




ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καθαρή πόλή
Επιδιώκουμε προτεραιότητα στην εμφάνιση της πόλης, προωθώντας ανταποδοτική 
ανακύκλωση με στρατηγικό σχεδιασμό, διαχείριση των απορριμμάτων και τον σεβα-
σμό στο περιβάλλον.
Οι ¨Ενεργοί Πολίτες¨ έχουν τη βούληση να βασιστούν σε διαφορετικές περιβαλλοντι-
κές αξίες και να αλλάξουν την στάση στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, προωθώ-
ντας την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίησή τους, με ταυτόχρονο εξορθολογι-
σμό του κόστους. Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, θα 
γίνουν οι ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία των πράσινων σημείων και 
θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω της 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης και της παροχής κινήτρων στους δημότες. Ταυτόχρονα 
θα δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες μελέτες ωρίμανσης της μονάδας επεξεργα-
σίας των απορριμμάτων, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή της με περιβαλλοντικά 
φιλικές τεχνολογίες, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δομές, βελτιώνοντας όμως τη λο-
γική τους. Παράλληλα θα αναζητηθούν και θα εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια 
για την υλοποίηση του σχεδίου της ολοκληρωμένης διαχείρισης από το ΕΣΠΑ.
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα υλοποιηθούν τα εξής:

•	Χωροθέτηση	των	πράσινων	σημείων	στον	Δήμο	Ηρακλείου	και	αναζήτηση	πόρων	
για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
•	Διαχείριση	των	ανακυκλώσιμων	υλικών	από	τον	ίδιο	το	Δήμο,	προς	όφελος	των	δη-
μοτών, μέσω του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με ταυτόχρονη 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.
•	Άμεση	συνεργασία	με	το	νέο	Φορέα	Διαχείρισης	Στερεών	Αποβλήτων	(ΦΟΔΣΑ)	για	
τον προγραμματισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκληρωμένη και 
περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου μας.
•	Ενίσχυση	 της	 ανακύκλωσης	 με	 στοχευμένες	 παρεμβάσεις	 σε	 μεγάλους	 παραγω-
γούς αποβλήτων (δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, χώρους εστίασης, κλπ).
•	Προώθηση	της	αξιοποίησης	των	πράσινων	αποβλήτων	(κλαδέματα,	κλπ)	για	τη	δη-
μιουργία κόμποστ υψηλής ποιότητας και ΠΕΛΕΤ (pellet).
•	Εκπόνηση	 ενός	 ρεαλιστικού	 σχεδιασμού	 για	 την	 αποκομιδή	 και	 επεξεργασία	 των	
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, προωθώντας την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλι-
σμού (ειδικοί κάδοι – απορριμματοφόρα) με στόχευση στους μεγάλους παραγωγούς 
αποβλήτων.
•	Καθιέρωση	πρωταθλημάτων	(σχολικών,	γειτονιών,	υπηρεσιών)	ανακύκλωσης	και	
περιβαλλοντικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
•	Υλοποίηση	πιλοτικών	προγραμμάτων	για	τη	χρήση	έξυπνων	κάδων	σε	γειτονιές	με	
ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατοίκων.
•	Περιοδικός	καθαρισμός	των	κάδων.
•	Προμήθεια	και	χρήση	νέας	τεχνολογίας	μηχανημάτων	για	τον	καθαρισμό	του	οδικού	
δικτύου και των πεζοδρομίων.
•	Επανασχεδιασμός	για	την	τοποθέτηση	των	κάδων	σε	σημεία	που	δεν	θα	παρεμπο-
δίζουν την κυκλοφορία και τη διάβαση πεζών. 
•	Δημιουργία	πλατφόρμας	–	εφαρμογής	για	την	επικοινωνία	των	δημοτών	για	την	εξυ-
πηρέτηση τους σε περιπτώσεις ογκωδών αντικειμένων, πράσινων αποβλήτων, κλπ.
•	Ενημέρωση	 των	κατοίκων	για	 τις	ημέρες	και	ώρες	αποκομιδής	 των	απορριμμάτων	
μέσω αυτοκόλλητων επιγραφών με σκοπό την βελτίωση της εικόνας των χώρων αυτών.
•	Συνεργασία	με	 τα	Εκπαιδευτικά	και	Ερευνητικά	 Ιδρύματα	 της	Κρήτης	για	 τη	μετα-
φορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων σε όλες τις φάσεις.
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πρασινό
Η	 ραγδαία	 αστικοποίηση	 της	 πόλης	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	
έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οδήγησε πολλές περιοχές σε σημαντική και άναρχη 
αύξηση του δομημένου περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα μεγάλο έλλειμμα 
σε χώρους πρασίνου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το αστικό πράσινο στην πόλη 
είναι μόλις 2.0 τ.μ. / κάτοικο, που απέχει πολύ από τα 8 τ.μ. / κάτοικο, που ορίζουν τα 
πολεοδομικά σταθερότυπα. Προτείνουμε:

•	Τη	βελτίωση	των	υφιστάμενων	χώρων	πρασίνου	και	τη	διαμόρφωση	νέων.	
•	 Την	εκπόνηση	μελέτης	σύνδεσης	των	διαφόρων	χώρων	πρασίνου,	προκειμένου	να	
δημιουργηθεί ένα λειτουργικό δίκτυο πρασίνου που θα συμβάλλει στη βελτίωση του 
αστικού κλίματος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
•	Την	περιβαλλοντική	προστασία	του	οικοσυστήματος	της	εκβολής	του	Καρτερού.	
 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
πόλεόδόμιΚα όιΚιστιΚα πρόβλήματα - παρεμβασεισ
Το	Ηράκλειο	διαθέτει	αξιόλογο	ιστορικό	αρχιτεκτονικό	και	πολιτιστικό	πλούτο.	Η	ραγδαία	
οικιστική ανάπτυξη των νεότερων χρόνων δημιούργησε την ανάγκη στέγασης χιλιάδων 
ανθρώπων. Δημιουργήθηκαν ολόκληρες συνοικίες με αυθαίρετα, χωρίς τις βασικές υπο-
δομές με επακόλουθα προβλήματα ασφάλειας των κατοίκων. Σε αυτές τις περιοχές υπάρ-
χει δυσχέρεια ή και αδυναμία εφαρμογής του μετέπειτα Σχεδίου Πόλεως. Στις επεκτάσεις, 
όπου προβλέπονται κοινόχρηστοι χώροι είναι αδιαμόρφωτοι και ανεκμετάλλευτοι. Τα οι-
κοδομικά τετράγωνα που προβλέπονται για σχολεία είναι ακόμα οικόπεδα και τα σχολεία 
λειτουργούν με υπεράριθμο αριθμό μαθητών.
Στο ιστορικό κέντρο της πόλης – εντός τειχών - εφαρμόζεται το Σχέδιο του 1936 με αθρό-
ες ρυμοτομήσεις και υπερεκμετάλλευση της αστικής γης, με διάρρηξη της ιστορικής και 
πολεοδομικής συνοχής της πόλης αλλά και με εγκατάλειψη της αρχιτεκτονικής κληρονο-
μιάς. Στην εγκεκριμένη από το 2002 μελέτη «Παλαιάς Πόλης» (Α’ φάση) προβλέπεται η 
προστασία και ανάδειξη των κύριων πολεοδομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών 
της	 Παλαιάς	 Πόλης	 με	 ανάδειξη	 του	 ιστορικού	 ιστού.	 Η	 μελέτη	 είναι	 στα	 συρτάρια	 της	
δημοτικής αρχής για δεκαετίες που επιδιώκει αποσπασματικά και με εκ των υστέρων 
τροποποιήσεις που συχνά παραβιάζουν τα όρια της νομιμότητας, να λύσει τα σοβαρά προ-
βλήματα λειτουργίας του ιστορικού κέντρου. Στους οικισμούς και τις αγροτικές περιοχές 
του	Δήμου	Ηρακλείου	υπάρχει	στασιμότητα	στην	ανάπτυξη	και	βελτίωση	των	υποδομών.
Οι	ευθύνες	είναι	μεγάλες	και	βαρύνουν	διαχρονικά	τις	δημοτικές	αρχές.	Η	πόλη	του	Ηρα-
κλείου αφέθηκε να αναπτύσσεται άναρχα παρά την πληθυσμιακή έκρηξη.
Στοχεύουμε	στην	ανασυγκρότηση	του	ευρύτερου	Πολεοδομικού	Συγκροτήματος	Ηρακλεί-
ου. Οι πολεοδομικές επεμβάσεις πρέπει να συνοδεύονται από σειρά έργων υποδομής που 
να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στους κατοίκους. Ταυτόχρονα να βελτιώ-
σουν την εικόνα της πόλης.



•	 Ο	σεβασμός,	η	διατήρηση	και	η	ανάδειξη	της	ιστορικής	συνέχειας	του	κέντρου	της	πόλης	
Ηρακλείου	στο	σύνολο	του,	είναι	μια	προσπάθεια	που	πρέπει	να	ολοκληρωθεί,	όπως	και	η	
αναθεώρηση	και	εφαρμογή	των	σχετικών	μελετών.	Η	επαναφορά	και	η	ολοκλήρωση	των	
προβλέψεων της «Μελέτης Παλιάς Πόλης» και η ενίσχυση της αξιοπρεπούς κατοίκησης στο 
ιστορικό κέντρο είναι αναγκαία ώστε το ιστορικό κέντρο να μην θεωρείται μόνο τουριστικός 
προορισμός. 
•	Ο	έλεγχος	των	μελετών	που	έχουν	γίνει	τα	τελευταία	χρόνια	είναι	επιτακτικός,	για	ποιους	
λόγους δεν εφαρμόστηκαν αλλά και η αποτελεσματικότητα τους. 
•	Πρέπει	 να	προχωρήσει	η	ολοκλήρωση	 των	πολεοδομικών	μελετών	στην	 επέκταση	 της	
πόλης	 του	Ηρακλείου	και	 των	οικισμών	 του	Δήμου,	 να	 ενεργοποιηθούν	μελέτες	όπως	 το	
«Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο» για την μεταφορά λειτουργιών της πόλης και της Περι-
φέρειας. 
•	Να	προωθηθεί	η	δημιουργία	παραλιακού	πάρκου	με	ήπιες	χρήσεις	αθλητισμού	στην	περι-
οχή του Παγκρήτιου Σταδίου, σε αντιπαράθεση με προτάσεις όπως την δημιουργία Μαρίνας, 
έξω από κάθε ορθολογικό και έννομο αναπτυξιακό σχεδιασμό. 
•	 Προσπάθεια	 αξιοποίησης	 των	 πρώην	 στρατιωτικών	 εγκαταστάσεων	 και	 των	 φυλακών	
Αλικαρνασσού σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία.
•	 Στο	 πλαίσιο	 της	 ενοποίησης	 αρχαιολογικών	 χώρων	 Κνωσού	 θα	 πρέπει	 να	 εξεταστεί	 η	
δυνατότητα τροποποίησης των ορίων της Α΄ και Β΄ αρχαιολογικής ζώνης Κνωσού, τα οποία 
είχαν	καθοριστεί	με	ευθείες	γραμμές	επί	χάρτου.	Περιοχές	όπως	η	νέα	Φορτέτσα,	της	οποίας	
το πολεοδομικό σχέδιο δεν εφαρμόσθηκε στο σύνολό του λόγω της Α’ αρχαιολογικής ζώνης, 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί. 
•	Είναι	 αναγκαίο	 να	προχωρήσει	 η	 οριοθέτηση	 των	ρεμάτων	που	 εμποδίζει	 όχι	 μόνο	 τις	
πολεοδομικές επεμβάσεις αλλά και όλα τα υπόλοιπα αναπτυξιακά έργα.

