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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ: ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ, 22 ΜΑΪΟΥ 2012
Στις 22 Μαΐου 2012, το Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, το
Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης και η Πρωτοβουλία Κρατών Κεντρικής
Ευρώ̟ης, υ̟ό την αιγίδα της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, θα φιλοξενήσουν στην Αθήνα
την 3η Υ̟ουργική Σύνοδο του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιοανατολικής
Ευρώ̟ης, ̟αράλληλα µε το Φόρουµ Υ̟οδοµών Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης.
Υ̟ουργοί Μεταφορών, εκ̟ρόσω̟οι Ε.Ε. και ∆ιεθνών Οργανισµών,
χρηµατο̟ιστωτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων, κοινωνικών φορέων και
ε̟ιχειρήσεων θα συζητήσουν την υιοθέτηση ενός στρατηγικού οράµατος µε στόχο
την καλύτερη διασύνδεση του συστήµατος µεταφορών της Ε.Ε. µε εκείνο της
Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης, µίας τόσο σηµαντικής ̟εριοχής, ̟ου α̟οτελεί γέφυρα
µεταξύ Ευρώ̟ης και Ασίας.
Οι συζητήσεις θα ε̟ικεντρωθούν στα εξής θέµατα:
Ενσωµάτωση του δικτύου µεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης στο δίκτυο
TEN-T: µε ̟οιο τρό̟ο θα ̟ροωθηθεί µία ̟εραιτέρω εναρµόνιση ευρω̟αϊκού και
εθνικού ̟ρογραµµατισµού µε έναν α̟οτελεσµατικό συντονισµό ε̟ενδύσεων στον
νοτιοανατολικό ευρω̟αϊκό χώρο.
Καθιέρωση ενός διαδρόµου µε ̟ολυτρο̟ική ̟ροο̟τική: ̟οιες ενέργειες α̟αιτείται να
αναληφθούν ̟ροκειµένου να ̟ροωθηθεί η ̟ολυτρο̟ική ολοκλήρωση σε ̟εριφερειακή κλίµακα.
Έλλειψη υ̟οδοµής ως µοναδικό εµ̟όδιο στη βελτίωση του συστήµατος µεταφορών στην
̟εριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης: ̟ως θα µ̟ορούσε η εµ̟ειρία της Ε.Ε. σε αυτόν
τον τοµέα να χρησιµο̟οιηθεί για να βελτιωθεί η τρέχουσα οικονοµική κατάσταση.
Email d.riska@yme.gov.gr & info@seetac.eu
ή ε̟ισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.seetac.eu για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες
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Λίγα λόγια για το Πρόγραµµα SEETAC
Το SEETAC είναι ένα Πρόγραµµα ̟ου, στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος της Νοτιοανατολικής
Ευρώ̟ης, συγχρηµατοδοτείται α̟ό την Ε.Ε. Η ̟εριοχή ̟ου καλύ̟τεται α̟ό το συγκεκριµένο
Πρόγραµµα αντι̟ροσω̟εύει µία ̟εριοχή κρίσιµων διελεύσεων εντός του ευρω̟αϊκού
µεταφορικού δικτύου και µία στρατηγική ̟εριοχή ̟ου συνδέει την Ευρώ̟η µε την Ασία. Το
ε̟ί̟εδο υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ροσφέρονται εντός αυτής της ̟εριοχής µειονεκτεί συγκριτικά µε τα
ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α, λόγω έλλειψης ε̟αρκών ε̟ενδύσεων και συνεργασίας µεταξύ των
ενδιαφεροµένων κρατών. Ο γενικός στόχος του SEETAC είναι η καθιέρωση και η εφαρµογή ενός
α̟οτελεσµατικού και συντονισµένου ̟λαισίου ανά̟τυξης µεταφορικών αξόνων της
Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης, ̟ου θα ̟ροωθεί και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των δοµών
των Πανευρω̟αϊκών Αξόνων (PEC) και των κρατών µελών. Προτεραιότητα α̟οτελούν οι ειδικοί
στόχοι της Ε.Ε. ως ̟ρος τη διαφάνεια και την αξιο̟ιστία των ̟ληροφοριών σε ένα εναρµονισµένο
και α̟οτελεσµατικό θεσµικό ̟λαίσιο.
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