνίας της 

πληροφορίας. 

• Ύπαρξη Στρατηγικού 

Σχεδίου για την έξυπνη 

πόλη στο επίπεδο του 

Δήμου 

 

• Χαμηλός βαθμός ζήτησης 

στις νέες τεχνολογίες, 

κυρίως στους κλάδους της 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

• Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης 

των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. 

 

• Ανάπτυξη διασυνδέσεων του 

τριτογενούς τομέα (τουρισμός 

– πολιτισμός) με την κοινωνία 

της πληροφορίας 

• Αξιοποίηση τεχνολογιών 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

στις επιχειρήσεις και διάχυση 

καινοτόμων πρακτικών 

διοίκησης. 

• Αξιοποίηση τεχνολογιών στην 

ανάδειξη πολιτιστικού 

αποθέματος και παροχής 

υπηρεσιών τουρισμού – 

πολιτισμού 

• Διατήρηση της 

αποσπασματικότητ

ας των σχεδίων και 

έργων. 

• Χαμηλό επίπεδο 

επενδύσεων από 

τις ΜΜΕ. 

• Μικρή συμβολή 

των Πανεπιστημίων 
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• Ενίσχυση της 

ελκυστικότητας για 

επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση κυρίως 

λόγω της 

παρατηρούμενης 

δυναμικής του τουρισμού 

κρουαζιέρας 

• Σημαντικός αριθμός 

υφιστάμενων 

επιχειρήσεων στους τομείς 

τουρισμού – πολιτισμού.   

• Μικρή επιχειρηματική 

κλίμακα 

• Μικρής κλίμακας μάρκετινγκ 

 

• Εξειδίκευση και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της 

τοπικής οικονομίας στο 

πλαίσιο της Περιφερειακής 

Στρατηγικής της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης     

• Δυνατότητα προσέλκυσης 

νέων επιχειρηματιών με 

υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης, λόγω της 

αυξανόμενης ανεργίας 

• Μείωση της 

ζήτησης για 

δραστηριότητες 

τουρισμού – 

πολιτισμού – 

αναψυχής λόγω 

της οικονομικής 

κρίσης. 

• Περιορισμένη 

πρόσβαση σε 

κεφάλαια. 

• Ικανοποιητικά επίπεδα 

οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού  

 

• Αύξηση κατά τόπους των 

ποσοστών ανεργίας ως 

συνέπεια της 

παρατεταμένης ύφεσης 

στην οικονομία  

• Σχετικά χαμηλή 

παραγωγικότητα και μικρός 

βαθμός εξειδίκευσης των 

απασχολουμένων 

• Βελτίωση δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού και 

εξειδίκευση.  

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση προσαρμοσμένη 

στις τοπικές ιδιαιτερότητες στο 

πλαίσιο της Περιφερειακής 

Στρατηγικής της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  

 

• Απαξίωση 

δεξιοτήτων των 

απασχολουμένων. 

• Περιορισμένη 

οικονομική 

ανάκαμψη. 

• Έλλειψη 

διαθεσιμότητας 

πόρων. 

• Κατά τόπους εμπειρία σε 

ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις για την 

απασχόληση   

• Περιορισμένες δυνατότητες 

ανταπόκρισης των 

ωφελουμένων κυρίως για 

επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση  

• Το νέο πλαίσιο για την 

κοινωνική οικονομία  

• Περιορισμένη 

οικονομική 

ανάκαμψη. 

• Όξυνση 

ανισοτήτων. 



12 

Αποκατάσταση των κενών που τραυματίζουν την 

οικονομική λειτουργία και συνοχή  

 Προσέλκυση νέων επιχειρήσεων για την κάλυψη των 

κενών επαγγελματικών κελυφών  

 Ενίσχυση καινοτομιών και εφαρμογών ΤΠΕ και 

προσέλκυση νέων επιστημόνων σε υφιστάμενες και νέες 

επιχειρήσεις για την κάλυψη των κενών μεταξύ 

επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων     

 Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για την κάλυψη των κενών 

στην προβολή του προσφερόμενου τουριστικού 

προϊόντος και της αγοράς 

 Κάλυψη των κενών που μειώνουν τις δυνατότητες 

απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε 

καινοτόμους και δυναμικούς τομείς, σε εφαρμογή της 

Περιφερειακής  Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης  

 

 

  

 

Οικονομικές προκλήσεις 
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Κλιματικές προκλήσεις 

Δείκτες   Περιοχή ΒΑΑ 
Περιοχή 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ 
Αστική Περιοχή Δήμος Περιφέρεια 

Νοικοκυριά σε κατοικίες χωρίς  
θέρμανση 

2011 47,4% 72,5%  100%   

Νοικοκυριά σε κατοικίες χωρίς 
καθόλου μόνωση 

2011 41,4% 68,6% 100% 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (tn) 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.266,45 

ΟΙΚΙΑΚΟΣ- ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 48.786 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 38.352,24 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1.923 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 198 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 125.209 

ΥΔΡΕΥΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 7.365 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 195 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (tnCO2) : 223.294,5 tnCO2 
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Χάρτης απεικόνισης των παράκτιων περιοχών που θα 

κατακλυστούν (κόκκινο χρώμα) από ενδεχόμενη άνοδο της 
θαλάσσιας στάθμης κατά 2 μέτρα, μέχρι το 2100. 

Χάρτης απεικόνισης των παράκτιων περιοχών που θα 
κατακλυστούν (κόκκινο χρώμα) από ενδεχόμενη άνοδο της 

θαλάσσιας στάθμης κατά 1 μέτρο, μέχρι το 2100. 

 

Απεικόνιση παράκτιων περιοχών που θα κατακλυστούν  από ενδεχόμενη άνοδο της 

θαλάσσιας στάθμης, μέχρι το 2100 (Μελέτη «Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και 

επιπτώσεις στις ακτές» Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2011) 

Κλιματικές προκλήσεις 

«Διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής 

αλλαγής στα Ενετικά Τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο» (Ερευνητικό Έργο σε 

συνεργασία Δήμου – ΙΤΕ). 

Με βάση μεταβλητές που αφορούν στην γεωμορφολογία, στην διάβρωση – προέλαση 

ακτογραμμής, στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, στο κυματικό και υδροδυναμικό 

καθεστώς καθώς και στα φαινόμενα παλίρροιας, προκύπτει ότι το πιο έντονο πρόβλημα 

διάβρωσης και παράλληλα υποσκαφής πρανούς και τειχών, εντοπίζεται στο κεντρικό 

τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης και ειδικότερα στην παραλία του Δερματά.  
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

 

 

Κλιματικές προκλήσεις 
Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας - «Σχέδιο διαχείρισης των λεκανών 

απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης (GR13)» (Γενική Γραμματεία 

Υδάτων - ΥΠΑΠΕΝ, Μάρτιος 2015) 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
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• Ύπαρξη κάποιων 

προσπαθειών σε 

προηγούμενες 

περιόδους σε 

βιοκλιματικά έργα  

• Ύπαρξη Σχεδίου 

Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας στο επίπεδο 

του Δήμου 

• Χαμηλός βαθμός 

ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης για την 

ενεργειακή κατανάλωση 

τόσο στον οικιακό όσο 

και στον επιχειρηματικό 

και δημόσιο τομέα 

• Αυξημένος ανάγκες για 

βιοκλιματικές 

παρεμβάσεις    

• Σημαντικά περιθώρια 

εξοικονόμησης 

ενέργειας στα κτίρια και 

τις μεταφορές. 

• Ο νόμος για «Ενεργειακή 

απόδοση κτιρίων» 

δημιουργεί ευκαιρίες για 

βιοκλιματικές 

παρεμβάσεις στα κτίρια 

από 01/01/2019. 

• Έλλειψη κεφαλαίων 

για ανάληψη 

επενδύσεων. 

• Η ανάγκη 

εισαγωγής υλικών 

προσαρμοσμένων 

στις βιοκλιματικές 

απαιτήσεις που θα 

επιβαρύνουν ακόμη 

περισσότερο το 

κόστος των 

τεχνικών έργων.  

• Ο σχεδιασμός και να  

εφαρμογή  

επιχειρησιακών σχεδίων 

διαχείρισης υδάτων  και 

αντιμετώπισης 

φαινομένων από 

πλημύρες καθώς και 

διάβρωσης ακτών μετά 

την έγκριση του 

Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Υδάτων 

στο τοπικό επίπεδο  

• Μικρή εμπειρία από 

σχεδιασμό και εφαρμογή 

ολοκληρωμένων σχεδίων 

προστασίας  

• Ύπαρξη 

ολοκληρωμένων 

σχεδίων και 

παρεμβάσεων για την 

αντιμετώπιση των 

πλημυρών και 

διάβρωσης ακτών στο 

πλαίσιο του Σχεδίου 

Διαχείρισης των 

λεκανών απορροής 

ποταμών του Υδατικού 

διαμερίσματος Κρήτης.  