σχεσή πόλήσ - υπαιθρόυ
Για	τους	«Ενεργούς	Πολίτες»	τα	χωριά	του	δήμου	Ηρακλείου	αποτελούν	τη	βαριά	βιο-
μηχανία της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, της συμβολικής και περιβαλλοντικής 
οικονομίας. Δεν είναι μόνο προνομιακός χώρος ποιοτικής κατοικίας και ζωής, αλλά 
και τόπος οικονομικής ανάπτυξης.
Η	 πολιτική	 μας	 στοχεύει	 στην	 εδραίωση	 ενός	 νέου	 παραγωγικού,	 κοινωνικού	 και	
διατροφικού πρότυπου, στην προστασία και στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών 
και της οικογενειακής γεωργίας, στην κοινωνική αλληλεγγύη.
Για την επίτευξη των παραπάνω προτείνουμε:

•	Tη	βελτίωση	του	δικτύου	αγροτικής	οδοποιίας.
•	Tην	απρόσκοπτη	άρδευση	των	καλλιεργειών.
•	Tην	ανάληψη	πρωτοβουλιών,	σε	συνεργασία	με	τα	πανεπιστήμια	και	τους	συνεται-
ρισμούς, για τη δημιουργία ζωνών καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων και ανάπτυ-
ξης του αγροτουρισμού.
•	Tην	προώθηση	της	συνεργασίας	των	τοπικών	παραγωγικών	φορέων	με	το	Αγροτο-
διατροφικό Πάρκο Κρήτης, ώστε να συνδεθεί η παράδοση με την επιστήμη.



•	Tην	ανάδειξη	 των	 τοπικών	αγροτικών	προϊόντων,	μετατρέποντας	 την	πόλη	σε	βι-
τρίνα τους.
•	Tην	καταγραφή	και	οριοθέτηση	των	δημοτικών	βοσκοτόπων	και	τη	δημιουργία	κα-
νονισμού διάθεσης και διαχείρισής τους.
•	Tη	θέσπιση	αντιδημάρχους	αγροτικής	ανάπτυξης	για	τον	συντονισμό	των	παραπά-
νω δράσεων.

τόυριστιΚή πόλιτιΚή
Η	ανάπτυξη	της	τουριστικής	οικονομίας	είναι	ένας	σύνθετος	πολυπαραμετρικός	στόχος	
και απαιτεί μεγάλη προσοχή προκειμένου να υπάρχει ένα θετικό, ισόρροπο και περι-
βαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προτείνονται:

•	H	εστίαση	στην	ανάπτυξη	διαφόρων	μορφών	θεματικού	και	ημεδαπού	τουρισμού,	
ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της έντονης εποχικότητας, με άξονες κυρίως την 
ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία.
•	H	 σύνδεση	 του	 τουρισμού	 με	 τον	 πρωτογενή	 τομέα	 και	 τη	 σύγχρονη	 πολιτιστική	
παραγωγή.
•	H	σύνδεση	των	μνημείων	της	πόλης	με	τις	αγροτουριστικές	περιοχές.
•	H	 ολοκλήρωση	 της	 πολιτιστικής	 -	 πεζοπορικής	 διαδρομής	 Ε4	 στην	 περιοχή	 :	 φα-
ράγγι Σίλαμος, Βαθύπετρο, Καρνάρι, κύκλος Γιούχτα, με διαδημοτική συνεργασία.
•	H	ανάπτυξη	εφαρμογής	για	την	παρουσίαση	του	συνόλου	των	μνημείων,	ιστορικών	
και πολιτιστικών αξιοθέατων, μουσείων, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτή-
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των, με σκοπό την υποδοχή, ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
•	H	προώθηση	ακτοπλοϊκής	σύνδεσης	με	τα	νησιά	των	Δωδεκανήσων	κυρίως.
•	H	κατάρτιση	και	υλοποίηση	επιχειρησιακού	σχεδίου	τουριστικής	προβολής	του	Δήμου.
•	H	 συνεργασία	 με	 τους	 φορείς	 τουρισμού	 και	 τους	 παραγωγικούς	 φορείς	 για	 την	
εξειδίκευση των παραπάνω δράσεων.

