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Αλλάζουμε πορεία είπαμε προεκλογικά στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Η Δυτική Μακεδονία αλλάζει πορεία με την εκλογή του Γιώργου Κασαπίδη στο τιμόνι της στις 7 
Ιουλίου του 2019.Μεγάλη η τιμή και στο πρόσωπό μου που ο περιφερειάρχης μου έδωσε την 
ευκαιρία να υπηρετήσω τον τόπο μου. 
 
Οι δεσμεύσεις μας και ο προγραμματισμός μας από την προεκλογική περίοδο ήταν σαφής και 
στοχευμένος με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, στην 
ανάπτυξη τομέων όπως ο πρωτογενής, η μεταποίηση προϊόντων αλλά και η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, η δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού υποστήριξης εν γένει της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 
 
Η μεταλιγνιτική περίοδος στην οποία βρισκόταν η περιοχή εδώ και χρόνια με την συνεχώς 
φθίνουσα πορεία στη χρήση λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή επέβαλλε στην νέα περιφερειακή 
αρχή να στρέψει το βλέμμα της προς την Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Η πανδημία που έπληξε 
όλο τον πλανήτη έπληξε και πλήττει ακόμη την τοπική οικονομία με τον επιχειρηματικό κόσμο να 
βρίσκεται σε δυσχερή θέση. 
 
Τόσο η είσοδος της περιοχής στην μεταλιγνιτική εποχή όσο και η πανδημία καθόρισαν την 
πολιτική της περιφερειακής αρχής η οποία κλήθηκε και καλείται να δράσει άμεσα και 
αποτελεσματικά όλο αυτό τον χρόνο. Η αντιπεριφέρεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ανέπτυξε νέες 
επιμέρους στρατηγικές ώστε να ανταποκριθεί στα προβλήματα των επιχειρήσεων και του 
εμπορίου. Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της Περιφερειακής Αρχής καθώς 
μετά το έντονο ενδιαφέρον που είναι δεδομένο για την υγεία, οι ενέργειες και η προσοχή μας 
στρέφονται στην επιχειρηματικότητα.  
 
Ακολουθεί ο απολογισμός των δράσεων της αντιπεριφέρειας επιχειρηματικής ανάπτυξης: 
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1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων  
Συνεχής επικοινωνία με τα επιμελητήρια της Π.Δ.Μ, ενημέρωση προέδρων για τα 
επερχόμενα προγράμματα ώστε να προετοιμαστούν τα μέλη των ΕΒΕ 
 

 πρόγραμμα χρηματοδότησης δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας, συν. δαπάνη 
4,5 εκ. ευρώ 

 
 πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 

Covid-19, συν. δαπάνης 45 εκ. ευρώ 
 

 πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και 
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας «Επιχειρηματική Ευκαιρία» στη Δυτική 
Μακεδονία, συν. δαπάνη 5,5 εκ. ευρώ  

 
Η υλοποίηση και διαμόρφωση των ανωτέρω προγραμμάτων προέκυψε από τις συναντήσεις – 
επισκέψεις στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και στα ΕΒΕ και ανάλογα με τις ανάγκες 
έγιναν οι απαραίτητες στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων όπου ήταν 
πρωταρχικός στόχος και δεσμεύσεις του προεκλογικού προγράμματος μας «Ισχυρός Μηχανισμός 
της Επιχειρηματικής δράσης» 
Ενδεικτικά να αναφέρω ότι εντάχθηκε για πρώτη φορά μετά από δικές μας ενέργειες η πρώτη 
μεταποίηση του πρωτογενή τομέα σε επιχειρησιακά προγράμματα, επιβεβαιώνοντας έτσι την 
στρατηγική στόχευση και προώθηση του πρωτογενούς τομέα. 

 

 Ενέργειες για την στήριξη του κλάδου της γούνας με συνεχείς συναντήσεις με τους 
συλλογικούς φορείς , παρεμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο ,αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων  
του κλάδου μετά από πολυετή καθυστέρηση. Παρέμβαση για δημιουργία προγράμματος για 
την στήριξη της γούνας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων- εν αναμονή της 
ανακοίνωσης του προγράμματος. Συμβολή της περιφέρειας σε προωθητικές δράσεις για την 
περαιτέρω εξωστρέφεια και προώθηση του κλάδου. 
 

