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1. Rezumatul petiției 

În septembrie 1999, întreprinderea de mai sus, inclusă în unele dintre programele de sprijin 
acordat prin intermediul Fondului Social, a concediat 188 de angajați. Totodată, s-a anunțat că 
întreprinderea respectivă, una dintre filialele băncii de stat Agrotiki Trapeza (banca agricolă), 
va fi închisă definitiv. Petiționarul susține că întreprinderea a fost închisă nu din motive care 
privesc mediul sau din motive economice, așa cum s-a afirmat, ci exclusiv din motive politice 
(inclusiv din cauza creșterii prețurilor pentru terenurile din localitatea respectivă). Petiționarul 
afirmă că acest fapt reprezintă o încălcare a legislației UE, inclusiv a  Directivei 98/59/CE a 
Consiliului privind concedierile colective, a Cartei Sociale Europene, precum și a Deciziei 
83/156/CEE a Consiliului privind atribuțiile Fondului Social European. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să acorde sprijin moral sub forma unei propuneri de rezoluție privind 
concedierea colectivă și să intervină pe lângă guvernul elen în vederea soluționării situației 
grave în care se află lucrătorii respectivi în urma concedierii lor.   

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 14 septembrie 2001. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
conform articolului 175 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la  15 martie 2001 

Petiționarul este îngrijorat de faptul că o întreprindere a concediat 188 de lucrători, fără ca 
angajatorul să îi consulte anterior pe reprezentanții lucrătorilor în vederea ajungerii la un 
acord.  
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Problema principală se referă indirect la excluderea din procedura de consultare a lucrătorilor 
afectați de închiderea unei întreprinderi în urma unei hotărâri judecătorești.    
 
Ca urmare a modificării Legii 1387/1983 și a eliminării articolului 2c din legea respectivă, 
conform articolului 16 din Legea 2736/1999, Directiva 98/59/CE, care codifică regimul 
pentru concedierile colective,  a fost în principiu transpusă în Grecia și în ceea ce privește 
lucrătorii concediați în urma închiderii unei întreprinderi conform unei hotărâri judecătorești.    
 
Cu toate acestea, articolul 5 din Legea 1387/1983, astfel cum a fost modificat de articolul 15 
din Legea 2736/1999, nu se referă la aplicarea dispozițiilor privind consultarea 
reprezentanților lucrătorilor în cazul concedierii colective menționate anterior. În absența unei 
proceduri adecvate, consultarea în cauză nu a fost, de fapt, decât o formalitate, deși este 
obligatorie din punct de vedere legal, și nu a fost posibil să se demareze un proces real de 
schimb de propuneri și contra-propuneri între părțile implicate în vederea prevenirii sau a 
reducerii numărului de concedieri colective și să se atenueze efectele acestora prin 
intermediul unor măsuri sociale însoțitoare.      
 
Faptul că legislația elenă nu era conformă cu legislația comunitară a fost soluționat prin 
intermediul unei noi dispoziții, Legea 2874/2000 (FEK 186/A/29.12.00), articolul 5 alineatul 
(1) din aceasta extinzând obligativitatea consultării reprezentanților lucrătorilor și în cazul 
concedierilor colective ale lucrătorilor al căror contract de muncă a încetat din cauza 
închiderii întreprinderii ca urmare a unei hotărâri judecătorești anterioare.      
 
Astfel, acum trebuie să se considere, în principiu, că legislația elenă este conformă cu 
legislația comunitară.    
 
De asemenea, conform informațiilor obținute de la autoritățile elene, întreprinderea în cauză 
nu pare să fi primit finanțare din Fondul Social European ca parte a inițiativei de creare de 
locuri de muncă din cadrul Programului operațional pentru formarea continuă și promovarea 
ocupării forței de muncă pentru perioada 1994 – 1999.    

4. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei primit la 19 octombrie 2001 

La 30 mai 2001, consilierul juridic al petiționarului, dl Michelis Angelopoulos, a trimis 
Parlamentului informații suplimentare privind petiția sa.  
 
