
Η περιφερειακή πόλη του 2030 

 

“Η δηνξγάλσζε ηνπ 7
νπ

 Αλαπηπμηαθνύ πλεδξίνπ είλαη κηα θαιή επθαηξία λα 

ζπδεηήζνπκε όζα έρνπκε ζρεδηάζεη θαη δξνκνινγήζεη σο ηνπηθνί άξρνληεο αιιά θαη 

όζα νλεηξεύνληαη νη πνιίηεο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο.   

Ρώηεζα έλαλ έθεβν πσο θαληάδεηαη ην Αγξίλην ηνπ κέιινληνο. Πην θνληά ζηηο 

ζύγρξνλεο κεγαινππόιεηο, ήηαλ ε απάληεζε. Με γξήγνξε απνθσδηθνπνίεζε κπνξώ 

λα ζαο πσ όηη  ελλννύζε, όπσο όινη θαληάδεζηε,  πεξηζζόηεξα αλνηθηά δεδνκέλα  θαη 

ςεθηαθέο επθνιίεο.   

Αλ απηόο ν έθεβνο δνύζε ζηε Βηέλλε, ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα 

είλαη ε πην έμππλε πόιε ζηνλ θόζκν, ζα είρε πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

πγείαο, έλα ηζρπξό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ησλ ςεθηαθώλ επηδόζεσλ θαη εζληθό 

ρέδην Ψεθηαθήο Σαπηόηεηαο. ύκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα 

έρεη απμεζεί παγθνζκίσο ν  αξηζκόο ησλ πόιεσλ κε ζηνρεπκέλε ζηξαηεγηθή. Καη 

απηό είλαη ην δηαθύβεπκα  γηα όινπο εκάο. Πσο κπνξνύκε λα δήζνπκε απνδνηηθά θαη 

νηθνινγηθά ζε αζηηθό πεξηβάιινλ. Πσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όια ηα 

ζύγρξνλα δεδνκέλα γηα λα βειηηώζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ δνύκε. Πσο ζα 

ηζνξξνπήζνπκε αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ αζθάιεηα. Αλ όινη ζπκθσλήζνπκε 

όηη,  έμππλε είλαη ε πόιε πνπ επηδηώθεη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηεο κέζα 

από ηαπηόρξνλε δηεύξπλζε ηνπ  θάζκαηνο ησλ ππεξεζηώλ ηεο πξνο ηνπο πνιίηεο, 

ηόηε ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζε απηήλ ηελ 

θαηεύζπλζε. Παξάγνληεο εμέιημεο ησλ πόιεσλ  είλαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ε θαιιηέξγεηα θαηλνηόκνπ πλεύκαηνο. Η βηώζηκε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ. Σα βηώζηκα θαη αζθαιή κέζα κεηαθνξάο. Έμππλε είλαη ε 

πόιε πνπ  ρξεζηκνπνηεί κε θαηλνηόκν θαη απνδνηηθό ηξόπν όιεο ηηο επθαηξίεο. Δίλαη 

όιεο εθείλεο νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νη πόιεηο γίλνληαη ειθπζηηθέο, κε κηα πην 

δηαδξαζηηθή δηνίθεζε ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη κε κεγαιύηεξν ξπζκό ζηηο λέεο 

πξνθιήζεηο. ηo Αγξίλην, ηα ηειεπηαία ρξόληα, επηρεηξνύκε άικαηα πξνο ηα εκπξόο. 

Πξνρσξνύκε  βήκα βήκα πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ θηιόδνμνπ ζρεδίνπ καο  πνπ 

αλαδεηθλύεη ηελ πόιε καο σο πξάζηλε, βηώζηκε θαη έμππλε. Αμηνπνηώληαο ηε 

Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε επελδύζακε ζε έξγα πνπ βειηηώλνπλ αηζζεηά ην αζηηθό 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ όπσο ε δεκηνπξγία δαθηπιίνπ 

εθηεηακέλσλ πεδνδξνκήζεσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο, ε δεκηνπξγία πξάζηλνπ 

δαθηπιίνπ, ε ελίζρπζε ηνπ  αζηηθνύ πξαζίλνπ,  ν  εθζπγρξνληζκόο θαη ε επέθηαζε 

ππνδνκώλ ζπιινγήο αζηηθώλ ιπκάησλ.  