 Καταγραφή προβλημάτων κατόπιν επαφών με εκπροσώπους συλλόγων από τους κλάδους 
του λιανεμπορίου, της καφέ-εστίασης , των κομμωτών, των ιδιοκτητών γυμναστηρίων κ.α. 
Κατάθεση ανάλογων επιστολών και παρεμβάσεων στα αρμόδια υπουργεία για την στήριξη 
με ειδικά προγράμματα των κλάδων αυτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως 
έντονα πλήττομενη περιφέρεια λόγω Covid-19. 
 

 Αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων σε πάνω από τριάντα επιχειρήσεις, οι φάκελοι των 
οποίων εκκρεμούσαν για  5-6 χρόνια.  

 

 Οργάνωση Κέντρου Υποστήριξης Επενδυτών - ΚΥΕ Αναζήτηση και έρευνα για καλές πρακτικές 
σύστασης του οργάνου. Δημιουργία γραφείου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο - Συντονιστή 
σε θέματα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης κ. Μενέλαο Μακρυγιάννη και την δομή στήριξης 
Ris 3 του Π.Τ.Α. Δημιουργία στρατηγικού πλάνου για την λειτουργία (σε εξέλιξη).  
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 Βι.ΠΕ: Αναζήτηση και καταγραφή  
 Αναζήτηση στο τμήμα πολιτικής γης διαθέσιμων προς αξιοποίηση περιοχών για 

επενδύσεις ενόψει της απολιγνιτοποίησης 
 
 Επισκέψεις σε πιθανούς χώρους φιλοξενίας επιχειρήσεων 

 
 Συναντήσεις με εν δυνάμει επενδυτές με συγκεκριμένα επιχειρηματικά 

προγράμματα και υπόδειξη χώρων για τις επενδύσεις τους 
 

 Επίσκεψη και καταγραφή επιχειρήσεων σε περιοχές Μελίσσια, Βατερό, Κασλά Π.Ε 
Κοζάνης (άτυπες Βι. Πε)με σκοπό: 

 Καταγραφή Επιχειρήσεων 

 Εντοπισμό προβλημάτων 

 Χωρικό εντοπισμό συστάδων με επιχειρήσεις ενόψει και τις αναζήτησης 
χώρων δημιουργίας Βι.Πε 

 
 Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας στην Πάτρα με θέμα: «Οι Βι.Πε ως μοχλός 

ανάπτυξης» 

 Σύσταση και Συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη των 
εξαγωγών και της εξωστρέφειας 
Η ομάδα εργασίας για την εξωστρέφεια απαρτίζεται από εκπροσώπους 
επιχειρήσεων της περιφέρειας με εξαγωγική εμπειρία και δράση, μέλη 
επιμελητηρίων, εκπρόσωπο του ΣΕΒΕ και τεχνοκράτες 

Στόχοι: 

 Δημιουργία ολοκληρωμένης περιφερειακής στρατηγικής για την προώθηση της 
επιχειρηματικής εξωστρέφειας 

 Συμβουλευτικός φορέας 
 Προώθηση επιχειρήσεων & προϊόντων της Π.Δ.Μ 
 Δημιουργία & διαχείριση εξαγωγικού Μάρκετιγκ 
 Συντονισμός & συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές 
 Συνέργειες μεταξύ των μελών 

 
Στο πλαίσιο της δημιουργίας της Ομάδας Εξωστρέφειας πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες 
επισκέψεις σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα της Π.Δ.Μ-Κατάθεση προτάσεων για 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων & καταγραφή ελλείψεων ως προς τις υποδομές 
 Διαδικασία πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου 

 
 Διοργάνωση και συντονισμός συνάντησης εξωστρεφών επιχειρήσεων της Π.Δ.Μ με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)με σκοπό την ενημέρωση για τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και την παροχή συμβουλευτικής που θα καλύψουν τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων ενόψει απολιγνιτοποίησης Όφελος επιχειρήσεων και χρήση χρηματοδοτικών 
εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών της τράπεζας 

 

 Δημιουργία “Πολυμετοχικής Επενδυτικής Εταιρείας”: 
Συντονισμός και προτροπή επιχειρηματιών της Π.Δ.Μ με στόχο την Δημιουργία 
Πολυμετοχικής Επενδυτικής Εταιρείας ενόψει και των κινήτρων της απολιγνιτοποίησης 
Επισκέψεις - Συναντήσεις με επιχειρηματίες της περιφέρειας, ενημέρωση και συντονισμός 
για το εγχείρημα. 

