
Στρατηγική Ανθεκτικότητας του     

Δήμου Ηρακλείου 



Γιατί μια Στρατηγική Ανθεκτικότητας?

Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, την πρωτεύουσα και το οικονομικό κέντρο του νησιού, που

ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν την αγορά, τα μουσεία, τους

αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Η πόλη του Ηρακλείου είναι γνωστό επιστημονικό κέντρο σε όλη

την Ευρώπη, ενώ αποτελεί και σπουδαίο εμπορικό και οικονομικό κέντρο του νησιού. Κατέχει στρατηγική και γεωπολιτική θέση στη

νοτιοανατολική μεσόγειο, συνδέοντας τρείς ηπείρους και πολλαπλούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Τα τελευταία χρόνια η πόλη έχει

σημειώσει τεράστια πρόοδο στον ακαδημαϊκό και τεχνολογικό τομέα.

Σήμερα, το Ηράκλειο, έχει ν’ αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις που αποκαλύπτουν τις αδυναμίες της πόλης και τις μακροχρόνιες

πιέσεις που υποθάλπουν εξαιτίας των συνεχών απρόβλεπτων αλλαγών. Από την μία, η κρίση στην κοινωνία και στην οικονομία,

αποκάλυψε πολλές ελλείψεις και ανεπάρκειες, από την άλλη όμως, αποκάλυψε και τα δυνατά σημεία, τους κρυφούς πόρους και τις

δεξιότητες της πόλης του Ηρακλείου.

Το Ηράκλειο, ως μία σύγχρονη μεγαλούπολη, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα αστικού περιβάλλοντος, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την

ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Η πυκνή δόμηση, οι ελάχιστοι ελεύθεροι ανοιχτοί χώροι πρασίνου, το κυκλοφοριακό είναι ίσως τα

σημαντικότερα. Πιο συγκεκριμένα, η έντονη οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων τριάντα ετών άλλαξε δραματικά την εικόνα της

πόλης, ενώ οι λιγοστοί ελεύθεροι δημόσιοι χώροι πρασίνου υποβαθμίζονται ολοένα και περισσότερο λόγω έλλειψης πόρων, απώλειας

προσωπικού για τη συντήρηση και την ενίσχυση των υφιστάμενων χώρων. Επιπλέον, η απειλή της κλιματικής αλλαγής και η συνεχής

διάβρωση του φυσικού περιβάλλοντος αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων, με αποτέλεσμα να κλονίζεται ο αναπτυξιακός

σχεδιασμός της πόλης μας και να τίθεται σε κίνδυνο το επίπεδο ποιότητας ζωής και η ασφάλεια των κατοίκων του Ηρακλείου.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι κοινωνικές προκλήσεις που ολοένα και αυξάνονται (ανισότητα μεταξύ ευπαθών ομάδων, φτώχεια,

εξαρτήσεις, κα.). Ειδικότερα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα, σε

συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας, λόγω της οικονομικής κρίσης, που έφεραν περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυξητικές τάσεις

φτώχειας και αστεγίας εμφανίστηκαν στην πόλη αποκαλύπτοντας αφενός την έλλειψη ετοιμότητας και σχεδιασμού και αφετέρου την

ανάγκη δημιουργίας δομών και εργαλείων για να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των πιο εκτεθειμένων πολιτών. Οι προσφυγικές και

μεταναστευτικές ροές, αύξησαν τις πιέσεις που δέχονται οι κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και άλλες υποδομές της πόλης.

Σημαντικές είναι οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το Ηράκλειο καθώς παρουσιάζεται αύξηση της ανεργίας και

αισθητή μείωση των εισοδημάτων. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι οι άνεργοι στο Δήμο Ηρακλείου αποτελούν το 68,10% των ανέργων της

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και το 35,4% των ανέργων όλης της Περιφέρειας Κρήτης



Γιατί μια Στρατηγική Ανθεκτικότητας?

Το διακύβευμα είναι, αν το Ηράκλειο μπορέσει να ισχυροποιήσει τις δυνάμεις του, αλλά και να

δράσει προνοητικά και έξυπνα προκειμένου να δημιουργήσει συστήματα ανθεκτικά και ανοικτά

προς τους πολίτες, για να αντιμετωπίζουν τις απειλές και ανεπάρκειες αλλά και να μετατρέψουν

την πόλη σε μια ανθεκτική, αυτόνομη και επιτυχημένη κοινωνία

Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας ανοίγει το δρόμο για μια πόλη έξυπνη που προνοεί

εφαρμόζοντας μια σειρά δράσεων που αντιμετωπίζουν κρίσιμα θέματα ασφάλειας

ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν διαδικασίες αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων.

Το σχέδιο της Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μια σειρά διακριτών και αλληλένδετων

δράσεων με ξεκάθαρο όραμα με σκοπό την αντιμετώπιση των αναπάντεχων κρίσεων

και χρόνιων πιέσεων που αντιμετωπίζει ή δύναται να αντιμετωπίσει η πόλη.



Η πρωτοβουλία «100 Ανθεκτικές Πόλεις» του Ιδρύματος Rockefeller (100RC)

δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις πόλεις παγκοσμίως να γίνουν πιο

ανθεκτικές απέναντι στις φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που

αποτελούν καίρια ζητήματα του 21ου αιώνα.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2013 με μια ομάδα 32 πόλεων. To 2014 έγιναν 330

νέες αιτήσεις από 94 χώρες για τη δεύτερη ομάδα και ανακοινώθηκαν οι 35

πόλεις του δεύτερου γύρου τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Η τρίτη πρόκληση

για τις ανθεκτικές πόλεις έκλεισε το Νοέμβριο του 2015 και ανακοινώθηκε η

τελική ομάδα πόλεων τον Μάιο του 2016.

Ορισμός της Αστικής Ανθεκτικότητας

Αστική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και δομών μιας πόλης να

επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις και τις καταστάσεις

έκτακτης ανάγκης που τυχόν αντιμετωπίζουν. (Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας, Arup/ Rockefeller Foundation

2014).

Χρόνιες Πιέσεις

Προκλήσεις που αποδυναμώνουν τον ιστό μιας πόλης σε ημερήσια ή κυκλική βάση (πχ αύξηση της στάθμης της θάλασσας,

ανεργία και βαθύτερη κοινωνική ανισότητα).

Αιφνίδιες και Απρόσμενες Κρίσεις

Ξαφνικά γεγονότα που απειλούν μια πόλη (πχ. σεισμοί, κύματα καύσωνα και ηλεκτρονικό έγκλημα

Αστική Ανθεκτικότητα και οι 100 Ανθεκτικές Πόλεις



• Κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις
– Κοινόχρηστοι χώροι

– Ποιότητα περιβάλλοντος & ρύπανση 

– Απρόσμενες και μεγάλες κρίσεις (σεισμοί, κρίσεις λόγω 
περιβαλλοντικής αλλαγής, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, 
πυρκαγιές)

• Δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις
– Πληθυσμιακές και δημογραφικές προκλήσεις

– Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

– Εξαρτήσεις

• Οικονομικές προκλήσεις
– Απασχόληση – Ανεργία

Οι προκλήσεις του Ηρακλείου



Σχετικά με τις 100 Ανθεκτικές πόλεις

Οι 100 Ανθεκτικές Πόλεις, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller (100RC), έχει σκοπό να υποστηρίξει εκατό πόλεις ανά τον κόσμο

ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στις φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις του 21ου αιώνα: έξαρση της αστυφιλίας,

της κλιματικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης.

