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Η 3η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για το έργο REGIO-MOB πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2017 στο Κτίριο
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
υποδέχθηκε τους εκπροσώπους από τους σημαντικότερους φορείς της Περιφέρειας
όπως το Δήμο Κοζάνης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, την
Τροχαία Κοζάνης, τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τους
Αερολιμένες Κοζάνης και Καστοριάς, τον ΟΣΕ, την Εγνατία Οδό Α.Ε., τη ΔΕΗ Α.Ε., την
Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και την Ομοσπονδία Βιοτεχνών
Επισκευαστών αυτοκινήτων μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων Ελλάδος.

O ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ..
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Η συνάντηση ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου
έως σήμερα και συνεχίστηκε με τις παρουσιάσεις των καλών πρακτικών της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των επιλεγμένων καλών πρακτικών της
Ιταλίας, της Σκωτίας και της Σλοβενίας, που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησεοι
εκπρόσωποι των φορέων συμμετείχαν δραστήρια θέτοντας ενδιαφέροντα ερωτήματα
σχετικά με το ίδιο το έργο και τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν. Επίσης
συζητήθηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα όπως: η νοοτροπία των πολιτών της Δυτικής
Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότερα και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η
Τροχαία προκειμένου να αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενες παραβατικές
συμπεριφορές, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί το όραμα της
βιώσιμης κινητικότητας για την περιοχή μας, η ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών με
στοχευμένα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά
των μελλοντικών πολιτών της περιοχής μας σε ζητήματα μετακινήσεων και σεβασμού
του δημόσιου χώρου, η εξασφάλιση ενός ελκυστικού κέντρου πόλης που θα είναι
φιλικό προς τους πολίτες και τέλος τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
ΑμεΑ στα απροσπέλαστα κέντρα των πόλων στην Ελλάδα λόγω της αυξημένης χρήσης
των αυτοκινήτων.

 

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe
και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις
ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και
εργαλεία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.interregeurope.eu/regio–mob/

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,Τμήμα
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, τηλ. 2461052740, 2461052726, email:
d.mavromatidis@pdm.gov.gr, p.christopoulou@pdm.gov.gr
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Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@eptolemeos.gr
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Κοζάνη: Χριστουγεννιάτικη
γιορτή διοργανώνει ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ.
Αθνασίου
 07/12/2017 | 21:27

«Στίγματα» από το ΔΗΠΕΘΕ
Κοζάνης – Η Συνέντευξη
τύπου των διοργανωτών
 07/12/2017 | 16:46

32χρονος έκρυβε στο σπίτι
του στην Κοζάνη κάνναβη
 07/12/2017 | 10:46

19 Αυτοδιοικητικοί στο
συνέδριο της ΕΝ.ΠΕ – Από τη
Δυτ. Μακεδονία
 07/12/2017 | 08:15

Με άλλες 40 κλίνες ενισχύεται
το Μποδοσάκειο – Από την
Αυστρία
 06/12/2017 | 19:30

Απίστευτο τροχαίο: Οδηγίες
του GPS “βούλιαξαν” νταλίκα
στο οδόστρωμα
(Φωτογραφίες)
 06/12/2017 | 17:44

Γ. Ζεμπιλιάδου για το κτίριο
της Αγ. Όλγας στη Φλώρινα:
Με τη νόμιμη οδό το έργο θα
είχε τελειώσει με λιγότερα
χρήματα!
 06/12/2017 | 17:27

Κοζάνη: Κριάρι ξέφυγε από
μαντρί και άρχισε να χτυπά
αυτοκίνητα (Φωτογραφίες)
 06/12/2017 | 16:29

Με λαμπρότητα και κατάνυξη
η Κοζάνη τίμησε τον
προστάτη και πολιούχο Άγιο
Νικόλαο
 06/12/2017 | 15:19

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: E-PTOLEMEOS TEAM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ελλάς το μεγαλείο σου! Κοινωνικό
μέρισμα από τον... άλλο κόσμο

Νεότεροι χωρίς νυστέρι, σε χρόνο
dt!