επιχειρήματιΚότήτα
Ο Δήμος οφείλει να συμβάλει στην ανάκαμψη της τοπικής επιχειρηματικότητας δημιουρ-
γώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με τη δημιουργία υποδομών και την προώθηση 
πολιτικών για την ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογίας σε τοπικό επίπεδο.
Στο	Δήμο	Ηρακλείου	έχει	περιοριστεί	σημαντικά	η	ενασχόληση	με	 τον	πρωτογενή	 το-
μέα, που βασίζεται κυρίως στις παραδοσιακές καλλιέργειες, χωρίς να έχει αναπτυχθεί 
η τυποποίηση και μεταποίησή τους (εκτός βέβαια από τον τομέα του κρασιού).
Για την αναστροφή του κλίματος αυτού προτείνουμε:

•	Tη	σταδιακή	βελτίωση	των	υποδομών	(αγροτική	οδοποιία,	δίκτυα	άρδευσης).
•	 Tη	συνεχή	ενημέρωση,	σε	συνεργασία	με	 τα	 εκπαιδευτικά	 ιδρύματα,	στην	κατεύ-
θυνση της προώθησης νέων καλλιεργειών και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων πα-
ραγωγής.
•	Tην	προώθηση	προβολής	των	τοπικών	προϊόντων	και	 του	μεσογειακού	προτύπου	
διατροφής.

Ο δευτερογενής τομέας στο Δήμο παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα και χωροθετεί-
ται	κυρίως	στη	ΒΙ.ΠΕ.	και	στο	ΒΙΟ.ΠΑ.	Φοινικιάς.	Παρόλα	αυτά	εμφανίζονται	προβλήματα	
κορεσμού των περιοχών αυτών και διάσπαρτες χωροθετήσεις που δυσχεραίνουν την 
ανταγωνιστικότητα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί η επέκταση των ορίων 
της	 ΒΙ.ΠΕ.	 και	 η	 χωροθέτηση	 νέου	 χώρου	 υποδοχής	 μεταποιητικών	 επιχειρήσεων,	 σε	
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Επίσης, για την ανακούφιση των ΜΜΕ που πλήτ-
τονται από την κρίση θα πρέπει να ληφθούν μέτρα όπως η μείωση των δημοτικών τελών.
Ο	 Δ.	 Ηρακλείου	 έχει	 μικρό	 αριθμό	 επιχειρήσεων	 έντασης	 γνώσης	 και	 η	 συνεργασία	
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων είναι περιορισμένη. Για τη βελτίωση της κατά-
στασης αυτής και την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην οποία δίνουμε 
έμφαση, προτείνουμε την ίδρυση θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων (startup) με την 
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Οι χώροι αυτοί θα παραχωρούνται δωρεάν για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Τέλος, θα προωθήσουμε, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, την ακτοπλοϊκή διασύνδεση 
της	πόλης	με	 τις	Κυκλάδες	και	 τα	Δωδεκάνησα	και	 τους	χειμερινούς	μήνες.	Η	σύνδεση	
αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών, με την προώθηση 
των τοπικών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων του κατασκευαστικού 
τομέα.



σχόλιΚα Κτιρια
Ο Δήμος έχει καθήκον να διατηρεί κατάλληλες συνθήκες στα σχολεία για την αποτε-
λεσματική λειτουργία τους. Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν πλέον σχολικές μονάδες 
χωρίς σύγχρονα εποπτικά μέσα, μαθητές στεγασμένοι σε λυόμενες αίθουσες, χωρίς 
γυμναστήρια	και	αίθουσες	πολλαπλών	χρήσεων.	Η	προσχολική	ηλικία	με	 τις	 τελευ-
ταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνεται πλέον υποχρεωτική, πρέπει να αποτελεί τη 
βασική στόχευση της νέας δημοτικής αρχής ώστε να εξασφαλιστούν οικονομικοί πό-
ροι για κατάλληλους πιστοποιημένους χώρους. Προτείνουμε:

•	Tη	μίσθωση	 χώρων	 για	 την	 κάλυψη	 των	αναγκών	σε	 νηπιαγωγεία	 και	 παιδικούς	
σταθμούς.
•	Tην	άμεση	κάλυψη	των	στεγαστικών	αναγκών	για	τα	σχολεία	:	ειδικό	ΕΠΑΛ,	Ευρω-
παϊκό σχολείο, Καλλιτεχνικό σχολείο, Δημοτικό σχολείο Αλικαρνασσού και Δημοτικό 
σχολείο Καρτερού.
•	Tον	περιοδικό	έλεγχο	ασφάλειας	όλων	των	σχολικών	κτιρίων.
•	Tην	επίσπευση	των	διαδικασιών	συντήρησης	των	κτιρίων.
•	Tη	χρήση	των	κτιρίων	τις	απογευματινές	ώρες	και	για	άλλες	δραστηριότητες.
•	Tην	πρόσληψη	σχολικών	φυλάκων	και	ατόμων	γενικών	καθηκόντων	στις	σχολικές	
μονάδες.
•	Tη	δημιουργία	δικτύου	σχολικών	βιβλιοθηκών.
•	Tις	 συνέργειες	 τοπικής	 αυτοδιοίκησης	 –διευθύνσεων	 σχολικών	 μονάδων-	Πανε-
πιστημίου για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχολικών μονάδων όπως το Bulling ,οι 
εξαρτήσεις, το φαινόμενο της αύξησης της νεανικής κατάθλιψης.

