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Στην αύξηση του εισοδήματος και στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας θα
συνεισφέρει η λειτουργία σύγχρονων κέντρων Logistics στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Αυτό υπογράμμισε κατά τον χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και
Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, στην εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες
Τετάρτη το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας με τίτλο «Αχαΐα - Τα
Logistics στην περιφέρεια: το Όραμα και η Πράξη».
Όπως ήταν αναμενόμενο, στην εσπερίδα η οποία συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο
Αχαΐας και την Ελληνική Εταιρεία Logistics και τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, η
προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη, καθώς παρουσιάστηκε το επικαιροποιημένο Master
Plan για τα logistics και τις εμπορευματικές μεταφορές στην Δυτική Ελλάδα.
«Τα logistics και η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και οι μεταφορικές, οι τηλεπικοινωνιακές
και οι ψηφιακές υποδομές, είναι μια αλυσίδα από αλληλοεξαρτούμενες οντότητες, οι οποίες
θα πρέπει να σχεδιάζονται ως βασικά μέσα για την εξασφάλιση της διασύνδεση της κάθε
περιοχής με τον υπόλοιπο κόσμο, την εξασφάλιση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας
των πόλεων και των περιφερειών, της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και
προσώπων και της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και της οικονομικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής» επεσήμανε ο κ. Αγγελόπουλος και πρόσθεσε: «Η σημερινή κρίσιμη
συγκυρία, επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την επάνοδο σε συνθήκες ανάπτυξης μέσω της
προώθησης των καθαρών και βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και των «έξυπνων» και
ανταγωνιστικών logistics, που θα διαθέτουν επαρκείς και φιλικές προς το περιβάλλον
υποδομές, και οργανωμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες».
Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στους στόχους της Περιφέρειας προκειμένου να
υλοποιηθεί η όποια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, και αυτοί είναι ο χωροταξικός
σχεδιασμός, η επανεκκίνηση των έργων στους μεγάλους οδικούς άξονες της Δυτικης
Ελλάδος, η ολοκλήρωση του σιδηροδρόμου ενώ έκανε λόγο και για το νέο λιμάνι της
Πάτρας, που αποτελεί σημαντικό βραχίονα ανάπτυξης αλλά και για τις έρευνες για τους
υδρογονάνθρακες.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους που έχουμε θέση με το τριετές αναπτυξιακό
μας σχέδιο και την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014 -2020
όπου μάλιστα στις 24-25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί και το περιφερειακό μας
αναπτυξιακό συνέδριο, αλλά και την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για τη διαμόρφωση
ενός σύγχρονου δικτύου μεταφορών που θα αναδείξει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε
σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο» κατέληξε ο κ. Αγγελόπουλος.
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