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă și Probleme Sociale a studiat documentația 
respectivă și a ajuns la concluzia că, după adoptarea Legii 2874/2000 din 29 decembrie 2000, 
legislația elenă este acum conformă cu legislația comunitară. Articolul 9 din această lege a 
modificat dispozițiile care fuseseră în vigoare până la momentul respectiv privind concedierile 
colective în contextul existenței unei hotărâri judecătorești.   
 
Ca urmare a acestei modificări, în situația în care o întreprindere este închisă în conformitate 
cu o hotărâre judecătorească, este necesar să se aplice o procedură de consultare specifică. 
 
Prin urmare, dacă reprezentanții lucrătorilor nu sunt consultați, chiar și în situațiile în care 
concedierile au loc în urma unei hotărâri judecătorești, se încalcă legislația națională care 
transpune Directiva 98/59/CE a Consiliului privind concedierile colective. De aceea, 
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instanțele naționale trebuie să soluționeze toate disputele care apar în acest sens.   
 
Având în vedere informațiile suplimentare de mai sus privind acordarea de sprijin financiar 
din resursele Fondului Social European pentru activitățile întreprinderii în cauză, Comisia a 
solicitat în scris autorităților elene competente toate detaliile privind acest aspect. 

5. Confirmarea scrisă, primită la 22 aprilie 2002, a informațiilor comunicate oral de 
Comisie în cadrul reuniunii din perioada 17-18 aprilie 2002  

„În afară de informațiile suplimentare de mai sus privind posibila acordare de sprijin financiar 
din resursele Fondului Social European pentru activitățile întreprinderii în cauză, Comisia a 
solicitat în scris autorităților elene competente toate detaliile privind acest aspect. 
 
Răspunsul autorităților elene confirmă faptul că nu s-a primit niciun sprijin financiar din 
resursele Fondului Social European pentru crearea de locuri de muncă în cadrul întreprinderii 
în cauză.”   
 
6. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 14 octombrie 2002 
 
Finanțarea proiectului de promovare a ocupării forței de muncă în cadrul întreprinderii SY EL 
S.A a fost adoptat de comisia de supraveghere a programului operațional „Formarea continuă 
și promovarea ocupării forței de muncă ” din cadrul sistemului de promovare al Organismului 
pentru ocuparea forței de muncă, în conformitate cu cadrul comunitar de sprijin al Greciei 
pentru perioada 1994-1999.     
 
În urma prezentării petiției, serviciile Comisiei, prin scrisoarea cu numărul 7042 din 11 iulie 
2001, au solicitat serviciilor competente ale Ministerului Muncii, în calitate de comitet de 
monitorizare a programului operațional, informații detaliate privind respectarea condițiilor de 
acordare de finanțare din resursele FSE pentru întreprinderea „SY.EL S.A.”.   
 
Ministerul Muncii a răspuns prin scrisoarea cu numărul 4239 din 10 septembrie 2001, 
menționând următoarele: 
 

- în 1997, întreprinderea SY EL S.A a obținut, în calitate de beneficiar final, prin 
intermediul Organismului pentru ocuparea forței de muncă, o sumă totală de 
1.190.755.000 GDR pentru crearea de locuri de muncă pentru 428 de persoane pentru o 
perioadă de 24 de luni. 

 
 Acest proiect a fost aprobat în conformitate cu normele și reglementările sistemului de 
sprijin al Organismului pentru ocuparea forței de muncă. 
 
- în iunie 2000, Organismul pentru ocuparea forței de muncă a solicitat Ministerului 
Muncii, prin scrisoarea cu numărul 790 din 30 iunie 2000, să elimine bugetul total alocat 
acestui proiect din resursele programului operațional în general, și, prin urmare, din 
finanțarea din resursele FSE, deoarece a considerat că nu se îndepliniseră în totalitate 
condițiile pentru acordarea de finanțare din resursele FSE. De asemenea, serviciile 
Organismului pentru ocuparea forței de muncă au informat și Ministerul că, în 
conformitate cu o decizie a consiliului său de administrație, proiectul respectiv va fi 
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finanțat doar din fonduri naționale.    
 