ΚυΚλόΦόριαΚό - πρόσβασιμότήτα
Η	λύση	του	κυκλοφοριακού	προβλήματος	προϋποθέτει	την	ύπαρξη	πολιτικής	βούλη-
σης και σφαιρικής αντίληψης, στηριγμένη σε σύγχρονες αρχές.Προτείνουμε :

•	 Την	αναθεώρηση	και	επέκταση	της	κυκλοφοριακής	μελέτης	για	το	σύνολο	του	πολε-
οδομικού	συγκροτήματος	(Γάζι,	Ηράκλειο,	Ν.	Αλικαρνασσός),	με	διερεύνηση	δυνατότη-
τας κατασκευής μέσου σταθερής τροχιάς.
•	 Την	προώθηση	της	ολοκλήρωσης	του	κόμβου	στο	Γιόφυρο,	όπως	αρχικά	σχεδιάστηκε.
•	 	Την	κατασκευή	κόμβων	στον	Αι	Γιάννη	τον	Χωστό,	στην	Παναγίτσα,	στον	Μπεντεβή	
και στην 62 Μαρτύρων (στο ύψος του Jumbo).
•	 Το	δραστικό	περιορισμό	των	ΙΧ	στο	πολεοδομικό	και	 ιστορικό	κέντρο	και	την	άμεση	
διάθεση όλων των χώρων ελεύθερης στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους.
•	 Την	ηλεκτρονική	σηματοδότηση	των	κεντρικών	αρτηριών.	
•	 Τη	 δημιουργία	 οργανισμού	 δημοτικής	 συγκοινωνίας	 με	 ηλεκτροκίνητα	 λεωφορεία,	
αρχικά για την εντός κέντρου περιοχή και την επέκτασή της στη συνέχεια σε όλο το 
Δήμο.
•	 Την	κατοχύρωση	των	δικαιωμάτων	των	πεζών	για	την	ανεμπόδιστη	χρήση	των	πεζο-
δρομίων, των πλατειών και των κοινόχρηστων χώρων.



ΚόινΩνιΚή πόλιτιΚή
Το πεδίο της κοινωνικής προστασίας δε μπορεί να αντιμετωπίζεται απλά ως χώρος 
άντλησης πόρων από κρατικά προγράμματα και διασφάλισης θέσεων εργασίας, αλλά 
θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά συστηματικής κοινωνικής πολιτικής. Ο κοινωνικός 
σχεδιασμός δεσμευόμαστε ότι θα βασίζεται στη συστηματική και πραγματική εκτίμηση 
των αναγκών και θα προβλέπει την συνέργεια των κοινωνικών προγραμμάτων, ανε-
ξάρτητα	από	το	φορέα	υλοποίησης.	Η	ανάγκη	ύπαρξης	ισχυρού	πλέγματος	κοινωνικής	
προστασίας με ταυτόχρονη ανάδειξη της αλληλεγγύης και της ενίσχυσης των ευπαθών 
ομάδων αποτελεί προτεραιότητά μας. Προτείνουμε:

•	Την	ενίσχυση	των	υφιστάμενων	δομών	κοινωνικής	προστασίας	του	Δήμου.
•	Την	 εντατικοποίηση	 της	 ενημέρωσης	 των	μαθητών	 για	 την	 εξάρτηση	από	 τα	 ναρ-
κωτικά.
•	Την	απαλλαγή	των	ανέργων	και	των	απόρων	από	τα	δημοτικά	τέλη	και	των	τροφεί-
ων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
•	Την	αναστολή	πληρωμής	των	χρεών	προς	το	Δήμο,	χωρίς	προσαυξήσεις,	των	ανέρ-
γων και απόρων συμπολιτών μας.
•	Τη	 δημιουργία	 και	 λειτουργία	 Κέντρου	 Δημιουργικής	 Απασχόλησης	 Ατόμων	 με	
Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.)
•	Τη	καταγραφή	των	οικογενειών	που	δεν	έχουν	ρεύμα	και	νερό.
•	Τη	στήριξη	ηλικιωμένων	που	αντιμετωπίζουν	πρόβλημα	διαβίωσης.
•	Τη	 δωρεάν	 χρήση	 δημοτικών	 εκτάσεων	ώστε	 να	 καλλιεργηθούν	 από	 οικογένειες	
με χαμηλό εισόδημα.

Καταυλισμόσ αθιγγανΩν ν. αλιΚαρνασσόυ
Ο	καταυλισμός	Ν.	Αλικαρνασσού,	που	γειτονεύει	με	το	Αστυνομικό	Μέγαρο	Ηρακλείου,	
δημιουργήθηκε	 το	 1982	 με	 απόφαση	 της	 τότε	 Νομαρχίας	 σε	 χώρο	 που	 ανήκε	 στον	 τ.	
δήμο	Ν.	Αλικαρνασσού.	
Οι προσπάθειες απομάκρυνσης που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν απέβησαν άκαρπες, 
αφού δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση μετεγκατάστασης και κυρίως δεν υπήρχε 
πολιτική βούληση. Το 2018 έγινε προσπάθεια εύρεσης οικοπέδου, στα πλαίσια ενός 
ευρύτερου προγράμματος του υπουργείου, η οποία όμως τελικά ναυάγησε. Έτσι με δι-
αχρονική ευθύνη όλων των δημοτικών αρχών παραμένει ένας οικισμός παράγκας με 
ελλείψεις βασικών υποδομών.
Δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του προ-
βλήματος της στέγασης του καταυλισμού.

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  &  Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ



ήλεΚτρόνιΚόσ δήμόσ (e-dimos)
ΨΗφΙΑκΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΑΠΛΑ, ΤΑχΥΤΑΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙκΑ: 
Στόχος μας να δημιουργήσομε τον ψηφιακό δήμο ( e-dimos), με επέκταση και εφαρ-
μογή «έξυπνων» υπηρεσιών στους δημότες και με δυνατότητα συναλλαγών από από-
σταση, και από το κινητό τους, όπως δημοτική ενημερότητα, Τ.Α.Π., έλεγχοι νερού, 
καθαριότητας,	στάθμευσης,	κυκλοφορίας.	Η	απλούστευση	και	η	προσαρμοστικότητα	
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου είναι πρωταρχικό μέλημά μας ώστε να εξυ-
πηρετούνται οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης απλά, ταχύτατα, αποτελεσματικά.