ε εμέιημε βξίζθεηαη ην κεγάιν έξγν ηεο ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ  

επηρεηξεκαηηθνύ θέληξνπ ζηε λνηηναλαηνιηθή είζνδν ηεο πόιεο, πνπ όρη κόλν 

αιιάδεη ηελ εηθόλα ηεο εηζόδνπ ηεο πόιεο,  αιιά  δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αλάπηπμεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Με παξεκβάζεηο όπσο ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ 

δεκνηηθνύ θσηηζκνύ θαη ε ρξήζε ππόγεησλ θαη έμππλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ 

δεκηνπξγνύκε ζπλζήθεο  πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  ζηνρεύνληαο πάληα ζηελ 

αύμεζε ηεο αλαθύθισζεο.  

Πξνρσξνύκε ζηε δεκηνπξγία Πεξηβαιινληηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ ην νπνίν πξνβιέπεη 

κεηαμύ άιισλ πιαηθόξκα παξνρήο αλνηθηώλ δεδνκέλσλ πνηόηεηαο ηνπ αέξα  κε 

ρξήζε ζύγρξνλσλ αηζζεηήξσλ.  

Πεξηιακβάλεη αθόκε ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο,  κε ηε ρξήζε 

δνξπθνξηθώλ δεδνκέλσλ,  θαη ύζηεκα  Παξαθνινύζεζεο Τδάηηλσλ Πόξσλ  κε ηε 

ιεηηνπξγία ηειεκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνύ θαη πνζνηηθνύ ειέγρνπ.  



Ήδε ζρεδηάζακε ηελ  ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε  Γεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ.  Πξνσζνύκε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, κέζσ ηεο νπνίαο κεηώλνπκε 

ηελ γξαθεηνθξαηία θαη απμάλνπκε ηε δηαθάλεηα.  

Αλαβαζκίζακε ηα  πιεξνθνξηαθά  ζπζηήκαηα θαη  αμηνπνηήζακε ηηο λέεο  

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο ζηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο ζπκβάιινληαο ζηελ θαιύηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ. Δγθαηαζηήζακε ζεκεία δσξεάλ αζύξκαηνπ internet  

ζε όιεο ζρεδόλ ηηο θνηλόηεηεο ηνπ Αγξηλίνπ ελόο Γήκνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 1246 

η.ρικ. Πξνσζνύκε ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο  GIS ηνπ Γήκνπ 

Αγξηλίνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ.  

Παξάιιεια εληζρύνπκε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζηάζκεπζεο θαη πιεξνθόξεζεο κε 

ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθώλ ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο όπσο ε 

θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη  δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο.  

Οη πηλαθίδεο ζα ζπλδένληαη κέζσ WiFi κε έλα θεληξηθό ζεκείν ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζήο ηνπο θαη ζα ζπλδένληαη κε ην ζύζηεκα ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη  έιεγρνο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ παξαβάζεσλ,  

θαζώο θαη δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο κέζσ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη 

ελεκέξσζεο. Σνπνζεηνύκε 9 ζηαζκνύο  ειεθηξηθώλ πνδειάησλ,  εθ ησλ νπνίσλ νη 2 

ζα δηαζέηνπλ βάζε γηα πνδήιαηα ΑΜΔΑ.  

πλνιηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ 81 ειεθηξηθά πνδήιαηα θαη δύν πνδήιαηα ΑΜΔΑ ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πνπ θαιύπηνπλ κεγάιν ηκήκα ηνπ Γήκνπ. Δίκαζηε έηνηκνη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ  ειεθηξνληθή αλαβάζκηζε 7 δεκνηηθώλ αηζνπζώλ θαη ηελ  

ηνπνζέηεζε 6 έμππλσλ ειηαθώλ πάγθσλ ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πόιεο. Γίλνπκε έηζη 

ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο πνιίηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ειηαθνύο ζπιιέθηεο  πνπ ζα 

παξέρνπλ ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη δσξεάλ  ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. Όιεο απηέο νη 

δξάζεηο εληάζζνληαη ζηελ «Ψεθηαθή ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ» πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ δηαδηθαζηώλ θαη ππεξεζηώλ, ζηελ εηζαγσγή 

Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ  θαη ελδπλακώλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηώλ ζηε δεκόζηα δσή θαη ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία.  Κάλακε ηελ αξρή. 

ρεδηάζακε, εληζρύζακε θαη πξνβάιακε ηε λέα ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα ηνπ Αγξηλίνπ.  

Σν ζηνίρεκα, γηα εκάο, είλαη  λα ζπλερίζνπκε απηήλ ηελ πνξεία. Πνξεία πνπ όκσο 

ρξεηάδεηαη  βνήζεηα. Βνήζεηα από ην θεληξηθό θξάηνο θαη ηνλ εζληθό ζρεδηαζκό.  

Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο πνπ  πξέπεη λα ακβιπλζνύλ. 

Γπζηπρώο δελ μεθηλάκε όινη από ηελ ίδηα αθεηεξία. Σν εκπνξηθό θαη παξαγσγηθό 

Αγξίλην ησλ 100.000 θαηνίθσλ  δελ έρεη  ζύλδεζε κε ηελ Ιόληα Οδό.  

Γελ έρεη βηνκεραληθή πεξηνρή. Γελ έρεη ζηδεξόδξνκν. Γελ έρεη θπζηθό αέξην. 

Γελ έρεη Παλεπηζηήκην παξά κόλν κεξηθά ηκήκαηα πνπ ζέινπλ λα ηα κεηαθηλήζνπλ 

ζηελ Πάηξα.  

Η πνξεία πξνο ην κέιινλ απαηηεί:  

 Απνθέληξσζε  

 Πεξηθεξεηαθή θαη ελδνπεξηθεξεηαθή ζύγθιηζε  

 Ιζόξξνπε αλάπηπμε  

   

Με δηαζύλδεζε ησλ πόιεσλ κε γξήγνξα δίθηπα (απηνθηλεηόδξνκνη , επηθνηλσλίεο,  

κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο, ελεξγεηαθά δίθηπα). Με  εζσηεξηθή δηαζύλδεζε κε θάζε 

πξόζθνξν κέζν. Με ελαξκόληζε ηεο αζηηθήο δσήο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ.   

Με ηελ  πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο  θάζε πεξηνρήο  αμηνπνηώληαο ηηο 

πιένλ απνδνηηθέο πνιηηηθέο πξνβνιήο. Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ επαγξύπλεζε. Οη πνιίηεο επηβάιιεηαη λα έρνπλ ιόγν ζηηο αιιαγέο πνπ αθνξνύλ 

ηελ δσή ηνπο. Οη πνιίηεο είλαη εθείλνη πνπ ζα σζήζνπλ ηηο πόιεηο καο ζην κέιινλ.  



Καη ε ΣΑ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επειημία λα πινπνηεί έξγα ρσξίο λα ζθνληάθηεη ζηελ  

αβειηεξία θαη ηνλ ζηξνπζνθακειηζκό ηεο θξαηηθήο κεραλήο. 

Σν 2030 δελ είλαη καθξηά. Αλ έρνπκε νλεηξεπηεί ηελ επόκελε εκέξα ησλ  

πεξηθεξεηαθώλ πόιεσλ,  ήξζε ε ώξα λα ελώζνπκε όια ηα θνκκάηηα”.  

 

 

 

 

 


