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Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα 
διέθετε ήδη θωρακισμένα οχήματα, για την ασφαλή μετακίνηση του 
προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου

Υπήρχαν 
αυτοκίνητα

A
πό ένα ολοκαίνουργιο και υπερπολυ-
τελές αυτοκίνητο έχουν εδώ και λίγες 
ηµέρες στη διάθεσή τους ο πρόεδρος 

και ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τρά-
πεζας. Μετά από απόφαση που ελήφθη πρό-
σφατα και παραγγελία που έγινε µέσω της Εθνι-
κής Leasing, ο πρόεδρος Κώστας Μιχαηλίδης 
και ο διευθύνων σύµβουλος Παύλος Μυλω-
νάς διαθέτουν πλέον για τις µετακινήσεις τους 
από µία θωρακισµένη BMW, τύπου Χ5 VR6. Η 
αγορά αυτών των δύο οχηµάτων από την Εθνι-
κή Τράπεζα, η οποία έχει ως βασικό µέτοχο το 
ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς το Ταµείο Χρηµα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει ποσοστό 
40,39% των µετοχών, συνιστά πρόκληση. Το 
κόστος αυτού του τύπου αυτοκινήτου θεωρεί-
ται υπέρογκο, ενώ την ίδια στιγµή δεν παρέχει 
το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στους επιβά-
τες του. Για την ακρίβεια, καθεµία από τις θω-
ρακισµένες BMW X5 VR6, που έχουν αγορα-
στεί για τις ανάγκες του προέδρου και του δι-
ευθύνοντος συµβούλου της Εθνικής Τράπεζας, 
κοστίζει τουλάχιστον 319.000 ευρώ. Το άθροι-
σµα της αξίας και των δύο οχηµάτων ξεπερ-
νά το ποσό των 630.000 ευρώ, ενώ, σύµφω-
να µε πληροφορίες, η παραγγελία που έχει κά-
νει η Εθνική Leasing θα αποπληρωθεί σε ορί-
ζοντα πέντε ετών. Η δαπάνη αυτή γίνεται σε 
µια περίοδο που το εγχώριο τραπεζικό σύστη-
µα συζητά το ενδεχόµενο νέας ανακεφαλαιο-
ποίησής του, αλλά και τη στιγµή που οι τράπε-
ζες θέτουν σε πλειστηριασµό χιλιάδες κατοικί-
ες Ελλήνων πολιτών. 

Θωρακισµένη πολυτέλεια
Η αγορά θωρακισµένων αυτοκινήτων για τα 

ανώτατα στελέχη µιας τράπεζας δεν αποτελεί 
σπάνια τακτική. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί 
ιδιαίτερη αίσθηση στην προκειµένη περίπτω-
ση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα διέθετε ήδη θω-
ρακισµένα οχήµατα, για την ασφαλή µετακίνη-
ση του προέδρου και του διευθύνοντος συµ-
βούλου. Τα οχήµατα αυτά δεν έχουν ηλικία µε-
γαλύτερη των δέκα ετών, ένα χρονικό διάστη-
µα κατά το οποίο δεν δύνανται να απολέσουν 
τον βαθµό και το επίπεδο της θωράκισής τους, 
όπως αναφέρουν ειδικοί. Επιπλέον, τα παλαιά 
αυτοκίνητα της Εθνικής Τράπεζας θα µπορού-
σαν µε τις κατάλληλες εργασίες συντήρησης να 
παραµείνουν λειτουργικά, εξυπηρετώντας από-
λυτα τις ανάγκες των κυρίων Κ. Μιχαηλίδη και 
Π. Μυλωνά. Παρ’ όλα αυτά, ενώ το ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα συνεχίζει να αντιµετωπίζει 
προβλήµατα ρευστότητας, η επιλογή των δύο 