Συμβαίνει τώρα: Σοβαρό τροχαίο
έξω από την Αμάρυνθο

Εντυπωσιακό πλωτό ξενοδοχείο
αντέχει σε φυσικές
καταστροφές!!!

Ομολογία του πρωθυπουργού
Ζάεφ ότι η ΠΓΔΜ επί χρόνια
προκαλούσε την Ελλάδα

Πήγε για κυνήγι και σκότωσε
τον... θείο του

προωθείται από ContentExchange 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ....

 07/12/2017 | 21:15

ΔΕΗ: Θέσεις εργασίας
στο ΛΚΔΜ (8μηνα) –
Δείτε τις ειδικότητες
 07/12/2017 | 15:51

Πρόσληψη
προσωπικού στα
Λουτρά Πόζαρ –
Υποβολή αιτήσεων

από 8 έως 18 Δεκεμβρίου
 07/12/2017 | 11:40

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαντμπολ Πολύ
κρίσιμο παιχνίδι για
τον Αρίωνα
 06/12/2017 | 15:53

Xαντ Μπολ: Με ΠΑΟΚ
εντός στο κύπελλο ο
Φιλώτας
 05/12/2017 | 10:52

Τα στιγμιότυπα του
αγώνα Α.Ε.Π. Ερμή
Αμυνταίου
 04/12/2017 | 15:32

https://e-ptolemeos.gr/kozani-christougenniatiki-giorti-diorganoni-o-politistikos-syllogos-ag-athnasiou/
https://e-ptolemeos.gr/stigmata-apo-dipethe-kozanis-synentefxi-typou-ton-diorganoton/
https://e-ptolemeos.gr/32chronos-ekryve-sto-spiti-tou-stin-kozani-kannavi/
https://e-ptolemeos.gr/19-aftodiikitiki-sto-synedrio-tis-en-pe-apo-ti-dyt-makedonia/
https://e-ptolemeos.gr/alles-40-klines-enischyete-bodosakio-apo-tin-afstria/
https://e-ptolemeos.gr/apistefto-trocheo-odigies-tou-gps-vouliaxan-tin-ntalika-sto-odostroma-fotografies/
https://e-ptolemeos.gr/g-zebiliadou-gia-ktirio-tis-ag-olgas-sti-florina-ti-nomimi-odo-ergo-tha-iche-teliosi-ligotera-chrimata/
https://e-ptolemeos.gr/kozani-kriari-xefyge-apo-mantri-ke-archise-na-chtypa-aftokinita-fotografies/
https://e-ptolemeos.gr/labrotita-ke-katanyxi-kozani-timise-ton-prostati-ke-polioucho-agio-nikolao/
https://e-ptolemeos.gr/
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/dHedbGzmnza8h9Roh/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/dHedbGzmnza8h9Roh/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/w34rWjrjCQxxjBrLS/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/w34rWjrjCQxxjBrLS/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/ZEE3xsLQqKDQeKNAJ/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/ZEE3xsLQqKDQeKNAJ/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/nt5XHhinpAiR6tRiy/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/nt5XHhinpAiR6tRiy/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/MJTFFRLtHJtbLKAZd/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/MJTFFRLtHJtbLKAZd/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/s2iFZrcr4A9pzF8G5/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
https://tracker_gr.contentexchange.me/in/s2iFZrcr4A9pzF8G5/yJodfwzPKFd6XpW84?cb1512689221292
http://www.contentexchange.me/?utm_source=site&utm_medium=widget&utm_campaign=logo
https://e-ptolemeos.gr/dei-thesis-ergasias-sto-lkdm-8mina-dite-tis-idikotites/
https://e-ptolemeos.gr/proslipsi-prosopikou-sta-loutra-pozar-ypovoli-etiseon-apo-8-eos-18-dekemvriou/
https://e-ptolemeos.gr/contact/
https://e-ptolemeos.gr/chant-bol-poly-krisimo-pechnidi-gia-ton-ariona/
https://e-ptolemeos.gr/xant-bol-paok-entos-sto-kypello-o-filotas/
https://e-ptolemeos.gr/ta-stigmiotypa-tou-agona-e-p-ermi-amynteou/
https://www.facebook.com/pg/Le-Roi-202719143395273/
http://www.centro-cash-carry.gr/?page_id=51
http://www.martinos-urology.gr/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/bet/
https://e-ptolemeos.gr/simantiki-afxisi-tis-episkepsimotitas-tou-e-ptolemeos-gr/
https://e-ptolemeos.gr/kozani-christougenniatiki-giorti-diorganoni-o-politistikos-syllogos-ag-athnasiou/
https://e-ptolemeos.gr/stigmata-apo-dipethe-kozanis-synentefxi-typou-ton-diorganoton/
https://e-ptolemeos.gr/32chronos-ekryve-sto-spiti-tou-stin-kozani-kannavi/
https://e-ptolemeos.gr/19-aftodiikitiki-sto-synedrio-tis-en-pe-apo-ti-dyt-makedonia/
https://e-ptolemeos.gr/alles-40-klines-enischyete-bodosakio-apo-tin-afstria/
https://e-ptolemeos.gr/apistefto-trocheo-odigies-tou-gps-vouliaxan-tin-ntalika-sto-odostroma-fotografies/
https://e-ptolemeos.gr/g-zebiliadou-gia-ktirio-tis-ag-olgas-sti-florina-ti-nomimi-odo-ergo-tha-iche-teliosi-ligotera-chrimata/
https://e-ptolemeos.gr/kozani-kriari-xefyge-apo-mantri-ke-archise-na-chtypa-aftokinita-fotografies/
https://e-ptolemeos.gr/labrotita-ke-katanyxi-kozani-timise-ton-prostati-ke-polioucho-agio-nikolao/
https://e-ptolemeos.gr/dei-thesis-ergasias-sto-lkdm-8mina-dite-tis-idikotites/
https://e-ptolemeos.gr/proslipsi-prosopikou-sta-loutra-pozar-ypovoli-etiseon-apo-8-eos-18-dekemvriou/
https://e-ptolemeos.gr/chant-bol-poly-krisimo-pechnidi-gia-ton-ariona/
https://e-ptolemeos.gr/xant-bol-paok-entos-sto-kypello-o-filotas/
https://e-ptolemeos.gr/ta-stigmiotypa-tou-agona-e-p-ermi-amynteou/