Στόχος: δημιουργία επενδυτικού μοντέλου στο οποίο θα συμμετάσχουν επιχειρηματίες 
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της Δυτικής Μακεδονίας, ενίσχυση τοπικής οικονομίας 
Ρόλος: η Περιφερειακή Αρχή ως αρωγός στην εταιρεία 
 

 Στήριξη και Χρηματοδότηση αφίσας στον εμπορικό σύλλογο Κοζάνης για την ενίσχυση της 
τοπικής αγοράς. Δημιουργία ηλεκτρονικής καμπάνιας. Προσωπική και επανειλημμένη 
παρότρυνση μέσω των ΜΜΕ για αγορά και στήριξη των τοπικών προϊόντων & υπηρεσιών. 

 
• Υλοποίηση & περάτωση Διασυνοριακού Προγράμματος “Sarure” 

μαζί με Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας «Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη Λιανικού εμπορίου σε 
απομακρυσμένες περιοχές» 

 
 

1.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ   

 Συναντήσεις Εργασίας με εκπροσώπους των 4 επιμελητηρίων της Π.Δ.Μ με σκοπό την 
βέλτιστη δυνατή οργάνωση των εκθέσεων βάσει των σχεδίων που εκπονήθηκε για την 
εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα για τα έτη 2020 και 2021 - Δημιουργία Ομάδας 
Εργασίας 
Σκοπός: 

 Βέλτιστη δυνατή οργάνωση –παρουσία της Π.Δ.Μ στις εκθέσεις 
 Παρακολούθηση πορείας και αποτελεσμάτων των εκθέσεων 

 Σύσταση Μηχανισμού παρακολούθησης εκθέσεων  
 Παρακολούθηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων της Π.Δ.Μ σε εκθέσεις 
 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των επαφών με μετρήσιμους δείκτες 
 Ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων 

εξωστρέφειας 

 Συνεργασία με Σύνδεσμο  Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στο πλαίσιο δημιουργίας 
ομάδας εξωστρέφειας, αποστολή στοιχείων εξαγωγικού χαρακτήρα, παροχή συμβουλευτικής 
σε θέματα εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας  της Π.Δ.Μ. 

 

 Συνεργασία με αντίστοιχες  Αντιπεριφέρειες στο πλαίσιο των κοινών δράσεων σε θέματα υποδομών, 
συνεργιών και εξωστρέφειας. 

 
 

1.3 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 
 Συνάντηση με Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ανά την επικράτεια στην 

Περιφέρεια Αττικής για θέματα επιχειρηματικότητας. 
 

 Συμμετοχή στην συνέλευση της Ομοσπονδίας  Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας - Κατάθεση προτάσεων. 

 

 Συνάντηση με Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δήμου Σερβίων και με εκπροσώπους του 
πανελλήνιου Δικτύου Λιμνών με στόχο την ένταξη της Π.Δ.Μ στο Δίκτυο Λιμνών 

 

 Συναντήσεις με Εμπορικούς Συλλόγους & Συλλόγους Εστίασης. Συζήτηση καταγραφή 
προβλημάτων ενόψει Covid-19. Έγγραφες παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία. 

 

 Συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα με την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 
Σύλλογο Γουνοποιών- ενημέρωση για πορεία πρότασης που κατατέθηκε. 

 

 Συνάντηση φορέων με θέμα την επιχειρηματικότητα στην Π.Ε Καστοριάς (Αντιπ. Π.Ε 
Καστοριάς ,Δήμαρχος Καστοριάς, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πρόεδρος Ξενοδόχων ΠΕ 
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Καστοριάς & επιχειρηματίες) 
 

 Συμμετοχή στο 8ο συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης στην Πάτρα, όπου δόθηκε η 
δυνατότητα επί μέρους συναντήσεων με μέλη της κυβέρνησης και Αντιπεριφερειάρχες άλλων 
περιφερειών και συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

 
 

1.4 COVID - 19 
• Σύσταση μεικτών κλιμακίων ελέγχου για τον περιορισμό διασποράς του ιού - Συλλογή 

στοιχείων ελέγχου: Α΄ κύμα πανδημίας. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1000 έλεγχοι σε 
σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, κρεοπωλεία κ.α στην Π.Δ.Μ 

 

 Συνεχής ενημέρωση και συντονισμός σχετικά με τις διαρκείς αλλαγές λόγω της πανδημίας 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων  

 Αποστολή επικαιροποιημένου νομοθετικού υλικού σε φορείς της Π.Δ.Μ 
 Συνεχής επαφή για τις αλλαγές και την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που 

προέκυψαν 
 Επαφές και παρεμβάσεις σε υπουργεία σχετικά με προβλήματα του εμπορίου 

 

 Αλληλογραφία - Επαφές και Παρεμβάσεις σε υπουργεία σχετικά με τα προβλήματα του 
λιανεμπορίου και λοιπών κλάδων εξαιτίας του Covid-19. 