• Σύγχρονες τεχνολογικές 

εφαρμογές για την 

διαχείριση υδάτων. 

• Κατακερματισμός 

αρμοδιοτήτων με 

επικαλύψεις και 

αδυναμία 

συντονισμού για τα 

ρέματα και το 

παράκτιο μέτωπο  

• Καθυστερήσεις στις 

απαιτούμενες 

εγκρίσεις 

περιβαλλοντικών 

όρων και λοιπών 

αδειοδοτήσεων 

λόγω της ειδικής 

φύσης των 

παρεμβάσεων. 
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Κλιματικές προκλήσεις 

Αποκατάσταση των κενών απέναντι στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής : 

 Κάλυψη των κενών που καταγράφονται στην 

θερμομόνωση κτιρίων (δημοτικά κτίρια, κατοικίες και 

επαγγελματικά κτίρια) και διατηρούν σε υψηλά επίπεδα 

την ενεργειακή κατανάλωση   

 Κάλυψη των κενών σε υποδομές και μέσα για την 

προστασία του πληθυσμού σε περιπτώσεις φυσικών και 

τεχνολογικών καταστροφών  

 Κάλυψη των κενών στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση 

των πολιτών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  

 Κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση του αρμόδιου 

στελεχιακού δυναμικού για τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής   
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Περιβαλλοντικές προκλήσεις 

 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον 
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Ηράκλειο : Κνωσός – Παλιά Πόλη «5+1» πολιτισμοί 

Μινωική περίοδος,  

Ρωμαιοβυζαντινή περίοδος, 

Αραβική περίοδος,  

Βενετσιάνικη περίοδος,  

Τουρκική περίοδος,  

+ η σύγχρονη περίοδος   
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«Εμπόριο και Τουρισμός στην 

Κρήτη», Ινστιτούτο Εμπορίου και 

Υπηρεσιών  (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) Ελληνική 

Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 2014 

Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού :  

 Υψηλή επισκεψιμότητα με  πάνω από 600 χιλιάδες επισκέπτες το 2012. 

 Οι συνολικές εισπράξεις μόνο από την είσοδο στο μνημείο προσεγγίζουν τα 3 
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. 

Σύμφωνα με τις προτάσεις της McKinsey ο αρχαιολογικός χώρος χρειάζεται να 
αναβαθμιστεί με, Εισαγωγή e-ticketing / Καλύτερες υπηρεσίες ξενάγησης / 
Μονάδες αφής, / Επέκταση ωραρίου επισκεψιμότητας. 

Η ελκυστικότητα του αρχαιολογικού χώρου μπορεί να ενισχυθεί με τη δημιουργία 

ενός Κέντρου αναπαράστασης προβολής του μινωικού πολιτισμού. 
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Περιβαλλοντικές προκλήσεις 

 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον 

 Αστικό αδόμητο περιβάλλον (δίκτυο πεζοδρόμων – 

ποδηλατοδρόμων και ελεύθεροι – αδόμητοι χώροι) 
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Ποσοστιαία κάλυψη πρασίνου ανά πολύγωνο του URBAN ATLAS (ΙΤΕ Ιούνιος 2013)   
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Περιβαλλοντικές προκλήσεις 

 Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον 

 Αστικό αδόμητο περιβάλλον (δίκτυο πεζοδρόμων – 

ποδηλατοδρόμων και ελεύθεροι – αδόμητοι χώροι) 

 Αστικό δομημένο περιβάλλον (βελτίωση ενεργειακής 

απόδοσης κτιρίων) 

 Αστικές υποδομές περιβάλλοντος (από το Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων επιδιώκεται μείωση των ΑΣΑ που 

οδηγούνται σε ταφή στο 29,67% / από το Στρατηγικό 

Πλαίσιο για τα νερά, επιδιώκεται μείωση των απωλειών 

νερού που φτάνουν στο 55%, επί του συνόλου των 

εισροών  και παρεμβάσεις διευθέτησης ομβρίων και 

αντιπλημμυρικών στα δυτικά (ποταμός Γιόφυρος) και 

στα ανατολικά (ρέμα Συλαμιανός))  

 



26 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

5
. 
π

ερ
ιβ
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ο

ν
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κ
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• Ύπαρξη μοναδικών 

μνημείων πολιτισμού 

και ιστορίας (Κνωσός, 

Ενετικά Τείχη) αλλά και 

σημαντικών 

πολιτιστικών- ιστορικών  

μνημείων της  μινωικής, 

ρωμαϊκής, ενετικής, 

οθωμανικής αλλά και 

σύγχρονης περιόδου 

που μπορούν να 

ενισχύσουν το 

προσφερόμενο 

τουριστικό προϊόν. 

• Ύπαρξη σημαντικών 

στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος 

(αναξιοποίητα ρέματα, 

θαλάσσιοι όρμοι, 

ενετικά τείχη ως χώρος 

πρασίνου) 

• Ανεπαρκής 

περιβαλλοντική 

συνείδηση   

• Καθυστερήσεις και 

πολλαπλές αρμοδιότητες 

σε περιοχές που 

εμπίπτουν σε ζώνες 

προστασίας ιστορικών – 

πολιτιστικών πόρων   

• Θεσμικές δυσχέρειες 

συνεργασίας ιδιωτικού 

δημόσιου τομέα. 

• Εκκρεμότητες στην 

απόκτηση ελεύθερων 

χώρων και στην 

εφαρμογή του 

πολεοδομικού 

σχεδιασμού  

• Σημαντικές ευκαιρίες για 

ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, με 

παράλληλη προστασία και 

αξιοποίηση, ιστορικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Θετικές επιπτώσεις στην 

οικονομία από τη βελτίωση 

της εικόνας της αστικής 

περιοχής και τη διατήρηση 

ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς.  

• Η μη έγκαιρη 

ολοκλήρωση 

νέων 

πολεοδομικών 

χωροταξικών 

ρυθμίσεων ή και η 

προσαρμογή των 

υφισταμένων. 

• Αδυναμία 

εξασφάλισης 

ιδίων πόρων για 

εφαρμογή του 

πολεοδομικού 

σχεδιασμού. 

• Οι πολιτιστικές 

διαδρομές εντός της 

παλιάς πόλης  

μπορούν να 

συνδυασθούν  με 

διαδρομές πεζών και 

ποδηλάτων στην 

περιοχή  

• Περιορισμένη αξιοποίηση 

βιώσιμων Μεταφορών 

εντός της αστικής 

περιοχής και του 

περιοχής σύνδεσης με το 

λιμάνι. 

• Αποσπασματικός 

σχεδιασμός δικτύων 

ροής πεζών 

• Πρόβλεψη από στρατηγικά 

χωρικά πλαίσια για 

πράσινες πολιτιστικές 

διαδρομές  

• Χρονοβόρες 

διαδικασίες για 

την  εκπόνηση 

των μελετών και 

την εξασφάλιση 

των αναγκαίων 

αδειοδοτήσεων  
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Περιβαλλοντικές προκλήσεις 

Αποκατάσταση των κενών που τραυματίζουν το αστικό 

περιβάλλον με αξιοποίηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας : 

 Κάλυψη των κενών που καταγράφονται στην προστασία και 

ανάδειξη της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και 

στις υποδομές πολιτισμού  και σύγχρονης πολιτιστικής 

δημιουργίας, που εμποδίζουν την ενιαία προβολή των «5+1» 

πολιτισμών και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος 

 Κάλυψη των κενών που καταγράφονται στην χωρική 

οργάνωση και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του δικτύου 

πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων καθώς και στα Μέσα 

Μαζικών Μεταφορών που αποτελούν εμπόδιο τόσο για την 

βιώσιμη κινητικότητα  (μείωση εκπομπών CO2 και θορύβου) 

όσο και για την ανάδειξη πολιτιστικών – πράσινων διαδρομών  

 Κάλυψη των κενών που καταγράφονται σε κοινόχρηστους 

χώρους και χώρους πρασίνου και περιορίζουν την 

δυνατότητα απορρόφησης εκπομπών CO2   
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Περιβαλλοντικές προκλήσεις 

Αποκατάσταση των κενών που τραυματίζουν το αστικό περιβάλλον 

με αξιοποίηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας : 

 Κάλυψη των κενών με στοιχεία θερμομόνωσης του δομημένου 

περιβάλλοντος που έχουν σαν συνέπεια αυξημένες εκπομπές CO2   

 Κάλυψη των κενών σε υποδομές και μέσα διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που εμποδίζουν την αύξηση της 

ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

 Κάλυψη των κενών στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των 

πολιτών για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση   

 Κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση του αρμόδιου στελεχιακού 

δυναμικού για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 

 Κάλυψη των κενών σε υποδομές και μέσα διαχείρισης πόσιμου 

νερού, λυμάτων και ομβρίων (βελτίωση υφιστάμενων δικτύων και 

επέκτασή τους σε περιοχές που εντάσσονται σε Σχέδιο Πόλης) 
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Αρχές για το Όραμα – Στρατηγικό Στόχο  

 

 

 

  

 

Διαμορφώνεται με βάση  

τα χαρακτηριστικά της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ,  

Στο σύνολό τους οι προκλήσεις που διατυπώθηκαν για την περιοχή 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ αφορούν στην αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ» δηλαδή στην 
ενίσχυση της συνοχής. Των  «ΚΕΝΩΝ» που τραυματίζουν την λειτουργία της 
οικονομίας, της πόλης και της κοινωνίας και είναι αλληλένδετα. Τα «ΚΕΝΑ» 
κτίρια των επιχειρήσεων που κλείνουν διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης 
και δημιουργούν το μεγάλο «ΚΕΝΟ» της ανεργίας, πληγή στην οικονομία. 

