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ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναδιάρθρωσης της Carrefour Βελγίου με απώλεια 1.233 

θέσεων εργασίας.  

 

Σύμφωνα με πρωτοσέλιδα του βελγικού τύπου, είκοσι ένα 

καταστήματα της αλυσίδας  λιανικής Carrefour στο Βέλγιο θα κλείσουν την 

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου πιθανών έως και την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου λόγω 

απεργίας του προσωπικού, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης 

της εταιρείας.  

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιανουαρίου, η διοίκηση της 

Carrefour ανακοίνωσε, μετά από διοικητικό  συμβούλιο της επιχείρησης, σχέδιο 

αναδιάρθρωσης της, που όπως ανέφερε θα επηρεάσει  1.233 εργαζόμενους, 1.053  

σε υπεραγορές και 180 εργαζόμενους στα  κεντρικά γραφεία.  

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Carrefour Belgium ξεκίνησε το 2010 και 

όπως εκτιμά η εταιρεία έχει αποδώσει, ενώ ο τομέας του λιανικού εμπορίου «έχει 

να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις», όπως εξηγεί η εταιρεία. Ποιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την διοίκηση απαιτείται ένα σχέδιο μετασχηματισμού για να 

μειωθεί το κόστος και να της δοθεί η δυνατότητα να επενδύσει σε τομείς που 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών 

υπηρεσιών, αγορά βιολογικών προϊόντων κλπ. Αυτό το σχέδιο θα έχει συνέπειες 

στην απασχόληση, καταλήγει η ανακοίνωση της Carrefour.  

Ο Πρωθυπουργός Charles Michel και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 

Kris Peeters,  δήλωσαν ότι υποστηρίζουν πλήρως τους εργαζόμενους. "Η βελγική 

κυβέρνηση θα κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να υποστηρίξει τους 

εργαζόμενους της Carrefour και τις οικογένειές τους", ανέφερε, επιβεβαιώνοντας 

επίσης το γεγονός ότι «διατηρούν επαφή με τη διοίκηση της Carrefour». Ο Kris 
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Peeters ενημέρωσε μέσω twitter ότι επίσπευσε την επιστροφή του από το Νταβός 

για να διαχειριστεί την εν λόγω κατάσταση στο Βέλγιο. 

Η αλυσίδα Carrefour απασχολεί στο Βέλγιο 11.500 εργαζόμενους από 

τους οποίους 8.500 πλήρους απασχόλησης, καθώς διαθέτει 45 Υπεραγορές, 443 

καταστήματα και 296 καταστήματα «Express» μικρού μεγέθους.  
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