 

 Επιτυχημένη προσπάθεια διάθεσης εμπορευμάτων από κτηνοτρόφους της περιοχής στην 
αγορά παρά την δυσχέρεια της πανδημίας (Πάσχα 2020). 

 
 

1.5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 Υποδοχή (2019) επιχειρηματικής αποστολής από το Βιετνάμ στο πλαίσιο της συνεργασίας, 
προώθησης και εξαγωγής του Κρόκου Κοζάνης. 

 Προοπτικές για συνεργασία με συναφή προϊόντα της Π.Δ.Μ (αρωματικά φυτά, 
βότανα, κ.α.) 

 

 Επισκέψεις σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Περιφέρειας 

 Καταγραφή προβλημάτων 

 Διαμόρφωση των προγραμμάτων του ΠΕΠ σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής 
αγοράς  

 

 Υποδοχή εκπροσώπων της επιχείρησης “Κορρέ” στην Π.Ε Γρεβενών και συζήτηση για 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρίας στην περιοχή 

 

 Επισκέψεις και καταγραφή προβλημάτων σε καταστήματα λιανικού εμπορίου κατά την 
περίοδο της πανδημίας (αναστολή- επανεκκίνηση της αγοράς) 

2. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 
 

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ  

 Σύσταση άτυπου πενταμελούς οργάνου για τις λαϊκές αγορές (ευέλικτο και ευκίνητο 
όργανο)με στόχο την: 

 Επίλυση, διαχείριση, αντιμετώπιση προβλημάτων  
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 Δημιουργία επαφής υπηρεσιακών στελεχών και συλλογικών φορέων λαϊκών 
αγορών για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών της Π.Δ.Μ. 

 Τακτικές συναντήσεις της επιτροπής  

 Εισήγηση και Υλοποίηση για αλλαγή τροποποίησης του σχετικού άρθρου του νόμου 
υπαίθριου εμπορίου για την περίπτωση της λαϊκής του Δήμου Δεσκάτης και την 
αντιμετώπιση της ως ειδική κατηγορία. 

 Έλεγχοι Μικτού Κλιμακίου ενόψει Covid-19 
 Έλεγχοι για τον περιορισμό διασποράς του ιού στις Υπαίθριες αγορές 
 Συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση συνολικών και επιμέρους στοιχείων των 

ελέγχων 

 Διαχείριση προβλημάτων στις λαϊκές αγορές με την λήψη άμεσων πρωτοβουλιών 
ενόψει των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας ενδεικτικά: 

 Άμεση παρέμβαση στην λαϊκή αγορά Τσοτυλίου λόγω covid-19.  
 Αποζημίωση των ευπαθών προϊόντων στους εκθέτες των λαϊκών αγορών 

Κοζάνης, Τσοτυλίου, Βελβεντού, Σερβίων ,μετά την αναστολή λειτουργίας των 
συγκεκριμένων λαϊκών αγορών λόγω των περιοριστικών μέτρων που ληφθήκαν 
λίγες ώρες πριν την λειτουργία τους. Διάθεση προϊόντων σε κοινωνικές δομές 
και δικαιούχους ΤΕΒΑ. 

 Συνολική καταγραφή των ποσοστών χωροθέτησης των βιοτεχνών, των παραγωγών και 
των εμπόρων στις λαϊκές αγορές της περιφέρειας με στόχο: 

 την εύρυθμη λειτουργία των υπαίθριων αγορών  
 την τήρηση της νομοθεσίας 

 Καταγραφή των βιοκαλλιεργητών της Π.Δ.Μ με στόχο: τη δημιουργία υπαίθριων 
βιολογικών αγορών 

 
 

2.2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  
 Επίσκεψη στην Κοζάνη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή κ. 

Παν. Σταμπολίδη  
 Συνάντηση εργασίας με φορείς όπου τέθηκαν υπόψη του γενικού προβλήματα και 

προτάσεις επί της κείμενης νομοθεσίας και ενσωμάτωση αυτών στην νέα νομοθεσία 
που αναμένεται να ψηφιστεί. 

 Συναντήσεις δια ζώσης με αρμόδιους αντιδημάρχους και σωματεία όταν υπάρχουν 
τρέχοντα και άμεσα προς επίλυση προβλήματα. 