Το πρόγραμμα «100 Resilient Cities» υποστηρίζει την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της αστικής ανθεκτικότητας, τόσο ως προς

απρόσμενες κρίσεις όπως είναι οι σεισμοί, πλημμύρες, επιδημίες κτλ., όσο και προς χρόνιες πιέσεις – (όπως είναι η οικονομική ύφεση

και η ανεργία, ένα αναποτελεσματικό σύστημα δημόσιων μεταφορών ή ύδρευσης), που εξασθενούν τον αστικό ιστό, μέρα με τη μέρα

ή σε περιοδική βάση. Αντιμετωπίζοντας απρόσμενες κρίσεις και χρόνιες πιέσεις, η πόλη αντιδρά καλύτερα σε ανεπιθύμητα συμβάντα

και εμφανίζεται περισσότερο ικανή να προσφέρει, τουλάχιστον, τις βασικές παροχές και αστικές λειτουργίες για όλους, σε καλούς και

κακούς καιρούς. Στις πόλεις που έχουν επιλεγεί και συμμετέχουν στο δίκτυο 100RC παρέχονται πόροι ώστε να καταρτίσουν έναν οδικό

χάρτη προς την ανθεκτικότητα. Ειδικότερα τους παρέχεται υποστήριξη ως προς τέσσερις διαφορετικούς άξονες:

1. Οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη για τη θέσπιση

μίας νέας, καινοτόμου θέσης στην δημοτική

διακυβέρνηση, και ειδικότερα την πρόσληψη του/της

Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας, ο/η οποίος/α θα

ηγηθεί του εγχειρήματος για την υποστήριξη της

ανθεκτικότητας του κάθε δήμου.

2. Υποστήριξη από εμπειρογνώμονες με στόχο την

ανάπτυξη στιβαρής στρατηγικής ανθεκτικότητας.

3. Πρόσβαση σε εργαλεία, παρόχους υπηρεσιών και

εταίρους από τον ιδιωτικό, δημόσιο και μη-

κερδοσκοπικό τομέα, οι οποίοι είναι σε θέση να

βοηθήσουν τις πόλεις να αναπτύξουν και να

εφαρμόσουν στρατηγικές αστικής ανθεκτικότητας.

4. Συμμετοχή στο παγκόσμιο δίκτυο 100 πόλεων-

μελών που μπορούν να μάθουν και να βοηθήσουν η

μία την άλλη.

Μέσα από αυτές τις παροχές το 100RC αποσκοπεί όχι μόνο στο να βοηθήσει συγκεκριμένες πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές, αλλά 

και στο να δώσει εναύσματα και να διευκολύνει σε παγκόσμιο επίπεδο πρακτικές ανάπτυξης της αστικής ανθεκτικότητας



Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας

Το Πλαίσιο Αστικής Ανθεκτικότητας (ΠΑΑ) είναι ένα μοναδικό

εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Arup μέσα από εκτενή έρευνα

των λειτουργιών πολλών και διαφορετικών πόλεων με την υποστήριξη

του ιδρύματος Rockefeller.

Παρέχει ένα πρίσμα μέσα από το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητή

τόσο η πολυπλοκότητα των λειτουργιών των σύγχρονων πόλεων, όσο

και οι άξονες ανάπτυξης που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητά τους.



Μια ανθεκτική πόλη διαθέτει επτά ιδιότητες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον τρόπο

λειτουργίας μιας πόλης αλλά και κάθε συστήματος, υπηρεσίας ή φυσικών ή άλλων πόρων

της πόλης. Τα ανθεκτικά συστήματα αντιστέκονται, ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται

καλύτερα σε κρίσεις και πιέσεις γιατί έχουν τις εξής ιδιότητες:

Είναι αναστοχαστικά: χρησιμοποιούν την υφιστάμενη εμπειρία για να τεκμηριώσουν μελλοντικές

αποφάσεις

Είναι ευρηματικά: αναγνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους εκμετάλλευσης των πόρων

Είναι συμμετοχικά: δίνουν προτεραιότητα στην ευρεία διαβούλευση ώστε να δημιουργήσουν αίσθημα

κοινής συμμετοχής στις αποφάσεις

Είναι ολοκληρωμένα: αποτελούνται από πολλά διαφορετικά συστήματα και θεσμούς

Είναι εύρωστα: καλοσχεδιασμένα, με καλή διάρθρωση και διαχείριση

Είναι πλεονασματικά: διαθέτουν εφεδρικές δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά και

μόνον για την αντιμετώπιση διαταραχών

Είναι ευέλικτα: είναι πρόθυμα και ικανά να υιοθετούν εναλλακτικές στρατηγικές για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στην αλλαγή των συνθηκών.

Ιδιότητες Ανθεκτικότητας



Μέχρι το 2030, το Ηράκλειο θέλει να γίνει μια πόλη ανθεκτική, με ασφαλές περιβάλλον

ανάπτυξης της ζωή, με ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, αποτελεσματικές

υποδομές κοινωνικής στήριξης, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, ισχυρές δομές και

υπηρεσίες δια βίου μάθησης, προστασία της απασχόλησης και οργανωμένες δομές

πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών

Ένα όραμα για

το Ηράκλειο



Προσδιορίζοντας το 

Ηράκλειο…



SWOT Analysis

• Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ)

• Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Συντονισμού & Εποπτείας πολεοδομικού & χωροταξικού Σχεδιασμού

• Υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας γεωπληροφορικής για την υπηρεσία πρασίνου

• Ύπαρξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Ηρακλείου

• Έξυπνα Συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας και πληροφόρησης

• Δημοτικό Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών

• Λειτουργία τοπικών κέντρων ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο

• Λειτουργία «Κομβικού Σημείου Επαφής Δήμου Ηρακλείου» (ΚΟ.Σ.Ε.)

• Ύπαρξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σύμφωνο Δημάρχων)

• Σημαντική εμπειρία σε πιλοτικά έργα για βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε δημοτικά ακίνητα

• Δράσεις για την προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

• Σημαντική κάλυψη των απαιτήσεων στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων

• Πολεοδομική Χωροταξική Οργάνωση με την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης και επέκταση του

• Παρεμβάσεις για τη δημιουργία επιπλέον Κοινωφελών & Κοινόχρηστων Χώρων

• Εφαρμογή Επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής

• Λειτουργία του γραφείου πληροφόρησης (info point)

• Εφαρμογή δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας ισότητας των δυο φύλων

• Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

• Οργανωμένες υφιστάμενες υπηρεσίες, δομές και προγράμματα στον τομέα της πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής

• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Forum για την Αστική Ασφάλεια

• Λειτουργία πρότυπων δομών κοινωνικής στήριξης (Κέντρο Αστέγων, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο,

Κοινωνικό συσσίτιο)

• Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών

• Σχεδιασμός και Οργάνωση δράσεων υπέρ της προστασίας και της κοινωνικής στήριξης ανηλίκων

• Δωρεάν Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δ. Ηρακλείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων

• Άνοδος του επιπέδου τεχνογνωσίας κυρίως των νέων αγροτών

• Ύπαρξη διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιστού, με δυνατότητες ανάπτυξης και διάχυσης καινοτομιών

• Προσέλκυση εργατικού δυναμικού από όλη τη χώρα

S



SWOT Analysis

• Ηχορύπανση πόλης (ιδιαίτερα εντός αστικού κέντρου) και συνέπειες της στην ποιότητα ζωής

• Εκτεταμένες ζώνες υποβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος

• Αυθαίρετη δόμηση και έλλειψη κοινόχρηστων χώρων

• Αυξανόμενη οικιστική πόλωση στο βόρειο παραλιακό μέτωπο

• Έντονες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον

• Ανεπάρκειες και καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των τεχνικών υποδομών μητροπολιτικής κλίμακας

• Χαμηλός βαθμός ζήτησης στις νέες τεχνολογίες, κυρίως στους κλάδους της αγροτικής οικονομίας

• Υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο

• Εποχικό έλλειμμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς για την ηλεκτρική ενέργεια

• Έλλειψη ολοκληρωμένων σχεδίων και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, σεισμών και διάβρωσης ακτών

• Κατακερματισμός αρμοδιοτήτων με επικαλύψεις και αδυναμία συντονισμού

• Υψηλή σεισμικότητα της περιοχής

• Συνεχιζόμενη φθορά των αστικών κέντρων και των παραλιακών ζωνών

• Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση νέων πολεοδομικών χωροταξικών ρυθμίσεων ή και η προσαρμογή των υφιστάμενων

• Αδυναμία εξασφάλισης ιδίων πόρων για εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού

• Χρόνια προβλήματα στέγασης για ορισμένα σχολεία κυρίως της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης

• Έλλειψη κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε ορισμένους τομείς (πχ παιδιά και άστεγοι)

• Αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες κυρίως σε βρεφονηπιακές ηλικίες

• Αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας ή και άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

• Μικρός αριθμός επιχειρήσεων έντασης γνώσης και περιορισμένη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων

• Έλλειψη εξειδίκευσης και στόχευσης

• Αδυναμία στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε κατεύθυνση εξωστρέφειας

• Έλλειψη ισχυρής διασύνδεσης του ερευνητικού δυναμικού με την παραγωγική και μεταποιητική διαδικασία

• Αυξημένος δείκτης ανεργίας

• Μικρός αριθμός επιχειρήσεων έντασης γνώσης και περιορισμένη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.

