
                       

 

                      

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ο Δήμος Ηρακλείου παρουσίασε στο Solingen την ενσωμάτωση των 17 Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στον Στρατηγικό Επιχειρησιακό του Σχεδιασμό 

 

Την περασμένη εβδομάδα, 6-8 Απριλίου, διοργανώθηκε στη Γερμανία, στον Δήμο 

Solingen, η 6η Διακρατική Συνάντηση του έργου “Global Goals for Cities” – 

“Παγκόσμιοι Στόχοι για τις Πόλεις» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT,  στην 

οποία ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε ως συνδιοργανωτής.  Η Διευθύντρια 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κα. Ρένια Δρόσου παρουσίασε 

στους συμμετέχοντες εταίρους του έργου τη διαδικασία ενσωμάτωσης των 17 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ έως το 2030 στο Επιχειρησιακό Στρατηγικό 

Σχεδιασμό του Δήμου, την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την 

ευθυγράμμιση και διασύνδεση των προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου που 

υλοποιούνται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ καθώς και τη σημασία 

της συμμετοχής των πολιτών μέσω της Τοπικής Ομάδας Δράσης για την από τα 

κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Στην διακρατική συνάντηση συμμετείχε επιπλέον η 

Συντονίστρια της Τοπικής Ομάδας Δράσης του Προγράμματος κα. Μαρία Γιαμπουλακη. 

 

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης διακρατικής συνάντησης οι 3 συνδιοργανώτριες 

πόλεις, Solingen, Tallin και Ηράκλειο παρουσίασαν το έργο που έχουν υλοποιήσει και 

πως αυτό συνδέεται με τους 17 στόχους του ΟΗΕ, ενώ οι εμπειρογνώμονες του 

URBACT παρουσίασαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην πορεία του έργου 

προκειμένου να δημιουργηθεί το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (Integrated Action 

Plan). Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης θα ενσωματώνει σε τοπικό επίπεδο τους 17 

στόχους του ΟΗΕ και θα περιγραφούν αναλυτικά οι στόχοι, οι δείκτες και οι δράσεις 

που ο Δήμος Ηρακλείου θα υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια προκειμένου να 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030.  

 

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει η τοπική ομάδα δράσης (Urban 

Local Group), η οποία συνεδριάζει μηνιαία προκειμένου να καταγραφούν οι 

θεματικές και οι προτεινόμενες δράσεις ανά πεδίο ενδιαφέροντος προκειμένου εν 

συνεχεία να επεξεργαστούν από την ομάδα έργου και να μετουσιωθούν στο 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης.  

 



                       

 

                      

Η επόμενη διακρατική συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τέλη Μάϊου στη 

Σουηδία, όπου εκεί θα οριστούν οι δείκτες (indicators) με τους οποίους ο Δήμος 

Ηρακλείου θα είναι σε θέση να μετρά την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.  

 

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο πρώτος Δήμος που επιχείρησε την ενσωμάτωση και 

διασύνδεση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ έως το 2030 στο 

Επιχειρησιακό Στρατηγικό του Σχεδιασμό. 

 

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.  


