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  Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Ιωάννη Βρούτση 
 
 Θέμα: «Απαραίτητη η  στήριξη των απολυμένων εργαζομένων της Pizza Hut.»  
 
 
  Αποανάπτυξη, αναδιάρθρωση και φτωχοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί το  αιφνιδιαστικό  

κλείσιμο των καταστημάτων της Pizza Hut στην Ελλάδα, που  οδήγησε στην ανεργία 180 

εργαζομένους, με τον COVID-19 να  εμφανίζεται και εδώ ως πρόσχημα, παρά το γεγονός ότι κατά 

τη διάρκεια του lockdown  η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά ως delivery. 

  Οι βασικοί λόγοι της αποτυχίας είναι ότι η διοίκηση της εταιρείας  δεν κατάφερε να ανταποκριθεί 

στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς επιμένοντας στην λογική της πιτσαρίας - εστιατορίου με 

σημαντικά λειτουργικά κόστη, όταν η τάση στην πίτσα είχε στραφεί στο delivery και το take away. 

"Οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες θα ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία": ανέφεραν εκπρόσωποι 

της Pizza Hut, " ενώ δυστυχώς, έχει γίνει πιο δύσκολο από ό,τι στο παρελθόν να είναι βιώσιμο ένα 

κατάστημα dine-in (σ.σ. εστιατόριο με τραπεζοκαθίσματα ), διότι παράλληλα έχει γίνει μια στροφή 

στο delivery και το take-away. Το κλείσιμο καταστημάτων της Pizza Hut στην Ελλάδα εξαιτίας του 

κορωνοϊού, οδήγησε σε σημαντικές απώλειες - πολλαπλασιάζοντας τις ήδη υπάρχουσες 
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επιχειρηματικές και οικονομικές προκλήσεις. Συνεπώς, το όλο εγχείρημα κατέστη μη βιώσιμο και 

οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες θα ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία". 

     Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πέρυσι η «Food Plus» υπέβαλε αίτηση στην Τράπεζα 

Πειραιώς (και φέρεται να πέτυχε) αναδιάρθρωση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου της 2 

εκατ. Ευρώ, με μετατόπιση του χρόνου αποπληρωμής, μείωση του χρηματοοικονομικού της 

κόστους και καταβολή ανισόποσων οπισθοβαρών δόσεων, οι οποίες αυξάνονται σημαντικά μετά 

το πέρας των επενδύσεων της εταιρείας. Το παραπάνω δάνειο είχε ληφθεί καθώς η «Food Plus» 

είχε παρουσιάσει στην Τράπεζα Πειραιώς business plan, που προέβλεπε την αναδιοργάνωση, 

ανακαίνιση, μετεγκατάσταση και επέκταση του δικτύου καταστημάτων της.  

  

   H Pizza Hut στην Ελλάδα αποφάσισε λοιπόν,  εν μέσω πανδημίας, ότι η δραστηριότητα της 

αλυσίδας δεν είναι πλέον βιώσιμη και κατά συνέπεια έπρεπε να διακοπεί. Αυτό, είχε ως συνέπεια 

να κλείσουν και  τα 16 καταστήματά της στη χώρα, ενώ 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»:  απόφαση που, κατά τα λεγόμενα της διοίκησης, ήταν αναμενόμενη και 

προδιαγεγραμμένη. 

  Δυστυχώς όμως και παρά τις δανειοδοτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς- που στηρίχθηκαν στις 

ψεύτικες δηλώσεις και προβλέψεις αναδιοργάνωσης, ανακαίνισης, μετεγκατάστασης και 

επέκτασης του δικτύου καταστημάτων της Pizza Hut- οι 180 εργαζόμενοι έμειναν στο δρόμο σε 

μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, ενώ  είναι  

βέβαιο   πως θα δυσκολευτούν να βρουν νέα εργασία. 

 

 

 



 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Θα προβεί στην άμεση στήριξη των εργαζομένων με την ένταξή τους στο ταμείο ανεργίας, 

καθώς και στο πλαίσιο στήριξης των εργαζομένων στον επισιτισμό που τελούν σε αναστολή 

κλπ, και σύμφωνα με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις αυτό θα πραγματοποιηθεί; 

2. Προτίθεται να λάβει μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων για όσο διάστημα δεν έχουν 

εργασία, με αναστολή των δόσεων των δανείων τους κλπ, έτσι ώστε να μην βρεθούν στο 

δρόμο οι οικογένειές τους; 
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