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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 του Δήμου Ηρακλείου αξιολογήθηκε 

ως ένα από τα δύο πιο ολοκληρωμένα μαζί με το αντίστοιχο της Καβάλας.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης



«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» 

Οι άξονες ανάπτυξης της ταυτότητας



Τα τέσσερα βήματα για την οργάνωση της 

ταυτότητας «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη»

1.Διατύπωση του 
οράματος της έξυπνης 

πόλης

2.Συλλογική διαχείριση 
του οράματος

3. Δημιουργία ενός 
οδικού χάρτη 

υλοποίησης του 
οράματος

4.Δημιουργία 
Brandname

Πώς να δουλέψουμε για να επιτύχουμε ; 



Η τοποθέτηση στην ανταγωνιστική αγορά.

Το city positioning του «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη»

• INTELLIGENT COMMUNITY FORUM , NEW YORK
The Smart 21 Communities 2014, 2013, 2012

• EUROPEAN COMMISION, iCapital of Europe 2014
Το Ηράκλειο στις 58 πόλεις που αξιολογήθηκαν

• Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου το 2014 με τίτλο «Mapping smart cities in 
Europe»

Το Ηράκλειο στις 240 έξυπνες πόλεις τις Ευρώπης από 468 άνω των 100.000 
κατοίκων που αξιολογήθηκαν
+ Διακυβέρνηση, κοινωνία πολιτών, οικονομία
- Περιβάλλον, αστική κινητικότητα, ποιότητα ζωής



URBACT III : Heraklion- smart city 

Μια από τις 97 καλές πρακτικές αστικών πολιτικών 

στην Ευρώπη

URBACT III



«Ηράκλειο έξυπνη πόλη» : Κείμενα Στρατηγικής

• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (27/3/2009 )

Ι.Υποχρέωση για παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και ασφάλειας 
των προσωπικών δεδομένων.

ΙΙ: Υποχρέωση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου.

ΙΙΙ: Υποχρέωση υιοθέτησης ανοικτών προτύπων.

IV:Υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών πράσινων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών.

V:Υποχρέωση διευκόλυνσης της , με ψηφιακό τρόπο , συμμετοχής.

VI: Υποχρέωση για κατάρτιση στη χρήση νέων τεχνολογιών

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ,ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ» (Άνοιξη 
2016 )



Ηράκλειο:Έξυπνη πόλη (Στρατηγικό σχέδιο – Συνεργασίες των 

τοπικών φορέων – Συμμετοχή των πολιτών  )

Συλλογική διαχείριση των στόχων



• Το ΜΑΝ Ηρακλείου 75 χιλ

• Ασύρματο δίκτυο Δήμου Ηρακλείου

Διασυνδέει τώρα 136 κόμβους

Οι υποδομές

Νέα οργάνωση του Datacenter με 

• Τεχνολογια διακομιστών Blade

• Περιβάλλον εικονικών μηχανών

• Υπολογιστικές υπηρεσίες cloud



Heraklion Wi- fi 

Gold βραβείο στην ενότητα Liveable City των Best city awards

Στα πλαίσια του ετήσιου παγκόσμιου Fujitsu

Forum 2015 ,στο Μόναχο στις 18-19 Νοεμβρίου

2015 με τίτλο “Human Centric Innovation in

Action”, βραβεύθηκε η υλοποίηση του έργου του

Δημοτικού Datacenter.

Ήταν ένα από τα τρία βραβεία του event.

Διακρίσεις στις υποδομές



Οδικός χάρτης έργων : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η Δημοτική πύλη Ηρακλείου

✓ Υπηρεσίες σε πολίτες
▪163 πρώτου επιπέδου
▪163 δευτέρου επιπέδου
▪29 τρίτου επιπέδου
▪1 τετάρτου επιπέδου (ηλεκτρ. πληρωμές)

✓ Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις
•27 πρώτου επιπέδου
•27 δευτέρου επιπέδου
•1 τρίτου επιπέδου
•1 τετάρτου επιπέδου

Τρίτη δημοτική πύλη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα

Εγγεγραμμένοι χρήστες  : 6.000



Χρήση των ιστοσελίδων και social media

City Pop. Alexa Ranking FB Likes

Athens 664046 1902 9258

Thessaloniki 325182 1480 -

Patras 213984 16373 8650

Heraklion 173993 2875 14221

Piraeus 163668 12259 6891



App : Δημότης Ηρακλείου

Request Applications 2016 2017

Via Portal 616 1118

Via Citizen App 0 1306

Subtotal (digital) 616 2424

Via telephone 2050 3039

Total 2666 5463

Via telephone % 77% 55%

Via digital % 23% 45%



Infopoint



Agrockathon



Ανάπτυξη της καινοτομίας και της νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Νοέμβριος 2015

Δημιουργία του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ.

Κέντρο προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας



Ψηφιακή πλατφόρμα Internet of things



Υποδομές , ανταποδοτικές υπηρεσίες και η 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα

• Οδοφωτισμός

• Διαχείριση πάρκινγκ

• Ηλεκτρονικοί μετρητές ύδρευσης

• Διαχείριση απορριμμάτων

• Σύστημα διαχείρισης χρήσης ποδηλάτων κά

• Ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να υλοποιήσει μόνος του μεγάλες 

επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών του και παροχής 

ανταποδοτικών υπηρεσιών.

• θα πρέπει να μετατραπεί σε μια Διαχειριστική Αρχή με αναπτυξιακό 

και ελεγκτικό ρόλο και να ελέγχει το αποτέλεσμα, ώστε αυτό να είναι 

σε κάθε περίπτωση σε όφελος της πόλης και των χρηστών των 

υπηρεσιών αυτών.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


