
Επιχειρησιακό Δήμου

Άξονας / Μέτρο
Συνολικός 

(ΣΟΑΠ/ΒΑΑ)

ΣΟΑΠ 

(εκτός ΒΑΑ)
ΒΑΑ

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός  / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός

1 Διαμόρφωση και ενίσχυση ταυτότητας προορισμού 2c 540.000,00 € 25.000,00 € 515.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός &Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του 

Δήμου και των Νομικών Προσώπων /

Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Εθελοντισμός 

&Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

2
Έξυπνες εφαρμογές προβολής και ξενάγησης στην πόλη του 

Ηρακλείου  
2c 1.990.000,00 € 490.000,00 € 1.500.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

3 Δράσεις προώθησης Αθλητικού - Εκπαιδευτικού Τουρισμού  2c 190.000,00 € 190.000,00 € ΒΑΑ

Διαβίωση - Οικονομία - 

Πολιτισμός
4

Έξυπνες εφαρμογές προβολής πολιτιστικών προϊόντων (σε 

βιβλιοθήκες και σύγχρονες υποδομές πολιτισμού) 
2c / 6c 1.035.000,00 € 1.035.000,00 € ΒΑΑ

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Βιώσιμη κινητικότητα 5
Έξυπνες εφαρμογές εξυπηρέτησης του πολίτη για την βιώσιμη 

κινητικότητα 
2c / 6e 1.000.000,00 € 350.000,00 € 650.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων / Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών - Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, 

πολιτισμός και αθλητισμός  / Τουρισμός, Πολιτισμός, 

Αθλητισμός, Εθελοντισμός 

6
Έξυπνες εφαρμογές εξυπηρέτησης του πολίτη για τα θέματα 

πολεοδομίας 
2c 695.000,00 € 135.000,00 € 560.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

7
Έξυπνες εφαρμογές για βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των 

πολιτών και ενίσχυση του εθελοντισμού 
2c 80.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

8

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Δημοσκόπειου» ( για το 

δομημένο δημοκρατικό διάλογο, για την ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και τη συμβουλευτική των 

επιχειρήσεων). 

2c 100.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

9 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας υπηρεσιών και δομών του Δήμου 2c 371.400,00 € 70.000,00 € 401.400,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

10 Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα  και Επιχειρηματικοί Διάδρομοι 2b 300.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

11
Δικτύωση, προβολή παραδοσιακών επιχειρήσεων και εμπορική 

προώθηση προϊόντων τους.
2b 100.000,00 € 100.000,00 € ΒΑΑ

Υπάρχει ανάγκη κοινής προβολής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για εστίαση, αναψυχή 

και φιλοξενία σε συνδυασμό με την ανάδειξη της 

Κρητικής διατροφής καθώς και τις δράσεις και 

εγκαταστάσεις πολιτισμού του δημόσιου τομέα. Το 82,9% 

των επιχειρήσεων της αστικής περιοχής του Ηρακλείου, 

που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα 

του τουρισμού, συγκεντρώνονται εντός της περιοχής 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και εξ αυτών το 62,9% εντός της περιοχής ΒΑΑ 

Οικονομία - 

Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία

12
Δημιουργία “Συστάδων επιχειρήσεων πολιτιστικής δημιουργίας 

(clusters) και σχολών”
3c 150.000,00 € 150.000,00 € ΒΑΑ

GIS code
Άξονας 

Στρατηγικής 

Πεδίο 

Στρατηγικής
Ειδικός Στόχος Τεκμηρίωση της επιλογής των κατηγοριών δράσεων 

Συνοχή στην 

οικονομία 
Καινοτομία

αύξηση του αριθμού 

των παρεχόμενων 

ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών 

αύξηση του αριθμού 

των επιχειρήσεων 

που καινοτομούν

Η διαδικτυακή πύλη (www.heraklion.gr) παρέχει ήδη 163 

διαφορετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Επιδιώκεται με προτεραιότητα διεύρυνση των 

υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 

τουρισμού

Συσχέτιση με 

στόχους 

Επενδυτικής 

Παρά το υψηλό ποσοστό κάλυψης από υποδομές 

ευρυζωνικότητας η χρήση εφαρμογών ΤΠΣ στις 

επιχειρήσεις παραμένει σχετικά χαμηλή συγκριτικά με 

την  ΕΕ. Επιδιώκεται η αύξηση της χρήσης ΤΠΕ στις 

επιχειρήσεις. Το 73,6% των επιχειρήσεων της αστικής 

περιοχής του Ηρακλείου συγκεντρώνονται εντός της 

περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και εξ αυτών το 47,9% εντός της 

περιοχής ΒΑΑ 

Έξυπνη Πόλη

Διακυβέρνηση - online 

υπηρεσίες

Διακυβέρνηση - online 

υπηρεσίες

Οικονομία - 

Παραγωγικότητα 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός  / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων / Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

Τοπική οικονομία και απασχόληση / Απασχόληση και 

Ανθρώπινοι Πόροι 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Στρατηγικό 

Πλαίσιο Δήμου
Άξονας  / Τομέας Κατηγορία Δράσης

Περιοχή 

Εφαρμογής
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Επιχειρησιακό Δήμου