 Επικοινωνία και συναντήσεις με αντιδημάρχους υπεύθυνους για τις λαϊκές αγορές, 
αλληλογραφία με παρότρυνση για την τήρηση των μέτρων ενάντια στη διασπορά του 
COVID-19 

 Επίσκεψη σε λαϊκές αγορές της Π.Δ.Μ -Καταγραφή προβλημάτων. 

 Συνεχής συνεργασία με Υπουργείο Ανάπτυξης και Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή για τα θέματα λαϊκών αγορών, κατάθεση έγγραφων 
παρεμβάσεων, όπου απαιτήθηκε. 
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3. ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 
 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Κλαδικές Εκθέσεις βάσει του Σχεδίου 
Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2020 και τμήμα του έτους 

2019 που εγκρίθηκαν από το Π.Σ:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Συμμετοχή στην διοργάνωση Ψηφιακών Διασκέψεων αναπτυξιακού χαρακτήρα που 
οργανώνει η Π.Δ.Μ 

 Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για την διοργάνωση ενός Eνεργειακού forum με την ΔΕΘ 
 
Ακυρώθηκαν λόγω Covid-19 

o FoodExpo, ;έκθεση τροφίμων Αθήνα 
o HORECA Διεθνής Έκθεση Metropolitan Expo Αθήνα Φεβρουάριος 2020 15.000  
o 8η Διεθνή έκθεση CONSTRUCTIONS , Κύπρος  
o 45η Διεθνής Έκθεση Γούνας, Καστοριά 
o ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO,  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Metropolitan Expo Αθήνα  
o Fur Festival Καστοριά  
o SIAL PARIS NORD VILLEPINTE Παρίσι  
o Έκθεση και Συνέδριο τοπικών προϊόντων “PrOsprio” στην Καστοριά 
o 1ο Φεστιβάλ Μακεδονικού Οίνου:  
o “Αμύνταιο, η γη των Λιμνών & του Κρασιού 
o 1ο Φεστιβάλ Τυριού & Γαλακτοκομικών Προϊόντων: “Γρεβενά, τόπος νοστιμιάς & 

παράδοσης” 
o Συνέδριο, “Τοπική Αρχιτεκτονική και Λαϊκός Πολιτισμός” 
o Έκθεση και Συνέδριο “Θρησκευτικοί και Προσκυνηματικοί προορισμοί στην Π.Δ.Μ” 
o Έκθεση και Συνέδριο “Οικοτουρισμός, γεωτουρισμός και εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού στην Π.Δ.Μ” 
 

 Ετήσια Προετοιμασία και Σχεδιασμός για την συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων και λοιπές 
κλαδικές για το 2021 

 

 Σύσταση Μηχανισμού παρακολούθησης εκθέσεων ο οποίος θα : 
 προετοιμάζει, υποστηρίζει και παρακολουθεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων 
 αξιολογεί με μετρήσιμους δείκτες την αποτελεσματικότητα  
 συμβάλει με ευελιξία στον προγραμματισμό δράσεων εξωστρέφειας 

Έκθεση 
κατασκευών 

«Οικοδομή Expo» 

4ο Fur Shopping Festival 
Καστοριά 

 

Έκθεση & Συνέδριο 
Αρωματικών και 

Φαρμακευτικών Φυτών 
 

«7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ», 
Έκθεση τροφίμων 

και ποτών 
Αθήνα 

«28η ΑΓΚΡΟΤΙΚΑ, έκθεση 
γεωργικών μηχανημάτων, 
εξοπλισμού & εφοδίων» 

Θεσσαλονίκη 

«29η Detrop», έκθεση 
τροφίμων και ποτών 

Θεσσαλονίκη 
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4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 
 

4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Δημιουργία ενός ταξιδιωτικού οδηγού - portal γύρω από τον άξονα της via Egnatia και 
της σημερινής Εγνατίας Οδού. Σύσκεψη με εκπροσώπους περιφερειών (από όπου 
διέρχεται η Εγνατία Οδός) στο γραφείο του υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης. 

 

 Απόφαση για από κοινού συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού και λοιπές προωθητικές 
ενέργειες μεταξύ των Περιφερειών: Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης. 

 
                              Συνολική προβολή με το brand name “Μακεδονία” στην τουριστική αγορά 
 

 Μνημόνιο συνεργασίας με το σωματείο Διάζωμα - Δημιουργία ομάδας εργασίας για την 
ενεργοποίηση της ΟΧΕ των Λιμνών για την τουριστική ανάπτυξη. 