Με τη σειρά της η ανεργία δημιουργεί το μεγάλο «ΚΕΝΟ» της φτώχειας που 
διαταράσσει την συνοχή στην κοινωνία. Τα «ΚΕΝΑ» από την μη χωρική 
σύνδεση των δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και 
μεταφορών βιώσιμης κινητικότητας, διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης 
και επιβαρύνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος.  

Το βασικό όμως «ΚΕΝΟ»  αφορά στην λειτουργική σύνδεση της παλιάς 
πόλης και του παράκτιου μετώπου με την Κνωσό και το λιμάνι, πύλη 
εισόδου της κρουαζιέρας,  έχει σαν συνέπεια λιγότερους επισκέπτες στην 
πόλη και μειωμένη ωφέλεια για τις επιχειρήσεις που συντηρούνται οριακά ή 
κλείνουν και λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 
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Φρούριο Κούλε  
Επισκέπτες  

2010: 40.020 
2014 :  -  

έως 11/2015 :  -  

Κρουαζιέρα  
Επισκέπτες  

2013 : 270.020 
2014 : 242.951 

2015 : 219.805 

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Επισκέπτες  

2010 : 98.475 
2014 : 198.942 

έως 11/2015 : 199.951 

Κνωσός 
Επισκέπτες  

2010 : 547.588 
2014 : 670.499 

έως 11/2015 :624.566 
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«Εμπόριο και Τουρισμός στην Κρήτη»,Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών  (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 2014 
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Περιοχή 
2005 2010 2015 

Εγγραφές Διαγραφές Εγγραφές Διαγραφές Εγγραφές Διαγραφές 

ΣΥΝΟΛΟ 759 654 770 861 504 365 

ΣΟΑΠ 539 454 566 646 377 272 

ΒΑΑ 351 314 357 447 250 182 
 

 

2005 2010 

2015 
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Αρχές για το Όραμα – Στρατηγικό Στόχο  

 

 

 

  

 

Διαμορφώνεται  

με βάση τις κατευθύνσεις από εγκεκριμένα στρατηγικά πλαίσια χωρικού και 
αναπτυξιακού σχεδιασμού καθώς και τα ειδικά στρατηγικά πλαίσια, στο 

υπερτοπικό ή και στο τοπικό επίπεδο 

Βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) ισχύοντος αλλά και 
αναθεωρούμενου, για την περιοχή του Ηρακλείου είναι η ανάδειξή της σε 
μητροπολιτικό κέντρο διαπεριφερειακής εμβέλειας για τον Μινωικό 

Πολιτισμό με άξονα την έρευνα – τεχνολογία και τον πολιτισμό, καθώς και 
ισχυρό κέντρο κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου, με 3 επιμέρους 
κατευθύνσεις : 

 ενίσχυση της λειτουργικής συσχέτισης μεταξύ της Παλιάς Πόλης με τον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και με το αστικό παράκτιο μέτωπο, 
συμπεριλαμβανομένης και της ζώνης του λιμανιού – πύλης εισόδου για 
την κρουαζιέρα.     

 ενίσχυση και εξειδίκευση των χρήσεων και λειτουργιών, τουρισμού και 
αναψυχής στο βόρειο παράκτιο αστικό μέτωπο.  

 ανάκτηση και ανάδειξη των ιστορικών – πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
Παλιάς Πόλης, με εκτόνωση λειτουργιών και αναπλάσεις βιοκλιματικού 
χαρακτήρα.  
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Οικονομική λειτουργική συσχέτιση 

(Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης, Τοπικά Κέντρα Γειτονιάς, Τουρισμός) 
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 Ο.Τ. 1 από το «Μπεντενάκι» μέχρι την δυτική πλευρά του τμήματος Α με λειτουργίες εστίασης, αναψυχής 

και υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής 

 Ο.Τ. 2 από το δυτικό άκρο του τμήματος Α μέχρι το λιμενικό περίπτερο και την περιοχή Κουλέ, του 

λιμενικού περιπτέρου, με λειτουργίες εστίασης και αναψυχής 

 Ο.Τ. 3 από το λιμενικό περίπτερο έως την δυτική πλευρά του απεντομωτηρίου, με λειτουργίες εστίασης, 

αναψυχής, ναυταθλητισμού και εμπορίου 

 Ο.Τ. 13 κτίρια παλαιών αποθηκών με χρήσεις εμπορίου, εστίασης και αναψυχής 

 Ο.Τ. 14 ξενοδοχειακό συγκρότημα με συνεδριακό κέντρο ή χώρους εστίασης, αναψυχής και εμπορίου 

 Ο.Τ. 19 & Ο.Τ. 20 καθώς και Ο.Τ. 21 & Ο.Τ. 22 στην περιοχή Λινοπεραμάτων με χώρους εστίασης, 

αναψυχής και εμπορίου 
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Χωρική λειτουργική συσχέτιση 

(διαδρομές πεζών, ποδηλάτων, πολιτιστικοί ιστορικοί χώροι, ελεύθεροι χώροι πρασίνου) 
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Όραμα – Στρατηγικός Στόχος  

 

 

 

  

 

Με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και την βασική 
αναπτυξιακή κατεύθυνση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) ισχύοντος αλλά και 
αναθεωρούμενου, για ανάδειξη της περιοχής του Ηρακλείου σε 

μητροπολιτικό κέντρο διαπεριφερειακής εμβέλειας για τον Μινωικό 
Πολιτισμό με άξονα την έρευνα – τεχνολογία και τον πολιτισμό, καθώς και 
ισχυρό κέντρο κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου, 

το όραμα για την περιοχή ΣΟΑΠ – ΒΑΑ, είναι  

«Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη,  τόπος συνάντησης «5+1» 
πολιτισμών».  

Στο πλαίσιο αυτού του διατυπωμένου οράματος, κύρια επιδίωξη είναι 
έξυπνες λύσεις για την κάλυψη των «ΚΕΝΩΝ» δηλαδή την ενίσχυση της 
συνοχής στην οικονομία, στην πόλη και στην κοινωνία.  

Ο συνδετικός κρίκος – κεντρική ιδέα για την ενίσχυση της συνοχής και στα 3 
επίπεδα είναι η ενίσχυση της συνοχής μεταξύ της παλιάς πόλης και του 
παράκτιου μετώπου με την Κνωσό και το λιμάνι, πύλη εισόδου της 
κρουαζιέρας μέσα από «Έξυπνες – Πράσινες – Πολιτιστικές – 

Επιχειρηματικές διαδρομές»  που θα οδηγήσουν τους επισκέπτες στα ίχνη 
των «5+1» πολιτισμών.  
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Για την επίτευξη του οράματος είναι δεδομένη η απαίτηση για πολυτομεακό 
πρόγραμμα και κινητοποίηση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 

τομέα.   

