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: Αλλαγές στον τραπεζικό τομέα της Ισπανίας εξαιτίας της εμπειρίας από την 

πανδημία του νέου κορωνοϊού 

 

Ο κατ’ οίκον περιορισμός, ο οποίος διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες στην Ισπανία, 

μετέβαλε τις συνήθειες των πολιτών, προωθώντας τη χρήση του διαδικτύου ως εναλλακτική για 

μία σειρά ενεργειών. Ένας από τους τομείς του οποίου η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

αυξήθηκε δραματικά τους τελευταίους μήνες στη χώρα, ήταν ο τραπεζικός, ο οποίος 

λαμβάνοντας την εμπειρία από την καραντίνα, μεταβάλλει περαιτέρω τον τρόπο λειτουργίας του.  

Συγκεκριμένα, στην Ισπανία, η τράπεζα Sabadell, από το προηγούμενο έτος, είχε ανακοινώσει 

ότι πρόκειται να υιοθετήσει μεγαλύτερα γραφεία για την εξυπηρέτηση των πελατών της, τα οποία 

χαρακτήριζε ως flagship, προκειμένου να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες που 

εφάρμοσαν το συγκεκριμένο πρότυπο, όπως η Santander, η BBVA και η CaixaBank. Εξαιτίας 

της πανδημίας, τα εγκαίνια του νέου τύπου γραφείων καθυστέρησαν, με το πρώτο να ανοίγει 

στην πρωτεύουσα της χώρας, σε ένα χώρο 800 τ.μ., δύο ορόφων στο κέντρο της Μαδρίτης. Ο 

συγκεκριμένος χώρος διαθέτει κοινούς χώρους εργασίας, χώρους ανάπαυσης, χώρους για το 

κοινό καθώς και προσωπικά γραφεία εργαζομένων. Στόχος της τράπεζας είναι να προβεί σε 

άνοιγμα συνολικά 70 παρόμοιων χώρων, τα 30 στην Καταλονία, 15 σε Βαλένθια, Μούρθια και 

Βαλεαρίδες Νήσους, 10 στη Μαδρίτη και από 6 στην Ανδαλουσία και στις βόρειες Κοινότητες της 

χώρας. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε το κλείσιμο 145 καταστημάτων, ωστόσο με τη λήξη της 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η τράπεζα αναμένεται σταδιακά να προβεί σε κλείσιμο 235 

καταστημάτων της, οι υπηρεσίες των οποίων θα αντικατασταθούν από τα εν λόγω γραφεία και 

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Αντίστοιχα, σε αλλαγές προβαίνει και η ισπανική Bankia, η οποία αναθεωρεί το ωράριο 

εργασίας, με σκοπό να προσαρμόσει τα ωράρια εξυπηρέτησης του κοινού στον απόηχο του 

κλεισίματος καταστημάτων της. Στους εργαζόμενους δίνεται η επιλογή συγκεκριμένων ωραρίων 

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, θα δίνεται επιπλέον μισθός και η επιλογή των βαρδιών θα είναι 

εθελοντική. Οι ώρες διαφέρουν ανά κατάστημα, με ορισμένα να διατηρούν το ωράριο 8 π.μ. - 

6:30 μ.μ, εκτός Ιουλίου και Αυγούστου, με τους εργαζόμενους να εργάζονται 100 απογεύματα. 

Το ωράριο για τις ψηφιακές πωλήσεις μεταβάλλεται σε δύο ωράρια. Το πρώτο είναι μεταξύ 1 

μ.μ. και 8 μ.μ. εκτός Παρασκευής όποτε και είναι από τις 8 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ. ενώ το δεύτερο 

είναι μεταξύ 1 μ.μ. και 8 μ.μ. όλη την εβδομάδα. Η βάρδια αυτή επηρεάζει 150 εργαζόμενους. 

Τέλος, σε ορισμένα καταστήματα όπως σε εμπορικά κέντρα, θα δημιουργηθούν ξεχωριστά 

ωράρια, αναλόγως των αναγκών.  
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