ΕΞΥΠΝΟ ΗΡΑκΛΕΙΟ – κΟΙΝΩΝΙκΟ ΗΡΑκΛΕΙΟ: 
Επιδιώκουμε	 το	«Έξυπνο	Ηράκλειο»	 να	ανήκει	 στην	«Έξυπνη	Ευρώπη»	και	 τον	με-
τασχηματισμό του σε τόπο ευημερίας, με τον καλύτερο συνδυασμό τεχνολογίας και 
ανθρώπινου	 κεφαλαίου.	 Για	 τους	 «Ενεργούς	 Πολίτες»	 το	 «Έξυπνο	 Ηράκλειο»	 είναι	
ισοδύναμο	 με	 το	 Κοινωνικό	 Ηράκλειο,	 το	 διασυνδεδεμένο	 και	 κοντά	 στον	 πολίτη,	
που ενσωματώνει δημοκρατικά και δημιουργικά τις τοπικές πρωτοβουλίες και τον 
αυθορμητισμό των δημοτών. 

ΠΟΡΟΙ: 
Στα παραπάνω πλαίσια, με χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα από 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, που η προηγούμενη δημοτική αρχή, πελαγοδρο-
μώντας μεταξύ γενικολογίας και περιπτωσιολογίας στάθηκε ανίκανη να τα αξιοποιή-
σει, υπάρχει η πολιτική βούληση για την υλοποίηση.

e-κΕΠ - i-κΕΠ – ΨΗφΙΑκΗ ΛΟγΟΔΟΣΙΑ: 
Ηλεκτρονική	 και	 από	 απόσταση	 εξυπηρέτηση	 του	 πολίτη,	 με	 ηλεκτρονική	 υποβολή	
των αιτημάτων και αυτόματη προώθηση στις δημοτικές υπηρεσίες, με έλεγχο και 
παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος. Σταδιακή μετάβαση στο i-ΚΕΠ, για επι-
κοινωνία και αλληλεπίδραση του πολίτη μέσω έξυπνων και κινητών συσκευών και 
μεταφορά	των	δημοτικών	υπηρεσιών	στο	Διαδίκτυο	των	Πραγμάτων	(ΙοΤ),	με	χρήση	
Ανοικτών Τεχνολογιών, Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Δημοκρατία της 
Πληροφόρησης: Ανοικτά Δεδομένα και Πλήρη Πρόσβαση στις πληροφορίες που ενδι-
αφέρουν τον δημότη, δημόσια και Ψηφιακή Λογοδοσία της δημοτικής αρχής.

i-γΕΙΤΟΝΙΑ – IraklIo.WIFI: 
Ασύρματη ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο και στις περιοχές 
με έντονη κοινωνική δραστηριότητα στο σύνολο του δήμου, σε αστικές, περιαστικές 
και	 αγροτικές	 περιοχές.	 Χρήση	 αυτού	 του	 δικτύου	 και	 των	 εφαρμογών	 κοινωνικής	
δικτύωσης για ενημερωτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και δράσεις προστιθέμενης 
αξίας, τοπικού και δημοτικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος.



όργανΩσή δήμόυ
Η	 οργάνωση	 ενός	 σύγχρονου	 δήμου	 οφείλει	 να	 ενισχύσει	 την	 αναπτυξιακή	 δράση,	
τη θέση και το ρόλο των εργαζομένων, τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των 
υπηρεσιών του. Προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών, 
με την αναδιοργάνωση των δομών και τον προσανατολισμό τους σε στόχο και μετρή-
σιμα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανεξέταση του νέου Οργανι-
σμού Εσωτερικών Υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες και τους στόχους της νέας 
δημοτικής	αρχής.	Άμεσα,	θα	δοθεί	προτεραιότητα	στην	απλοποίηση	των	εσωτερικών	
διαδικασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να απελευθερωθούν 
ανθρώπινοι πόροι και να βελτιωθεί το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -  ΠΑΙΔΕΙΑ -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
πόλιτισμόσ Και πόλιτιστιΚεσ υπόδόμεσ
Η	προώθηση	του	πολιτισμού	έχει	σκοπό	την	ανάδειξη	της	πολιτιστικής	κληρονομιάς	και	
την προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο πολιτισμός είναι δημόσιο 
αγαθό και αποτελεί για μας πρωταρχικό στόχο, γιατί συνδέεται με την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη διατήρηση της συλλογικής ταυτότητας. Προτείνουμε:

