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Το νέο σχέδιο της τράπεζας Santander για την απόλυση 4.000 εργαζομένων 

 

Η ισπανική τράπεζα Santander ανακοίνωσε στους εκπροσώπους των υπαλλήλων του ομίλου 

της στην Ισπανία το ενδεχόμενο της απόλυσης 4.000 εργαζομένων, ήτοι το 14,3% του εργατικού 

της δυναμικού και την ταυτόχρονη υποχρεωτική μετεγκατάσταση άλλων 1.090 εργαζόμενων σε 

άλλες εταιρίες του ομίλου. Επιπλέον, η τράπεζα θα κλείσει το 30% των υποκαταστημάτων της 

στη χώρα, περί τα 1.000 γραφεία, εκτός από τα 400 που έχει ήδη κλείσει από τον Σεπτέμβριο 

έως τώρα. 

 

Με το νέο σχέδιο της Santander, ο αριθμός απολύσεων, ο οποίος θα φτάσει τις 4.000, θα 

ξεπεράσει το ρεκόρ απολύσεων που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο νωρίτερα, όταν η 

Santander απέλυσε 3.223 υπαλλήλους, μετά την ενσωμάτωση της τράπεζας Popular στον όμιλο 

Santander. 

 

Ο πίνακας διαπραγμάτευσης για τις απολύσεις, ο οποίος θα επηρεάσει τους υπαλλήλους του 

δικτύου καταστημάτων, τις κεντρικές υπηρεσίες και το εταιρικό τμήμα, ανακοινώθηκε στις 17 

Νοεμβρίου και δόθηκαν 30 ημέρες ως χρονικό περιθώριο για τις διαπραγματεύσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό, θα υπάρξουν διάφορες οικονομικές προσφορές και ο αντίκτυπος του εν λόγου σχεδίου 

στις γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες θα κλείσουν υποκαταστήματα και στις επιχειρήσεις οι 

οποίες θα επηρεαστούν.  

Η Santander δικαιολόγησε αυτήν τη δραστική απόφαση λόγω της αυξανόμενης χρήσης των 

ψηφιακών καναλιών από τους πελάτες της και της πρόβλεψης ότι η εν λόγω πρακτική θα 

πολλαπλασιαστεί, τόσο στις συναλλαγές όσο και στις πωλήσεις, εντός των επόμενων δύο ή τρία 

χρόνων, αλλά και λόγω των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τη χαμηλή κερδοφορία 

εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων και του χαμηλού εισοδήματος που έχει προκαλέσει η πανδημία 

του κορωνοϊού. 

Η τράπεζα υπενθύμισε ότι παρά το κλείσιμο μέρους του δικτύου της, είχε πρόσφατα καταλήξει 

σε συμφωνία με τα ισπανικά ταχυδρομεία Correos, με σκοπό την παροχή βασικών 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε περισσότερα από 4.600 σημεία εξυπηρέτησης της 

ταχυδρομικής εταιρίας, επεκτείνοντας την εμβέλειά της σε 1.500 δήμους. 

Τα συνδικάτα, από την πλευρά τους, εκφράζουν την ανησυχίας τους για τον υψηλό αριθμό 

ατόμων που επηρεάζονται από τις απολύσεις και τις μετεγκαταστάσεις και για τις νέες συνθήκες 

που η τράπεζα θέλει να επιβάλει στο προσωπικό που εργάζεται στον όμιλο της. 
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Όσον αφορά την υποχρεωτική μετεγκατάσταση, η Santander, θέλει να επιβάλει γεωγραφική 

κινητικότητα σε ακτίνα 400 χιλιομέτρων, με παράλληλη αποζημίωση 10%-15% του μισθού, 

μέτρα τα οποία τα συνδικάτα θεωρούν υπερβολικά. Οι μετεγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν 

σε άλλες εταιρίες του ομίλου Santander, ενώ θα διατηρηθεί η σειρά αρχαιότητας, η συλλογική 

σύμβαση της εταιρίας στην οποία ανατίθεται ο εν λόγω εργαζόμενος, ο μισθός, το συνταξιοδοτικό 

του πρόγραμμα και οι παροχές θα διατηρηθούν. 

Ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων θα μετακινηθεί στο Santander Personal, στα ψηφιακά 

κέντρα, όπου εξυπηρετούνται οι πελάτες στο Διαδίκτυο. Η μετεγκατάσταση όλων των 

εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί από το πρακτορείο Lee Hecht Harrison, το οποίο είχε 

προσλάβει η οντότητα και στις απολύσεις του  2019. 
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