• Έλλειψη σχεδίων αξιοποίησης του συστήματος Ε+Τ και προώθησης της καινοτομίας.

• Έλλειψη διαθεσιμότητας κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου

W



SWOT Analysis
• Νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιο για την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεως γης

• Εφαρμογή του σχεδίου πόλης και έγκριση νέων επεκτάσεων όπου θεωρείται απαραίτητο

• Προώθηση κανονιστικής πράξης - Θεσμοθέτηση Ρυμοτόμησης της Παλιάς Πόλης

• Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

• Ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών & συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς

για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των σημαντικών οικολογικά περιοχών

• Δράσεις και παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας για σωστό & βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό

• Να καταστεί το Ηράκλειο Ανθεκτική Πόλη (Resilient City)

• Μεγέθυνση της ευαισθησίας και της συμμετοχής του πληθυσμού σε ζητήματα καθημερινότητας

• Προώθηση μελετών παλιάς πόλης, ενετικών τειχών και οικισμών

• Δράσεις & παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των ακτών

• Εμπλουτισμός παράκτιας βλάστησης

• Δράσεις εναρμόνισης αστικού πρασίνου με το φυσικό περιβάλλον

• Προώθηση μελετών ανάλυσης τρωτότητας και κινδύνων σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές και τις φυσικές καταστροφές

• Προώθηση κατά προτεραιότητα των ΑΠΕ και της πράσινης ανάπτυξης

• Προετοιμασία και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΣΕΣ 2014 – 2020

• Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής

• Εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑΚ)

• Ανάπτυξη διασυνδέσεων πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα με ΤΠΕ

• Σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές

• Ύπαρξη τεχνολογικών εφαρμογών που διευκολύνουν την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων

• Ανάγκη επικαιροποίησης του κανονισμού καθαριότητας

• Γνωριμία με τον πολιτισμό του Ηρακλείου

• Ενίσχυση της ευαισθησίας & της συμμετοχής του «επιχειρηματικού κόσμου» σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής

• Προώθηση προγραμμάτων και πολιτικών που ενισχύουν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρόληψη και

προαγωγή υγείας, την παιδεία και δια βίου μάθηση

• Προώθηση δικτύωσης και συνεργασιών ανάμεσα σε τοπικούς φορείς δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα

• Δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

• Υψηλό επίπεδο της πρωτοποριακής ερευνητικής εργασίας σημαντικών ιδρυμάτων της περιοχής

• Ανταλλαγή εμπειριών και στρατηγικές συνεργασίες με άλλους Δήμους

• Αναζήτηση Πράσινων Καινοτόμων Τεχνολογιών

Ο



SWOT Analysis

• Περιβαλλοντική υποβάθμιση και ερημοποίηση του φυσικού τοπίου

• Σημαντικές οι οικολογικές πιέσεις που δέχεται το φυσικό περιβάλλον

• Αλλοίωση παραδοσιακής οικιστικής δομής λόγω αυθαίρετης δόμησης σε αναπτυσσόμενες περιοχές του Δήμου

• Ολοένα αυξανόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή

• Οξύ πρόβλημα αυθαιρέτων κτισμάτων

• Δυσμενής κοινωνικό – οικονομική συγκυρία

• Η ανάγκη εισαγωγής υλικών προσαρμοσμένων στις βιοκλιματικές απαιτήσεις που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το

κόστος των τεχνικών έργων

• Αποσπασματικότητα επιχειρησιακού σχεδιασμού και εφαρμογών διαχείρισης κινδύνων

• Καθυστερήσεις στις απαιτούμενες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και λοιπών αδειοδοτήσεων λόγω της ειδικής φύσης

των παρεμβάσεων

• Όξυνση κοινωνικών ανισοτήτων

• Διαπιστωμένη αυξανόμενη ένταση (ποσοτικά και ποιοτικά) του φαινομένου της φτώχειας σε τοπικό επίπεδο

• Επιδείνωση κοινωνικό – οικονομικού περιβάλλοντος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης

• Έλλειψη συντονισμού και αποσπασματικότητα των δράσεων μεμονωμένων φορέων, συλλόγων και ομάδων σε τοπικό

επίπεδο και έλλειψη κοινής δράσης και συμμετοχής

• Κλείσιμο κάποιων σχολικών μονάδων λόγω μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης

• Εγκατάλειψη της ενδοχώρας του Δήμου από τη νεολαία

• Δημοσιονομική δυσχέρεια με ενδεχόμενο μεσοπρόθεσμο περιορισμό χρηματοδότησης παρεμβάσεων στους τομείς

πολιτισμού & αθλητισμού

• Περιορισμένη δυνατότητα συνέχισης και βελτίωσης προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας χωρίς κρατική και κοινοτική

χρηματοδότηση

• Διεύρυνση καθορισμού ζωνών Τεχνολογικού Πάρκου για τη δημιουργία νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και υποδομών

• Δυσμενής κοινωνικό – οικονομική συγκυρία

• Έλλειψη κουλτούρας στη συνεργασία και ισχνή διασύνδεση ερευνητικού και επιχειρηματικού χώρου

Τ



Ανθεκτική Ταυτότητα Ηρακλείου



Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας του Ηρακλείου στηρίζεται στον επιχειρησιακό

προγραμματισμό του Δήμου και συγκροτείται γύρω από τρεις (3) βασικούς

άξονες προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν συνολικά δέκα (10) στόχους

Στρατηγική Ανθεκτικότητας: Πυλώνες, Στόχοι και Δράσεις



Α. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ

Ο Δήμος Ηρακλείου προσδοκά να επιτύχει υψηλό επίπεδο ποιοτικής

εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για όλες τις κοινωνικές ομάδες,

προκειμένου να κινητοποιηθεί το σύνολο της επιστημονικής γνώσης και

να αντιμετωπισθούν οι αναδυόμενες κοινωνικές και ηθικές προκλήσεις,

ενθαρρύνοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία και θέτοντας στέρεες

βάσεις διαπολιτισμικού διαλόγου και οικοδόμησης μιας κοινωνίας με

βάση τη γνώση (inclusive knowledge societies)



ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Α. ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Η ΠΟΛΗ 

ΜΑΘΑΙΝΕΙ

Α.1. Προώθηση Δια Βίου Μάθησης 

& Σύγχρονες Εκπαιδευτικές 

Πρακτικές 

Α.1.1 Διερεύνηση αναγκών Δια Βίου Μάθησης που θα επιτρέψει στην αποτελεσματική χρήση των ICTs στους κρίσιμους τομείς:

αγροδιατροφικός τομέας, τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον, ποιότητα ζωής.

Α.1.2 Σχεδιασμός & διοργάνωση προγραμμάτων ΔΒΜ για την αποτελεσματική χρήση των ICTs

Α.1.3 Εμπλοκή της μαθητικής κοινότητας σε καινοτόμες δράσεις, όπως το μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας.

Α.1.4 Ενίσχυση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου

Α.1.5 Ανάπτυξη ψηφιακής κοινότητας μάθησης στο Δήμο

Α.1.6 Δημιουργία προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου

Α.1.7 Διοργάνωση σεμιναρίων / ημερίδων / συνεδρίων σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση και την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

A.1.8 Σχεδιασμός & Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς δια βίου μάθησης & συνεχούς κατάρτισης με τη χρήση ηλεκτρονικών

υπολογιστών σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες του Δήμου

Α.2. Σύνδεση της Μάθησης με τον 

Πολιτισμό & τις Τοπικές 

Κοινότητες

Α.2.1 Ίδρυση χώρων μάθησης με βάση την κοινότητα και την παροχή πόρων για την εκμάθηση σε οικογένειες και τις κοινότητες.

