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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.

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
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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
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