ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΚΕΝΟ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Το όραμα και ο στρατηγικός στόχος του Δήμου Ηρακλείου διαμορφώνεται,
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις από εγκεκριμένα στρατηγικά πλαίσια χωρικού
και αναπτυξιακού σχεδιασμού καθώς και τα ειδικά στρατηγικά πλαίσια, στο
υπερτοπικό ή/και στο τοπικό επίπεδο, συνεκτιμώντας τα υφιστάμενα δημογραφικά –
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καθώς

και

τα

διαμορφωμένα

χαρακτηριστικά του αστικού χώρου και του περιβάλλοντος.
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αναθεωρούμενου, για την περιοχή του Ηρακλείου είναι η ανάδειξή της σε
μητροπολιτικό κέντρο διαπεριφερειακής εμβέλειας για τον Μινωικό Πολιτισμό με
άξονα την έρευνα – τεχνολογία και τον πολιτισμό, καθώς και ισχυρό κέντρο
κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτής της αναπτυξιακής
κατεύθυνσης, στο ΠΠΧΣΑΑ αλλά και στα στρατηγικά πλαίσια χωρικού σχεδιασμού
στο τοπικό επίπεδο, υπάρχει πρόβλεψη για χωροθετήσεις μοναδιαίων χρήσεων γης
μητροπολιτικής εμβέλειας καθώς και λειτουργική σύνδεση, δυο μητροπολιτικών
πόλων, της Κνωσού και της Παλιάς Πόλης, που αναδεικνύει το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της συνύπαρξης στοιχείων από «5+1» πολιτισμούς. Στην ίδια λογική
προβλέπονται και εκτεταμένες αναπλάσεις, με προτεραιότητα στην παλιά πόλη καθώς
και σε υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού χώρου, με περιβαλλοντική κατεύθυνση
προκειμένου να μετατραπεί το Ηράκλειο σε «πράσινη πόλη». Επίσης στην ίδια λογική
προβλέπεται και η ταυτόχρονη ενίσχυση της σύνδεσης της παλιάς πόλης και της
Κνωσού, με το παράκτιο μέτωπο και το λιμάνι – κόμβο κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο
αυτής της αναπτυξιακής κατεύθυνσης η περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, αποτελεί τη ζώνη
πρώτης προτεραιότητας.
Στη λογική αυτή, το όραμα για την περιοχή ΣΟΑΠ – ΒΑΑ, είναι «Ηράκλειο
έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών».
Η Περιοχή Παρέμβασης ΒΑΑ περιλαμβάνει την παλιά πόλη και τμήματα της
παράκτιας αστικής ζώνης στα δυτικά και στα ανατολικά της και οριοθετείται
από τους δρόμους, Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Πυράνθου, Γ. Γεωργιάδη,
Γερονυμάκη, Λεωφ. Στ. Καζαντζίδη.
Στο πλαίσιο αυτού του διατυπωμένου οράματος, κύρια επιδίωξη είναι έξυπνες λύσεις
για την ενίσχυση της συνοχής, δηλαδή την αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ». Των
«ΚΕΝΩΝ» που τραυματίζουν την λειτουργία της οικονομίας, της πόλης και της
κοινωνίας και είναι αλληλένδετα. Το «ΚΕΝΟ» στην λειτουργική σύνδεση της παλιάς
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πόλης και του παράκτιου μετώπου με την Κνωσό και το λιμάνι, πύλη εισόδου της
κρουαζιέρας, έχει σαν συνέπεια λιγότερους επισκέπτες στην πόλη και επιχειρήσεις
να συντηρούνται οριακά ή και να κλείνουν. Τα κενά κτίρια των επιχειρήσεων που
κλείνουν διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης και δημιουργούν το μεγάλο κενό της
ανεργίας, πληγή στην οικονομία. Με τη σειρά της η ανεργία δημιουργεί το μεγάλο
κενό της φτώχειας που διαταράσσει την συνοχή στην κοινωνία. Τα κενά από την μη
χωρική σύνδεση των δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, κεντρικών
λειτουργιών πόλης και μεταφορών βιώσιμης κινητικότητας, διαταράσσουν τη συνοχή
της πόλης και επιβαρύνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη του οράματος – στρατηγικού στόχου διαμορφώνεται στο πλαίσιο του
ΣΟΑΠ, πολυτομεακό πρόγραμμα με συνδυασμένες πολλαπλασιαστικές παρεμβάσεις
τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με συνδετικό κρίκο «Έξυπνες –
Πράσινες – Πολιτιστικές – Επιχειρηματικές διαδρομές»

που θα οδηγήσουν τους

επισκέπτες στα ίχνη των «5+1» πολιτισμών.
Για την επίτευξη του οράματος διατυπώνονται 3 Άξονες Στρατηγικής, για την
ενίσχυση της συνοχής στην οικονομία, στην πόλη και την κοινωνία.
Ο 1ος Άξονας Στρατηγικής στηρίζεται στις κατευθύνσεις Χωρικών Στρατηγικών
Πλαισίων και στο Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την
«Έξυπνη Πόλη» και αφορά στην ενίσχυση της συνοχής στην οικονομία. Για την
αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ» της οικονομίας, ο Δήμος λειτουργεί υποστηρικτικά σε
συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς της πόλης για την:
αναζήτηση

καινοτομιών

για

την

ενίσχυση

της

παραγωγικότητας,

της

επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, σε επιλεγμένους τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 – 2020
θεσμοθέτηση κινήτρων για προσέλκυση επιχειρήσεων και νέων κατοίκων, με
παράλληλη ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα
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Κύριος στόχος η αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας, με βάση
την Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 – 2020 και το
Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη».
Ο 2ος Άξονας Στρατηγικής αφορά στην ενίσχυση της συνοχής στην πόλη και
στηρίζεται:


στο Στρατηγικό – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηρακλείου



στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Ηρακλείου



στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων



στο Πλαίσιο Στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους – διάβρωση ακτών



στο Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη
Πόλη»



στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής



στις κατευθύνσεις Χωρικών Στρατηγικών Πλαισίων

Για να αποκατασταθούν τα «ΚΕΝΑ» και να επιτευχθεί η συνοχή στην πόλη, ο Δήμος
σχεδιάζει δράσεις για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό τις Κοινωνικές
Υποδομές και προετοιμάζει Πολεοδομικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στη σωστή
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οργάνωση χρήσεων – λειτουργιών και στην ισότιμη χωρική κατανομή των
κοινωνικών υποδομών.

Κύριος στόχος μια συνεκτική όμορφη πόλη, ασφαλής, καθαρή, φωτεινή, φιλική στο
περιβάλλον και στους ανθρώπους, με τον πολιτισμό στοιχείο της καθημερινής ζωής.
Ο 3ος Άξονας Στρατηγικής αφορά στην ενίσχυση της συνοχής στην κοινωνία και
στηρίζεται στην πολιτική του Δήμου (που αποτυπώνεται στο εξειδικευμένο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου) για ισότητα ευκαιριών
σε όλους, την Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της

Φτώχειας και

Κοινωνικής Ένταξης, την Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά & τους μετανάστες
και για την Ισότητα των Φύλων σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε για την
προώθηση

της

αρχής

της

Ισότητας

των

Φύλλων

στις

Τοπικές

Κοινωνίες,

υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα.
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Κύριος στόχος είναι ούτε ένα παιδί μακριά από το σχολείο και τους χώρους άθλησης,
ούτε ένας άνθρωπος χωρίς στέγη, φαγητό, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, κανένας
άνθρωπος στο περιθώριο και ίσες ευκαιρίες για απασχόληση.
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