Α.2.2 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την αναγνώριση της ιστορίας και του πολιτισμού της κοινότητας και των τοπικών τρόπων γνώσης και

μάθησης ως μοναδικών και πολύτιμων πόρων.

Α.2.3 Αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού σε πλαισίωση ανοικτών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με παροχή κινήτρων

έκφρασης συλλογικών πρωτοβουλιών.

Α.2.4 Σχεδιασμός παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης

Α.2.5 Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την υποστήριξη των χειροτεχνικών επιχειρήσεων.

Α.2.6 Προώθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης με στόχο την ανάδειξη σημαντικών χώρων πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, όπως η

Βικελαία Βιβλιοθήκη και το Πολιτιστικό Κέντρο.

Α.2.7 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου

της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.

Α.2.8 «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά και την Κοινωνία»

Α.3.Σύνδεση της Μάθησης με τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον –

Επιχειρηματικότητα –

Απασχόληση 

Α.3.1 Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας

Α.3.2 Υποστήριξη των νέων ερευνητών με έμφαση στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος

Α.3.3 Ίδρυση Κέντρων Συμβουλευτικής στήριξης επιχειρήσεων, προώθησης & προβολής των τοπικών επιχειρήσεων με την χρήση των νέων

τεχνολογιών ΤΠΕ

Α.3.4 Ενίσχυση της ηλεκτρονικής δικτύωσης και ψηφιακής συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης

Α.3.5 Ανάπτυξη συνεργασιών με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηρακλείου για την εισαγωγή τεχνογνωσίας στους επιχειρηματίες των

τοπικών κοινοτήτων του Δήμου

Α.3.6 Ενίσχυση της Λειτουργίας των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Α.3.7 Ενημέρωση ανέργων σε θέματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Α.3.8 Ενέργειες κατάρτισης και επιμόρφωσης των μικρό – μεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα νέων τεχνολογιών και νέων μορφών

εργασίας.

Α.4.Αξιοποίηση της Δια Βίου 

Μάθηση – Ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης και 

συμμετοχής

Α.4.1 Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, στα ΚΔΒΜ, σε ΚΕΚ, κτλ

Α.4.2 Προώθηση μεταναστών και ΡΟΜΑ σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α.4.3 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Α.4.4 Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες



Στόχος Α.1: Προώθηση Δια Βίου Μάθησης & σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές 

• Ανάπτυξη πρακτικών και τεχνικών ΔΒΜ, σε όλες τις περιοχές και για όλους τους δημότες, με σκοπό τη

δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη χρήση όλων των σύγχρονων πρακτικών εκπαίδευσης και

μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων τεχνολογιών ΤΠΕ.

• Προώθηση συνεχούς κατάρτισης και εύκολης πρόσβασης στη σύγχρονη εξειδίκευση, μέσα από την

ανάπτυξη διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πόρων μάθησης.

Στόχος Α.2: Σύνδεση της Μάθησης με τον Πολιτισμό & τις Τοπικές Κοινότητες

• Σύνδεση Μάθησης με τον Πολιτισμό και την Τοπική Κουλτούρα

• Ενίσχυση τοπικής οικονομίας και πολιτιστικής ευημερίας, με την ενεργή υποστήριξη της επιστήμης, της

τεχνολογίας και της καινοτομίας.

• Εξασφάλιση πρόσβασης σε ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες και

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αναψυχή και σωματική ψυχαγωγία.

Στόχος Α.3: Σύνδεση της Μάθησης με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον –

Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση

• Συνεχής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων προώθησης της μεταπτυχιακής και

διδακτορικής έρευνας

• Υποστήριξη νέων ερευνητών με σεμινάρια και προγράμματα συνεχούς κατάρτισης. Υλοποίηση

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας

Στόχος Α.4: Αξιοποίηση της Δια Βίου Μάθηση - Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και 

συμμετοχής

• Άμβλυνση εκπαιδευτικών ανισοτήτων & του κοινωνικού αποκλεισμού

• Άρση περιορισμών και εμποδίων από κάθε μορφής αναπηρία, εξίσωση των δικαιωμάτων και ισότιμη

συμμετοχή των μαθητών ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας στην κοινωνία της γνώσης και της

πληροφορίας.



Το Ηράκλειο προτίθεται να δημιουργήσει πρότυπες υπηρεσίες και δομές παροχής

υγείας και πρόνοιας, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλες τις διακρίσεις και τυχόν

ανισότητας στον κοινωνικό ιστό της πόλης και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή,.

ισορροπία και αλληλεγγύη προς όλες τις κοινωνικές ομάδες της πόλης,

προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ  



Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ

Β.1. Αξιοποίηση των πόρων της 

πόλης και υποστήριξη 

Β.1.1 Διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων & Ανάπτυξη νέων δομών - υπηρεσιών – δράσεων για την καταπολέμηση της

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Β.1.2 Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για ειδικές ομάδες όπως άστεγοι, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Γυναίκες,

Ηλικιωμένους, Ρομά, Μετανάστες, Χρήστες Ουσιών

Β.1.3 Δράσεις Στήριξης παιδιών

Β.1.4 Δράσεις Στήριξης ΑμΕΑ

Β.1.5 Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης δημοτών για θέματα κοινωνικής συνοχής & ισότιμης

μεταχείρισης

Β.1.6 Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την

προώθηση της κοινωνικής συνοχής

Β.1.7 Ανάπτυξη συνεργασιών με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και το σύνολο των τοπικών φορέων και υπηρεσιών για την

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου μας

Β.1.8 Προώθηση αθλητισμού σε όλες τις κοινωνικές ομάδες

Β.2 Προώθηση  της 

απασχόλησης και μείωση της 

ανεργίας όλων των κοινωνικών 

ομάδων

Β.2.1 Δημιουργία δημοτικής δομής συμβουλευτικής ανέργων σε συνεργασία με ΟΑΕΔ και τοπικές επιχειρήσεις

Β.2.2 Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς, επαγγελματικούς και

επιχειρηματικούς φορείς.

Β.2.3 Δράσεις κατάρτισης στους ανέργους της πόλης αλλά και σε εργαζόμενους των ΜμΕ που είναι εγκατεστημένες στον Δήμο

Β.2.4 Μελέτη Δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης – Προώθησης στην Απασχόληση Καταγραφή επιχειρήσεων, ανέργων, ειδικοτήτων με

Στόχο την διερεύνηση του προφίλ εργαζομένων, εταιρειών κ.λπ. για να φτιαχτεί πραγματική επανακατάρτιση προς ένταξη του δυναμικού

στην πραγματική οικονομία

Β.2.5 Στήριξη επαγγελματικής δραστηριότητας, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας με την διάδοση τεχνογνωσίας και πληροφόρησης,

πληροφόρηση μέσω διαδικτύου, ευέλικτες μορφές εργασίες.

Β.2.6 Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Επιχειρήσεων σε Θέματα Ευέλικτων Μορφών Εργασίας Καλλιέργεια της

προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, προώθηση συνεργασίας σε τοπικό

επίπεδο για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή

Β.2.7 Θεσμοθέτηση «Εβδομάδας Τοπικής Επιχειρηματικότητας». Ενίσχυση μέσω της προβολής της τοπικής επιχειρηματικότητας, αύξηση

καινοτομίας, δικτύωση επιχειρήσεων.

Β.3 Δόμηση κοινωνικών 

υπηρεσιών και πρότυπων 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας 

Β.3.1 Ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των δομών του Δήμου, ολοκλήρωση υποδομών και βελτίωση του επιπέδου παροχής

υπηρεσιών πρόνοιας.

