
1 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 83/25-11-2016 

 
 

 

 

  

Νομική κάλυψη υπαλλήλων μαρτύρων υπεράσπισης 
Τράπεζας σε αγωγές δανειοληπτών σε CHF 

 

Υπόμνημα του Union – Η θέση της Τράπεζας 
 

 

  
Το Σωματείο μας απέστειλε προς την Τράπεζα (κ. Ιάκωβο Γιαννακλή – Γεν. Δ/ντή 

Δικτύου Καταστημάτων, κοινοποίηση κα. Αθηνά Δεσύπρη – Γεν. Δ/ντή Ανθρωπίνου 

Δυναμικού και κ. Γεώργιο Ορφανίδη – Γεν. Δ/ντή Νομικών Υπηρεσιών) το παρακάτω 

υπόμνημα για το εν θέματι ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και όχι μόνο του 

Δικτύου: 

Υπόμνημα Union 
 

Πληροφορηθήκαμε κατά την πρόσφατη περιοδεία μας από μέλη μας που υπηρετούν στο 

δίκτυο καταστημάτων ότι καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σε αγωγές δανειοληπτών σε 

ελβετικό φράγκο (CHF) κατά της Τράπεζας. Δεδομένου ότι πρόκειται για υπαλλήλους που 

δεν έχουν υπογράψει πράξη με την Τράπεζα για νομική κάλυψή τους από τυχόν αγωγές 

πελατών (όπως έχει γίνει με στελέχη), τίθεται το εύλογο ερώτημα της προστασίας τους από 

τέτοιες ενέργειες, τόσο κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους, όσο και μετά την αποχώρησή 

τους από αυτή. 

Πρότασή μας είναι να καλύπτονται κατά την ίδια ήδη ακολουθούμενη διαδικασία, είτε 

συνολικά, είτε κατά την κλήση τους ως μαρτύρων και οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν και 

όσοι εργαζόμενοι έχουν ήδη καταθέσει σε παρόμοιες δίκες. 

Εννοείται ότι κάθε υπάλληλος που καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας στις ως άνω 

υποθέσεις το πράττει με τη θέλησή του. Δεν νοείται σε τέτοιες περιπτώσεις η άσκηση «πίεσης» 

εφόσον ο υπάλληλος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να καταθέσει ως μάρτυρας... 
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Σε αναμονή απάντησή σας. 

Η απάντηση του κ. Γεωργίου Ορφανίδη – Γεν. Δ/ντή Νομικών Υπηρεσιών 
 

Πολύ συχνά στελέχη και υπάλληλοι της τράπεζας καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σε 

δίκη για γεγονότα και πράξεις που άπτονται των καθηκόντων τους. Αυτό μπορεί να γίνει με 

πρωτοβουλία της τράπεζας ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο ή άλλους δικαιοδοτικούς 

θεσμούς.  Συμβαίνει επίσης ενίοτε υπάλληλοι και στελέχη να ενάγονται ή να καλούνται για 

παροχή εξηγήσεων ή να ασκείται κατ’ αυτών ποινική δίωξη. Η Τράπεζα παγίως παρέχει 

νομική προστασία αν λόγω της μαρτυρικής τους καταθέσεώς τους στελέχη ή υπάλληλοι ήθελαν 

εμπλακή σε μια δικαστική διαδικασία. Το ίδιο ισχύει αν ασκείται κατ’ αυτόν αγωγή κλπ. Είναι 

αδιάφορο αν αυτό συμβαίνει σε χρόνο κατά τον οποίον έπαυσε να υφίσταται η σχέση 

εργασίας με την τράπεζα. 

Η τράπεζα εκλαμβάνει την παροχή νομικής προστασίας ως μια υποχρέωσή της και ως εκ 

τούτου δεν είναι αναγκαία η κατάρτιση κάποιου συμφωνητικού. 

Περαιτέρω, όποιος προσέρχεται να καταθέσει ως μάρτυρας  οφείλει να καταθέσει μόνο την 

αλήθεια. Αυτή είναι η θέση της τράπεζας. Ένα διαφορετικό όμως θέμα είναι αν κάποιος έχει 

υποχρέωση να καταθέσει ως μάρτυρας για γεγονότα που γνωρίζει. Στην ελληνική έννομη τάξη 

γίνεται δεκτή η ύπαρξη μιας δημοσίου δικαίου υποχρέωσης εκάστου για μαρτυρική κατάθεση 

και υποβοήθηση του έργου του δικαστηρίου ενώ και από το συμβατικό δεσμό με την τράπεζα 

μπορεί να προκύπτει η υποχρέωση του υπάλληλου ή του στελέχους να καταθέσει για πράξεις 

που ενήργησε ο ίδιος (π.χ. ενημέρωση του πελάτη) ή για γεγονότα που υπέπεσαν στην 

αντίληψή του. 

 
Παρατηρήσεις 

 

 Η ως άνω απάντηση (που πρέπει να διαφυλαχτεί από κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο) 

αναγνωρίζει την υποχρέωση της Τράπεζας για παροχή νομικής προστασίας στους υπαλλήλους 

της που καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σε δίκη για γεγονότα και πράξεις που 

άπτονται των καθηκόντων τους. 

Δεν καλύπτει όμως το δικό μας αίτημα για την κατάρτιση ειδικού – κατά περίπτωση και 

κατά υπάλληλο-μάρτυρα –  σ υ μ φ ω ν η τ ι κ ο ύ  που νόημα έχει κυρίως την κάλυψη των 

νομικών εξόδων του είτε υπηρετεί αυτός στην Τράπεζα είτε έχει αφυπηρετήσει. 
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Τέτοια κάλυψη δεν περιέρχεται ούτε και κατ’ έμμεσον τρόπο στα κείμενα των 

ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ των υπαλλήλων της Τράπεζας που χρησιμοποιούνται στα αρμόδια 

Δικαστήρια. 

Στις εποχές που ζούμε «όποιος φυλάει τα ρούχα του, έχει τα μισά», λέει ο λαός μας, γι’ 

αυτό κι εμείς – χωρίς να αμφισβητούμε τη γενική δέσμευση του κ. Γ. Ορφανίδη – ζητάμε την 

συγκεκριμενοποίηση της νομικής προστασίας των υπαλλήλων της Τράπεζας και εμμένουμε 

στην άποψή μας  για την κατά περίπτωση κατάρτιση κάποιου συμφωνητικού που να τους 

κατοχυρώνει, παράλληλα με την αναγνώριση της συμβατικής υποχρέωσης της Τράπεζας για 

κάλυψη των εξόδων. 

Αναμένουμε... 

 

 

 
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

  Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

 

           Στάθης Χαρίτος          Γιάννης Σιδεράτος 