∆ύο 
υπερπολυτελή 
θωρακισµένα 
αυτοκίνητα, 
που η αξία τους 
υπερβαίνει τα 
630.000  ευρώ, 
παρέλαβε 
η Εθνική 
Τράπεζα για 
λογαριασµό 
του προέδρου 
και του 
διευθύνοντος 
συµβούλου της 

a.kontis@realnews.gr

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑ της Realnews, η Εθνική Τράπεζα έστειλε την εξής απάντηση για την αγο-
ρά των δύο BMW X5 VR6: «Από τη διοίκηση της Εθνική Τράπεζας, διευκρινίστηκε πως πράγματι 
παρελήφθησαν δύο νέα θωρακισμένα αυτοκίνητα, για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της τράπεζας, προς αντικατάσταση άλλων αντίστοιχων αυτοκινήτων, που συμπλήρωσαν 10 
χρόνια χρήσης (και είχαν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα). Θωρακισμένα αυτοκίνητα χρησιμο-
ποιούνται σήμερα από όλους τους προέδρους και τους διευθύνοντες συμβούλους των ελληνικών 
τραπεζών, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και ασφάλειας των προσώπων του δημόσιου χώ-
ρου. Τα δύο αυτοκίνητα είναι της ίδιας αξίας με τα θωρακισμένα αυτοκίνητα των άλλων τραπεζών. 
Είναι μάλιστα χαμηλότερου βαθμού θωράκισης και πολύ χαμηλότερου κόστους για την Εθνική 
Τράπεζα, απ’ ό,τι στο παρελθόν. Η παραγγελία έγινε μέσω της Εθνικής Leasing». 

Τι απαντά η Εθνική Τράπεζα

«Εθνική» πρόκληση!

νέων επικεφαλής της διοίκ ησης της µεγαλύτε-
ρης τράπεζας της χώρας ήταν να δαπανηθούν 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την αγορά δύο 
ολοκαίνουργιων αυτοκινήτων.   

Εκτός αυτών, αξίζει να σηµειωθεί πως ο τύπος 
των αυτοκινήτων που αγοράστηκαν δεν θεω-
ρείται ο πλέον κατάλληλος για να επιτευχθεί το 
απόλυτο επίπεδο ασφαλούς µεταφοράς υψη-
λών προσώπων. Το µοντέλο Χ5 VR6 της γερµα-
νικής αυτοκινητοβιοµηχανίας BMW θεωρείται 
ιδιαίτερα πολυτελές και για τον λόγο αυτόν εί-
ναι ένα από τα ακριβότερα που κυκλοφορούν 
στην αγορά.    

Τι θα πει το ΤΧΣ;
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τα δύο στελέχη για 
τα οποία έγινε η δαπάνη αγοράς των θωρακι-
σµένων αυτοκινήτων, κανένα δεν έχει συµπλη-
ρώσει ένα χρόνο στη θέση του. Το διοικητικό 
συµβούλιο της Εθνικής Τράπεζας όρισε επίση-
µα τον Κ. Μιχαηλίδη στη θέση του προέδρου 
µόλις τον ∆εκέµβριο του 2017. Παράλληλα, ο 
Π. Μυλωνάς δεν έχει συµπληρώσει ούτε δύο 
µήνες στα νέα του καθήκοντα, καθώς ανέλαβε 
επίσηµα τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου 
της Εθνικής Τράπεζας τον περασµένο Ιούλιο, 
αφού προηγουµένως εκτελούσε προσωρινά 
χρέη διευθύνοντος συµβούλου. Τέλος, πρέπει 
να επισηµανθεί πως ο διορισµός και των δύο 
στελεχών εγκρίθηκε από το Ταµείο Χρηµατο-
πιστωτικής Σταθερότητας, η τοποθέτηση του 
οποίου για τις συγκεκριµένες ενέργειές τους 
αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κώστας Μιχαηλίδης 
(δεξιά) και ο διευθύνων 
σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς 
(αριστερά) διαθέτουν πλέον για 
τις μετακινήσεις τους από μία 
θωρακισμένη BMW, τύπου Χ5 VR6