Άξονας / Μέτρο
Συνολικός 

(ΣΟΑΠ/ΒΑΑ)

ΣΟΑΠ 

(εκτός ΒΑΑ)
ΒΑΑ

GIS code
Άξονας 

Στρατηγικής 

Πεδίο 

Στρατηγικής
Ειδικός Στόχος Τεκμηρίωση της επιλογής των κατηγοριών δράσεων 

Συσχέτιση με 

στόχους 

Επενδυτικής 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Στρατηγικό 

Πλαίσιο Δήμου
Άξονας  / Τομέας Κατηγορία Δράσης

Περιοχή 

Εφαρμογής

13
Eνίσχυση νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς 

προτεραιότητας της RIS3
3a 999.800,00 € 150.000,00 € 849.800,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

14
Δράσεις συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της RISCrete
8iii 600.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

αύξηση του αριθμού 

των επιχειρήσεων 

που καινοτομούν

Παρά το υψηλό ποσοστό κάλυψης από υποδομές 

ευρυζωνικότητας η χρήση εφαρμογών ΤΠΕ και η 

ανάπτυξη καινοτομίας στις επιχειρήσεις παραμένει 

σχετικά χαμηλή συγκριτικά με την  ΕΕ. Επιδιώκεται η 

βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και 

των επιχειρηματιών σε σχέση με εφαρμογές καινοτομιών 

15

Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την 

αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με 

την προσαρμογή τους στις ανάγκες που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της RISCrete

8v 845.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Κίνητρα 
αύξηση του αριθμού 

νέων επιχειρήσεων 

Επί του συνόλου των διακοπών ρευματοδότησης 

(κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι) το 67% 

καταγράφεται στην περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και εξ αυτών το 

45,1% εντός της περιοχής ΒΑΑ

16

Θεσμοθέτηση κινήτρων  για επανάχρηση κενών επαγγελματικών 

κελυφών (έκπτωση από το φόρο εισοδήματος μέρους ή της 

συνολικής δαπάνης αποκατάστασης - εκσυγχρονισμού 

επαγγελματικών ακινήτων για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές με ειδική 

πρόβλεψη για κτίρια διατηρητέα στο σύνολο ή στις όψεις και ειδικές 

ρυθμίσεις για τον φόρο μεταβίβασης σε συνδυασμό με τις 

αντικειμενικές αξίες )

2b, 3c, 3a ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Η συνολική εκπομπή ρύπων που προκαλείται από την 

λειτουργία των Δημοτικών Κτιρίων είναι 5.840 tn CO2 (το 

έτος 2008 ) και επιδιώκεται για το 2020 συνολική μείωση 

εκπομπών ρύπων κατά 1.266 tn CO2 σύμφωνα με το 

ΣΔΑΕ

Δημοτικά κτίρια / 

Περιβάλλον 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ενεργειακή διαχείριση 

και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής - Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων / Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική 

Υποδομή

17 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημοτικά κτίρια 4c / 6e 11.285.860,00 € 2.817.860,00 € 8.468.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Η συνολική εκπομπή ρύπων που προκαλείται από τον 

οικιακό - τριτογενή τομέα  είναι 430.016 tn CO2 (το έτος 

2008) και επιδιώκεται για το 2020  συνολική μείωση 

εκπομπών ρύπων κατά 48.786 tn CO2 σύμφωνα με το 

ΣΔΑΕ

Εντός της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ  η πλειοψηφία των κτιρίων 

δεν διαθέτει μόνωση.   

Οικιακός - τριτογενής 

τομέας / Περιβάλλον

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ενεργειακή διαχείριση 

και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής - Περιβάλλον 

και ποιότητα ζωής / Οικιστικό Περιβάλλον – 

Χωροταξικός Σχεδιασμός  

18

Πρόγραμμα Πρόσοψη σε συνδυασμό με ενεργειακή αναβάθμιση 

κτιρίων και στεγάστρων για την αισθητική και βιοκλιματική 

αναβάθμιση του κέντρου

4c / 6e 2.110.000,00 € 2.110.000,00 € ΒΑΑ

Με τις δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 

πολιτών, επιδιώκεται για το 2020 συνολική μείωση 

εκπομπών ρύπων κατά 38.352 tn CO2 σύμφωνα με το 

ΣΔΑΕ

ΣΔΑΕ

Ενημέρωση 

ευαισθητοποίηση 

πολιτών 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Διαχείριση στερεών και 

υγρών αποβλήτων 
19

Δράσεις για πολίτες αλλά και σχολεία για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση τους ως προς το όφελος από την εξοικονόμηση 

ενέργειας.   Υποστήριξη περιβαλλοντικών ομάδων σχολείων για 

ανάπτυξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

4c 100.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Η συνολική εκπομπή ρύπων που προκαλείται από τον 

οικιακό - τριτογενή τομέα  είναι 430.016 tn CO2 (το έτος 

2008) και  επιδιώκεται για το 2020 συνολική μείωση 

εκπομπών ρύπων κατά 48.786 tn CO2 σύμφωνα με το 

ΣΔΑΕ.