8/12/2017 Mε επιτυχία η τρίτη συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών του έργου REGIO-MOB στην Κοζάνη - e-ptolemeos.gr

https://e-ptolemeos.gr/epitichia-triti-sinantisi-tou-diktiou-emplekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/ 4/6

https://e-ptolemeos.gr/c/plus/kinim/
https://e-ptolemeos.gr/efimerevonta-farmakia/
https://e-ptolemeos.gr/schediasmos-ke-ektiposi-entipou-apo-t/
https://e-ptolemeos.gr/advertisement/
http://radiomelodia.gr/live.php
https://wineoutlet.gr/
https://e-ptolemeos.gr/schediasmos-ke-ektiposi-entipou-apo-t/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/nutrition/mageireyontas-me-tin-areti/


8/12/2017 Mε επιτυχία η τρίτη συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών του έργου REGIO-MOB στην Κοζάνη - e-ptolemeos.gr

https://e-ptolemeos.gr/epitichia-triti-sinantisi-tou-diktiou-emplekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/ 5/6

Αποτελέσματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τοπική Επικαιρότητα

Ρεπορτάζ

Αστυνομικό Δελτίο

Αθλητικά

Παραπολιτικά

Ελλάδα

Οικονομία

Καιρός

Εκδηλώσεις

ΣΤΗΛΕΣ

Για να θυμούνται οι παλιοί και να
μαθαίνουν οι νέοι

Ιστορίες Μαγειρικής

Μαγειρεύοντας με την Αρετή

Ερασιτεχνικώς, Ενθέως και ουχί
Ιδιωτικώς

Θεωρητικά ..στην Πράξη!