Ο Δήμος έχει υλοποιήσει ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εντός της  
περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ : 

 Στον αστικό χώρο  

 Πρόγραμμα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN ΙΙ, 2001 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες 
μικρής κλίμακας  ΠΕΠ Κρήτης 2000 – 2006 

 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης ΠΕΠ Κρήτης 2007 – 2013 

 

 

  

 

Πλαίσιο Στρατηγικής  
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Ο Δήμος έχει υλοποιήσει επίσης ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εντός της  
περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ : 

 Στον αγροτικό χώρο  

 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – 
ΟΠΑΑΧ (ΥΠΓΕ 2000 - 2006) στις ΔΕ Γοργολαΐνης, Παλιανής και 
Τεμένους 

 LEADER (ΥΠΓΕ 2000 - 2006), στις ΔΕ Γοργολαΐνης, Παλιανής, Τεμένους 
και στις αγροτικές περιοχές της ΔΕ Ηρακλείου     

 Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου – ΟΣΑΠΥ 
(2007 - 2013) στις ΤΚ: Βουτών , Δαφνών και Βασιλειών   (της ΔΕ 
Ηρακλείου), Κάτω Ασιτών, Πυργούς (της ΔΕ Γοργολαΐνη), Αγίου 
Σύλλα, Ρουκανίου και Κυπαρισσίου (ΔΕ Τεμένους), Βενεράτου (ΔΕ 

Παλιανής) και Καλλιθέας (ΔΕ Αλικαρνασσού) 

 LEADER (ΥΠΓΕ 2007 - 2013) στις αγροτικές περιοχές της ΔΕ Ηρακλείου  

Από τα απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης προκύπτει ότι περίπου το 7% 
των πόρων τους διατέθηκε για ανακαίνιση – ανάπτυξη περιοχών και 
προστασία – ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σημαντικά όμως 

κενά και απαιτήσεις για πρόσθετες παρεμβάσεις ολοκλήρωσης των 
οικοπολιτιστικών διαδρομών από την Κνωσό προς Γιούχτα και Φαιστό 

Πλαίσιο Στρατηγικής  
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Άξονες Στρατηγικής 

Ο 1ος Άξονας Στρατηγικής στηρίζεται στις κατευθύνσεις Χωρικών Στρατηγικών 
Πλαισίων και στο Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την 

«Έξυπνη πόλη» και αφορά στην ενίσχυση της συνοχής στην οικονομία. Για την 
αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ» της οικονομίας, ο Δήμος λειτουργεί υποστηρικτικά 

σε συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς της πόλης για την : 

 αναζήτηση καινοτομιών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της 

επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, σε επιλεγμένους τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 – 2020   

 θεσμοθέτηση κινήτρων για προσέλκυση επιχειρήσεων και νέων κατοίκων, με 

παράλληλη ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα    

Κύριος στόχος η αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας, με 

βάση την Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 – 2020 και το 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη». 

Αυτός ο κύριος στόχος εξειδικεύεται μέσα από : 

 αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που καινοτομούν  

 αύξηση του αριθμού νέων επιχειρήσεων  

 αύξηση του αριθμού των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 επανάχρηση κενών κτιρίων  

 

  

 



Συνοχή στην Οικονομία 

Καινοτομίες 

 ενίσχυση της καινοτομίας στην παραγωγικότητα και 
επιχειρηματικότητα 

 καινοτόμες δράσεις, για την ενίσχυση του αστικού 
και του συνεδριακού τουρισμού, σε συνεργασία με 
τους συλλογικούς/ επαγγελματικούς φορείς και τα 

Επιμελητήρια 

 καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ για τον πολιτισμό, τον 
τουρισμό και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

 επιβράβευση και προώθηση για καινοτόμες 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που 

αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη σε συνεργασία με 
τα ΑΕΙ  

 πλατφόρμα διαμεσολάβησης και τεκμηρίωσης των 
χαρακτηριστικών της ανεργίας καθώς και κόμβου 
ενημέρωσης για προγράμματα απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με κοινωνικούς 
και οικονομικούς φορείς     

Κίνητρα  

για επαναχρησιμοποίηση κενών κελυφών και ενίσχυση 
του κατασκευαστικού τομέα μέσω :   

 προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων με απαλλαγή  από 
τον φόρο εισοδήματος, του κόστους ανακατασκευής 

του κτίσματος και του μισθώματος   

 επαναφοράς της κατοικίας σε περιοχές με μεγάλη 
συγκέντρωση κενών κτιρίων και μείωση πληθυσμού, 

με απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, του κόστους 
ανακατασκευής  του κτίσματος 
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Άξονες Στρατηγικής 

Ο 2ος Άξονας Στρατηγικής αφορά στην ενίσχυση της συνοχής στην πόλη και 
στηρίζεται : 

 στις κατευθύνσεις Χωρικών Στρατηγικών Πλαισίων 

 στο Στρατηγικό – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηρακλείου  

 στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Ηρακλείου  

 στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  

 στο Πλαίσιο Στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους – διάβρωση ακτών    

 στο Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη 

πόλη» 

 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Για να αποκατασταθούν τα «ΚΕΝΑ» και να επιτευχθεί η συνοχή στην πόλη, 

σχεδιάζονται δράσεις για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό,  τον Τουρισμό τις 

Κοινωνικές Υποδομές και Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τη σωστή οργάνωση 

χρήσεων – λειτουργιών και την ισότιμη κατανομή των κοινωνικών υποδομών. 
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Άξονες Στρατηγικής 

Κύριος στόχος, του 2ου Άξονα Στρατηγικής, μια συνεκτική όμορφη πόλη, ασφαλής, 

καθαρή, φωτεινή, φιλική στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, με τον πολιτισμό 

στοιχείο της καθημερινής ζωής. Αυτός ο κύριος στόχος εξειδικεύεται μέσα από : 

 εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου  

 μείωση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές  

 αύξηση της ανακύκλωσης (δράσεων οικιακής κομποστοποίησης, ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης) 

 αναβάθμιση – συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης   

 αύξηση επισκεψιμότητας και διαμονής στην πόλη ημεδαπών και ξένων 

επισκεπτών 

 αναβάθμιση – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών  

 προσαρμογή του χωρικού σχεδιασμού στις κατευθύνσεις και δυνατότητες 

ανάπτυξης    

 

  

 



 

Συνοχή στην Πόλη 

Περιβάλλον 

 ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικών χώρων και 
κτιρίων, κατοικιών και 

επιχειρήσεων  

 αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών  

 καθαριότητα / 
ανακύκλωση 

 αποτελεσματική 
προστασία και  διαχείριση 

υδάτινων πόρων  

 βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις σε χώρους 
πρασίνου και πλατείες, 

κατά μήκος επιλεγμένων 
διαδρομών, σε συνδυασμό 

με δράσεις βιώσιμης 
κινητικότητας        

Πολιτισμός 

 ανάδειξη – αναβάθμιση 
χώρων πολιτιστικού – 

ιστορικού ενδιαφέροντος  

  υποδομές σύγχρονου 
πολιτισμού  

 καθιέρωση ετήσιων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

σε επιλεγμένες χρονικές 
περιόδους ως θεσμών 

 δράσεις προβολής 
πολιτιστικού προϊόντος   

Παιδεία, πρόνοια, 

αθλητισμός 

 συμπλήρωση, 
αναβάθμιση υποδομών 
πρόνοιας, εκπαίδευσης 

αθλητισμού και με 
βιοκλιματικές 
παρεμβάσεις 

 κέντρο δια βίου 
μάθησης για τον 
τουρισμό και τον 

πολιτισμό   

Πολεοδομία 

Εκπόνηση Τοπικού 
Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) / 

ολοκλήρωση – 
αναθεώρηση 

Πολεοδομικών Μελετών  

 ρυθμίσεις για χρήσεις 
γης 

 πολεοδομικά κίνητρα για 
κενά καταστήματα, 

εγκαταλελειμμένα κτίρια 
κατοικιών και 

αναξιοποίητα αξιόλογα 
κτίρια  

 θεσμοθέτηση ενιαίου  
δικτύου πρασίνου,  

πεζοδρόμων, 
ποδηλατοδρόμων και  
κοινωνικών υποδομών   
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Άξονες Στρατηγικής 

Ο 3ος Άξονας Στρατηγικής αφορά στην ενίσχυση της συνοχής στην κοινωνία και 
στηρίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, στην 

Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης και  

στην Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά. Σχεδιάζονται δράσεις για να 

καλυφθούν  τα κενά σε υπηρεσίες που αφορούν  : 

 στην αποτελεσματικότητα για υγεία και πρόνοια (παροχή υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

 στην αντιμετώπιση διακρίσεων (υπηρεσίες ενημέρωσης πληροφόρησης και 

στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, λειτουργία δομών αντιμετώπισης της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού) 

 στις δυνατότητες για απασχόληση (απασχολησιμότητα)    

Κύριος στόχος είναι ούτε ένα παιδί μακριά από το σχολείο και τους χώρους 

άθλησης, ούτε ένας άνθρωπος χωρίς στέγη, φαγητό, φάρμακα και ιατρική 

περίθαλψη, κανένας άνθρωπος στο περιθώριο και ίσες ευκαιρίες για 

απασχόληση. Αυτός ο κύριος στόχος εξειδικεύεται μέσα από : 

 διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες  

 διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ομάδες με κίνδυνο διάκρισης  

 βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση 

 ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων    

 

  

 



Συνοχή στην Κοινωνία 

Αποτελεσματικότητα για υγεία και 
πρόνοια  

  φροντίδα βρεφών και νηπίων   

 δράσεις για υγιή γήρανση   

  υγεία  για όλους 

 λειτουργία δομών διανομής φαγητού 
και αγαθών   

 λειτουργία / δημιουργία ξενώνων  

 κατοικίες για άστεγα νοικοκυριά 
αξιοποιώντας και κίνητρα για 

αξιοποίηση κενών κτιρίων  

  

Αντιμετώπιση διακρίσεων 

 λειτουργία δομών ΑμεΑ   

 φροντίδα παιδιών που 
απειλούνται από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό  

 υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης 

 δράσεις για μετανάστες και Ρομ 

Απασχόληση 

 δράσεις προώθησης στην 
απασχόληση 

 στοχευμένα προγράμματα 
κατάρτισης –εξειδίκευσης  

 κοινωνικές επιχειρήσεις  
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Συσχέτιση των Αξόνων Στρατηγικής με το 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τις κατευθύνσεις των 

Στρατηγικών Πλαισίων  
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Γίνεται μέσα από την αντιστοίχιση των γενικών επιδιώξεων και των Πεδίων 

Στρατηγικής με τις προτεραιότητες Στρατηγικών Χωρικών Πλαισίων (ΕΠΧΣΑΑ 

Τουρισμού, ΠΠΧΣΑΑ, ΓΠΣ, Ανάπλαση παλιάς πόλης – master plan τειχών) και 

τους  Ειδικούς Στόχους και τους δείκτες που έχουν τεθεί  

 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 ή και άλλων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων που προβλέπονται για χρηματοδότηση ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020) 

 στο πλαίσιο των 6 Ειδικών Στρατηγικών πλαισίων του Δήμου 

 Στρατηγικό – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηρακλείου 

 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας ΣΔΑΕ έως το 2020 για τον Δήμο 

Ηρακλείου  

 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηρακλείου 

 Πλαίσια Στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους  - διάβρωση ακτών 

 Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη Πόλη» 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής 

 



Συσχέτιση των Αξόνων Στρατηγικής με το 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τις κατευθύνσεις των 

Στρατηγικών Πλαισίων  
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Σε κάποιες περιπτώσεις η συσχέτιση με Στρατηγικά Πλαίσια του Δήμου, πιθανόν 

να δημιουργήσει ερωτηματικά, τεκμηριώνεται όμως με βάση τους δείκτες των 

Στρατηγικών Πλαισίων. Για παράδειγμα το Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έξυπνη 

Πόλη, συσχετίζεται με παρεμβάσεις που αφορούν : 

 Ενίσχυση υποδομών για υγεία – πρόνοια, η συσχέτιση γίνεται λόγω ύπαρξης 

στο Στρατηγικό Πλαίσιο του δείκτη «% των κατοίκων που έρχονται σε επαφή με 

τις δημοτικές υποδομές υγείας – πρόνοιας»   

 Αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών χώρων,  η συσχέτιση γίνεται λόγω 

ύπαρξης στο Στρατηγικό Πλαίσιο του δείκτη «% του δημοτικού 

προϋπολογισμού που διατίθεται για τον πολιτισμό»  
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Άξονας Στρατηγικής  : 1 Συνοχή στην οικονομία 

Πεδίο Στρατηγικής  : Καινοτομία 

Ειδικός Στόχος  : αύξηση του αριθμού των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

Επενδυτική Προτεραιότητα :  2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της 

ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας  

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Αστικός τουρισμός 

Πολιτιστικός / Κρουαζιέρα & 

Θαλάσσιος / Συνεδριακός 

τουρισμός  

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

/Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

• ενοποίηση των ιστορικών τοπόσημων και του 

φυσικού τοπίου μέσα από την ανάπτυξη του άξονα 

«Ενετικό Λιμάνι – Παλιά Πόλη – Τείχη – Κνωσός» 

•αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για σχεδιασμό 

ειδικών διαδρομών και διαχείριση επισκεπτών  

•σύνδεση του τουρισμού – πολιτισμού με τον 

αγροδιατροφικό τομέα 

•προώθηση προγραμμάτων για την οργάνωση 

πολιτιστικών περιπάτων, σε συνδυασμό με 

ιστορικούς, πολιτιστικούς χώρους και 

εγκαταστάσεις. 

•Κατάλληλη σήμανση και 

ενημέρωση των επισκεπτών 

για τη θέση και το περιεχόμενο 

των τουριστικών πόρων και 

εξασφάλιση εύκολης 

πρόσβασης σε αυτούς. 

Κρουαζιέρα & Θαλάσσιος 

Τουρισμός 

•Διασύνδεση των σταθμών 

κρουαζιέρας με θεματικά 

δίκτυα των ευρύτερων 

περιοχών (πολιτιστικά, 

θρησκευτικά, 

φυσιολατρικά κ.α.). 

Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Δραστηριότητες σύνδεσης 

των πόλων πολιτιστικού 

και ιστορικού 

ενδιαφέροντος  

•Δίκτυο πολιτιστικών 

διαδρομών  

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

• Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων  / Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

•Διακυβέρνηση /Online υπηρεσίες 
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Άξονας Στρατηγικής  : 1 Συνοχή στην οικονομία 

Πεδίο Στρατηγικής  : Καινοτομία 

Ειδικός Στόχος  : αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που καινοτομούν 

Επενδυτική Προτεραιότητα :2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

Ειδικός Στόχος  : αύξηση του αριθμού νέων επιχειρήσεων  

Επενδυτική Προτεραιότητα :  3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

Ειδικός Στόχος :  επανάχρηση κενών κτιρίων  

Οικονομικά κίνητρα ΣΟΑΠ 

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Αστικός τουρισμός 
Πολιτιστικός / Κρουαζιέρα & Θαλάσσιος / 

Συνεδριακός τουρισμός  

Γενικό 

Πολεοδομικό 

Σχέδιο /Ανάπλαση 

Παλιάς Πόλης 

•νέες μόνιμες εγκαταστάσεις σε περιοχές συνδεδεμένες με  

πολιτιστικούς πόλους, σε κελύφη με ιδιαίτερα ιστορικά, 

μορφολογικά ή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
•προώθηση νέων μορφών θεματικού τουρισμού με 

συνδυασμό υποδομών, εγκαταστάσεων και δράσεων 

τουρισμού, αναψυχής  και πολιτισμού, ανάδειξης της 

κρητικής διατροφής και του υπάρχοντος φυσικού και 

πολιτιστικού κεφαλαίου. 

•Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 

τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση. 

•Δράσεις εξυγίανσης περιοχών μέσω επανάχρησης 

αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων, καθώς και μέσω παροχής 
κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων 

κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, για μερική ή ολική 

απόσυρση μη αξιόλογων, απαξιωμένων ή 

εγκαταλελειμμένων κτιρίων. 

•καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη κτηρίων, χώρων ή 

εγκαταστάσεων, που αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου ή αρχιτεκτονικής 

με χρήσεις και δραστηριότητες τουρισμού - πολιτισμού.  

•θέσπιση κινήτρων για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας 

•Υποστήριξη του ρόλου των 

πόλεων ως αυτόνομων 

προορισμών τουρισμού 
σύντομης διάρκειας  

•Ένταξη των αστικών 

κέντρων σε εθνικά και 

διεθνή δίκτυα βάσει 

θεματικών ενοτήτων  

•Εκσυγχρονισμός και 

βελτίωση της ποιότητας του 

ξενοδοχειακού δυναμικού 

των αστικών περιοχών με 
κατασκευή νέων 

καταλυμάτων υψηλών 

προδιαγραφών, 

παράλληλη απόσυρση 

απαξιωμένων μονάδων, 

επανάχρηση του 

υφιστάμενου κτιριακού 

αποθέματος οποιασδήποτε 

χρήσης με τη μετατροπή του 
σε τουριστικά καταλύματα 

και υποστηρικτικές χρήσεις  

Πολιτιστικός τουρισμός 

•Δημιουργία εφαρμογών ψηφιακής 

αναπαράστασης ιστορικών, μυθολογικών 
και άλλων πολιτιστικών σεναρίων. 

•Ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού 

και ένταξη του στο τουριστικό προϊόν 

•Θέσπιση ειδικών χρηματοδοτικών κινήτρων 

για την διατήρηση των παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων   

Κρουαζιέρα & Θαλάσσιος Τουρισμός 

•Ανάπτυξη στις παρυφές των σταθμών 

κρουαζιέρας χώρων εμπορικών χρήσεων, 
ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών 

προϊόντων. 