Εντός της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ η πλειοψηφία των κτιρίων 

δεν διαθέτει μόνωση και παράλληλα συγκεντρώνεται το 

73,6% των επιχειρήσεων της αστικής περιοχής του 

Ηρακλείου και εξ αυτών το 47,9% εντός της περιοχής ΒΑΑ 

Οικιακός - τριτογενής 

τομέας / Περιβάλλον
20

Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων 

(η εκτίμηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού μπορεί να γίνει στο 

πλαίσιο της διαβούλευσης και σε συνεργασία με συλλογικά όργανα 

και επιχειρήσεις με βάση παραμέτρους που περιλαμβάνονται στα 

πιστοποιητικά ενεργειακής αποδοτικότητας και τις κατηγορίες 

παρέμβασης με κριτήριο το οικονομικά βέλτιστο και συγκριτικά 

μεγαλύτερο ενεργειακό όφελος)

4b ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Η συνολική εκπομπή ρύπων που προκαλείται από τον 

φωτισμό οδών και πλατειών κατ' έτος είναι 9.767 tn CO2 

(το έτος 2008 ) και επιδιώκεται για το 2020 συνολική 

μείωση εκπομπών ρύπων κατά 1.923 tn CO2 σύμφωνα με 

το ΣΔΑΕ - 

Η συνολική εκπομπή ρύπων που προκαλείται από τον 

οικιακό - τριτογενή τομέα  είναι 430.016 tn CO2 (το έτος 

2008) και επιδιώκεται για το 2020  συνολική μείωση 

εκπομπών ρύπων κατά 48.786 tn CO2 σύμφωνα με το 

ΣΔΑΕ

Δημοτικός φωτισμός / 

Περιβάλλον

Οικιακός - τριτογενής 

τομέας / Περιβάλλον

21 Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο 6e 650.000,00 € 250.000,00 € 300.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Με την ανάπλαση και την αύξηση του πρασίνου στους 

αδόμητους χώρους, επιδιώκεται για το 2020 συνολική 

μείωση εκπομπών ρύπων κατά 198 tn CO2 σύμφωνα με 

το ΣΔΑΕ

Με τις δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 

πολιτών, επιδιώκεται για το 2020 συνολική μείωση 

εκπομπών ρύπων κατά 38.352 tn CO2 σύμφωνα με το 

ΣΔΑΕ

Με βιοκλιματικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων σε 

συνδυασμό με δράσεις ενίσχυσης της μετακίνησης πεζή 

ή με ποδήλατο επιδιώκεται μείωση των εκπομπών CO2 

και του θορύβου 

Πράσινο / Περιβάλλον -  

βιώσιμος αστικός 

σχεδιασμός 

Ενημέρωση 

ευαισθητοποίηση 

πολιτών 

Κινητικότητα

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Οικιστικό Περιβάλλον – 

Χωροταξικός Σχεδιασμός 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ενεργειακή διαχείριση 

και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων / Ενίσχυση Εξωστρέφειας 

22
Βιοκλιματική Αναβάθμιση Αναζωογόνηση , κοινόχρηστων χώρων και 

χώρων πρασίνου
6e 6.576.556,56 € 870.000,00 € 5.706.556,56 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Τοπική οικονομία και απασχόληση / Απασχόληση και 

Ανθρώπινοι Πόροι 

Υπάρχουν όλοι οι παράγοντες για την ανάπτυξη 

καινοτόμας επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια, Κέντρα 

Έρευνας). Επιδιώκεται η ανάπτυξη καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας με παράλληλη συγκράτηση νέων 

επιστημόνων 

Συνοχή στην 

πόλη
Περιβάλλον

εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μείωση των 

εκπομπών του 

αερίου του 

θερμοκηπίου 

ΣΔΑΕ / Έξυπνη 

Πόλη 

ΣΔΑΕ / Έξυπνη 

Πόλη 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ενεργειακή διαχείριση 

και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

Συνοχή στην 

οικονομία 

Καινοτομία

αύξηση του αριθμού 

νέων επιχειρήσεων 

Έξυπνη Πόλη

Οικονομία - 

Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία
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Επιχειρησιακό Δήμου

Άξονας / Μέτρο
Συνολικός 

(ΣΟΑΠ/ΒΑΑ)

ΣΟΑΠ 

(εκτός ΒΑΑ)
ΒΑΑ

GIS code
Άξονας 

Στρατηγικής 

Πεδίο 

Στρατηγικής
Ειδικός Στόχος Τεκμηρίωση της επιλογής των κατηγοριών δράσεων 

Συσχέτιση με 

στόχους 

Επενδυτικής 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Στρατηγικό 

Πλαίσιο Δήμου
Άξονας  / Τομέας Κατηγορία Δράσης

Περιοχή 

Εφαρμογής

Με βιοκλιματικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων σε 

συνδυασμό με δράσεις ενίσχυσης της μετακίνησης πεζή 

ή με ποδήλατο επιδιώκεται μείωση των εκπομπών CO2 

και του θορύβου 

Με την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση της 

ελκυστικότητας των ΜΜΜ, επιδιώκεται για το 2020 

συνολική μείωση εκπομπών ρύπων κατά 124.273 tn CO2 

σύμφωνα με το ΣΔΑΕ

ΣΔΑΕ / Έξυπνη 

Πόλη 

Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς  / 

Περιβάλλον - 

Κινητικότητα 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Βιώσιμη Κινητικότητα 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Οικιστικό Περιβάλλον – 