Β.3.2 Δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης γονέων παιδιών με αναπηρία (εκπαιδευτικές δομές, δομές υποστήριξης, ειδίκευση και

εκμάθηση καθημερινών πρακτικών για την καλύτερη συμβίωση)

Β.3.3 Δημιουργία κοινωνικών δομών και υποδομών στήριξης φροντιστών και ατόμων τρίτης ηλικίας, ΑμΕΑ, ασθενών χρόνιων νοσημάτων

Β.3.4 Ενίσχυση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής - Ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία

με φορείς και υπηρεσίες

Β.3.5 Ανάπτυξη διαδημοτικών και κοινωνικών συνεργασιών για την αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

Β.4 Ενίσχυση της ταυτότητας του 

Δήμου και υποστήριξη νέων 

μορφών συμμετοχής

Β.4.1 Μελέτη για την προώθηση Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (PRE - Incubation)

Β.4.2 Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Β.4.3 Αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων, Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των τοπικών προϊόντων – Δημιουργία νέων θέσεων

απασχόλησης – προώθηση της επιχειρηματικότητας

Β.4.4. Σχεδιασμός & Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρέμβασης σε περιοχή του αστικού ή ημιαστικού κέντρου, η οποία δύναται να εστιάζει

σε μια περιοχή ή σε διάσπαρτες συνοικίες του Δήμου, με ποικίλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όπου παράλληλα δύναται να

χωροθετούνται και σημαντικοί πόλοι έλξης επισκεπτών με ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα διαχρονικής αξίας

Β.4.5 Δημιουργία κάρτας κατοίκου Ηρακλείου & σχεδιασμός Ολιστικής Ταυτότητας Πόλης.

Β.4.6 Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημιουργική Οικονομία



Β.1. Αξιοποίηση των πόρων της πόλης και υποστήριξη όλων των κοινωνικών

ομάδων

• Άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων και προώθηση της ίσης μεταχείριση προς όλες τις κοινωνικές ομάδες,

με έμφαση στους κοινωνικά ευάλωτους και ευπαθείς δημότες.

Β.2 Προώθηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας όλων των κοινωνικών

ομάδων

• Μείωση του επιπέδου ανεργίας, με δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

• Προώθηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευκαιριών εργασίας σε όλες τις κοινωνικές

ομάδες.

Β.3 Δόμηση κοινωνικών υπηρεσιών και πρότυπων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας

• Ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των δομών της

• Δημιουργία νέων δομών υποστήριξης διαφόρων κοινωνικών ομάδων με συγκεκριμένες ανάγκες και

προβλήματα.

• Προώθηση προληπτικής ιατρικής

Β.4 Ενίσχυση της ταυτότητας του Δήμου και υποστήριξη νέων μορφών συμμετοχής

• Ενίσχυση της ταυτότητας για την δημιουργία μιας πόλης ανοικτής

• Ενίσχυση εμπιστοσύνης και συμμετοχής πολιτών

• Ενίσχυση συμμετοχής στην επιχειρηματική κοινότητα

• Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγικής κουλτούρας και της πολιτιστικής κληρονομιάς,



Ο Δήμος σκοπεύσει να εξορθολογήσει και θα αναβαθμίσει τις ικανότητες

«επιβίωσης» και «αντοχής» που διαθέτει η πόλη, να δημιουργήσει καινοτόμα

συστήματα ασφάλειας για τους κατοίκους, τις τοπικές κοινότητες, τις γειτονιές και το

σύνολο της κοινωνίας, υποστηρίζοντας συνεργατικές δομές επικοινωνίας και

αλληλεπίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων και χρόνιων πιέσεων

Γ. ΑΣΦΑΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ΠΟΛΗ ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ



Γ. ΑΣΦΑΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 

Η ΠΟΛΗ ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ

Γ.1 Ενίσχυση του προγραμματισμού ενόψει σοβαρών κρίσεων

Γ.1. Σχέδια Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων

Γ.1.2 Χάραξη Πολιτικών με Βάση Πιθανά Σενάρια Κρίσεων

Γ.1.3 Μητροπολιτικό Ηράκλειο και Άλλες Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις

Γ.1.4 Μελέτες & Δράσεις Προαγωγής της Έννοιας της Ανθεκτικότητας

Γ.1.5 Απόσυρση Παλαιών Κτιρίων (Μείζον Έργο Ανθεκτικότητας)

Γ.2 Ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης και του Ρόλου των Τοπικών 

κοινοτήτων

Γ.2.1 Εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών ώστε να βελτιωθεί 

η διαχείριση  του Δήμου και οι ίδιοι οι δημότες να συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση πολιτικών

Γ.2.2 Ενίσχυση και προώθηση της συνεργασίας

Γ.1 Ενίσχυση του προγραμματισμού ενόψει σοβαρών κρίσεων

• Εξορθολογισμός & αναβάθμιση ικανοτήτων «επιβίωσης» και «αντοχής» της πόλης

• Οικοδόμηση εμπιστοσύνης & ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες

Γ.2 Ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης και του Ρόλου των Τοπικών κοινοτήτων 

• Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων διοίκησης & αποκέντρωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

των δημοσίων υπαλλήλων

• Νέοι τρόποι ενημέρωσης & επικοινωνίας ώστε να ακούγονται όλες οι πλευρές, να γεφυρωθούν τυχόν

χάσματα, να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη



Δράσεις Υλοποίησης Στρατηγικής



Στόχος Α.1: Προώθηση Δια Βίου Μάθησης & σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.1.1 Διερεύνηση αναγκών ΔΒΜ που θα επιτρέψει

στην αποτελεσματική χρήση των ICTs στους κρίσιμους

τομείς της οικονομίας

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας, InfoPoint,

Δημοσκόπιο
Δημοτική Χρηματοδότηση Βραχυπρόθεσμο

Α.1.2 Σχεδιασμός και διοργάνωση προγραμμάτων

ΔΒΜ για την αποτελεσματική χρήση των ICTs,

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ΔΒΜ του Δήμου

Ηρακλείου.

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας, InfoPoint,

Δημοσκόπιο

Εθνική Χρηματοδότηση ,ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση, Δημοτική 

Χρηματοδότηση

Μεσοπρόθεσμο

Α.1.3 Εμπλοκή της μαθητικής κοινότητας σε

καινοτόμες δράσεις, όπως το μαθητικό φεστιβάλ

ψηφιακής δημιουργίας.

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας, InfoPoint,

Δημοσκόπιο, ΚΕΣΑΝ, Πολιτισμικό Συνεδριακό Κέντρο, ΔΕΠΤΑΗ
Δημοτική Χρηματοδότηση Μακροπρόθεσμο

Α.1.4 Ενίσχυση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου

Μάθησης του Δήμου

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ

Εθνική Χρηματοδότηση ,ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση

Μακροπρόθεσμο

Α.1.5 Ανάπτυξη ψηφιακής κοινότητας μάθησης στο

Δήμο

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Συμβουλευτικός

Σταθμός Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ,

ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΙΕΚ, InfoPoint, Δημοσκόπιο

Εθνική Χρηματοδότηση, ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση

Μακροπρόθεσμο

Α.1.6 Δημιουργία προγραμμάτων εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης στο Κέντρο Δια Βίου

Μάθησης του Δήμου

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ

Δημοτική Χρηματοδότηση Μεσοπρόθεσμο

Α.1.7 Διοργάνωση σεμιναρίων / ημερίδων /

συνεδρίων σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση και την Εξ

Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ

Δημοτική Χρηματοδότηση Μεσοπρόθεσμο

A.1.8 Σχεδιασμός & Υλοποίηση προγραμμάτων

συνεχούς δια βίου μάθησης & συνεχούς κατάρτισης με

τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε συνεργασία

με τις τοπικές κοινότητες του Δήμου

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας, InfoPoint,

Δημοσκόπιο, ΚΕΣΑΝ, ΔΕΠΤΑΗ, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί

Σύμβουλοι, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και

Προσανατολισμού, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ, ΙΕΚ

Δημοτική Χρηματοδότηση Μεσοπρόθεσμο



Στόχος Α.2: Σύνδεση της Μάθησης με τον Πολιτισμό & τις Τοπικές Κοινότητες

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.2.1 Ίδρυση χώρων μάθησης με βάση την κοινότητα και την

παροχή πόρων για την εκμάθηση σε οικογένειες και τις

κοινότητες.

