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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

Εθνική: Πόλεμος για τις συντάξεις! 

Απόφαση διοικητικού συμβουλίου για διακοπή χρηματοδότησης του Λογαριασμού 
Επικούρησης. Ακόμη και με απόσυρση καταθέσεων απειλούν οι συνταξιούχοι! 

 

Τέλειωσε η ανακωχή στον… παλαιό πόλεμο της διοίκησης της Εθνικής με εργαζομένους και 
συνταξιούχους της τράπεζας για τις επικουρικές συντάξεις. Η διοίκηση Φραγκιαδάκη ενημέρωσε 
ότι είναι ειλημμένη η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να «τραβήξει την πρίζα» της χρηματοδότησης 
από το Λογαριασμό Επικούρησης, ενώ οι συνταξιούχοι απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, 
προειδοποιώντας ακόμη και για απόσυρση των καταθέσεών τους από την Εθνική! 

Οι εξελίξεις στην Εθνική φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση το υπουργείο Εργασίας, που μέχρι 
στιγμής έχει αποφύγει να τοποθετηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ο υφυπουργός Εργασίας –και διακεκριμένος 
εργατολόγος-, Τάσος Πετρόπουλος, ήταν νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής 
και έχει υποστηρίξει σθεναρά, με νομικά επιχειρήματα, την πάγια θέση εργαζομένων και συνταξιούχων, 
δηλαδή ότι ο Λογαριασμός Επικούρησης είναι ένα ταμείο εγγυημένων παροχών και η τράπεζα 
έχει την υποχρέωση να καλύπτει όλα τα ελλείμματα. 

Ο διευθύνων σύμβουλος, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, κινείται πάντως επιθετικά στο μέτωπο των επικουρικών 
συντάξεων, με στόχο να «ξεφορτωθεί» ως τον Οκτώβριο η Εθνική την υποχρέωση να πληρώνει πάνω 
από 100 εκατ. ευρώ για τα ελλείμματα του λογαριασμού επικούρησης και να αυξήσει ισόποσα την 
κερδοφορία της, σε μια περίοδο που η τράπεζα καλείται να βελτιώσει τα αποτελέσματά της, για να 
αντιμετωπίσει τις ζημιές από το χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων. 

Ο κ. Φραγκιαδάκης ενημέρωσε εκπροσώπους των εργαζομένων και συνταξιούχων ότι το διοικητικό 
συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει, ύστερα από έντονες πιέσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Φραγκφούρτης, να διακόψει την παροχή 
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων στο Λογαριασμό Επικούρησης, δίνοντας μόνο μια «περίοδο 
χάριτος» ως τον Οκτώβριο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης νέου διοικητικού συμβουλίου 
στο Σύλλογο Συνταξιούχων. 

Η τράπεζα επαναφέρει την παλιά της πρόταση, να μεταφερθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Επικούρησης, με μια εφάπαξ πληρωμή από την 
Εθνική προς το ΕΤΕΑ, ώστε να μην είναι δραματικές οι μειώσεις των επικουρικών τους συντάξεων. Η 
τράπεζα θα συνεχίσει να πληρώνει στο ΕΤΕΑ εισφορές για όσους εργαζομένους έχουν προσληφθεί πριν 
από το 2005 και δικαιούνται επικουρική από το Λογαριασμό Επικούρησης –όσοι έχουν προσληφθεί 
αργότερα εντάσσονται στο ΕΤΕΑ. 

Μάλιστα, ο κ. Φραγκιαδάκης έθεσε τους εργαζομένους και συνταξιούχους μπροστά σε ένα τελεσίγραφο, 
δηλώνοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, από τον Οκτώβριο ο ίδιος δεν πρόκειται να υπογράψει άλλη 
χρηματοδότηση του Λογαριασμού Επικούρησης, κάτι που σημαίνει ότι θα επέλθει… ξαφνικός 
θάνατος των συντάξεων, κάτι που παραλίγο να συμβεί και το καλοκαίρι του 2008, αλλά η τράπεζα τελικά 
έκανε πίσω και συνέχισε να καλύπτει τα ελλείμματα του Λογαριασμού Επικούρησης. 

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής προειδοποίησε εργαζομένους και συνταξιούχους να μην 
προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι  βρουν την κοινωνία απέναντί τους, επειδή οι 
επικουρικές της τράπεζας είναι τετραπλάσιες από αυτές του ενιαίου επικουρικού ταμείου. 

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων επανέλαβαν ότι δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε 
περικοπή στις συντάξεις, ότι θα αντιδράσουν δυναμικά και θα φθάσουν ακόμη και στην απόσυρση των 
καταθέσεών τους από την τράπεζα. «Η απόσυρση των καταθέσεων, του περίγυρου των συνταξιούχων της 
ΕΤΕ, δεν πρέπει να θεωρείται αμελητέα παράμετρος για τους σχεδιασμούς της τράπεζας», αναφέρθηκε 
χαρακτηριστικά. 

 