Χωροταξικός Σχεδιασμός 

23

Δράσεις ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας 

(πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και βελτίωση προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ καθώς και δράσεις ενημέρωσης για περιορισμό χρήσης ΙΧ)

6e 32.584.437,62 € 7.450.000,00 € 25.134.437,62 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Με βιοκλιματικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων σε 

συνδυασμό με δράσεις ενίσχυσης της μετακίνησης πεζή 

ή με ποδήλατο επιδιώκεται μείωση των εκπομπών CO2 

και του θορύβου 

Κινητικότητα

Περιβάλλον / Βιώσιμος 

αστικός σχεδιασμός 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός  / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Οικιστικό Περιβάλλον – 

Χωροταξικός Σχεδιασμός 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ενεργειακή διαχείριση 

και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

24
Δράσεις βιοκλιματικής ανάπλασης σε περιβάλλουσες ζώνες 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων
6e 6.370.000,00 € 750.000,00 € 5.620.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Με βιοκλιματικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων σε 

συνδυασμό με δράσεις ενίσχυσης της μετακίνησης πεζή 

ή με ποδήλατο επιδιώκεται μείωση των εκπομπών CO2 

και του θορύβου 

Περιβάλλον / Βιώσιμος 

αστικός σχεδιασμός 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων / Οργάνωση και λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

25 Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης  για συγκεκριμένες ομάδες 

στόχου,  στο πλαίσιο  των Δικτύων που συμμετέχει ο Δήμος

6e 100.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Με την αναβάθμιση των δημοτικών οχημάτων και την 

προμήθεια νέων φιλικών στο περιβάλλον, επιδιώκεται 

για το 2020 συνολική μείωση εκπομπών ρύπων κατά 

936,5 tn CO2 σύμφωνα με το ΣΔΑΕ

Με την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση της 

ελκυστικότητας των ΜΜΜ, επιδιώκεται για το 2020 

συνολική μείωση εκπομπών ρύπων κατά 124.273 tn CO2 

σύμφωνα με το ΣΔΑΕ

ΣΔΑΕ / Έξυπνη 

Πόλη 

Οχήματα Δήμου / 

Περιβάλλον - 

Κινητικότητα 

Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς  / 

Περιβάλλον - 

Κινητικότητα 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων / Ανθρώπινο Δυναμικό και 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής /  Βιώσιμη κινητικότητα 

26
Δράσεις εκσυγχρονισμού του στόλου δημοτικών οχημάτων 

(οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον)
6e 600.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Επιδιώκεται βελτίωση των συνθηκών οδικής σύνδεσης  

(μείωση μποτιλιαρίσματος, χρόνου μετακίνησης και 

εκπομπών CO2) του παράκτιου μετώπου και της 

ενδιάμεσης αστικής περιοχής  με τον χώρο της Κνωσού

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής /  Βιώσιμη κινητικότητα 27 Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων 7b 6.100.000,00 € 1.200.000,00 € 4.900.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

28

Αναθεώρηση σχεδίου πόλης  εντός των τειχών  Πολεοδομική μελέτη 

προστασίας και ανάδειξης παλιάς πόλης (συμπεριλαμβάνονται 

ειδικές μελέτες

6d 330.000,00 € 330.000,00 € ΒΑΑ

29 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Δήμου Ηρακλείου 6d 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

30

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, συμπλήρωση 

κτηματογραφικής αποτύπωσης & πολεοδομική μελέτη επέκτασης 

τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας "Χρυσοπηγή, Πόρος, 

Κατσαμπάς, Δημητρίου, Μπεντεβή, Ατσαλένιο" (ΑΔΣ: 707/05, 

776/06, 130/10, 226/11)

6d 87.000,00 € 87.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

31
Μελέτη πράξης εφαρμογής τμημάτων της Π.Ε. "Χρυσοπηγή-Πόρος-

Κατσαμπάς-Μπεντεβή"
6d 200.000,00 € 200.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

32 Μελέτη πράξης εφαρμογής της Π.Ε. "Καμίνια" 6d 300.000,00 € 300.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Διαχείριση και 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων 
33

Διαδημοτικό Σχέδιο ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας 

Ζώνης (ΟΔΠΖ) των όμορων Δήμων Μαλεβιζίου, Ηρακλείου, 

Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου

6d 258.300,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Κίνητρα 

Επί του συνόλου των διακοπών ρευματοδότησης 

(κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι) το 67% 

καταγράφεται στην περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ και εξ αυτών το 

45,1% εντός της περιοχής ΒΑΑ

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός  / Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα & Φροντίδα
34

Θεσμοθέτηση κινήτρων  για επανακατοίκηση κενών κελυφών 

(έκπτωση από το φόρο εισοδήματος μέρους ή της συνολικής 

δαπάνης αποκατάστασης - εκσυγχρονισμού ακινήτων κατοικίας για 

ιδιοκτήτες και ενοικιαστές με ειδική πρόβλεψη για κτίρια 

διατηρητέα στο σύνολο ή στις όψεις και ειδικές ρυθμίσεις για τον 

φόρο μεταβίβασης σε συνδυασμό με τις αντικειμενικές αξίες)