Συνεδριακός τουρισμός 

•Δημιουργία συνεδριακού πόλου & 

αξιοποίηση πανεπιστημιακών ερευνητικών 

ιδρυμάτων καθώς και αξιόλογων στοιχείων 

της ιστορίας και του πολιτισμού. 

•Επανάχρηση αξιόλογων παλαιών κελυφών 

για δράσεις συνεδριακού τουρισμού. 

Ανάπλαση Παλιάς 

Πόλης 

•Προώθηση 
δημιουργίας 

εργαστηρίων 

χαμηλής όχλησης 

στους τομείς 

παραγωγής 

παραδοσιακών 

βιοτεχνικών 

προϊόντων, 

χειροτεχνημάτων,  
•προϊόντων 

εικαστικής 

βιοτεχνίας 

•Προσέλκυση 

εξειδικευμένων 

επιχειρήσεων σε 

τομείς νέων 

τεχνολογιών  

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

Τοπική οικονομία και απασχόληση / Ενίσχυση τοπικής ανάπτυξης  -  Τοπική  Επιχειρηματικότητα και καινοτομία  

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

Οικονομία /Επιχειρηματικότητα και καινοτομία / Παραγωγικότητα  / Τοπική και Παγκόσμια σύνδεση 



53 
Άξονας Στρατηγικής  : 2 Συνοχή στην πόλη 

Πεδίο Στρατηγικής  : Περιβάλλον 

Ειδικός Στόχος  : εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου  

Επενδυτική Προτεραιότητα :6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 

απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων 

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Αστικός τουρισμός 
Πολιτιστικός / Κρουαζιέρα & 

Θαλάσσιος / Συνεδριακός τουρισμός  

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

/Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

βελτίωση της προσβασιμότητας με  Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 

ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου του 

Ηρακλείου και η διασύνδεσή του σε 

όρους βιώσιμης κινητικότητας με την 

αστική περιοχή και την Παλιά Πόλη . 

δημιουργία εκτεταμένου δικτύου 

πεζοδρόμων και ποδηλατικών 

διαδρομών 

εκσυγχρονισμός και βελτίωση των 

υποδομών των λιμανιών με έλεγχο των 

τάσεων εντατικοποίησης της χρήσης και 

με μέριμνα για να μην υποθηκεύονται οι 

στόχοι για τις περιβάλλουσες αστικές 

περιοχές. 

•Αναβάθμιση του 

ρόλου των ΜΜΜ, 

βελτίωση της 

κυκλοφορίας και της 

ασφάλειας των πεζών 

καθώς και της 

προσβασιμότητας των 

εμποδιζόμενων 

ατόμων. 

Πολιτιστικός τουρισμός 

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της 

επισκεψιμότητας και οργάνωσης των 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 

και υποστήριξη τους με κατάλληλα 

έργα υποδομών/Ένταξη τους σε 

τουριστικά δίκτυα. 

Κρουαζιέρα & Θαλάσσιος Τουρισμός 

Αναβάθμιση & λειτουργική 

αναδιοργάνωση των υποδομών στις 

λιμενικές ζώνες με αντίστοιχες λιμενικές 

και χερσαίες εγκαταστάσεις. 

Βελτίωση συγκοινωνιακών συνδέσεων 

των σταθμών κρουαζιέρας με τις 

αστικές περιοχές και περιοχές με 

αξιόλογους τουριστικούς – 

πολιτιστικούς πόρους. 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Λειτουργική ιεράρχηση οδικού 

δικτύου 

Δίκτυο πεζοδρόμων, 

ποδηλατοδρόμων και χώρων 

πρασίνου με βασικούς άξονες το 

παράκτιο μέτωπο και τον κάθετο σε 

αυτόν άξονα σύνδεσης της παλιάς 

πόλης με την Κνωσό 

Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

Δραστική μείωση κίνησης ΙΧ στην 

Παλιά Πόλη 

Δίκτυο πεζοδρόμων, 

ποδηλατοδρόμων και χώρων 

πρασίνου 

Δημιουργία οργανωμένων χώρων 

στάθμευσης 

Ενίσχυση Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς 

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Βιώσιμη κινητικότητα  

ΣΔΑΕ (Τομέας) 

Βιώσιμη κινητικότητα 

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

Περιβάλλον  / Διαχείριση πόρων - Κινητικότητα/ Αποδοτικές μεταφορές 
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Άξονας Στρατηγικής  : 2 Συνοχή στην πόλη 

Πεδίο Στρατηγικής  : Περιβάλλον 

Ειδικός Στόχος  : εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου  

Επενδυτική Προτεραιότητα :4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των 

υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Αστικός τουρισμός Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο /Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου 

χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως 

αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων με αύξηση των 

ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου και 

παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων 

σε συνδυασμό με τη βελτίωση των κοινωνικών, 

οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

•ανάληψη δράσεων αποφόρτισης των υψηλών 

πιέσεων και αναβάθμιση του δομημένου χώρου με 

εργαλεία τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού και 

ειδικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση, την 

περιβαλλοντική και ποιοτική αναβάθμιση 

•Δράσεις αναβάθμισης 

του δομημένου χώρου με 

πολεοδομικές 

παρεμβάσεις ανάπλασης 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

•Παρεμβάσεις ανάπλασης σε προσδιορισμένες ζώνες  

•Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και 

προστασίας ρεμάτων 

•Συμπλήρωση – αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης – 

αποχέτευσης    

Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στις τουριστικές, 

βιοτεχνικές και εμπορικές εγκαταστάσεις 

•Δραστική μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου  

•Διαμόρφωση ειδικού προγράμματος και καμπάνιας για 

μείωση στερεών αποβλήτων και ειδικό πρόγραμμα 

ανακύκλωσης   

•Εξοικονόμηση νερού  

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ενεργειακή διαχείριση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  

ΣΔΑΕ (Τομέας) 

Δημοτικά κτίρια / οικιακός τριτογενής τομέας / δημοτικός φωτισμός / πράσινο – αναπλάσεις / βιώσιμη κινητικότητα  / Ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση 

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

Περιβάλλον  / Διαχείριση πόρων 
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Άξονας Στρατηγικής  : 2 Συνοχή στην πόλη 

Πεδίο Στρατηγικής  : Περιβάλλον 

Ειδικός Στόχος  : μείωση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές 

Επενδυτική Προτεραιότητα :5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές 

και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός Στόχος  : αύξηση της ανακύκλωσης 

Επενδυτική Προτεραιότητα : 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της 

Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός Στόχος  :  αναβάθμιση – συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης  

Επενδυτική Προτεραιότητα : 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 

και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ 
Αστικός 

τουρισμός 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο /Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, 

με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως αναπλάσεις 

κοινόχρηστων χώρων με αύξηση των ελεύθερων χώρων 

και των χώρων πρασίνου και παροχή κινήτρων για 

αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων σε συνδυασμό με τη 

βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

•ανάληψη δράσεων αποφόρτισης των υψηλών πιέσεων 

και αναβάθμιση του δομημένου χώρου με εργαλεία τα 

υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού και ειδικές ρυθμίσεις για 

την εξυγίανση, την περιβαλλοντική και ποιοτική 

αναβάθμιση 

•Δράσεις 

αναβάθμισης του 

δομημένου 

χώρου με 

πολεοδομικές 

παρεμβάσεις 

ανάπλασης 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

•Παρεμβάσεις ανάπλασης σε προσδιορισμένες ζώνες  

•Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προστασίας 

ρεμάτων 

•Συμπλήρωση – αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης    

Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στις τουριστικές, βιοτεχνικές και 

εμπορικές εγκαταστάσεις 

•Δραστική μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου  

•Διαμόρφωση ειδικού προγράμματος και καμπάνιας για μείωση 

στερεών αποβλήτων και ειδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης   

•Εξοικονόμηση νερού  

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων – Ασφάλεια και πολιτική προστασία / Διαχείριση στερεών και υγρών 

αποβλήτων  

ΣΔΑΕ (Τομέας) 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων /Ύδρευση - διαχείριση λυμάτων 

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

Περιβάλλον  / Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός/ Διαχείριση πόρων 

Άλλα Στρατηγικά Πλαίσια 

Στρατηγικό πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους – διάβρωση ακτών / Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων 
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Άξονας Στρατηγικής  : 2 Συνοχή στην πόλη 

Πεδίο Στρατηγικής  : Πολιτισμός 

Ειδικός Στόχος  : αύξηση επισκεψιμότητας ιστορικών – πολιτιστικών χώρων  

Επενδυτική Προτεραιότητα : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Αστικός τουρισμός 
Πολιτιστικός / Κρουαζιέρα & Θαλάσσιος / 

Συνεδριακός τουρισμός  

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

/Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη κτη-

ρίων, χώρων ή εγκαταστάσεων, που 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου 

ή αρχιτεκτονικής συγκρότησης  

•ανάδειξη του Μινωικού Πολιτισμού με 

άξονα την έρευνα, τεχνολογία και τον 

πολιτισμό 

•πολιτιστικές εκδηλώσεις κλίμακας 

πόλης και γειτονιάς. 