 

 Συμμετοχή σε δράσεις της ΕΚΟΜΕ (Λονδίνο) και δημιουργία γραφείου στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας. Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) 
Π.Δ.Μ μέλος του Δικτύου των Film Offices. 

 

 Εύρεση ξενοδοχείων καραντίνας για την Π.Δ.Μ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. 
 
 

4.2 ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Συμμετοχή στα 11 Περιφερειακά Συμβούλια Τουρισμού- 
Κατάθεση προτάσεων στο Υπουργείο Τουρισμού για ενίσχυση της τουριστικής προβολής 
της Π.Δ.Μ σε συγκεκριμένες θεματικές – Ανάλογη πρόταση κατατέθηκε και στον ΕΟΤ 

Αποτέλεσμα:  
 προώθηση Π.Δ.Μ από ΕΟΤ, 
 αποστολές επαγγελματιών του τουρισμού μέσω του ΕΟΤ άλλων χωρών 

στην Π.Δ.Μ 
 δημιουργία γαστρονομικού χάρτη της Π.Δ.Μ – έργο σε εξέλιξη. 
 

 Συναντήσεις με Αντιδημάρχους τουρισμού της Π.Δ.Μ με στόχο την καταγραφή του 
τουριστικού προϊόντος του κάθε Δήμου, την καταγραφή προβλημάτων (υποδομές, 
πρόσβαση κ.α) και τη διενέργεια συντονισμένων κινήσεων στον τουρισμό. 

 

 Υλοποίηση προγράμματος οριοθέτησης χώρων στάθμευσης τροχόσπιτων σε 
συνδυασμό με ποδηλατικές διαδρομές στην Π.Δ.Μ. - Συνεργασία με ΠΕΔ. Συνάντηση με 
καταξιωμένο τουριστικό Γερμανό γεωγράφο Stefan Bucker για το θέμα 

 

 ΕΝ.ΠΕ: Συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με θέμα: "Η επόμενη μέρα του τουρισμού μετά την 
πανδημία του κορωνοϊού". 
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4.3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Διεθνείς τουριστικές εκθέσεις βάσει 
του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2019-2020 της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, που εγκρίθηκε από το Π.Σ και τον ΕΟΤ: 

 «IFTM TOP RESA 2019» Παρίσι, Γαλλία 
 «TTG 2019» Ρίμινι, Ιταλία 
 «WTM 2019» Λονδίνο, Αγγλία 
 «Philoxenia 2019» Θεσσαλονίκη 
 «VAKANTIEBEURS 2020»Ουτρέχτη, Ολλανδία» 
 «ΙΜΤΜ 2020»Τελ Αβίβ, Ισραήλ 

 

 Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση WTM του Λονδίνου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. 
 

 Συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας- ΞΕΕ. 
 

 Δράσεις Φιλοξενίας (Fam-Press Trips) 

 Φιλοξενία Ολλανδού δημοσιογράφου-blogger στην Κοζάνη σε συνεργασία με το 
Γραφείο Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών στο πλαίσιο της Καμπάνιας Social Media 
www.Ilovegriekenland.nl 

 

 Λοιπές Δράσεις Προβολής  
 Προβολή της Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας 

στο έγκριτο περιοδικό VAGABOND Σουηδίας, http://www.vagabond.se/, στην 
Πλατφόρμα πώλησης ταξιδίων RANTAPALLO Φινλανδίας και σε (15) Πλατφόρμες 
πωλήσεων ταξιδίων και θα καλύπτουν όλες τις Σκανδιναβικές χώρες στις αντίστοιχες 
γλώσσες. Συγκεκριμένα, (4) πλατφόρμες στην Σουηδία, (5) πλατφόρμες στην 
Νορβηγία, (4) πλατφόρμες στην Δανία, (2) πλατφόρμες στην Φινλανδία.  

 Στοχευμένη παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας προς Τουριστικούς Πράκτορες 
αλλά και ΜΜΕ στην Στοκχόλμη. 

 Δημοσιεύσεις άρθρων και διαφημιστικές καταχωρήσεις προβολής του προορισμού 
σε διεθνή και ελληνικά μέσα, ηλεκτρονικής και έντυπης ενημέρωσης. 

