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Υποψηφιότητα Διεκδίκησης του World Tunnel Congress 2023
της IΤΑ-ΑΙΤES από την
Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων & Υπόγειων Έργων
Μετάθεση Ημερομηνίας Ψηφοφορίας
Η Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων κατέθεσε επισήμως στις 10-1-2020 την
υποψηφιότητα της Αθήνας (www.athensWTC2023.gr) για τη διοργάνωση του World Tunnel
Congress 2023 (WTC2023) της Διεθνούς Ένωσης Σηράγγων & Υπογείων Έργων (ITA-AITES). Το
Παγκόσμιο Συνέδριο Σηράγγων (WTC), αποτελεί κορυφαία και διεθνούς εμβέλειας ετήσια
διοργάνωση που πραγματοποιείται εντός και εκτός Ευρώπης, εναλλασσόμενα ανά έτος.
Η ψηφοφορία της επιλογής του κράτους διοργάνωσης του WTC2023 μεταξύ των δύο μόνων
υποψηφίων (Αθήνα / Ελλάδα και Αττάλεια /Τουρκία) ήταν προγραμματισμένη για τη διαδικτυακή
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της 16ης-9-2020, βάσει της ατζέντας που διανεμήθηκε στα Κράτη Μέλη την
27η-7-2020.
Μόλις προ ολίγων ημερών της προγραμματισμένης Γ.Σ. (1-9-2020), η ΕΕΣΥΕ έλαβε -αιφνιδιαστικάεπιστολή από το Δ.Σ. της ITA-AITES όπου ζητήθηκε η συγκατάθεσή της στη μετάθεση της
ψηφοφορίας επιλογής του κράτους μέλους διοργάνωσης του WTC2023. Πέραν αυτού ενημερώθηκε
ότι το Δ.Σ. της ITA-AITES προτίθεται να εισηγηθεί στη Γ.Σ. προς ψήφιση την αλλαγή των ισχυουσών
κανονισμών που διέπουν τη διοργάνωση των συνεδρίων και την κατάθεση υποψηφιοτήτων για αυτά,
με αναδρομική ισχύ και για τις ήδη κατατεθείσες υποψηφιότητες!
Η ΕΕΣΥΕ με τεκμηριωμένα επιχειρήματα (σύνδεσμος απαντητικής επιστολής) αρνήθηκε να συναινέσει
σε μεθοδεύσεις που παραβιάζουν το Καταστατικό της ITA–AITES, που θα έχουν πιθανώς
απροσδιόριστες επιπτώσεις σε μελλοντικές δραστηριότητες της ITA-AITES, αντίκεινται στην
δεοντολογία Μη-Κερδοσκοπικών Οργανισμών και, ταυτόχρονα, δύνανται να βλάψουν την ΕΕΣΥΕ.
Ο αιφνιδιασμός που επεφύλαξε η ITA-AITES προς την ΕΕΣΥΕ, γνωστοποιήθηκε στα 77 λοιπά Κράτη
Μέλη μόλις δύο ημέρες προ της Γ.Σ. Κατά τη Γ.Σ. της 16ης-9-2020 η ΕΕΣΥΕ παρουσίασε τα
επιχειρήματά της, εισηγούμενη να πραγματοποιηθεί επιτόπου και η ψηφοφορία επιλογής Κράτους
Μέλους διοργάνωσης του WTC2023. Η Γ.Σ. τελικώς αποφάσισε να μετατεθεί η ημερομηνία της
ψηφοφορίας για μερικούς μήνες, ενσωματώνοντας όρους στις υποψηφιότητες που θα αποφασιστούν
το επόμενο χρονικό διάστημα!
Για την ιστορία αναφέρεται ότι η έτερη υποψηφιότητα των γειτόνων μας δέχθηκε, με μεγάλη προθυμία,
να ματαιωθεί η ψηφοφορία της προηγούμενης Τετάρτης.
Το Δ.Σ. της ΕΕΣΥΕ (www.eesye.gr)
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