•	Την	 ενοποίηση	 λειτουργίας	 όλων	 των	 χώρων	 πολιτισμού	 του	 Δήμου	 σε	 ένα	 νέο	
φορέα, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την εξασφάλιση χρηματοδότησης 
λειτουργίας, με άμεση πρόσληψη προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης όλων των 
πολιτιστικών υποδομών.
•	Την	κατάρτιση	νέου	πλαισίου	λειτουργίας	του	ΠΣΚΗ.
•	Την	άμεση	ανακατασκευή	 του	Θεατρικού	Σταθμού	και	 τη	διερεύνηση	αξιοποίησης	
για δράσεις πολιτισμού του πρώην κτιρίου ΚΤΕΛ.
•	Την	 ενίσχυση	 του	 έργου	 της	Βικελαίας	βιβλιοθήκης	στον	 τομέα	 των	 εκδόσεων	με	
την πλήρη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή και τη δημιουργία εργαστηρίου δημι-
ουργικής γραφής.
•	Τη	συνδρομή	 του	Δήμου	στην	προετοιμασία	 της	υποψηφιότητας	ένταξης	 της	Κνω-
σού και των άλλων σημαντικών Μινωϊκών Ανακτόρων, στα μνημεία παγκόσμιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
•	Την	οργάνωση	διεθνούς	συνεδρίου	για	το	Μινωϊκό	Πολιτισμό.
•	Τη	δημιουργία	πολιτιστικού	δικτύου	πόλεων.
•	Την	οργάνωση	ενός	νέου	φεστιβάλ	τέχνης	στα	τείχη.
•	Την	προώθηση	της	Street	Art	για	την	ανάδειξη	μιας	νέας	πολιτισμικής	διαλεκτικής.
•	Τη	 στήριξη	 και	 προβολή	 των	 τοπικών	 καλλιτεχνικών	 ομάδων	και	 την	 αξιοποίηση	
των δημοτικών ακινήτων για τη στέγασή τους.
•	Την	αποκέντρωση	των	πολιτιστικών	εκδηλώσεων	σε	όλα	τα	δημοτικά	διαμερίσμα-
τα και τις δημοτικές κοινότητες.



νεόλαια
Τα τελευταία χρόνια, οι νέοι άνθρωποι βιώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέ-
πειες της κρίσης, με ενδεχόμενη κατάληξη, σε πολλές περιπτώσεις, του οικονομικού 
και κοινωνικού αποκλεισμού τους. Οι τάσεις φυγής στο εξωτερικό για αναζήτηση ερ-
γασίας και μιας καλύτερης ζωής θεωρείται από την ελληνική νεολαία ως η μοναδική 
λύση. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος θα πρέπει με τις πρωτοβουλίες του να συμβάλει θε-
τικά στην οργάνωση της πόλης με την ενεργό συμμετοχή της νεολαίας. Προτείνουμε:

•	 Την	ενεργοποίηση	των	Τοπικών	Συμβουλίων	Νέων	και	τη	συμμετοχή	τους	ως	ενεργοί	
δημότες στους τοπικούς δημοκρατικούς θεσμούς.
•	 Την	 ενίσχυση	 δραστηριοτήτων	 που	 θα	 δίνουν	 την	 ευκαιρία	 στους	 νέους	 να	 λάβουν	
μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια, σεμινάρια, κλπ. 
•	 Τη	δημιουργία	ψηφιακής	πύλης	νεολαίας,	η	οποία	θα	χρησιμοποιείται	για	ηλεκτρονι-
κές δημοσκοπήσεις, αμφίδρομη επικοινωνία (forum) και διάχυση πληροφοριών ποικί-
λου ενδιαφέροντος.
•	 Την	 ίδρυση	 θερμοκοιτίδας	 νεοφυών	 επιχειρήσεων	 (startup)	 με	 την	 αξιοποίηση	 της	
δημοτικής περιουσίας. Οι χώροι αυτοί θα παραχωρούνται δωρεάν για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.

αθλήτισμόσ
Πιστεύουμε ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη να δώσει την ευκαιρία για άθληση σε όλες τις 
κατηγορίες πληθυσμού, με τη συνεργασία σχολείων και αθλητικών σωματείων.
Προτείνουμε:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

•	 Την	 αξιοποίηση	 όλων	 των	 πηγών	 χρη-
ματοδότησης	 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,	 ΕΣΠΑ	 για	 την	
κατασκευή χώρων άθλησης
•	 Την	 αξιοποίηση	 των	 σχολικών	 αυλών	
και την ένταξή τους στο νέο πρόγραμμα 
Υπουργείου Παιδείας-ΓΓΑ για διαμόρφω-
ση γηπέδων
•	 Την	ανέγερση	νέων	κλειστών	σχολικών	
αθλητικών χώρων, όπου επιτρέπεται με 
συνεργασία δήμου –ΓΓΑ
•	 Τη	διεκδίκηση	πόρων	για	την	κατασκευή	
σκοπευτηρίου, γηπέδου τοξοβολίας καθώς 
και προπονητικού κέντρου Beach Volley 
στην	παραλία	της	ΔΕΠΤΑΗ	στον	Καρτερό
•	 Την	 ανάπτυξη	 περιπατητικών	 ασφαλών	
διαδρομών στα τείχη και αλλού



υδρευσή - αρδευσή
Η	πολιτική	ύδρευσης-άρδευσης	στον	Δήμο	Ηρακλείου	πρέπει	να	επαναπροσδιοριστεί	και	
να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα της ελλιπούς υδροδότησης τους καλοκαιρινούς 
μήνες και στα ξηρά έτη που αναμένονται. Μετά και την ολοκλήρωση των συμπληρωματι-
κών	έργων	στο	Φράγμα	Αποσελέμη,	ο	Δήμος	Ηρακλείου	και	η	ΔΕΥΑΗ	θα	πρέπει	να	συμ-
μετέχουν	στον	Φορέα	Διαχείρισης	που	θα	προκύψει,	με	απώτερο	σκοπό	 τη	διασφάλιση	
του συνταγματικά κατοχυρωμένου δημόσιου χαρακτήρα του νερού και τη διάθεσή του 
στους δημότες.
Οραματικός στόχος των Ενεργών Πολιτών είναι η εξασφάλιση συνεχούς ροής πόσιμου 
νερού άριστης ποιότητας, με συνολικό σχεδιασμό, αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνο-
γνωσίας και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα σε άμεση προτεραιότητα 
θα υλοποιηθούν τα εξής:

•	Αξιοποίηση	 των	 Ανανεώσιμων	 Πηγών	 Ενέργειας	 (net-metering),	 για	 μείωση	 του	
κόστους.
•	Μέτρα	ορθής	και	σωστής	διανομής	και	χρήσης	του	νερού	και	εξοικονόμησής	του.
•	Μέτρα	διασύνδεσης	των	υφισταμένων	δεξαμενών.
•	Μέτρα	αντιμετώπισης	των	απωλειών	και	των	διαρροών	των	υφισταμένων	δικτύων.
•	Αντικατάσταση	παλιών	υδρομέτρων	με	νέα	«έξυπνα».
•	Συνεχείς	ελέγχους	για	τον	εντοπισμό	παράνομων	συνδέσεων.	
•	Αξιοποίηση	των	υπόγειων	υδάτων	και	πηγαδιών	που	υπάρχουν	στην	πόλη	για	αρ-
δευτικούς λόγους. 
•	Άμεση	ενίσχυση	του	υπάρχοντος	προσωπικού,	για	την	έγκαιρη	αντιμετώπιση	όλων	
των προβλημάτων και την προετοιμασία μελετών και έργων.
•	Εκπόνηση	μελετών	για	την	αντικατάσταση	των	παλαιών	δικτύων	ύδρευσης	και	των	
νέων επεκτάσεων σύμφωνα με το σχέδιο πόλης.
•	Επικαιροποίηση	υπαρχόντων	μελετών	για	τα	δίκτυα,	με	ενσωμάτωση	έργων	αυτο-
ματοποίησης της λειτουργίας και ελέγχου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των διαρρο-
ών και απωλειών.
•	Εκπόνηση	μελετών	για	δίκτυα	μεταφοράς,	αντλιοστάσια	και	δεξαμενές,	για	την	αξι-
οποίηση όλων των ποσοτήτων των νερών της τριτοβάθμιας επεξεργασίας για άρδευ-
ση με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού θα προστεθούν νέες πηγές υδροδότησης, 
όπως η αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού τους δύο περίπου μήνες που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, υλοποιώντας μικρά έργα (δίκτυο 
μέχρι το σημείο των κεντρικών αγωγών που έρχονται από Τύλισσο και σύνδεση με 
αυτά). Παράλληλα, θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες για μία συνολική παρέμβα-
ση με περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις (υδρομαστευτική στοά, ανύψωση υφιστάμενου 
φράγματος Αλμυρού, κ.α.). Επίσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευή φράγματος 
στο Κυπαρίσσι – Γιόφυρο και η πρόταση για αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού στις 
υπώρειες του Γιούχτα για την ενίσχυση των υψομετρικά ψηλών περιοχών της πόλης.



πόλιτιΚή πρόστασια
Ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας σε επίπεδου Δήμου θα πρέπει να αναπτύσ-
σεται στο πλαίσιο των εθνικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. 
Θα	πρέπει	 να	 εστιάζει	 τόσο	στην	πρόληψη	όσο	και	στην	αντιμετώπιση	καταστάσεων	
έκτακτης	ανάγκης.	Η	υλοποίηση	του	σχεδιασμού	απαιτεί	πολιτική	δέσμευση,	θεσμική	
ρύθμιση και κοινωνική συμμετοχή. Προτείνουμε:

•	Τη	χαρτογράφηση	άμεσα	των	σημείων	καταφυγής	σε	όλο	το	Δήμο.	
•	 Την	οριζόντια	οργάνωση	της	πολιτικής	προστασίας	σε	επίπεδο	διαμερισμάτων	αρ-
χικά, που θα περιλαμβάνει: ενημέρωση των δημοτών με έντυπο υλικό ανά διαμέρι-
σμα, με τους χώρους καταφυγής, τις άμεσες ενέργειες και τα τηλέφωνα ανάγκης.
•	Την	ενημέρωση	και	τον	καθορισμό	αρμοδιοτήτων	των	δημοτικών	υπαλλήλων.
•	Την	εκπαίδευση	των	δημοτών	σε	θέματα	πολιτικής	προστασίας.
•	Την	ανάπτυξη	εφαρμογής	για	ενημέρωση	των	δημοτών	για	την	αντιμετώπιση	πριν	
και κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης.

ΖΩόΦιλια
Αποτελεί ευθύνη του δήμου η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η μέριμνα για την 
προστασία και την ευζωία των αδέσποτων αλλά και των δεσποζόμενων ζώων. 
Δεσμευόμαστε για τα παρακάτω: 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

•	Αύξηση	της	δυναμικότητας	του	δημοτι-
κού κυνοκομείου. 
•	Προμήθεια	 κινητού	 σταθμού	 φροντί-
δας	αδέσποτων	ζώων	 (AmbuDog),	 για	 τις	
υπηρεσίες περισυλλογής, ελέγχου γεννή-
σεων και φροντίδας.
•	Μέτρα	 φροντίδας	 των	 αδέσποτων	
ζώων σε διάφορα σημεία του Δήμου (ση-
μεία παροχής τροφής και νερού).
•	Συνεχής	 ενημέρωση	 και	 ευαισθητο-
ποίηση των δημοτών στην κατεύθυνση 
της υιοθεσίας των ζώων.
•	Διαρκής	 ενημέρωση	 των	μαθητών	στα	
θέματα της ζωοφιλίας, σε συνεργασία με 
τις φιλοζωικές οργανώσεις.
 