 

 Ματαίωση δράσεων προβολής σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού: 

 συμμετοχή της ΠΔΜ στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB BERLIN 2020 

 διεξαγωγή ταξιδιών εξοικείωσης για Tour Operators και δημοσιογράφους από την 
Ολλανδική και την Κυπριακή αγορά 

 επισκέψεις δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από την αγορά του Ισραήλ την 
περίοδο της Αποκριάς 2020 

 δράσεις προβολής στην τουρκική αγορά (Κων/πολη – Συνοριακό φυλάκιο Κήπων) για το 1ο 
εξάμηνο του 2020 

 
 Καταγραφή έντυπου υλικού τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα 

Διάθεση υλικού στις εκθέσεις & σε φορείς που αιτούνται 
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4.4 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ  

 Δημιουργία συλλόγων ανά ΠΕ κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της αντιπεριφέρειας  
 

 Συνεχείς επαφές και ενέργειες με Ξενοδόχους και Ιδ. Καταλυμάτων ενόψει επανέναρξης 
λειτουργίας μετά τον κορωνοϊό 

 

 Υλοποίηση σεμιναρίων σε κάθε Π.Ε που αφορά στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα στον 
Ξενοδοχειακό κλάδο (συνεργασία με Υπουργείο Τουρισμού, Αντιπ. Κοινωνικής Μέριμνας 
και ΕΟΔΥ) 

 

 Έγγραφη παρέμβαση στα αρμόδια Υπουργεία για την στήριξη του ξενοδοχειακού κλάδου ο 
οποίος δεν βρίσκεται σε αναστολή παρά το lockdown. 

 ένταξη Ξενοδοχείων και καταλυμάτων στην επιδότηση ενοικίου, 
 μέριμνα για την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες υπέστησαν ζημιές σε 

σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο – αναμονή νέου προγράμματος ύψους 3 
εκατομμυρίων ευρώ με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

5. ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

 Ορισμός Ορκωτού λογιστή για τελευταία τριετία 
 

 Επαφές με ΠΕΔ για το θέμα των χρεών της ΠΕΔ στην ΕΤΔΥΜΑ. 
 Αποστολή εγγράφου από κοινού με ΠΕΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 Γνωματεύσεις δικηγόρων για το θέμα -Ενέργειες για την καλύτερη δυνατή επίλυση. 

 

 Υλοποίηση προγραμμάτων Interreg (Access & Culture Plus) Παράταση Προγραμμάτων 
λόγω κορωνοϊού-προς περάτωση έργων. 

 

 Ηλεκτρονική Προβολή της Π.Δ.Μ 

 Δημιουργία spot με στόχο την άρση του αρνητικού κλίματος λόγω κορωνοϊού και την 
ενίσχυση της επισκεψιμότητας στη Δυτική Μακεδονία. 

 Δημιουργία Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την τουριστική προβολή της Π.Δ.Μ., συνεχής 
τροφοδοσία των social media. 

 Ανανέωση Ιστοσελίδας και δημιουργία νέας με στόχο να είναι πιο εύχρηστη και 
λιγότερο στατική για τους επισκέπτες. Συνεχής τροφοδοσία της σελίδας. 

 Νέο Λογότυπο της εταιρίας με την απαιτούμενη κατοχύρωση. 

 
Θεάσεις Ιστοσελίδας www.visitwestmacedonia.gr 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

11 

 
Χώρες θεάσεις Ιστοσελίδα www.visitwestmacedonia.gr 

 

 

 Υλοποίηση Προγράμματος Διαχείρισης κρίσης στον Ξενοδοχειακό κλάδο-Διενέργεια 
Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων από εξειδικευμένο συνεργάτη. 

 

 Έκδοση Ιστορικού Φυλλαδίου για την εβραϊκή κοινότητα της Καστοριάς προκειμένου να 
διανεμηθεί στην έκθεση στο ΤΕΛ-Αβίβ « ΙΜΤΜ 2020 » 

 

 Κατάρτιση προγράμματος και φιλοξενία δημοσιογραφικής ομάδας Ιταλικού National 
Geographic για την προβολή του τουριστικού προϊόντος Δυτικής Μακεδονίας. Δημοσίευση 
αφιερώματος σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή-προβολή της Π.Ε Καστοριάς & Π.Ε Γρεβενών. 

 

 Οργάνωση προγράμματος & κάλυψη δαπανών για τις ανάγκες τηλεοπτικού Συνεργείου 
εκπομπής SELFIE του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ2 που πραγματοποίησε γυρίσματα σε 
Πρέσπες & Φλώρινα. 

