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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ν έ α κ α τ α γ γ ε λί α κ α τ ά τ ρ ά π ε ζ α ς
✔ "Αφαίρεσε
1.000 ευρώ
από λογαριασμό
φοιτήτριας"
Καταγγελία κατά τράπεζας που φέρεται ότι αφαίρεσε 1.000 ευρώ από λογαριασμό φοιτήτριας, διατυπώνει σε χθεσινή ανακοίνωσή της η Ενωση
Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Στην ανακοίνωσή της η
Ένωση, «μεταφέρει την αγανάκτηση και τον θυμό, πατέρα
φοιτήτριας στην Αθήνα, ναυτικού,εργαζομένου σε Τοπική
Ναυτιλιακή Εταιρεία ,για Τράπεζα, στην οποία είναι επί χρό-

νια πελάτης της, καταγγέλλοντας
την ότι, ενώ διατηρούσε λογαριασμό μισθοδοσίας ο ίδιος στην
Τράπεζα και ενώ μετέφερε από
αυτόν τον λογαριασμό 1.000
ευρώ σε λογαριασμό της κόρης
του, φοιτήτριας, στον οποίο είναι συν-δικαιούχος, η τράπεζα
"αυθαίρετα και ετσιθελικά" αφαί-

ρεσε τα χρήματα από το λογαριασμό της φοιτήτριας, που προοριζόταν για την πληρωμή του
ενοικίου της στην Αθήνα».
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης που υπογράφει η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
Ιωάννα Μελάκη, αναφέρεται:
«Στην καταγγελία του ο καταναλωτής αναφέρει: επί λέξη
"την κίνηση αυτή της τράπεζας
την θεωρώ ανήθικη, απάνθρωπη, χωρίς κοινωνική ευαισθησία,
προκλητική ,για τον αδύναμο
πολίτη, για τα σπουδάζοντα νιάτα..."».
Η κα Μελάκη συμπληρώνει
ότι η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης «αφού παρέλαβε την καταγγελία από τον
πατέρα, αμέσως επικοινώνησε
τηλεφωνικά με τον Διευθυντή
του υποκαταστήματος στα Χανιά

της εν λόγω τράπεζας, μετέφερε το περιεχόμενο της καταγγελίας και ζήτησε να γίνει επαναφορά των χρημάτων στο λογαριασμό της φοιτήτριας που
αδίκως είχαν "φύγει"με ενέργειες τις Τράπεζας, από τον λογαριασμό της, για λογαριασμό
οφειλής του πατέρα της».

Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
«καταδικάζει την αδικαιολόγητη "συμπεριφορά" της Τράπεζας, την χαρακτηρίζει επιθετική, άκαιρη, αψυχολόγητη, χωρίς κοινωνική ευαισθησία, και καλεί τους καταναλωτές σε εφοδιασμό ψυ-

χραιμίας και δύναμης για αντιμετώπιση παρομοίων "πρακτικών" και τις Τράπεζες να
μη προβαίνουν σε όμοιες
πρακτικές, δεν τις τιμούν,
αλλά και καταρρακώνουν, το
κοινωνικό πρόσωπο που διακηρύττουν».

ΑΠΟ ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Κ.

Οικονομική ενίσχυση για τους
απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στις 29/11 αποφάσισε τη συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης για τους απεργούς εργάτες της Ελληνικής Χαλυβουργίας, ως υλική και ηθική στήριξη του αγώνα τους για το δικαίωμα στην
εργασία.
Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής -και με τους χαλυβουργούς να πλησιάζουν τους δύο μήνες
απεργίας- κατατέθηκε, την Παρασκευή 23/12, σε λογαριασμό αλληλεγγύης στην Εθνική Τράπεζα
το ποσό των 635 €.

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στις φυλακές της Αγυιάς

Με την επίσκεψη των Ιατρών των Ορέων στις Φυλακές
Αγυιάς Χανίων χθες, με τις Ομάδες των Οφθαλμιάτρων, των
Οδοντιάτρων και των Γενικών
Ιατρών, με επικεφαλής τον Καθ.
κ. Ιωάννη Παλλήκαρη και τον
Καθ. κ. Χρήστο Λιονή, ολοκληρώθηκε άλλη μία χρονιά γεμάτη αγάπη και φροντίδα στους
ανθρώπους των αποκλεισμένων περιοχών σε Γέροντες, Παιδιά, Σχολεία, Ιδρύματα, Φυλακές, Γηροκομεία και Ορφανοτροφεία της Κρήτης.
Το Πανεπιστήμιο των Ορέων
ευχαριστεί τη Διοίκηση των
Φυλακών, την κ. Δρακάκη και
τον κ. Κατσαρό, τους Φύλα-

κες, που με την εμπιστοσύνη
τους υποστήριξαν την προ-

σπάθεια να εξετασθούν όλοι οι
κρατούμενοι των φυλακών.

Όλοι οι Εθελοντές του Πανεπιστημίου των Ορέων εύ-

χονται η επόμενη χρονιά να είναι πιο χαρούμενη, πιο αισιό-

δοξη και με περισσότερη αλληλεγγύη και αγάπη.

