
 

Αθήνα, 03/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

   

Θέμα: «Ανάγκη στήριξης των απολυμένων εργαζομένων της PIZZA HUT»  

 

Πριν λίγες μέρες το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των καταστημάτων της PIZZA HUT στην Ελλάδα 

οδήγησε στην ανεργία 180 εργαζομένους.  

H Pizza Hut στην Ελλάδα αποφάσισε ότι η δραστηριότητα της αλυσίδας δεν είναι πλέον 

βιώσιμη και κατά συνέπεια έπρεπε να διακοπεί, συνεπώς έκλεισαν τα 16 καταστήματά της 

στη χώρα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η απόφαση για κλείσιμο «έρχεται σε συνέχεια 

πολύμηνων προσπαθειών της Pizza Hut στην Ελλάδα για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Η 

εταιρεία έκανε ό,τι ήταν δυνατό για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τελικά σε αυτό το 

πολύ δυσμενές πλαίσιο, αναγκάστηκε να λάβει την επώδυνη απόφαση διακοπής της 

λειτουργίας των καταστημάτων και την αποχώρηση της αλυσίδας από την Ελλάδα, με 

συνέπεια την αποχώρηση 180 περίπου εργαζομένων. H Pizza Hut στην Ελλάδα έχει 

εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το νόμο, καταβάλλοντας τις 

σχετικές αποζημιώσεις συν ειδική πρόσθετη αποζημίωση και έχοντας εξοφλήσει των 

σύνολο των οφειλών της προς τους εργαζόμενους. Τέλος, όλες οι υποχρεώσεις προς 

προμηθευτές της Pizza Hut τηρούνται κανονικά». 

Μια απόφαση που, κατά τα λεγόμενα της διοίκησης, ήταν αναμενόμενη και 

προδιαγεγραμμένη, παρόλα αυτά οι 180 εργαζόμενοι έμειναν στο δρόμο σε μια εξαιρετικά 

δύσκολη περίοδο και είναι σίγουρο πως θα δυσκολευτούν να βρουν νέα εργασία.  

Κατόπιν των παραπάνω,  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8727

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/8/2020



Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης στήριξης των εργαζομένων προτίθεται να λάβει, για 

παράδειγμα ένταξη στο ταμείο ανεργίας, ένταξή τους στο πλαίσιο στήριξης των 

εργαζομένων στον επισιτισμό που τελούν σε αναστολή κλπ; 

2. Ποιες νομοθετικές κινήσεις για να διασφαλιστεί η πλήρης, άμεση και χωρίς 

περιορισμούς συμπερίληψή τους στο πλαίσιο στήριξης θα γίνουν; 

3. Ποια επιπλέον βήματα διασφάλισης πως δεν θα βρεθούν με τις οικογένειές τους στο 

δρόμο θα γίνουν, λόγου χάριν αναστολή δόσεων δανείων, αναστολή πληρωμών σε 

ΔΕΚΟ κλπ για όσο διάστημα δεν έχουν εργασία; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