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύλλογοι

Γονέων, Εθελοντές, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Προώθησης

Επιχειρηματικότητας

Δημοτική και Ιδιωτική 

Χρηματοδότηση 
Μεσοπρόθεσμο

Α.2.2 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την αναγνώριση της ιστορίας

και του πολιτισμού της κοινότητας και των τοπικών τρόπων

γνώσης και μάθησης ως μοναδικών και πολύτιμων πόρων.

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

InfoPoint, Δημοσκόπιο, ΚΕΣΑΝ, Πολιτισμικό Συνεδριακό Κέντρο,

ΔΕΠΤΑΗ, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύλλογοι Γονέων, Εθελοντές,

ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Προώθησης Επιχειρηματικότητας, Μουσεία,

Εφορεία Αρχαιοτήτων, σύλλογοι, θέατρα, καλλιτεχνικοί οργανισμοί,

ιδρύματα

Δημοτική Χρηματοδότηση Βραχυπρόθεσμο

Α.2.3 Αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού σε

πλαισίωση ανοικτών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με παροχή

κινήτρων έκφρασης συλλογικών πρωτοβουλιών

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, InfoPoint, Δημοσκόπιο,

ΚΕΣΑΝ, Πολιτισμικό Συνεδριακό Κέντρο, ΔΕΠΤΑΗ, Σχολικοί

Σύμβουλοι, Σύλλογοι Γονέων, Εθελοντές, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα

Προώθησης Επιχειρηματικότητας, Μουσεία, Εφορεία Αρχαιοτήτων,

σύλλογοι, θέατρα, καλλιτεχνικοί οργανισμοί, ιδρύματα

Δημοτική και Ιδιωτική 

Χρηματοδότηση 
Μεσοπρόσθεσμο

Α.2.4 Σχεδιασμός παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της

πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, InfoPoint, Δημοσκόπιο,

ΚΕΣΑΝ, Πολιτισμικό Συνεδριακό Κέντρο, ΔΕΠΤΑΗ, Σχολικοί

Σύμβουλοι, Σύλλογοι Γονέων, Εθελοντές, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα

Προώθησης Επιχειρηματικότητας, Μουσεία, Εφορεία Αρχαιοτήτων,

σύλλογοι, θέατρα, καλλιτεχνικοί οργανισμοί, ιδρύματα,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ, ΙΕΚ

Εθνική & Δημοτική 

Χρηματοδότηση 
Μακροπρόθεσμο

Α.2.5 Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την

υποστήριξη των χειροτεχνικών επιχειρήσεων.

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, InfoPoint, Δημοσκόπιο,

ΚΕΣΑΝ, Πολιτισμικό Συνεδριακό Κέντρο, ΔΕΠΤΑΗ, Κέντρα

Προώθησης Επιχειρηματικότητας, Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ, ΙΕΚ

Εθνική & Δημοτική 

Χρηματοδότηση, ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού

Μεσοπρόθεσμο

Α.2.6 Προώθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης με στόχο την

ανάδειξη σημαντικών χώρων πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου,

όπως η Βικελαία Βιβλιοθήκη και το Πολιτιστικό Κέντρο.

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

InfoPoint, Δημοσκόπιο, ΚΕΣΑΝ, Πολιτισμικό Συνεδριακό Κέντρο,

ΔΕΠΤΑΗ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύλλογοι Γονέων, Εθελοντές, ΜΚΟ,

ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Προώθησης Επιχειρηματικότητας, Μουσεία,

Εφορεία Αρχαιοτήτων, σύλλογοι, θέατρα, καλλιτεχνικοί οργανισμοί,

ιδρύματα

Εθνική & Δημοτική 

Χρηματοδότηση, ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού

Μεσοπρόθεσμο 

Α.2.7 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και

επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας,

InfoPoint, Δημοσκόπιο, ΚΕΣΑΝ, Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης. Σχολικοί Σύμβουλοι, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων,

Εθνική & Δημοτική 

Χρηματοδότηση, ΕΠ 
Μακροπρόθεσμο 



Στόχος Α.3: Σύνδεση της Μάθησης με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον –

Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.3.1 Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού

δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής

έρευνας

Αντιδημαρχίες, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΑΕΙ,

ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ,

Δημοτική και Ιδιωτική Χρηματοδότηση,

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών,

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα

Μακροπρόθεσμο

Α.3.2 Υποστήριξη των νέων ερευνητών με έμφαση

στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος

Αντιδημαρχίες, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΑΕΙ,

ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ,

Δημοτική και Ιδιωτική Χρηματοδότηση,

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών,

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα

Μακροπρόθεσμο

Α.3.3 Ίδρυση Κέντρων Συμβουλευτικής στήριξης

επιχειρήσεων, προώθησης & προβολής των τοπικών

επιχειρήσεων με την χρήση των νέων τεχνολογιών

ΤΠΕ

Αντιδημαρχίες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ,

Εθελοντές, Κέντρα Προώθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ,

Μέντορες

Εθνική και Δημοτική Χρηματοδότηση Μεσοπρόθεσμο

Α.3.4 Ενίσχυση της ηλεκτρονικής δικτύωσης και

ψηφιακής συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων

για την προώθηση της απασχόλησης

Αντιδημαρχίες, InfoPoint, Δημοσκόπιο, ΙΤΕ, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ,

Εθελοντές, Κέντρα Προώθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ,

Μέντορες

Εθνική και δημοτική χρηματοδότηση, ΕΠ

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Μακροπρόθεσμο

Α.3.5 Ανάπτυξη συνεργασιών με τα εκπαιδευτικά

ιδρύματα του Ηρακλείου για την εισαγωγή

τεχνογνωσίας στους επιχειρηματίες των τοπικών

κοινοτήτων του Δήμου

Αντιδημαρχίες, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΑΕΙ,

ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ, InfoPoint, Δημοσκόπιο, Εθελοντές, Κέντρα

Προώθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες

Εθνική και δημοτική χρηματοδότηση, ΑΕΙ,

ΤΕΙ, Ερευντηικά Ιδρύμαα, ΕΠ Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού

Μεσοπρόθεσμο

Α.3.6 Ενίσχυση της Λειτουργίας των Κέντρων

Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αντιδημαρχίες, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Δομές

Πρόνοιας Επανένταξης Ανέργων, Συμβουλευτικός Σταθμός

Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΑΕΙ,

ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ, InfoPoint, Δημοσκόπιο, Εθελοντές, Κέντρα

Προώθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες

Εθνική Χρηματοδότηση Μεσοπρόθεσμο

Α.3.7 Ενημέρωση ανέργων σε θέματα κατάρτισης και

δια βίου μάθησης

Αντιδημαρχίες, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Δομές

Πρόνοιας Επανένταξης Ανέργων, Συμβουλευτικός Σταθμός

Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΑΕΙ,

ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ, InfoPoint, Δημοσκόπιο, Εθελοντές, Κέντρα

Προώθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες

Δημοτική Χρηματοδότηση Βραχυπρόθεσμο

Α.3.8 Ενέργειες κατάρτισης και επιμόρφωσης των

μικρό – μεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα νέων

τεχνολογιών και νέων μορφών εργασίας.