•οργάνωση μόνιμων εκδηλώσεων εντός 

ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και 

μνημείων, με προϋπόθεση την ασφάλειά 

τους. 

•Ανάδειξη και αναβάθμιση 

των ιστορικών κέντρων, 

μνημείων, αρχαιολογικών 

χώρων και λοιπών 

αξιόλογων στοιχείων του 

φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος . 

•Αναβάθμιση και 

επέκταση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

και δραστηριοτήτων σε 

μουσεία, εκθετήρια, 

σύγχρονες εγκαταστάσεις 

πληροφόρησης, φεστιβάλ 

και άλλες θεματικές ή 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Πολιτιστικός τουρισμός 

•Διατήρηση και ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και 

ειδικότερα των ιστορικών κέντρων των 

πόλεων αλλά και μεμονωμένων κτιρίων 

•Δημιουργία μουσείων και θεματικών 

πάρκων συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνολογικών για την ανάδειξη των 

πολιτιστικών πόρων και ιδιαιτεροτήτων 

κάθε περιοχής 

Κρουαζιέρα & Θαλάσσιος Τουρισμός 

•Ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση 

φεστιβάλ, πολιτισμικών θεσμών και 

άλλων σχετικών εκδηλώσεων. 

Συνεδριακός τουρισμός 

•Ενίσχυση της λειτουργίας πολιτιστικών 

και ιστορικών χώρων και επέκταση των – 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

•Προστασία και ανάδειξη 

χώρων πολιτιστικής – 

ιστορικής κληρονομιάς  

Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Ανάδειξη – προστασία 

ιστορικού ιστού, μνημείων και 

αξιόλογων κτιρίων  

•Σύγχρονες πολιτιστικές 

δραστηριότητες  

•Πολιτιστικές δραστηριότητες 

διεθνούς εμβέλειας  

Master Plan Τειχών  

 

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και αθλητισμός / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Εθελοντισμός  

ΣΔΑΕ (Τομέας) 

Δημοτικά κτίρια 

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

Διαβίωση  / Πολιτισμός - Οικονομία / Τοπική και παγκόσμια σύνδεση 
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Άξονας Στρατηγικής  : 2 Συνοχή στην πόλη 

Πεδίο Στρατηγικής  : Παιδεία, Πρόνοια, Αθλητισμός 

Ειδικός Στόχος  : αναβάθμιση – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών  

Επενδυτική Προτεραιότητα : 9a- Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της 

κοινότητας 

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη 

υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο /Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων στο πλαίσιο δράσεων 

αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος  

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

•Συμπλήρωση και αναβάθμιση δικτύου κοινωφελών χώρων για 

εκπαίδευση, αθλητισμό,  υγεία και πρόνοια  

Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του κοινωνικού εξοπλισμού με 

την δημιουργία σχολείων, παιδικών σταθμών, χώρων 

αθλητισμού και παιχνιδιού, κοινωνικών στεκιών και στεκιών 

γειτονιάς  

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και αθλητισμός / Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

ΣΔΑΕ (Τομέας) 

Δημοτικά κτίρια 

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

Διαβίωση  / Υγεία και πρόνοια - Πολίτες/ Εκπαίδευση  / Δημιουργικότητα   

Άλλα Στρατηγικά Πλαίσια 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής  
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Άξονας Στρατηγικής  : 2 Συνοχή στην πόλη 

Πεδίο Στρατηγικής  : Πολεοδομία 

Ειδικός Στόχος  : προσαρμογή του χωρικού σχεδιασμού στις κατευθύνσεις και δυνατότητες ανάπτυξης 

πολεοδομικές ρυθμίσεις ΣΟΑΠ 

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Αστικός τουρισμός 

Πολιτιστικός / Κρουαζιέρα & 

Θαλάσσιος / Συνεδριακός 

τουρισμός  

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο /Ανάπλαση Παλιάς 

Πόλης 

•Να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα θεσμοθετημένα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και να δοθούν οι 

αντίστοιχες κατευθύνσεις στα υπό εκπόνηση 

•Καθορισμός ΣΟΑΠ- προγράμματα αναπλάσεων: για προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών 

αστικού σχεδιασμού σε περιοχές με «έντονα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και 

οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής». 

•Ποιοτική αναβάθμιση της βόρειας παράκτιας ζώνης με ισχυρά κίνητρα ποιοτικής αναβάθμισης 

των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λειτουργιών και πρόβλεψη νέων  

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

•Ενίσχυση της οικονομικής λειτουργίας με 

οργανωμένες ζώνες Κεντρικών Λειτουργιών 

Πόλης και Τοπικών Κέντρων    

Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Λειτουργική οργάνωση των χρήσεων 

•Άνοιγμα της λειτουργίας της Παλιάς Πόλης 

προς την παραλία για κίνηση κατοίκων, 

τουριστών, επισκεπτών    

•Τον καθορισμό χρήσεων γης στην περιοχή 

ανάπλασης πολεοδομικού κέντρου, χρήσεων 

τοπικών πολεοδομικών κέντρων και χρήσεων 

γενικής κατοικίας με περιορισμούς, καθώς 

επίσης και την προστασία μνημείων και 

διατηρητέων κτιρίων, όπως τα παραπάνω θα 

εξειδικευτούν κατά ζώνη στην πολεοδομική 

μελέτη ανάπλασης  

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής/ Οικιστικό Περιβάλλον – Χωροταξικός Σχεδιασμός  

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

Περιβάλλον / Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός 
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Άξονας Στρατηγικής  3 Συνοχή στην κοινωνία 

Πεδίο Στρατηγικής  : αποτελεσματικότητα για υγεία και πρόνοια 

Ειδικός Στόχος  : διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες  

Επενδυτική Προτεραιότητα : 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας  

Πεδίο Στρατηγικής  : αντιμετώπιση διακρίσεων 

Ειδικός Στόχος  : διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ομάδες με κίνδυνο διάκρισης  

Επενδυτική Προτεραιότητα : 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

Πεδίο Στρατηγικής  : απασχόληση 

Ειδικός Στόχος  : βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση 

Επενδυτική Προτεραιότητα : 9i- Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 

Ειδικός Στόχος  : ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων 

Επενδυτική Προτεραιότητα : 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

Κατευθύνσεις ΠΠΧΣΑΑ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο /Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων στο 

πλαίσιο δράσεων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

•Συμπλήρωση και αναβάθμιση δικτύου κοινωφελών χώρων για εκπαίδευση, 

αθλητισμό,  υγεία και πρόνοια  

Ανάπλαση Παλιάς Πόλης 

•Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του κοινωνικού εξοπλισμού με την δημιουργία 

σχολείων, παιδικών σταθμών, χώρων αθλητισμού και παιχνιδιού, κοινωνικών 

στεκιών και στεκιών γειτονιάς  

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονας / Μέτρο) 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και αθλητισμός/ Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα  

Τοπική οικονομία και απασχόληση / Απασχόληση και Ανθρώπινοι Πόροι - Τοπική  Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 

Έξυπνη Πόλη (Άξονας / Τομέας) 

Διαβίωση  / Ευεξία –κοινωνική ισότητα – συνοχή  - Υγεία πρόνοια - Πολίτες / Κοινωνική ένταξη και συμμετοχή 

Άλλα Στρατηγικά Πλαίσια 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής  
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Περιλαμβάνει ανά προτεινόμενη κατηγορία δράσεων / δραστηριοτήτων :  

 gis code, που επιτρέπει την χωρική συσχέτιση ομάδων έργων με επιμέρους 

διαφοροποιημένες ζώνες της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ  

 Άξονα και Πεδίο Στρατηγικής, που εντάσσεται   

 Ειδικό Στόχο, που εξυπηρετεί   

 Τεκμηρίωση της επιλογής, με βάση τις ανάγκες – δυνατότητες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά επιμέρους διαφοροποιημένων ζωνών της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ 

 Στρατηγικό Πλαίσιο και Άξονας / Τομέας, που υπάρχει πρόβλεψη υλοποίησης 

των προτεινόμενων δράσεων  ή περιλαμβάνεται δείκτης με τιμή που 

διαμορφώνεται από τις προτεινόμενες δράσεις    

 Επιχειρησιακό Δήμου με Άξονα / Μέτρο, που εντάσσονται.  

