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ΠΡΟΣ:

τον Πρόεδρο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Ι. Γκόλια

ΘΕΜΑ:

Κτήριο Υδραυλικής

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Στη χτεσινή (27.09.2012) ΓΣ του Τομέα ΥΠΠΕΡ ενημέρωσα τους συναδέλφους σχετικά με την
κοινή μας πρόθεση-πρωτοβουλία για την εκπόνηση μελέτης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του
Κτηρίου Υδραυλικής (με ίδια μέσα και χωρίς έξοδα για τον Τομέα), έτσι ώστε αν τυχόν βρεθεί
ευκαιρία χρηματοδότησης στο μέλλον, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένταξη στο όποιο
πρόγραμμα έργων. Διαπίστωσα ότι ο Τομέας δεν επιθυμεί να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία.
Συγκεκριμένα, κανένα μέλος της ΓΣ δεν τοποθετήθηκε θετικά, ενώ όσοι έλαβαν τον λόγο ήταν
αρνητικοί έως επικριτικοί.
Κύριε Πρόεδρε, εξακολουθώ, προσωπικά, να πιστεύω ακράδαντα ότι το Κτήριο Υδραυλικής
αποτελεί μείζον πρόβλημα, τόσο από πλευράς στατικής επάρκειας, όπως αποδείχθηκε από τις
μελέτες των συναδέλφων καθηγητών κκ. Γαντέ και Ζέρη, όσο και από λειτουργική άποψη,
σύμφωνα με τα καθημερινά προσωπικά βιώματά μου. Εξακολουθώ να πιστεύω στην ανάγκη
(αλλά και στο εφικτό) μιας λύσης για την εξασφάλιση ασφαλούς και ποιοτικής διαβίωσης των
εργαζόμενων στο κτήριο. Ωστόσο, σεβόμενος και τιμώντας τους κανόνες δημοκρατίας,
αισθάνομαι ότι στο εναπομείναν λιγοστό διάστημα της θητείας μου ως Διευθυντή του Τομέα θα
πρέπει να σταματήσω κάθε πρωτοβουλία και δραστηριότητα για το εν λόγω θέμα.
Κατά συνέπεια, περιορίζομαι στο να εκφράσω την ειλικρινή λύπη μου για την καταφανή
δυσαρμονία ανάμεσα στην προσωπική μου άποψη και αυτήν του Τομέα, να απολογηθώ για την
αποτυχία μου στην προώθηση αυτού του θέματος που θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό, και να
καταγράψω την ελπίδα και προσδοκία μου ότι ο νέος Διευθυντής που θα εκλεγεί θα αναλάβει
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την επίλυση του θέματος πριν είναι πολύ αργά.

Με εκτίμηση,

Δ. Κουτσογιάννης
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