 

 Έντυπη και ψηφιακή προβολή της Π.Δ.Μ από το περιοδικό «Διακοπές» της εφημερίδας 
Βήμα 

 

 Ανάθεση Προβολής της Π.Δ.Μ με αφιερώματα στην εκπομπή «Εικόνες» του Τάσου Δούση 
 

 Λήψη Απόφασης πρόσληψης τεχνικού συμβούλου για θέματα τουρισμού  
 
 

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
 

 Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού με θέμα «Το μέλλον και οι προοπτικές 
των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» 

 
 Καταγραφή προβλημάτων των Εφορειών Αρχαιοτήτων της Π.Δ.Μ - Συναντήσεις εργασίας 

με Εφ. Α Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς. 
 

 Επίσκεψη υπουργού πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη: Οργάνωση και δημιουργία προτάσεων προς την 
Υπουργό για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας  
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 Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής : πρόβλημα Ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Παρακολούθηση θέματος 
προς διευθέτηση - συνεχείς παρεμβάσεις, συνεργασία με Εφ.Α & Δήμο Κοζάνης. 
 Ολοκλήρωση μεταβίβασης οικοπέδου στο Υπουργείο Πολιτισμού 
 Τακτοποίηση αυθαιρέτων  
 Κτηριακή νομιμοποίηση του Μουσείου 
 Εξασφάλιση οικοδομικής άδειας  
 Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας για την ένταξη στο δίκτυο των αρχαιολογικών μουσείων της 

χώρας, την επέκταση του κτηρίου και γενικότερη προώθηση και προβολή. 
 

 Παρέμβαση στη λύση του προβλήματος που προέκυψε με την χρηματοδότηση της 
ΔΕΗ για την υλοποίηση ανασκαφών για τις ανάγκες των λιγνιτωρυχείων. 

 

 Συναντήσεις με πολιτιστικούς Συλλόγους (ενδεικτικά): Σύλλογος Βελβεντινές Φωνές, 
Σύλλογος Πλατάνια, Θεατρική Ομάδα Χ- αίρετε, Θεατρική Ομάδα Ονειρόδραμα κ.α. 

 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 86 17 7 178 288 

ΆΛΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  84 64 15 35 198 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  7 6 2 3 18 

ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ  0 7 1 3 11 

ΕΛΕΓΧΟΙ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 146 38 17 82 283 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  32 12 26 22 92 

ΔΙΑΦΟΡΑ  0 170 0 80 250 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  19 132 74 40 265 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  176 430 506 113 1225 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  218 13 20 0 251 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  19 3 2 2 26 

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ  1100 240 38 109 1487 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ  16 5 6 8 35 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  523 93 204 287 1107 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΣΜΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ  1047 0 336 297 1680 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 41 9 2 3 55 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α.Ε. 19 5 0 0 24 

ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΡΑΦΗ Α.Ε. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ 2 0 0 0 2 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  6 4 15 25 50 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 3 0 0 0 3 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  34 7 38 1 80 
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  3724 897 157 293 5071 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  14 43 11 11 79 

ΔΙΑΦΟΡΑ  177 147 91 7 422 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΣΥΝΟΛΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΑΛΛΟΔΑΠΟ  84 100 38 57 279 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  126 0 90 355 571 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  59 25 0 2 86 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ  0 13 0 0 13 

 
 

8. ΔΙΑΦΟΡΑ 
 

 Διοικητικά – Υπηρεσιακά προβλήματα  
 Έλλειψη Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης. Επιμερισμός Διεύθυνσης ανά Π.Ε- Ενόψει 

κορωνοϊού δυσχέρεια στο συντονισμό και στην επικοινωνία. 
 

 Επισκέψεις με εκπρόσωπο του Δήμου Κοζάνης στον Γενικό Διευθυντή Υδροηλεκτρικών 
έργων για την επίσπευση της υποχρέωσης της ΔΕΗ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση 
του χώρου, μετά το πέρας της κατασκευής του υδροηλεκτρικού φράγματος Ιλαρίωνα. 

 
 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους για τον 
σεβασμό, τον πολιτισμένο και γόνιμο διάλογο, τους συνεργάτες μου και τα υπηρεσιακά στελέχη 
για την στήριξη, τους αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένους συμβούλους για την συνεργασία, και 
τον περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. 
Θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μου ΔυτικοΜακεδόνες ότι όλο αυτόν τον χρόνο εργάστηκα και 
εργάζομαι με σκοπό την πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας, με αγάπη για τον τόπο μας και για τους 
ανθρώπους του. 
Παρά τις προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας 
προς τους πολίτες και αυτό καταδεικνύεται και από τον απολογισμό που επιγραμματικά καταθέτω 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 
 
 
                                                                                                                                       Με τιμή, 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης  
                                                                                                                                          Γεώργιος Βαβλιάρας 
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