În concluzie, în conformitate cu informațiile primite de Ministerul Muncii și cu scrisoarea de 
confirmare a Organismului pentru ocuparea forței de muncă (scrisoarea cu numărul 968 din 
30 august 2001 adresată Ministerului), sprijinul total acordat din resursele FSE întreprinderii 
beneficiare de mai sus a fost exclus retroactiv din programul operațional menționat anterior, 
în conformitate cu cadrul comunitar de sprijin al Greciei pentru perioada 1994-1999.  
 
De aceea, având în vedere confirmarea oficială din partea autorităților competente că 
finanțarea din resursele FSE a fost eliminată în totalitate din acest proiect, Comisia consideră 
că nu are autoritatea să ia alte măsuri privind petiția de față.   
 
7. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 3 februarie 2004 
 
Conform informațiilor furnizate de petiționar, cazul de față urmează să fie discutat de Curtea 
Supremă din Grecia (Arios Pagos) în februarie 2004. Verdictul probabil că se va da în a doua 
jumătate a anului 2004. 
 
Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la progresele făcute în acest caz.  
 
8. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 17 noiembrie 2004 
 
Comisia a solicitat petiționarului detalii privind progresele făcute în privința litigiului discutat 
de Curtea Supremă din Grecia (Arios Pagos). Până la această dată nu a primit nici un răspuns. 
 
Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la progresele făcute în acest caz. 
 
9. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009 
 
Petiția 

 
În iunie 2008, petiționarul a informat Comisia pentru petiții cu privire la rezultatul 
procedurilor judiciare naționale și a solicitat continuarea discutării în plen a acestui caz în 
vederea unei intervenții politice a PE.   
 
Context 
 
Fabrica din Grecia cu numele „SY.EL.AE”, producător de îngrășăminte artificiale, a 
concediat 188 de lucrători în septembrie 1999. S-a susținut că fabrica respectivă ar fi 
beneficiat de sprijin printr-un program al Fondului Social European. La momentul 
concedierilor, s-a afirmat că fabrica (o filială a băncii de stat „Agrotiki Trapeza”) va fi închisă 
complet din motive care privesc mediul și din motive economice. Petiționarul a susținut că 
fabrica respectivă a fost, de fapt, închisă din alte motive (de exemplu din cauza creșterii 
prețurilor pentru terenurile din zona respectivă). Acesta a susținut că s-au încălcat prevederile 
Directivei 98/59/CE a Consiliului privind concedierile colective, cele ale Cartei Sociale 
Europene, precum și cele ale Deciziei 83/156/CEE a Consiliului privind atribuțiile Fondului 
Social European. Petiționarul a solicitat sprijinul moral al Parlamentului European sub forma 
unei rezoluții privind concedierile colective și, de asemenea, intervenirea acestuia pe lângă 
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guvernul elen cu privire la situația gravă a lucrătorilor concediați.     
 
Petiția a fost declarată admisibilă la 14 septembrie 2000. Comisia a confirmat, în comunicările 
sale către Parlament, că deși a existat, în trecut, o discrepanță între regulile naționale de 
transpunere și prevederile Directivei 98/59/CE, „noua” lege din Grecia (2874/2000) a eliminat 
această problemă. Prin urmare, Comisia și-a exprimat speranța că procedura judiciară 
națională va lua acest aspect în considerare. De asemenea, Comisia a explicat că fabrica în 
cauză nu primise nicio subvenție prin programele operaționale ale Fondului Social European. 
Comisia pentru petiții a adoptat o rezoluție la 30 noiembrie 20041. 
 
Între timp, lucrătorii concediați din Grecia au inițiat deja proceduri judiciare, caz care a fost 
discutat de Curtea Supremă din Grecia (Areios Pagos) în februarie 2004. Printr-o scrisoare 
din 21 mai 2008, petiționarul a informat Comisia pentru petiții cu privire la faptul că, prin 
hotărârea sa din 30 mai 2006, Curtea Supremă a recunoscut argumentele lucrătorilor în 
totalitate și a declarat concedierile ilegale și a cerut Curții de Apel să își corecteze decizia 
anterioară. Ceea ce s-a și întâmplat un an mai târziu (la 31 iulie 2007), iar fostul angajator a 
fost obligat să plătească lucrătorilor concediați salarii compensatorii pentru 6 luni.     
 