 Τίτλος Κατηγορίας Δράσης,   

 Συσχέτιση με στόχους Επενδυτικής Προτεραιότητας, με την έννοια ότι οι 

προτεινόμενες κατηγορίες δράσεων συμμετέχουν στην διαμόρφωση των τιμών 

των δεικτών εκροών και αποτελέσματος     

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (διακριτός για τις περιοχές ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και ΒΑΑ) 

 Περιοχή Εφαρμογής (διάκριση για τις περιοχές ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και ΒΑΑ) 

Ανάλυση προτεινόμενων δραστηριοτήτων και δράσεων  
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Η ανάλυση προτεινόμενων κατηγοριών δραστηριοτήτων και δράσεων, θα 

οριστικοποιηθεί  διαδοχικά μετά και από την διαβούλευση , συλλογή και 

καταγραφή προτάσεων και θα συμπληρωθεί ανά προτεινόμενη κατηγορία 

δραστηριότητας /δράσης (σε φόρμα Τεχνικού Δελτίου) με : 

 Συνεκτικότητα και συνέργεια με άλλες κατηγορίες 

 Σχέδιο και πηγή χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και άλλες πηγές 

χρηματοδότησης) 

 Ποσοτικοποιημένους δείκτες εκροών και αποτελέσματος  

 Χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης  

 Ανάλυση κινδύνου με περιγραφή του είδους των κινδύνων, την 

κατηγοριοποίηση με βάση τον βαθμό κινδύνου και τα βήματα για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων    

Ανάλυση προτεινόμενων δραστηριοτήτων και δράσεων  



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας  
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Παράρτημα Τεκμηρίωσης 

για την εκτίμηση των 

χαρακτηριστικών της 

περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ 
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Η εκτίμηση των ποσοτικοποιημένων δεικτών γίνεται 

με βάση : 

 Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2001 – 2011, σε επίπεδο 

Απογραφικών Τομέων και παράγονται θεματικοί 

χάρτες για την περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και συγκριτικά 

για την Αστική Περιοχή και τον Δήμο    
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Απογραφικοί Τομείς ΕΛΣΤΑΤ 

2001 

Απογραφικοί Τομείς ΕΛΣΤΑΤ 

2011 

Ενοποιημένοι 

Απογραφικοί 

Τομείς  

   (1/2)29, 30, 31, 32 235, 236, 243, 244, 245 1 

15 246, 247 2 

66, 67, 68, (1/9)69 248, 249, 321, 322 3 

75 131, 135, 156 4 

1, 2, 14 154, 155, 157 5 

3, 4, 5, 6, 7, 8 151, 152, 153, 216, 217, 218 6 

92, 93 187, 188 7 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
221, 222, 224, 237, 238, 239, 

240, 241, 242 
8 

9, 10, 11, 12, 13, 65 164, 165, 166, 167, 168, 199 9 

(1/2)60, 61, 62, 63,(2/3) 64 223, 225, 226, 227, 228 10 

24, 25, 26, 27, 28, (1/2) 29 
219, 220, 229, 230, 231, 232, 

233, 234 
11 

72, 73, 74, 78, 79, 81, 82 132, 133, 134, 141, 158, 159 12 

76, 77, 88 136, 137, 138, 139 13 

80, 85, 86, 89 140, 142, 143, 144, 147, 149 14 

96, 97, 98, 99 182, 190, 192, 193, 194 15 

87 180, 181 16 

38, 39, 94, 95 
213, 214, 251, 252, 185, 189, 

191 
17 

50,(1/2) 90 148, 150 18 

(1/2) 90, 91 183, 184, 186 19 

(8/9)69 250 20 

34, 35, 36 206, 210, 211, 212, 215 21 

42 175 22 

37 209 23 

58, 59 204, 205 24 

55, 57, (1/2) 60, (1/3)64 200, 201, 202, 203 25 

70, 71 160, 162 26 

83, 84 145, 146 27 

44,54 177, 178 28 

46, 47, 48, 56 196, 198, 207, 208 29 

41, 43 174, 176 30 

40, 45 170, 171, 172, 173 31 

49 197 32 

51, 52, 53 161, 163, 165, 195 33 
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Πολεοδομική Ενότητα (ΠΕ) 
Αντιστοίχηση με ενοποιημένους 

Απογραφικούς Τομείς 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (ΠΕ1) 1/2 του 6 

ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕ3) 1/2 του 6 & 1/9 του 9 

ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (ΠΕ2) 5/9 του 9 & 1/25 του 5 

ΆΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ (ΠΕ4) 10/25 του 5 & 1/9 του 4 

ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ (ΠΕ5) 14/25 του 5 & 1/9 του 9 

ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΔΕΛΙΝΑ (ΠΕ6) 10 & 11 & 4/9 του 1 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΠΕ7) 
2/3 του 25 & 32 & 2/9 του 9 & 1/3 

του 29 & 1/4 του 33 

ΚΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ (ΠΕ8) 21 & 23 & 24 & 1/3 του 25 & 2/3 

του 29 & 2/20 του 17 ΚΟΡΩΝΗ ΜΑΓΑΡΑΣ (ΠΕ8α) 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ (ΠΕ9) 
1/9 του 4 & 26 & 2/4 του 33 & 2/9 

του 12 

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ - ΠΟΡΟΣ - ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ 

(ΠΕ10) 

4/9 του 4 & 13 & 6/9 του 12 & 1/7 

του 14 

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΝΤΕΒΗ (ΠΕ11) 
27 & 28 & 4/7 του 14 & 1/4 του 33 

& 1/9 του 12 

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ (ΠΕ12) 22 & 30 & 31 

ΚΑΜΙΝΙΑ (ΠΕ13) 8 

ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ14) 
3/4 του 16 & 1/2 του 19 & 1/7 του 7 

& 1/20 του 17 

ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΦΟΡΤΕΤΣΑ (ΠΕ15) 5/7 του 7 & 15 & 8/20 του 17 

ΚΑ.Τ.Ε.Ε. (ΠΕ18) 1/14 του 3 

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΒΟΡ ΤΟΥ ΕΘΝ ΔΡ. (ΠΕ19) 4/9 του 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕ20) 1/2 του 2 & 1/9 του 1 

ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ (ΠΕ29) 1/2 του 2 

ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (ΠΕ32) 2/14 του 3 

ΓΟΥΡΝΕΣ (ΠΕ33) 1/14 του 3 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΩΣΤΟΣ (ΣΤΕΙΑΚΟΥ 

ΜΕΤΟΧΙ) (ΠΕ34) 
1/14 του 3 

ΦΟΙΝΙΚΙΑ (ΠΕ35) 3/14 του 3 & 1/20 του 20 

ΑΜΦΙΘΕΑ (ΠΕ36) 19/20 του 20 & 2/20 του 17 

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - 

ΜΑΡΑΘΙΤΗΣ (ΠΕ37) 
7/20 του 17 

ΚΑΤΩ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ - ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΠΑ ΤΙΤΟΥ 

- ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ (ΠΕ38) 

1/3 του 18 & 2/7 του 14 & 1/4  του 

16 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕ42) 3/9 του 4 
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Η εκτίμηση των ποσοτικοποιημένων δεικτών γίνεται 

με βάση : 

 Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2001 – 2011, σε επίπεδο 

Απογραφικών Τομέων και παράγονται θεματικοί 

χάρτες για την περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και συγκριτικά 

για την Αστική Περιοχή και τον Δήμο    

 Στοιχεία (σημειακά ή γραμμικά) του Δήμου και 

άλλων φορέων που κωδικοποιούνται στη χωρική 

βάση δεδομένων και παράγονται θεματικοί 

χάρτες  
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Η εκτίμηση των ποσοτικοποιημένων δεικτών γίνεται 

με βάση : 

 Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2001 – 2011, σε επίπεδο 

Απογραφικών Τομέων και παράγονται θεματικοί 

χάρτες για την περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και συγκριτικά 

για την Αστική Περιοχή και τον Δήμο    

 Στοιχεία (σημειακά ή γραμμικά) του Δήμου και 

άλλων φορέων που κωδικοποιούνται στη χωρική 

βάση δεδομένων και παράγονται θεματικοί 

χάρτες  

Αποτυπώνονται επίσης σε πίνακες, διαγράμματα 

και χάρτες θεσμικές προβλέψεις (κατευθύνσεις, 

ρυθμίσεις ή και δείκτες) από Στρατηγικά Πλαίσια 

Χωρικού Σχεδιασμού ή και Ειδικά Στρατηγικά 

Πλαίσια στο Εθνικό, Περιφερειακό επίπεδο και στο 

επίπεδο του Δήμου 
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