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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 116 / 15-05-2017 

 

 

 

 

H μνημονιακή ανάγκη διαχείρισης κυρίως των «κόκκινων» δανείων αυτοτελώς και αποκλειστικά 

μέσω εταιρειών όπως η εν θέματι FPS της Eurobank δημιουργεί και την ανάγκη μεταφοράς και του 

Προσωπικού που είχε στην Τράπεζα ως αντικείμενο την διαχείριση αυτών των φακέλων (Banking 

Remedial Management). 

Η πρόταση-λύση για το ζήτημα αυτό που από την αρχή είχε  π ρ ο κ ρ ί ν ε ι  το Σωματείο μας 

ήταν η σύναψη τριμερούς δανειστικής σύμβασης εργασίας μεταξύ του εργαζόμενου-υπαλλήλου της 

Τράπεζας, της Τράπεζας και της νέας θυγατρικής εταιρείας FPS, ορισμένου χρόνου (2 ετών) που δεν θα 

διακόπτει ή καταργεί την σχέση εργασίας του συναδέλφου με την Τράπεζα, αλλά ούτε θα την 

διαταράσσει… 

Η Τράπεζα έχει ξεκινήσει μια ενημέρωση για το ζήτημα αυτό στους συναδέλφους που τους 

αφορά και έχει προετοιμάσει και το σχετικό κείμενο της σύμβασης, επί του οποίου υπάρχει και η δική 

μας  σ υ μ φ ω ν ί α, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  
 

 

 

 

1. Αντικείμενο εργασίας 
 

 

Το σκεπτικό του δανεισμού είναι αφηρημένο και αόριστο ώστε να μη δικαιολογείται επαρκώς                

η ανάγκη καταρτίσεως των δανειστικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό διότι δεν αναφέρεται κυρίως                  

το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της δανειζόμενης εταιρείας, της οποίας οι εργασίες 

και οι υποθέσεις που διαχειρίζεται θα πρέπει να είναι συναφείς με τις αντίστοιχες της δανείζουσας 

εταιρείας (Τράπεζας), ώστε να απαιτείται η απορρόφηση προσωπικού που έχει ειδικευθεί και 

απασχολείται σε ανάλογους τομείς και υπηρεσίες στην εκμετάλλευση της πρώτης των 

συμβαλλομένων, εταιρείας (Τράπεζας). 
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Συνεπώς κατά την άποψη μας οι όροι της δανειστικής σύμβασης θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν το 

αντικείμενο της εργασίας των υπό δανεισμό συναδέλφων μας και τη νέα θέση τους στην εταιρεία 

χωρίς καμία βλαπτική (υπηρεσιακή ή μισθολογική) μεταβολή.  

 

2. Πρόσθετες παροχές (κεκτημένα) 
 

Ορθώς εξάλλου προτείνεται ότι, διαρκούσης της δανειστικής σχέσεως θα εφαρμόζεται το 

υφιστάμενο μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει για το προσωπικό της Τράπεζας, πλην 

όμως ανάγκη να διευκρινισθεί ότι, ορισμένες από τις μισθολογικές παροχές και ιδίως εκείνες που έχουν 

οικειοθελή χαρακτήρα (εθελούσιες) καταβάλλονται στους δικαιούχους υπό την συνδρομή ορισμένων 

προϋποθέσεων. Εύλογα λοιπόν ανακύπτει το ερώτημα, αν οι δανειζόμενοι μισθωτοί δικαιούνται των 

παροχών αυτών, εφόσον στις νέες θέσεις που υπηρετούν και υπό τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν 

στην δανειζομένη εταιρεία, δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί με 

διατάξεις διαφόρου επιπέδου, για την χορήγηση τους. Ήτοι λόγος που επιβάλλει την συμπλήρωση του 

σχετικού όρου διευκρινίζοντας ότι οι παροχές (πρόσθετες) θα καταβάλλονται στον δανειζόμενο 

μισθωτό, ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων στην δανειζόμενη εταιρεία.  

 

3. Διάρκεια σύμβασης 
 

 

Με τον όρο αυτό η δανειστική σύμβαση διακρίνεται σε σύμβαση ορισμένου χρόνου και σε 

τοιαύτη αορίστου διαρκείας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, προβλέπεται η δυνατότητα μονομερούς 

λύσεως της δανειστικής σχέσεως και στα τρία συμβαλλόμενα μέρη. Η λύση της συμβάσεως ορισμένου 

χρόνου μπορεί να επέλθει και πρόωρα, αφού προηγηθεί μηνιαία προειδοποίηση. Πάντως σε κάθε 

περίπτωση η δανειστική σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την 

τυχόν αντίστοιχη ισχύουσα που συνδέει τον δανειζόμενο μισθωτό με την Τράπεζα. Αυτό διότι με την 

λήξη της μεταξύ Τραπέζης (κυρίου εργοδότου) και μισθωτού υφισταμένης συμβάσεως ορισμένου 

χρόνου καταπίπτει συγχρόνως και ανάλογη της δανειστικής ομοίας, η οποία όμως μπορεί να 

διατηρηθεί ως σχέση ευθεία μεταξύ της δανειζομένης εταιρείας και του εξακολουθούντος να προσφέρει 

τις υπηρεσίες μισθωτού.  

