
 

 

 

 

 

 

on: Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2017 In: Αρχείο Ειδήσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ
REGIO-MOB ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

http://www.eordaialive.com/el/eordaialive-com-protasis-katastima-andrikon-endymaton-kia-kaha-vinteo/
https://www.facebook.com/pages/Reggia-Pizzaria/423476004353354
http://nikou-asfaleies.gr/
http://www.hatzipaulidis.gr/el/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%94%CE%91%20-%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20-%20%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%20%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%A3
http://www.eordaialive.com/el/protasis-katastima-energiers-piotika-pedika-roucha-se-apisteftes-times-stin-ptolema%CE%90da-vinteo/
http://antallaktikadelikostasptolemaida.weebly.com/
https://www.facebook.com/coffee.brown.ptolemaida37/?fref=ts
https://www.facebook.com/Difono-Ptolemaida-953587184710022/
http://www.eordaialive.com/el/protasis-katastimata-pink-woman-se-kozani-ke-ptolema%CE%90da-gia-ti-gyneka-pou-theli-na-xechorizi-vinteo/
http://www.eordaialive.com/el/protasis-neo-katastima-plyntirio-aftokiniton-ptolemeos-dite-vinteo/
http://www.techsystems.gr/
https://www.facebook.com/latteartmacchiato/
http://www.eordaialive.com/el
http://www.eordaialive.com/el/arxeio-eidiseon/


Κοινοποιήστε... 

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

Η συνάντηση ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου έως σήμερα και συνεχίστηκε με τις παρουσιάσεις των καλών πρακτικών της Περιφέρ
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
καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν. Επίσης συζητήθηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα όπως: η νοοτροπία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότ
πρέπει να λαμβάνει η Τροχαία προκειμένου να αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενες παραβατικές συμπεριφορές, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί το όραμα
κινητικότητας για την περιοχή μας, η ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών με στοχευμένα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά των μελ
περιοχής μας σε ζητήματα μετακινήσεων και σεβασμού του δημόσιου χώρου, η εξασφάλιση ενός ελκυστικού κέντρου πόλης που θα είναι φιλικό προς τους πολίτες και τ
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 σ
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.mav

p.christopoulou@pdm.gov.gr

Κοινοποιήστε... 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ »
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ !

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.eordaialive.com/el/oloklirothike-epitychia-triti-synantisi-tou-diktou-eblekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/
http://twitter.com/share?url=http://www.eordaialive.com/el/oloklirothike-epitychia-triti-synantisi-tou-diktou-eblekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/&text=%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%95%20%CE%9C%CE%95%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%20%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20REGIO-MOB%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%97%20
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.eordaialive.com/el/oloklirothike-epitychia-triti-synantisi-tou-diktou-eblekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/
https://plus.google.com/share?url=http://www.eordaialive.com/el/oloklirothike-epitychia-triti-synantisi-tou-diktou-eblekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/
mailto:d.mavromatidis@pdm.gov.gr
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.eordaialive.com/el/oloklirothike-epitychia-triti-synantisi-tou-diktou-eblekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/
http://twitter.com/share?url=http://www.eordaialive.com/el/oloklirothike-epitychia-triti-synantisi-tou-diktou-eblekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/&text=%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%95%20%CE%9C%CE%95%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%20%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20REGIO-MOB%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%9F%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%97%20
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.eordaialive.com/el/oloklirothike-epitychia-triti-synantisi-tou-diktou-eblekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/
https://plus.google.com/share?url=http://www.eordaialive.com/el/oloklirothike-epitychia-triti-synantisi-tou-diktou-eblekomenon-meron-tou-ergou-regio-mob-stin-kozani/
http://www.eordaialive.com/el/protasis-xiri-karpi-tsik-stin-ptolema%CE%90da-vinteo/


IΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΥΒ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -
42 ΤΗΛ 24630 22

COFFEE BROWN

https://grhost.eu/
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B6-%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-113793462003608/?fref=ts
http://www.eordaialive.com/el/epikinonia/


NEO KATAΣΤΗΜΑ
PTOLEMEOS

Καραγκιόζης Νίκο
Άρδασσα Πτολεμα
24630 74336

ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATE

FIND US

https://www.facebook.com/coffee.brown.ptolemaida37


Μάγγος Ιωάννης 

Απόφοιτος U.C.E. B
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