Αντιδημαρχίες, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Δομές

Πρόνοιας Επανένταξης Ανέργων, Συμβουλευτικός Σταθμός

Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΑΕΙ,

ΑΤΕΙ, ΙΤΕ, ΚΔΒΜ, InfoPoint, Δημοσκόπιο, Εθελοντές, Κέντρα

Προώθησες Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες

Εθνική και Ιδιωτική Χρηματοδότηση Βραχυπρόθεσμο



Στόχος Α.4: Αξιοποίηση της Δια Βίου Μάθηση - Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και

συμμετοχής

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.4.1 Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα

σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, στα ΚΔΒΜ, σε ΚΕΚ, κτλ

Αντιδημαρχία Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Καινοτομίας,

Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, InfoPoint, Δημοσκόπιο, Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων,

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, Δομές

Κοινωνικής Πρόνοιας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Εθελοντές

Δημοτική Χρηματοδότηση Μεσοπρόθεσμο 

Α.4.2 Προώθηση μεταναστών και ΡΟΜΑ σε προγράμματα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ), Συμβούλιο Ενταξης

Μεταναστών Δήμου Ηρακλείου, Αντιδημαρχία Παιδείας - Δια Βίου

Μάθησης - Καινοτομίας, Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας

Κοινωνικών Δομών - Μετανάστευσης, InfoPoint, Δημοσκόπιο,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί

Σύμβουλοι, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, Δομές

Κοινωνικής Πρόνοιας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Εθελοντές, Κέντρο

Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ, Κέντρο Ένταξης Μεταναστών

Εθνική & Δημοτική 

Χρηματοδότηση 
Μεσοπρόθεσμο

Α.4.3 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής

υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αντιδημαρχία Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Καινοτομίας,

Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης, InfoPoint,

Δημοσκόπιο, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί

Σύμβουλοι, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, Δομές

Κοινωνικής Πρόνοιας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Εθελοντές, Κοινωνική

Υπηρεσία Δήμου

Δημοτική Χρηματοδότηση, 

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
Μακροπρόθεσμο

Α.4.4 Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και

συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αντιδημαρχία Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Καινοτομίας,

Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης, InfoPoint,

Δημοσκόπιο, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί

Σύμβουλοι, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, Δομές

Κοινωνικής Πρόνοιας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Εθελοντές, Κοινωνική

Υπηρεσία Δήμου

Εθνική & Δημοτική 

Χρηματοδότηση 
Μακροπρόθεσμο



Β.1. Αξιοποίηση των πόρων της πόλης και υποστήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Β.1.1 Διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας

υφιστάμενων & Ανάπτυξη νέων δομών - υπηρεσιών –

δράσεων για την καταπολέμηση της  φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης -
Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Μεσοπρόθεσμο

Β.1.2 Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για ειδικές ομάδες 

όπως άστεγοι, θύματα trafficking, θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας, Γυναίκες, Ηλικιωμένους, 

Ρομά, Μετανάστες, Χρήστες Ουσιών

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης - ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, 

Εθελοντές, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, Κέντρα Κοινότητας,  Δομές 

Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, 

Εθνική & Δημοτική Μεσοπρόθεσμο

Β.1.3 Δράσεις Στήριξης παιδιών 

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης - Αντιδημαρχία 

Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Καινοτομίας, Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ΚΔΒΜ, Κέντρο Στήριξης Παιδιού 

και Οικογένειας 

Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Μεσοπρόθεσμο

Β.1.4 Δράσεις Στήριξης ΑμΕΑ

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης -, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, 

Εθελοντές, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, Κέντρα Κοινότητας 

Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Μεσοπρόθεσμο

Β.1.5 Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και

προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης δημοτών για

θέματα κοινωνικής συνοχής & ισότιμης μεταχείρισης

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης - ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, 

Εθελοντές, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου

Δημοτική Βραχυπρόθεσμο

Β.1.6 Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη 

συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την προώθηση 

της κοινωνικής συνοχής

Αντιδημαρχία Κοινωνκής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης - ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, 

Εθελοντές, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, ΑΕΙ, ΤΕΙ

Εθνική & Δημοτική Μακροπρόθεσμο

Β.1.7 Ανάπτυξη συνεργασιών με τα νομικά πρόσωπα

του Δήμου και το σύνολο των τοπικών φορέων και

υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη

αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τις

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου μας

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, 

Εθελοντές, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου

Εθνική & Δημοτική Μακροπρόθεσμο

Β.1.8 Προώθηση αθλητισμού σε όλες τις κοινωνικές 

ομάδες
Αντιδημαρχία Διοικητικών Υπηρεσιών - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς - ΚΕΠ Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Μεσοπρόθεσμο



Β.2 Προώθηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας όλων των κοινωνικών ομάδων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Β.2.1 Δημιουργία δημοτικής δομής συμβουλευτικής

ανέργων σε συνεργασία με ΟΑΕΔ και τοπικές

επιχειρήσεις

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών

Δομών - Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης

ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας,

ΟΑΕΔ, Μέντορες

Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Βραχυπρόθεσμο

Β.2.2 Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την

απασχόληση, σε συνεργασία με τους τοπικούς

κοινωνικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς

φορείς.

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών

Δομών - Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης,

ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας,

ΟΑΕΔ, Μέντορες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Εθνική & Δημοτική Μεσοπρόθεσμο

Β.2.3 Δράσεις κατάρτισης στους ανέργους της πόλης

αλλά και σε εργαζόμενους των ΜμΕ που είναι

εγκατεστημένες στον Δήμο

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών

Δομών - Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης,

ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας,

ΟΑΕΔ, Μέντορες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Βραχυπρόθεσμο

Β.2.4 Μελέτη Δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης –

Προώθησης στην Απασχόληση Καταγραφή

επιχειρήσεων, ανέργων, ειδικοτήτων με Στόχο την

διερεύνηση του προφίλ εργαζομένων, εταιρειών κ.λπ.

για να φτιαχτεί πραγματική επανακατάρτιση προς

ένταξη του δυναμικού στην πραγματική οικονομία

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών

Δομών - Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης -

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων & Ισότητας

των φύλων, Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Καινοτομίας, ΜΚΟ,

ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ,

Μέντορες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Μεσοπρόθεσμο

Β.2.5 Στήριξη επαγγελματικής δραστηριότητας,

ενίσχυση ανταγωνιστικότητας με την διάδοση

τεχνογνωσίας και πληροφόρησης, πληροφόρηση μέσω

διαδικτύου, ευέλικτες μορφές εργασίες.

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών

Δομών - Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης,

ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας,

ΟΑΕΔ, Μέντορες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Δημοτική Μεσοπρόθεσμο

Β.2.6 Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

των Επιχειρήσεων σε Θέματα Ευέλικτων Μορφών

Εργασίας Καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας των

επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής

εταιρικής ευθύνης, προώθηση συνεργασίας σε τοπικό

επίπεδο για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών

Δομών - Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης

ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας,

ΟΑΕΔ, Μέντορες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Εθνική & Δημοτική Βραχυπρόθεσμο

Β.2.7 Θεσμοθέτηση «Εβδομάδας Τοπικής

Επιχειρηματικότητας». Ενίσχυση μέσω της προβολής της

τοπικής επιχειρηματικότητας, αύξηση καινοτομίας,

δικτύωση επιχειρήσεων.

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών

Δομών - Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης,

ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας,

ΟΑΕΔ, Μέντορες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Εθνική & Δημοτική Μακροπρόθεσμο



Β.3 Δόμηση κοινωνικών υπηρεσιών και πρότυπων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας

υγείας
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Β.2.1 Δημιουργία δημοτικής δομής συμβουλευτικής ανέργων σε

συνεργασία με ΟΑΕΔ και τοπικές επιχειρήσεις

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ,

Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες

Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Βραχυπρόθεσμο

Β.2.2 Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση,

σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς, επαγγελματικούς

και επιχειρηματικούς φορείς.

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ,

Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες,

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και

Προσανατολισμού

Εθνική & Δημοτική Μεσοπρόθεσμο

Β.2.3 Δράσεις κατάρτισης στους ανέργους της πόλης αλλά και σε

εργαζόμενους των ΜμΕ που είναι εγκατεστημένες στον Δήμο

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ,

Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες,

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και

Προσανατολισμού

Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Βραχυπρόθεσμο

Β.2.4 Μελέτη Δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης – Προώθησης

στην Απασχόληση Καταγραφή επιχειρήσεων, ανέργων,

ειδικοτήτων με Στόχο την διερεύνηση του προφίλ εργαζομένων,

εταιρειών κ.λπ. για να φτιαχτεί πραγματική επανακατάρτιση

προς ένταξη του δυναμικού στην πραγματική οικονομία

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης - Τμήμα Κοινωνικής

Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων & Ισότητας των φύλων, Παιδείας - Δια

Βίου Μάθησης - Καινοτομίας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Πρόωθησης

Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων,

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Δημοτική, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Μεσοπρόθεσμο

Β.2.5 Στήριξη επαγγελματικής δραστηριότητας, ενίσχυση

ανταγωνιστικότητας με την διάδοση τεχνογνωσίας και

πληροφόρησης, πληροφόρηση μέσω διαδικτύου, ευέλικτες

μορφές εργασίες.