Λύση της δανειστικής συμβάσεως προβλέπεται και στην περίπτωση που ο δανειζόμενος 

μισθωτός αξιοποιώντας την ικανότητα του συμβάλλοντας συγχρόνως και στην αξιοποίηση των 

δραστηριοτήτων της εργοδότιδος, ή των εταιρειών που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο, ζητήσει την 

αναρρίχηση του σε άλλες (υψηλότερες) θέσεις. Τα αμέσως ανωτέρω βρίσκουν έδαφος εφαρμογής 

μόνο στο πλαίσιο της δανειστικής συμβάσεως και για όσο χρόνο ισχύει αυτή. Σε κάθε περίπτωση δεν 

επηρεάζουν το κύρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας των παραχωρηθέντων μισθωτών της 

δανείζουσας Τράπεζας. 

 

4. Πειθαρχικό δίκαιο 
 

 

Οι διατάξεις των όρων της σύμβασης αφορούν τις εκ του νόμου και της σύμβασης 

υποχρεώσεις των δανειζομένων μισθωτών που γεννώνται είτε κατά την διάρκεια της δανειστικής 

σχέσεως, είτε μετά την λήξη αυτής. Ανάγκη να επισημανθεί ότι, σημαίνοντα ρόλο στην διαμόρφωση 

των υποχρεώσεων των δανειζομένων έχουν και οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού της 

δανειζομένης εταιρείας, αφού το διευθυντικό δικαίωμα ασκείται από τα αρμόδια όργανα αυτής. 

Πάντως θεωρητικό παραμένει το ερώτημα, όταν συντρέχει σύγκρουση των κανονισμών των 

υποκειμένων στην δανειστική σύμβαση δύο εταιρειών σε ό,τι αφορά την ανάγκη επιβολής 

πειθαρχικής ποινής, οπότε ανακύπτει το ερώτημα της επιλογής της ευνοϊκότερης ή της αυστηρότερης 
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πειθαρχικής διώξεως.  Εννοείται ότι η άποψη μας συγκλίνει στην πρώτη επιλογή και η πρόταση μας 

είναι η επέκταση ισχύος του Κανονισμού Εργασίας της Eurobank και στη νέα εταιρεία (FPS). 

 

5. Λήξη σύμβασης 

 

Είναι δυνατόν να προκύψει ζήτημα, μετά την λήξη της δανειστικής σχέσεως και την επαναφορά 

του παραχωρηθέντος μισθωτού στην Τράπεζα με αίτημα την τοποθέτηση του στην ίδια θέση, ή την 

ανάληψη των ίδιων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που είχε πριν από τον δανεισμό του. Συμβαίνει 

αρκετές φορές οι διεκδικούμενες από τους επανερχόμενους μισθωτούς, θέσεις εργασίας να έχουν 

καταληφθεί από άλλους, ή να έχουν καταργηθεί λόγω ενδεχομένων διαρθρωτικών ή οργανωτικών ή 

λειτουργικών μεταβολών που προέβη η δανείζουσα εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές αποδίδονται 

συνήθως, ανάλογες θέσεις, λαμβανομένου υπόψει της εμπειρίας που απέκτησε ο δανεισθείς μισθωτός. 

Θεωρούμε ότι η λήξη του δανεισμού που επιχειρείται μονομερώς είτε από την δανείζουσα εταιρεία, είτε 

από την δανειζομένη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.  

 

 

 

 

Παρά την επισημανθείσα – κατά την άποψη μας – παράλειψη της μη αναφοράς του 

αντικειμένου δραστηριότητος της δανειζομένης εταιρείας που θα πρέπει να είναι συναφής προς την 

επιχειρηματική δραστηριότητα της δανείζουσας Τράπεζας, ώστε να δικαιολογείται ο δανεισμός κλπ, εν 

τούτοις οι όροι της συμβάσεως, με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων μας, είναι ήπιοι, ορθοί και 

εναρμονίζονται προς τα νομολογιακά δεδομένα και ισχύοντα.  

Κατόπιν τούτων και πάντα σύμφωνα με την αντίληψη μας για εποικοδομητική κριτική στις εκ 

μέρους της Τράπεζας αναγκαίες πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις του χώρου θα 

παρακαλούσαμε για τις σχετικές διορθώσεις στο σχέδιο του «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» Τράπεζας, 

δανειζόμενης εταιρείας και του προς συναίνεση μισθωτού-συναδέλφου μας, όπως αυτές 

προαναφέρθηκαν έτσι ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα και για τα τρία (3) συμβαλλόμενα μέρη. 

Αυτή την έννοια είχε και σχετικό γραπτό μας υπόμνημα προς την Τράπεζα που ήδη έχουμε 

παραδώσει (Α.Π. 768/11-05-2017). 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

                                              Στάθης Χαρίτος                      Γιάννης Σιδεράτος 

 
 

Σημείωση 
 

Για όσους ρωτούν τηλεφωνικώς και μέσω e-mail αν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν                          

την πρόταση της Τράπεζας για την σύμβαση δανεισμού τους στην FPS επαναλαμβάνουμε                               

για πολλοστή φορά: 
 

ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ 
 

Το ζήτημα είναι ποιο θα είναι το επόμενο αντικείμενο εργασίας τους στην Τράπεζα πράγμα που 

δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την δική τους προτίμηση αλλά και από την δυνατότητα της Τράπεζας 

να ικανοποιήσει το αίτημα τους στην εν λόγω θέση.  

 


