
                       

 

                      

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η εφημερίδα του 2030 

Ο Δήμος Ηρακλείου δημοσιεύει το SDG Story που δημιούργησε στο πλαίσιο του 

έργου «Global Goals for Cities» - «Παγκόσμιοι Στόχοι για τις Πόλεις»  

 

Στο πλαίσιο του έργου, ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Τοπική Ομάδα 

Δράσης (Urbact Local Group) δημιούργησε το παραδοτέο SDG Story, που σκοπό έχει 

την αύξηση της ευαισθητοποίησης  των πολιτών σχετικά με τους 17 στόχους της 

Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και την προσπάθεια ενσωμάτωσης αυτών σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο του έργου, η Τοπική Ομάδα Δράσης (ULG), η οποία αποτελείται από 



                       

 

                      

πολίτες και φορείς του Ηρακλείου, συναντήθηκε τον Δεκέμβριο 2021 στο 

«Δημοσκόπιο» και συμμετείχε στο workshop όπου τα μέλη αυτής, οραματίστηκαν το 

Ηράκλειο του 2030. Ο «οραματισμός» των μελών της Τοπικής Ομάδας Δράσης 

μετουσιώθηκε σε μικρές ιστορίες από την καθημερινότητα του Ηρακλειώτη το 2030 

και οι οποίες αποτυπώθηκαν στο εξώφυλλο μίας εφημερίδας. Στη συνέχεια, η Τοπική 

Ομάδα Δράσης συναντήθηκε ξανά τον Ιανουάριο, όπου τα μέλη αυτής 

επεξεργάστηκαν το εξώφυλλο της εφημερίδας και πρότειναν διορθώσεις και 

αλλαγές. Το εξώφυλλο ολοκληρώθηκε και δημοσιεύεται σε δύο γλώσσες, στην 

Ελληνική και στην Αγγλική.  

Το SDG story μετουσιώνει επί της ουσίας το όραμα του Δήμου για ένα Ηράκλειο 

έξυπνο, ανθεκτικό και αξιοβίωτο. Ο Δήμος Ηρακλείου στοχεύει με την εφαρμογή του 

συμφώνου του Δημάρχου για την ενέργεια και το κλίμα, των σχεδίων ολοκληρωμένης 

αστικής παρέμβασης (ΣΟΑΠ), βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), των στρατηγικών  «Ηράκλειο – Έξυπνη Πόλη» και 

«Ανθεκτικότητας», του σχεδίου για τη Δια Βίου Μάθηση «Ηράκλειο – μια πόλη που 

μαθαίνει», του επιχειρησιακού σχεδίου  τουριστικής προβολής, του σχεδίου 

διαχείρισης αποβλήτων αλλά και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης που θα 

δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου Global Goals for Cities (GG4C) του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III να κάνει το Ηράκλειο την πόλη που επιλέγεις 

να ζεις.  

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας από τους 19 Δήμους και ο μοναδικός στην Ελλάδα  

που είναι εταίρος στο Πρόγραμμα  URBACT- «Global Goals for Cities»- «Παγκόσμιοι 

Στόχοι για τις Πόλεις».  Επικεφαλής του Δικτύου είναι η πόλη του Tallinn (Εσθονία).  

To Πρόγραμμα «Global Goals for Cities», υλοποιείται από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, μέσω του 

Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  