Deși lucrătorii au câștigat cazul din punct de vedere legal, aceștia nu sunt mulțumiți de reacția 
guvernului elen. In cazuri asemănătoare, în care o întreprindere de stat este închisă prin 
decizie guvernamentală, lucrătorii concediați primesc alte locuri de muncă printr-un proiect 
de lege privind reangajarea acestora, proiect care este prezentat de guvern parlamentului elen.  
Petiționarul susține că, deoarece închiderea fabricii a fost efectuată printr-o decizie politică, 
trebuia să fie obligația guvernului să prezinte un astfel de proiect de lege. Dar, deși Curtea 
Supremă a recunoscut faptul că nu a existat niciun motiv real pentru închiderea fabricii 
respective, până în momentul de față, guvernul a refuzat să prezinte un astfel de proiect. 
Singura măsură luată de guvern a fost acordarea unui ajutor de șomaj special (500 EUR) 
pentru lucrătorii mai în vârstă concediați în 1999 pentru 3 ani inițial, această perioadă fiind 
extinsă în 2003 pentru încă 2 ani, ca urmare a unei scrisori adresate de Pat Cox și a vizitei 
efectuate de Comisia pentru petiții.     
 
În ultima sa solicitare (primită în iunie 2008), petiționarul solicită sprijin sporit și începerea 
punerii în aplicare a rezoluției Comisiei pentru petiții din 30 noiembrie 2004. Acesta solicită, 
de asemenea, să prezinte cazul în plen, având în vedere hotărârile judecătorești recente date în 
Grecia. 
 
Comentariile Comisiei asupra petiției 
 
După verificarea informațiilor furnizate în ultima petiție (iunie 2008), hotărârea Curții 
Supreme din 2006 și hotărârea ulterioară a Curții de Apel din 2007 au rezolvat în mod 
satisfăcător problema legală a concedierilor colective. Acest fapt a fost recunoscut și de 
petiționar. Hotărârile par a fi în conformitate cu legislația comunitară.  
                                                 
1 „Comisia pentru petiții înțelege că Grecia, asemenea altor țări, se confruntă cu probleme 
majore privind șomajul. Totuși, deoarece guvernul a luat decizia respectivă din motive care nu 
au legătură nici cu economia, nici cu mediul și deoarece acesta nici nu a consultat lucrătorii, 
ceea ce reprezintă o încălcare gravă a Directivei 98/59/CE, și Comisia este de părere că 
soluția ar trebui găsită de guvern.”  
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În ceea ce privește angajarea într-un alt loc de muncă sau existența unei legi privind ajutoare 
de șomaj extinse, ar trebui să se constate că Directiva 98/59/CE privind concedierile colective 
nu conține nicio dispoziție cu privire la consecințele legale ale acestora, inclusiv căi de atac în 
cazul nerespectării normelor acestei directive. Ține de competența legislației naționale, în 
conformitate cu  considerentul 3 din respectiva directivă, să stabilească modalități practice, 
proceduri și măsuri menite să atenueze efectele concedierilor colective. Directiva, prin 
articolul 6, doar solicită ca statele membre să asigure „punerea la dispoziția reprezentanților 
lucrătorilor și a lucrătorilor proceduri administrative și judiciare care să permită respectarea 
obligațiilor prevăzute de prezenta directivă”. Deoarece directiva respectivă urmărește 
apropierea legislației din statele membre prin armonizare parțială, prevederile care nu sunt 
incluse în această directivă (precum sancțiuni sau consecințe) sunt de competența statelor 
membre.    
 
Concluzie  
 
Întrucât problema legală pare să fie soluționată de instanțele din Grecia în conformitate cu 
legislația comunitară, iar cealaltă solicitare trebuie rezolvată la nivel național, Comisia nu 
consideră că este cazul să ia alte măsuri în numele petiționarului.  
 


