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Οι αστικές ταυτότητες του Ηρακλείου

Στόχος μας είναι να ισχυροποιήσουμε το Ηράκλειο ως ισχυρό κέντρο της Μεσογείου.

• Θέλουμε το Ηράκλειο –πόλη ανθεκτική, με αποτελεσματικές υποδομές κοινωνικής
στήριξης, ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, συμμετοχικά δίκτυα
αλληλεγγύης, οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας, προστασία της απασχόλησης
και της ασφάλειας των πολιτών

• Ηράκλειο με ισχυρή πολιτιστική και Τουριστική ταυτότητα, πόλη φάρο πολιτισμού , με
ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα , με
ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία.

• Ηράκλειο, πραγματικά Έξυπνη Πόλη -τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής
διακυβέρνησης.

Ταυτόχρονα προωθούμε ένα νέο ηθικό συμβόλαιο της Δημοτικής αρχής με τους πολίτες
που στηρίζεται στη διαφάνεια, την νομιμότητα και την αξιοκρατία. Ενθαρρύνουμε τους
πολίτες να συμβάλλουν με τις προτάσεις , τις ιδέες τους και την εθελοντική συμμετοχή τους
στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συμμετοχικού μοντέλου τοπικής δημοκρατίας.

*Από το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου



Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης



2017 : URBACT III , Heraklion- smart city 

Μια από τις 97 καλές πρακτικές αστικών πολιτικών 

στην Ευρώπη

URBACT III



2018 : Digital Cities Challenge , το Ηράκλειο 

μια από τις 30 fellow πόλεις της πρόσκλησης

Η ψηφιακή πολιτική βαθμολογήθηκε με 19,5 με 

άριστα το 20.

Είναι η υψηλότερη βαθμολογία για τις Ελληνικές 

πόλεις



ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ

Στόχοι του 

Δημοσκοπίου

• Ο Δημοκρατικός 

διάλογος στην πόλη

• Η ανάπτυξη 

κουλτούρας 

επιχειρηματικότητας 

και καινοτομίας.

• Η συμβουλευτική για 

νέους επιχειρηματίες 

και καινοτόμους νέους



Η Κρήτη πρώτη στην απασχόληση 

προσωπικού στον τομέα του R&D



Σημαντικά έργα για την πόλη

• Έξυπνος Οδοφωτισμός

• Διαχείριση πάρκινγκ

• Ηλεκτρονικοί μετρητές ύδρευσης

• Διαχείριση απορριμμάτων

• Σύστημα διαχείρισης χρήσης ποδηλάτων κά

Έργα υπερτοπικού χαρακτήρα

• Μεταφορά αεροδρομίου στο Καστέλι & αξιοποίηση αερ. «Ν.Καζαντζάκης»

• Διασύνδεση με καλώδιο Ισραήλ, Κύπρος, Κρήτη, Ελλάδα

• Απομάκρυνση ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

• Μαρίνα στο Παγκρήτιο

• Ρυθμιστικό σχέδιο Ηρακλείου

Υποδομές, επενδύσεις και υπηρεσίες σε 

αναπτυξιακή κατεύθυνση 



Ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να υλοποιήσει μόνος του

μεγάλες επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών του και

παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Ευχαριστούμε

Ο νέος ρόλος του Δημόσιου τομέα στην 

διαμόρφωση της τοπικής οικονομίας

smartcity.heraklion.gr