Ιατρικά

Καφέ Ρωμανία

Μνημεία της Εορδαίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προγνωστικά Στοιχήματος

Βαθμολογίες

Μπάσκετ

Ποδόσφαιρο

Στίβος

Τέννις

Βόλεϊ

Χάντμπολ

Αθλητικός Κοριός

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Προφίλ

Διαφήμιση

Ptolemaida Delivery Gui

Όροι Χρήσης

Θέσεις εργασίας

Επικοινωνία

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ 

https://www.youtube.com/user/eptolemeos
https://twitter.com/eptolemeos
https://www.instagram.com/e_ptolemeos.gr/
https://e-ptolemeos.gr/diavgia-dit-makedonias/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/nutrition/istories-magirikis/
http://www.escore.gr/
https://e-ptolemeos.gr/c/news-from-kozani-ptolemaida-eordaia/
https://e-ptolemeos.gr/c/news-from-kozani-ptolemaida-eordaia/reportage/
https://e-ptolemeos.gr/c/news-from-kozani-ptolemaida-eordaia/police-bulletin/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/
https://e-ptolemeos.gr/c/parapolitics/
https://e-ptolemeos.gr/c/greece/
https://e-ptolemeos.gr/c/economy/
https://e-ptolemeos.gr/c/keros/
https://e-ptolemeos.gr/c/news-from-kozani-ptolemaida-eordaia/events/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/gia-na-thimounte-i-palii-ke-na-mathenoun-i-nei/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/nutrition/istories-magirikis/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/nutrition/mageireyontas-me-tin-areti/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/erasitechnikos-entheos-ouchi-idiotikos/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/education-tips/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/ygeia/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/kafe-romania/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/monuments-of-eordaia/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/bet/
https://e-ptolemeos.gr/vathmologies-protathlimaton-podosferou/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/basketball/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/football/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/athletics/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/tennis/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/volei/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/handball/
https://e-ptolemeos.gr/c/sports/athlitikos-korios/
https://e-ptolemeos.gr/profile/
https://e-ptolemeos.gr/advertisement/
https://e-ptolemeos.gr/c/plus/ptolemaida-delivery-guide/
https://e-ptolemeos.gr/terms-of-use/
https://e-ptolemeos.gr/thesis-ergasias/
https://e-ptolemeos.gr/contact/
https://e-ptolemeos.gr/contact/
https://www.facebook.com/ptolemeos.news
https://www.instagram.com/e_ptolemeos.gr/
https://e-ptolemeos.gr/feed/


8/12/2017 Mε επιτυχία η τρίτη συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών του έργου REGIO-MOB στην Κοζάνη - e-ptolemeos.gr

https://e-ptolemeos.gr/epitichia-triti-sinantisi-tou-diktiou-emplekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/ 6/6

Ατζέντα Προσλήψεων Μουσικές Επιλογές

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Αμύνταιο

Γρεβενά

Καστοριά

Κοζάνη

Πτολεμαΐδα

Φλώρινα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

LYONESS NETWORK MEMBER

© Copyright 20122017 Pougaridis Media

https://e-ptolemeos.gr/c/agenda-proslipseon/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/nutrition/mageireyontas-me-tin-areti/
https://e-ptolemeos.gr/c/editorials-columns/music/
https://e-ptolemeos.gr/t/aminteo/
https://e-ptolemeos.gr/t/%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%ac/
https://e-ptolemeos.gr/t/%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ac/
https://e-ptolemeos.gr/t/kozani2/
https://e-ptolemeos.gr/t/%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%b4%ce%b1/
https://e-ptolemeos.gr/t/%cf%86%ce%bb%cf%8e%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b1/
https://e-ptolemeos.gr/thesis-ergasias/
https://www.lyoness.com/gr/stores/el-gr/25303314-pougaridis-media

