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   ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 
 

 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 
                                                                                           

 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. 
Χατζηδάκη 
                 
 
ΘΕΜΑ: «Έγγραφο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον 
Επισιτισμό – Τουρισμό»  
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Σας καταθέτουμε ως αναφορά το υπ’ αριθμ. 6561/17-9-2021 έγγραφο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), με 
το οποίο καταγγέλλει ότι η αλυσίδα ταχυφαγείων KFC προχώρησε σε μαζική 
απόλυση διανομέων προκειμένου να συνεργαστεί με πλατφόρμες διανομής και 
αιτείται την άμεση πραγματοποίηση τριμερούς συμφιλιωτικής συνάντησης με 
σκοπό την εύρεση λύσης. 

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη το δίκαιο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό και να μας ενημερώσετε για τις 
αποφάσεις και τις ενέργειες σας.    

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 
 

Οι Αναφέροντες Βουλευτές, 
 
 

Γιώργος Μουλκιώτης  
 

 
Βασίλης Κεγκέρογλου 



 
          Προς 
          Υπουργό Εργασίας 
          κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 
 
          Κοιν/ση: 

x ΓΓ Υπ. Εργασίας 
κα. Άννα Στρατινάκη 

x Δ/ντη Εργ. Σχέσεων Υπ. Εργασίας 
κ. Κωνσταντίνο Αργαπιδά 

 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
KFC 

ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΟΓΩ efood & Wolt 
 
Σε ομαδικές απολύσεις προβαίνει η γνωστή αλυσίδα ταχυφαγείων με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, 
στο τμήμα των διανομέων. 
Μόλις προχθές προχώρησε στην απόλυση 13 συναδέλφων διανομέων από το κατάστημα του Παγκρατίου 
και σε τηλεφωνική παρέμβαση της Ομοσπονδίας παραδέχθηκαν πως θέλουν να καταργήσουν το τμήμα 
διανομής για να συνεργαστούν με τις δύο γνωστές πλέον πλατφόρμες που εκμεταλλεύονται τους 
εργαζόμενους χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εργασιακά δικαιώματα. 

ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ UBER ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
Ζητούμε την παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας για να σταματήσουν οι απολύσεις και να ακυρωθούν 
αυτές που ήδη έχουν γίνει. 
Θυμίζουμε στο Υπουργείο Εργασίας πως ο εν λόγω εργοδότης ήταν ιδιοκτήτης και της αλυσίδας Pizza Hut 
και πρόσφατα αποχώρησε αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους άνεργους και είχε δεσμευτεί πως θα 
απορροφούσε προσωπικό στα KFC. 
Δηλώνουμε κατηγορηματικά πως δεν θα επιτρέψουμε στο βωμό του κέρδους να καταστρέφονται ζωές. 
Αιτούμαστε δημοσίως από το Υπουργείο Εργασίας, τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση με σκοπό την 
εύρεση λύσης. 
Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε πως θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό και με την συνδικαλιστική 
μας δράση, καθώς πιστεύουμε πως είναι η αρχή μιας τακτικής των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης να 
εξασφαλίσουν φθηνό εργατικό προσωπικό χωρίς δικαιώματα. 
Περιμένουμε την ανταπόκριση από το Υπουργείο Εργασίας. 
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