6d ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Περιβάλλον - Βιώσιμος 

αστικός σχεδιασμός

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Οικιστικό Περιβάλλον – 

Χωροταξικός Σχεδιασμός 

Συνοχή στην 

πόλη

Περιβάλλον

εξοικονόμηση 

ενέργειας και 

μείωση των 

εκπομπών του 

αερίου του 

θερμοκηπίου 

αύξηση του βαθμού 

εξειδίκευσης του 

χωρικού 

σχεδιασμού 

Σε εφαρμογή κατευθύνσεων υπερκείμενων επιπέδων 

χωροταξικού σχεδιασμού, επιδιώκεται η προσαρμογή και 

εξειδίκευση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο τοπικό 

επίπεδο με σκοπό την αναδιοργάνωση λειτουργιών και 

χρήσεων και την ενσωμάτωση παραμέτρων που 

συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής Έξυπνη Πόλη 

Έξυπνη Πόλη 

Σελίδα 3



Επιχειρησιακό Δήμου

Άξονας / Μέτρο
Συνολικός 

(ΣΟΑΠ/ΒΑΑ)

ΣΟΑΠ 

(εκτός ΒΑΑ)
ΒΑΑ

GIS code
Άξονας 

Στρατηγικής 

Πεδίο 

Στρατηγικής
Ειδικός Στόχος Τεκμηρίωση της επιλογής των κατηγοριών δράσεων 

Συσχέτιση με 

στόχους 

Επενδυτικής 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Στρατηγικό 

Πλαίσιο Δήμου
Άξονας  / Τομέας Κατηγορία Δράσης

Περιοχή 

Εφαρμογής

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων / Ενίσχυση Εξωστρέφειας 
35

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ι.Τ.Ε.  Με 

θέμα "Ερευνητικό έργο για τη διερευνηση των επιπτώσεων των 

ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στα 

ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου 

Ηρακλείου"

5b 50.000,00 € 50.000,00 € ΒΑΑ

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Διαχείριση και 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ασφάλεια και Πολιτική 

προστασία

36
Δράσεις για την προστασία από την διάβρωση του παράκτιου ασικού 

μετώπου και των ενετικών τειχών
5b 2.508.000,00 € 2.508.000,00 € ΒΑΑ

Επιδιώκεται η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των 

πολιτών στην πόλη και η βελτίωση των μέτρων και μέσων 

προστασίας του πληθυσμού σε περιπτώσεις φυσικών και 

τεχνολογικών καταστροφών. 

Πλαίσια 

Στρατηγικής για 

τους υδατικούς 

πόρους  - 

διάβρωση ακτών  

Έξυπνη Πόλη 

Διαβίωση - Οικονομία - 

Πολιτισμός

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Διαχείριση και 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων/ 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ασφάλεια και Πολιτική 

προστασία

37

Δράσεις για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην πόλη και 

αντιμετώπιση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών 

(ενίσχυση πολιτικής προστασίας αντιπλημμυρικά έργα)

5b 630.000,00 € 500.000,00 € 130.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης 

αποβλήτων 

Έξυπνη Πόλη

Περιβάλλον - Διαχείριση 

Πόρων
38

Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης 
6a 4.967.500,00 € 2.610.000,00 € 2.357.500,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης 

αποβλήτων 

39
Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την 

ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
6a               270.000,00 €           100.000,00 €               170.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

αναβάθμιση – 

συμπλήρωση 

δικτύων και 

συστημάτων 

ύδρευσης, 

αποχέτευσης  

Σε εφαρμογή των κατευθύνσεων του Σχεδίου Διαχείρισης 

υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Κρήτης και των 

Πλαισίων Στρατηγικής για τους υδατικού πόρους και την 

διάβρωση των ακτών επιδιώκεται η ορθολογική 

διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων (μείωση 

απωλειών ύδατος και προστασία θαλασσών) και η 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την διάβρωση σε 

στοχευμένες ζώνες 

Πλαίσια 

Στρατηγικής για 

τους υδατικούς 

πόρους  - 

διάβρωση ακτών  

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Ενεργειακή διαχείριση 

και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής /

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / Διαχείριση και 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων 

40
Δράσεις για την αναβάθμιση και επέκτασης των υποδομών 

ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων  
7.060.000,00 € 4.950.000,00 € 2.110.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Έξυπνη Πόλη / 

Master plan τειχών  
41

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών 

στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών  στα ενετικά τείχη
6c 5.570.000,00 € 5.570.000,00 € ΒΑΑ

42
Εκθέσεις και μουσειακοί χώροι για την προβολή και ανάδειξη των 

"5+1" πολιτισμών της πόλης
6c 2.550.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

43 Φεστιβαλ Κρήτη μια ιστορία "5+1" πολιτισμοί 705.000,00 € 80.000,00 € 625.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

44
Δημιουργία Πολυχώρου  - Διαδραστική Εκθεση για την Κρητική 

Διατροφή 
6c 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € ΒΑΑ

45 Ολοκλήρωση Πολιτιστικού , Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου 6c 11.944.087,20 € 11.944.087,20 € ΒΑΑ

46
Νέοι χώροι προβολής της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και 

παραδοσιακών τεχνών
6c 7.442.000,00 € 7.442.000,00 € ΒΑΑ

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός  / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός 

αύξηση 

επισκεψιμότητας 

ιστορικών – 

πολιτιστικών χώρων 

Πρώτο κατά σειρά κριτήριο επιλογής της Κρήτης ως 

τουριστικού προορισμού αναδεικνύεται ο πολιτισμός και 

η ιστορία της. 