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ,

Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες,

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και

Προσανατολισμού

Δημοτική Μεσοπρόθεσμο

Β.2.6 Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των

Επιχειρήσεων σε Θέματα Ευέλικτων Μορφών Εργασίας

Καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και

ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης,

προώθηση συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο για βιώσιμη

ανάπτυξη στην περιοχή

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ,

Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες,

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και

Προσανατολισμού

Εθνική & Δημοτική Βραχυπρόθεσμο

Β.2.7 Θεσμοθέτηση «Εβδομάδας Τοπικής Επιχειρηματικότητας».

Ενίσχυση μέσω της προβολής της τοπικής επιχειρηματικότητας,

αύξηση καινοτομίας, δικτύωση επιχειρήσεων.

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών -

Μετανάστευσης, Διεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ,

Κέντρα Πρόωθησης Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες,

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, Κέντρο Συμβουλευτικής και

Προσανατολισμού

Εθνική & Δημοτική Μακροπρόθεσμο



Β.4 Ενίσχυση της ταυτότητας του Δήμου και υποστήριξη νέων μορφών συμμετοχής

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Β.4.1 Μελέτη για την προώθηση

Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (PRE -

Incubation)

Δήμος Ηρακλείου, δημοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΑΕΙ,

ΤΕΙ, ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Προώθησης

Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες

Β.4.2 Ενίσχυση γυναικείας

επιχειρηματικότητας

Δήμος Ηρακλείου, δημοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΑΕΙ,

ΤΕΙ, ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Προώθησης

Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες

Δημοτική χρηματοδότηση, 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Μακροπρόθεσμο

Β.4.3 Αξιοποίηση τοπικών

παραγωγικών πόρων, Ενίσχυση της

τοπικής οικονομίας και των τοπικών

προϊόντων – Δημιουργία νέων θέσεων

απασχόλησης – προώθηση της

επιχειρηματικότητας

Δήμος Ηρακλείου, δημοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΑΕΙ,

ΤΕΙ, ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κέντρα Προώθησης

Επιχειρηματικότητας, ΟΑΕΔ, Μέντορες, Κέντρο

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Δημοτική χρηματοδότηση, 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Μεσοπρόθεσμο

Β.4.4. Σχεδιασμός & Υλοποίηση

ολοκληρωμένων παρέμβασης σε

περιοχή του αστικού ή ημιαστικού

κέντρου, η οποία δύναται να εστιάζει

σε μια περιοχή ή σε διάσπαρτες

συνοικίες του Δήμου, με ποικίλα

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα,

όπου παράλληλα δύναται να

χωροθετούνται και σημαντικοί πόλοι

έλξης επισκεπτών με ιδιαίτερη

πολιτιστική ταυτότητα διαχρονικής

αξίας

Δήμος Ηρακλείου, Εμπορικές επιχειρήσεις, Οργανισμοί Κοινής

Ωφέλειας, Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Μουσεία, Εφορεία

Αρχαιοτήτων, σύλλογοι, θέατρα, καλλιτεχνικοί οργανισμοί,

ιδρύματα

Ίδιοι Πόροι, διαρθρωτικά 

ταμεία, σύμπραξη 

δημοσίου - ιδιωτικού 

τομέα, Ιδρύματα 

Μεσο - μακροπρόθεσμο

Β.4.5 Δημιουργία κάρτας κατοίκου

Ηρακλείου & σχεδιασμός Ολιστικής

Ταυτότητας Πόλης.

Δήμος Ηρακλείου, εμπορικές επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής

ωφέλειας

Δημοτική χρηματοδότηση, 

Ιδιώτες χορηγοί
Βραχυπρόθεσμο

Β.4.6 Στρατηγικό Σχέδιο για τη

Δημιουργική Οικονομία

Δήμος Ηρακλείου, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,

πολιτιστικοί φορείς, Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο

Πολιτισμού, ΙΤΕ

Ιδίοι Πόροι, διαρθρωτικά 

ταμεία, ΕΣΠΑ
Μεσοπρόθεσμο



Γ.1 Ενίσχυση του προγραμματισμού ενόψει σοβαρών κρίσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ

Γ.1. Σχέδια Ετοιμότητας και

Διαχείρισης Κρίσεων

Δήμος Ηρακλείου, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Κέντρο Μελετών 

Ασφάλειας, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 

Προστασίας (ΟΑΣΠ), Περιφέρεια Κρήτης, ερευνητικά 

Κέντρα

Ιδίοι Πόροι, Διαρθρωτικά Ταμεία, Πολιτική 

Προστασία ΕΕ
Βραχυπρόθεσμο

Γ.1.2 Χάραξη Πολιτικών με Βάση

Πιθανά Σενάρια Κρίσεων

Δήμος Ηρακλείου, Πανεπιστήμια και ερευνητικά 

ιδρύματα 
Ιδίοι Πόροι, Περιφερειακοί Πόροι Βραχυπρόθεσμο

Γ.1.3 Μητροπολιτικό Ηράκλειο &

Άλλες Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις

Δήμος Ηρακλείου, νομική υπηρεσία Δήμου, νομικοί 

εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακά και ερευνητικά 

ιδρύματα 

Ιδίοι Πόροι Μεσοπρόθεσμο

Γ.1.4 Μελέτες & Δράσεις

Προαγωγής της Έννοιας της

Ανθεκτικότητας

Δήμος Ηρακλείου, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 

ιδρύματα, δημοτικές διευθύνσεις, οργανισμοί κοινής 

ωφέλειας

Ιδίοι Πόροι Βραχυπρόθεσμο

Γ.1.5 Απόσυρση Παλαιών

Κτιρίων

Αρμόδιες δημοτικές διευθύνσεις, Περιφέρεια Κρήτης, 

Υπουργείο Ανάπτυξης, ιδιωτικός τομέας
Ιδίοι Πόροι, Διαρθρωτικά Ταμεία, ΕΣΠΑ

Μακροπρόθεσμ

ο



Γ.2 Ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης και του Ρόλου των Τοπικών κοινοτήτων 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γ.2.1 Εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών και 

έξυπνων τεχνολογιών για τη βελτίωση της 

διαχείρισης του Δήμου αλλά και από τους πολίτες 

για τη διαμόρφωση πολιτικών

Δήμος Ηρακλείου, δημοτικοί οργανισμοί,

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Ιδιωτικές

εταιρίες

Ιδίοι πόροι Μεσοπρόθεσμο 

Γ.2.2 Ενίσχυση και προώθηση της συνεργασίας

Δήμος Ηρακλείου, αρμόδιες δημοτικές

υπηρεσίες, ΜΚΟ, Κοινωνία των πολτών,

Ιδιωτικές εταιρίες, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά

Κέντρα,

Εθνικοί και δημοτικοί πόροι, Ιδιώτες χορηγοί,

Πανεπιστημιακά κονδύλια, Ερευνητικά

προγράμματα, προγράμματα

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Μέσο - Μακροπρόθεσμο



Παρακολούθηση & Αξιολόγηση



Κλίμακα
Χρηματοδοτικές 

Πηγές

Χωρικός 

Σχεδιασμός

Επιχειρησιακά 

Σχέδια

ΕΕ
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ευρώπη 2020

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ταμείο Συνοχής

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων

ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης

Τομεακά Επιχειρησιακά 

προγράμματα

Πρόγραμμα Δημόσιων 

Επενδύσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Περιφέρειας 

Κρήτης

Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης

Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση για τη Βιώσιμη 

Αστική Ανάπτυξη

Δήμος

Χ
ρ

ο
ν

ο
δ

ιά
γ

ρ
α

μ
μ

α

>15 έτη Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

>10 έτη

Στρατηγική 

Ανθεκτικότητας: 

Ηράκλειο 2030

5 έτη
Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015 -

2019

Ετήσια Προϋπολογισμό Τεχνικό Πρόγραμμα



Δείκτες Αξιολόγησης

Όλοι οι δείκτες αξιολόγησης παρουσιάζονται αναλυτικά στο 5ο Κεφάλαιο της Μελέτης




