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Ηράκλειο, 12 Νοεµβρίου 2009
Προς: Τα µέλη ∆ΕΠ του ΠΚ στο Ηράκλειο.
Κοιν.: Πρυτανεία του ΠΚ,
ΠΟΣ∆ΕΠ.

Ανοιχτή επιστολή για τους καταλογισµούς
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το ιστορικό των καταλογισµών είναι γνωστό: Τα µέλη ∆ΕΠ που συµµετείχαν
στον ΕΛΚΕ καλούνται να καταβάλουν διάφορα ποσά που έχουν καταλογισθεί εις
βάρος τους από την Οικονοµική Επιθεώρηση Κρήτης, µε την κατηγορία ότι δυο
συγκεκριµένες αποφάσεις δεν ήταν σύµφωνες προς τους σκοπούς του ΕΛΚΕ, όπως,
κατά τη γνώµη των Επιθεωρητών, προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση που
διέπει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ. Οι συνάδελφοι αυτοί καλούνται τώρα από τη ∆ΟΥ
να καταβάλουν το πρώτο από τα καταλογισθέντα ποσά, παρότι υπάρχει απόφαση
αναστολής των καταλογισµών µέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Στο µεταξύ, δεν µπορούν να πάρουν φορολογική ενηµερότητα!
Για το λόγο αυτό, και παρότι γνωρίζουµε όλοι ότι οι συνάδελφοι ενέκριναν
πραγµατικές δαπάνες και δεν καταχράστηκαν ούτε ένα ευρώ, το ∆Σ του Ενιαίου
Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο καλεί όλα τα µέλη
του να συµβάλουν στη συγκέντρωση του ποσού των 100.000€ που καλούνται να
καταβάλουν άµεσα οι συνάδελφοι. Η χρηµατική αυτή συµβολή µπορεί να υλοποιηθεί
µε την υποβολή προς την Οικονοµική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου Κρήτης σχετικής
εντολής παρακράτησης από την µισθοδοσία τους, του ισόποσου των 10% των
µηνιαίων καθαρών αποδοχών τους για συγκεκριµένο αριθµό µηνών. Είναι αυτονόητο
ότι εάν οι συνάδελφοι επιθυµούν να συνεισφέρουν µε µεγαλύτερο ποσό είναι στην
διακριτική τους ευχέρεια.
Προς τούτο, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών
Επιστηµών και οι ∆ιευθυντές των Τοµέων το Τµήµατος Ιατρικής, να συγκεντρώσουν
από τους συναδέλφους τη σχετική εντολή πληρωµής (προς την οικονοµική υπηρεσία
του ΠΚ) που αποστέλλεται µαζί µε αυτό το µήνυµα.
Το ∆Σ του Συλλόγου θεωρεί επίσης αναγκαία την διευκρίνιση ότι, σε
περίπτωση που δεν χρειαστεί τελικά να καταβληθεί το σχετικό ποσό στην ∆ΟΥ, τα
καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν σε όσους συνεισέφεραν στο Λογαριασµό.
Στο σηµείο αυτό, το ∆Σ του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο εκφράζει την διαφωνία του µε την απόφασή

του Πρύτανη να κοινοποιήσει τα ονόµατα των συναδέλφων µελών ∆ΕΠ και
εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο που έχουν µέχρι τώρα συνεισφέρει στο Λογαριασµό
Αλληλεγγύης για τους καταλογισµούς.
Πιστεύουµε ότι, ενώ η συµµετοχή όλων στη συγκέντρωση του απαραίτητου
ποσού είναι ηθικά επιβεβληµένη, η ανάρτηση των ονοµάτων όσων συµµετέχουν σε
αυτήν αποτελεί µια έµµεση µοµφή προς όσους, για δικούς τους λόγους, αποφασίσουν
να µην συµµετέχουν σε αυτήν, και ως εκ τούτου αναιρεί την εθελοντική φύση της
πράξης αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτόν καλούµε τον Πρύτανη να µην συνεχίσει
αυτήν την τακτική.
Για το ∆Σ του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών του ΠΚ στο Ηράκλειο,
Ο Πρόεδρος,

Ο Γενικός Γραµµατέας,

Τάσος Φιλαλήθης,
Αναπλ. Καθηγητής.

Χάρης Κατερινόπουλος,
Καθηγητής.
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