Επιδιώκεται η ενίσχυση της επισκεψιμότητας σε χώρους 

ιστορικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ένταξή τους 

στο τουριστικό προϊόν. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η 

διάχυση επισκεπτών της Κνωσού στην παλιά πόλη και 

στο παράκτιο αστικό μέτωπο (για το 2014 καταγράφονται 

670.000 επισκέπτες στην Κνωσό, και μόνο 199.000 στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο), συνεκτιμώντας και τον αριθμό 

επισκεπτών κρουαζιέρας (243.000 άτομα για το 2014) 

Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων σύγχρονης 

πολιτιστικής δημιουργίας και η ενσωμάτωση του 

πολιτισμού στην καθημερινή ζωή της πόλης με 

παράλληλη προσέλκυση ειδικών ομάδων επισκεπτών

Διαβίωση - Οικονομία- 

Πολιτισμός

Σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων της 

Περιφέρειας εγκρίθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την μείωση 

του ποσοστού των Αστικών Στερεών Αποβλήτων που 

οδηγούνται σε ταφή στο 29,67%

Πλαίσια 

Στρατηγικής για 

τους υδατικούς 

πόρους  - 

διάβρωση ακτών  

Σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων της 

Περιφέρειας εγκρίθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την μείωση 

του ποσοστού των Αστικών Στερεών Αποβλήτων που 

οδηγούνται σε ταφή στο 29,67%

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής / διαχείριση στερεών και 

υγρών αποβλήτων 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων / Ανθρώπινο Δυναμικό και 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Συνοχή στην 

πόλη

Πολιτισμός

Περιβάλλον

μείωση των 

επιπτώσεων από 

φυσικές 

καταστροφές

αύξηση της 

ανακύκλωσης

Έξυπνη Πόλη 

Σελίδα 4



Επιχειρησιακό Δήμου

Άξονας / Μέτρο
Συνολικός 

(ΣΟΑΠ/ΒΑΑ)

ΣΟΑΠ 

(εκτός ΒΑΑ)
ΒΑΑ

GIS code
Άξονας 

Στρατηγικής 

Πεδίο 

Στρατηγικής
Ειδικός Στόχος Τεκμηρίωση της επιλογής των κατηγοριών δράσεων 

Συσχέτιση με 

στόχους 

Επενδυτικής 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Στρατηγικό 

Πλαίσιο Δήμου
Άξονας  / Τομέας Κατηγορία Δράσης

Περιοχή 

Εφαρμογής

47
Δράσεις λειτουργικής ολοκλήρωσης Βικελαίας Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης
6c 470.000,00 € 470.000,00 € ΒΑΑ

48
Δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής της νέας γενιάς στον 

πολιτισμό της πόλης
6c 219.000,00 € 40.000,00 € 179.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

49
Προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και 

μνημειακού αποθέματος 
6c 1.000.000,00 € 200.000,00 € 800.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Επιδιώκεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και η αύξηση του αριθμού των πολιτών που έρχονται σε 

επαφή με τις δημοτικές υποδομές υγείας - πρόνοιας με 

έμφαση στην αναβάθμιση και συμπλήρωση του δικτύου 

δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών . Εντός της περιοχής 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ για την περίοδο 2015 - 2016 καλύφθηκε το 

42% των υποβληθέντων αιτήσεων  

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

Κοινωνικής 

Πολιτικής / Έξυπνη 

Πόλη 

Βελτίωση της 

πρόσβασης σε 

υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας / 

Διαβίωση - Υγεία & 

Πρόνοια 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων / Ανθρώπινο Δυναμικό και 

Υλικοτεχνική Υποδομή/ 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα  

50
Δράσεις για την ενίσχυση των δημοτικών δομών υγείας - πρόνοιας 

(βρεφονηπιακοί - ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ)
9a 10.487.947,28 € 10.167.947,28 € 320.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Επιδιώκεται η αναβάθμιση και συμπλήρωση του δικτύου 

δημοτικών υποδομών για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

και η μείωση του ποσοστού των μαθητών που 

εγκαταλείπουν την εκπαίδευση. Εντός της περιοχής 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ για την περίοδο 2015 - 2016, το ποσοστό των 

μαθητών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση είναι 1% 

για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, 3% για τα 

επαγγελματικά λύκεια και 10% για τα εσπερινά

Παράλληλα επιδιώκεται η αναβάθμιση και συμπλήρωση 

του δικτύου δημοτικών υποδομών άθλησης σε 

συνδυασμό με δράσεις για την προβολή της Κρητικής 

Κουζίνας και την ανάπτυξη τουρισμού ευεξίας 

Επιδιώκεται επίσης η βελτίωση του επιπέδου 

εκπαίδευσης για το σύνολο των πολιτών. Το ποσοστό 

αναλφάβητων για την περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ υπερβαίνει το 

μέσο όρο του δήμου και της αστικής περιοχής ενώ το 

ποσοστό πληθυσμού με συμμετοχή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι χαμηλότερο από εκείνο της αστικής 

περιοχής για την περιοχή ΒΑΑ 

Έξυπνη Πόλη Πολίτες - Εκπαίδευση 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα  

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Εκπαίδευση και Δια Βίου 

ΜάθησηΚοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, 

πολιτισμός και αθλητισμός / Τουρισμός, Πολιτισμός, 

Αθλητισμός, Εθελοντισμός Βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων / 

Ενίσχυση Εξωστρέφειας 

51
Δράσεις για την  ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης, άθλησης και 

δια βίου μάθησης 
10a 5.691.654,25 € 1.370.000,00 € 4.321.654,25 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

52 Υπηρεσίες παροχής Α' Βάθμιας φροντίδας υγείας 9iv 1.023.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

53 Υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας ηλικιωμένων 9iv 2.820.000,00 € 830.000,00 € 1.990.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα  

Συνοχή στην 

κοινωνία 

Αποτελεσματι

κότητα για 

υγεία και 

πρόνοια 

διεύρυνση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε 

ευπαθείς ομάδες 

Επιδιώκεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

φτώχειας και η κάλυψη των αναγκών υγείας και ειδικής 

μέριμνας για  ηλικιωμένα άτομα. Στην περιοχή 

ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, ο δείκτης γήρανσης υπερβαίνει εκείνον του 

Δήμου και της αστικής περιοχής και ταυτόχρονα στην 

περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, συγκεντρώνεται  το 96% (εξ αυτών το 

57% εντός ΒΑΑ) των αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα 

ανθρωπιστικής κρίσης 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

Κοινωνικής 

Πολιτικής  / 

Έξυπνη Πόλη 

 Βελτίωση της 

πρόσβασης σε 

υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας /    

Ευεξία –κοινωνική 

ισότητα – συνοχή - Υγεία 

πρόνοια - Κοινωνική 

ένταξη

και συμμετοχή 

Συνοχή στην 

πόλη

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός  / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός 

Διαβίωση - Οικονομία - 

Πολιτισμός
Έξυπνη Πόλη 

Πρώτο κατά σειρά κριτήριο επιλογής της Κρήτης ως 

τουριστικού προορισμού αναδεικνύεται ο πολιτισμός και 

η ιστορία της. 

Επιδιώκεται η ενίσχυση της επισκεψιμότητας σε χώρους 

ιστορικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ένταξή τους 

στο τουριστικό προϊόν. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η 

διάχυση επισκεπτών της Κνωσού στην παλιά πόλη και 

στο παράκτιο αστικό μέτωπο (για το 2014 καταγράφονται 

670.000 επισκέπτες στην Κνωσό, και μόνο 199.000 στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο), συνεκτιμώντας και τον αριθμό 

επισκεπτών κρουαζιέρας (243.000 άτομα για το 2014) 

Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων σύγχρονης 

πολιτιστικής δημιουργίας και η ενσωμάτωση του 

πολιτισμού στην καθημερινή ζωή της πόλης με 

παράλληλη προσέλκυση ειδικών ομάδων επισκεπτών

Πολιτισμός

αύξηση 

επισκεψιμότητας 

ιστορικών – 

πολιτιστικών χώρων 

Παιδεία, 

Πρόνοια 

Αθλητισμός

αναβάθμιση – 

συμπλήρωση 

κοινωνικών 

υποδομών 
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Επιχειρησιακό Δήμου

Άξονας / Μέτρο
Συνολικός 

(ΣΟΑΠ/ΒΑΑ)

ΣΟΑΠ 

(εκτός ΒΑΑ)
ΒΑΑ

GIS code
Άξονας 

Στρατηγικής 

Πεδίο 

Στρατηγικής
Ειδικός Στόχος Τεκμηρίωση της επιλογής των κατηγοριών δράσεων 

Συσχέτιση με 

στόχους 

Επενδυτικής 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Στρατηγικό 

Πλαίσιο Δήμου
Άξονας  / Τομέας Κατηγορία Δράσης

Περιοχή 

Εφαρμογής

Αποτελεσματι

κότητα για 

υγεία και 

πρόνοια 

διεύρυνση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε 

ευπαθείς ομάδες 

Επιδιώκεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

φτώχειας. Στην περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ,  συγκεντρώνεται  το 

96% (εξ αυτών το 57% εντός ΒΑΑ) των αιτήσεων για 

ένταξη στο Πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης 

Καταπολέμηση της 

φτώχειας - Βελτίωση της 

πρόσβασης σε 

υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας /    

Ευεξία –κοινωνική 

ισότητα – συνοχή - Υγεία 

πρόνοια - Κοινωνική 

ένταξη

και συμμετοχή 

54
 Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας  ( Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο)  
9iv 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € ΒΑΑ

Επιδιώκεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

φτώχειας

σε ότι αφορά την στέγαση. Στην περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ,  

συγκεντρώνεται  το 96% (εξ αυτών το 57% εντός ΒΑΑ) των 

αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ανθρωπιστικής 

κρίσης  με  σημαντικό αριθμό αιτημάτων για επιδότηση 

ενοικίου και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  

Στήριξη ευπαθών 

ομάδων πληθυσμού - 

Στήριξη αστέγων - Ρομά - 

μεταναστών  /  Ευεξία 

–κοινωνική ισότητα – 

συνοχή - Υγεία πρόνοια - 

Κοινωνική ένταξη και 

συμμετοχή

Στήριξη ΑμεΑ - παιδιών - 

γυναικών - Στήριξη 

γυναικών / Διαβίωση - 

Πολίτες - Ευεξία 

–κοινωνική ισότητα – 

συνοχή - Υγεία πρόνοια - 

Κοινωνική ένταξη και 

συμμετοχή

55 Δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων 9iii 6.328.000,00 € 3.907.000,00 € 2.421.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Εντός της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, καταγράφονται θύλακες 

συγκέντρωσης  Ρομά και οικονομικών μεταναστών στο 

δυτικό τμήμα της παλιάς πόλης στην περιοχή της Αγίας 

Τριάδας καθώς και στο δυτικό τμήμα της περιοχής 

Καμίνια 

Στήριξη ευπαθών 

ομάδων πληθυσμού - 

Στήριξη αστέγων - Ρομά - 

μεταναστών  /  Ευεξία 

–κοινωνική ισότητα – 

συνοχή - Υγεία πρόνοια - 

Κοινωνική ένταξη και 

συμμετοχή

56
 Κέντρα κοινότητας για στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού  με 

ειδική πρόνοια για Ρομ και μετανάστες  
9ii 800.000,00 € 240.000,00 € 560.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Εντός της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, εντοπίζονται ζώνες όπου 

καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση κοινωνικών 

επιδομάτων ΑμεΑ

57 Υπηρεσίες για φροντίδα παιδιών ΑΜΕΑ 9iii 5.066.000,00 € 2.859.000,00 € 2.207.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Εντός της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, εντοπίζονται ζώνες όπου 

καταγράφονται φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και 

χρήσης ουσιών 

58
Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής και  Στήριξης 

Οικογένειας 
9iii 170.000,00 € 170.000,00 € ΒΑΑ

Εντός της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, εντοπίζονται ζώνες όπου 

καταγράφονται φαινόμενα συγκέντρωσης αστέγων και 

χρήσης ουσιών 

59 Κινητή Κοινωνική Μονάδα 9iii 210.000,00 € 20.000,00 € 190.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Επιδιώκεται η ενίσχυση του εθελοντισμού για την 

κάλυψη κοινωνικών αναγκών και φαινομένων φτώχειας 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός  / Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, 

Εθελοντισμός 

60 Δράσεις προώθησης εθελοντισμού στον τομέα υγείας και πρόνοιας 9iii 50.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

Εντός της περιοχής ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, εντοπίζονται ζώνες όπου 

καταγράφονται φαινόμενα χρήσης ουσιών 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα  
61 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης κατά των εξαρτήσεων 9iii 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

βελτίωση των 

συνθηκών 

πρόσβασης στην 

απασχόληση 

Επιδιώκεται η μείωση του ποσοστού των ανέργων που 

αυξάνεται από το 2010 και μετά με την ανεργία στις 

γυναίκες να υπερτερεί (61% επί του συνόλου των 

ανέργων σε επίπεδο Δήμου / ΟΑΕΔ 2015)

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
62 Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών  9i 850.000,00 € 30.000,00 € 820.000,00 € ΣΟΑΠ/ΒΑΑ

ενίσχυση 

κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

Επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση με την 

κοινωνική οικονομία σε δυναμικούς τομείς που 

συνδέονται με τον πολιτισμό, τουρισμό και καλλιτεχνική 

δημιουργία 

Έξυπνη Πόλη 

Διαβίωση- Πολίτες /- 

Ευεξία –κοινωνική 

ισότητα – συνοχή - Υγεία 

πρόνοια - Κοινωνική 

ένταξη και συμμετοχή

Τοπική οικονομία και απασχόληση / Τοπική  

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
63 Θερμοκοιτίδα ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 9v 1.174.000,00 € 1.174.000,00 € ΒΑΑ

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα  

Συνοχή στην 

κοινωνία 

Αντιμετώπιση 

διακρίσεων 

Απασχόληση 

διεύρυνση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε 

ομάδες με κίνδυνο 

διάκρισης 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

Κοινωνικής 

Πολιτικής  / 

Έξυπνη Πόλη 

Στήριξη ΑμεΑ - παιδιών - 

γυναικών - Στήριξη 

γυναικών / Διαβίωση - 

Πολίτες - Ευεξία 

–κοινωνική ισότητα – 

συνοχή - Υγεία πρόνοια - 

Κοινωνική ένταξη και 

συμμετοχή

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, τουρισμός, πολιτισμός και 

αθλητισμός / Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα  
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