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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

20.9.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1658/2012 του Tsvetan Vetsov, βουλγαρικής ιθαγένειας, φέρουσα 
και άλλες 3 υπογραφές, σχετικά με την κακοδιαχείριση ενός 
χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιπροσωπεύει ομάδα 35 κοινωνικών λειτουργών και αποκλειστικών 
νοσοκόμων κατ` οίκον που προσελήφθησαν από την "Ένωση Vratsa 2007", την οποία 
επέλεξε ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας της Σόφιας (ASA Sofia) στο πλαίσιο 
προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ.
 Αναφέρει ότι η καταβολή των μισθών τους, οι οποίοι καταβάλλονταν αρχικά με 
καθυστέρηση, έχει τώρα διακοπεί και ότι έχουν τερματιστεί οι συμβάσεις απασχόλησής τους. 
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός ASA Sofia δεν ανταποκρινόταν στα κριτήρια 
επιλογής του προγράμματος διότι δεν ήταν οικονομικά υγιής, διότι δεν διέθετε ιδίους πόρους 
και διότι ήταν χρεωμένος. Η συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του οργανισμού ASA Sofia και 
της "Ένωσης Vratsa 2007" δεν περιείχε καμία αναφορά σε πρόσληψη προσωπικού.
Ο αναφέρων συμπεραίνει ότι οι δύο οργανώσεις συνωμότησαν ώστε να λάβουν παρανόμως 
χρηματοδότηση της ΕΕ, με αποτέλεσμα να μείνουν 70 άνθρωποι χωρίς κοινωνική πρόνοια 
και να στερηθεί το προσληφθέν προσωπικό από τα οικονομικά δικαιώματά του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Η αναφορά των 20 Βουλγάρων υπηκόων αφορά το έργο που ανατέθηκε στην βουλγαρική 
ΜΚΟ "Ένωση Vratsa 2007" (δικαιούχος) από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας 
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(αναθέτουσα αρχή) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινων 
Πόρων που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Οι αναφέροντες είχαν προσληφθεί από την 
"Ένωση Vratsa 2007" ως κοινωνικοί λειτουργοί στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι μισθοί 
τους εντούτοις δεν καταβλήθηκαν από τον εργοδότη επί σειρά μηνών λόγω της 
επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης του τελευταίου. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι 
τόσο ο εργοδότης όσο και η αναθέτουσα αρχή οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τους 
μη καταβληθέντες μισθούς.
Η αναφορά είναι ιδιαιτέρως αναλυτική όσον αφορά την απαρίθμηση των δυσχερειών που 
αντιμετώπισαν οι αναφέροντες στην προσπάθειά τους να λάβουν τα δεδουλευμένα τους στο 
πλαίσιο του προγράμματος. Προσελήφθησαν από την "Ένωση Vratsa 2007" με ατομικές 
συμβάσεις εργασίας.  Δεδομένου ότι οι αναφέροντες έμειναν απλήρωτοι επί σειρά μηνών, 
προσέφυγαν εναντίον του εργοδότη τους σε όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς της 
Βουλγαρίας - τον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας (ενδιάμεσος φορέας ΕΚΤ και 
αναθέτουσα αρχή), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής (διαχειριστική αρχή 
ΕΚΤ), τον Διαμεσολαβητή, το Κοινοβούλιο, την Εισαγγελία και άλλους φορείς. 

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται επίσης ότι ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας δεν εκπλήρωσε 
ορθώς τα καθήκοντά του ως αναθέτουσα αρχή του ΕΚΤ διότι αμέλησε να παρακολουθήσει 
την εκτέλεση του προγράμματος από τον δικαιούχο ήδη από την αρχή της σύμβασης (η οποία 
υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2010). Ισχυρίζονται ότι ο Οργανισμός όφειλε να γνωρίζει ότι η 
οικονομική κατάσταση του δικαιούχου δεν ήταν ικανοποιητική πριν του αναθέσει το έργο. 
Εντούτοις, τα διαθέσιμα έγγραφα δεν συνηγορούν απαραιτήτως υπέρ αυτών των ισχυρισμών. 
Τον Σεπτέμβριο του 2011, ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας τερμάτισε μονομερώς τη 
σύμβασή του με τον δικαιούχο επικαλούμενος την παραβίαση των όρων της σύμβασης που 
εντόπισε κατά την παρακολούθηση, συγκεκριμένα δε την μη καταβολή των μισθών των 
κοινωνικών λειτουργών. Δεδομένου ότι ο Οργανισμός δεν είχε άμεσες συμβατικές σχέσεις με 
τους πολίτες, τους συμβούλεψε να κινηθούν δικαστικά κατά του εργοδότη τους και να 
διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους προσφεύγοντας στη βουλγαρική δικαιοσύνη. Τελικώς, 
προσέφυγαν στο δικαστήριο πρώτου βαθμού στη Vratsa, το οποίο έβγαλε θετική για αυτούς 
απόφαση. Εντούτοις, η απόφαση του δικαστηρίου δεν εκτελέστηκε από τις αρμόδιες αρχές 
επιβολής του νόμου της βουλγαρίας. Εντωμεταξύ, το αρμόδιο δικαστήριο της Vratsa
επικύρωσε την κήρυξη πτώχευσης της "Ένωσης Vratsa 2007" τον Μάρτιο του 2013. 

Εντούτοις, τα διαθέσιμα έγγραφα δεν αποδεικνύουν επ` ουδενί την καταγγελλόμενη
"συνομωσία" μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του δικαιούχου προκειμένου να στερήσουν 
δολίως από τους αναφέροντες τους μισθούς τους.  Αντιθέτως, η σύμβαση μεταξύ της 
αναθέτουσας αρχής και του δικαιούχου περιείχε τις συνήθεις διατάξεις που χρησιμοποιούνται 
σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Στην 
πραγματικότητα, ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας χειρίστηκε την υπόθεση σύμφωνα με 
τους εθνικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία ένδειξη 
κακοδιαχείρισης των πόρων του ΕΚΤ από τον Οργανισμό

Τέλος, οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Οι 
αναφέροντες προσδοκούν ότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην προσπάθεια να υποχρεωθεί η εθνική αρχή (ο Οργανισμός 
Κοινωνικής Πρόνοιας) να καταβάλει τα δεδουλευμένα δεδομένου ότι προφανώς δεν μπορούν 
να τα εισπράξουν από τον εργοδότη λόγω της πτώχευσής του. 
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Συμπεράσματα

Η επίλυση της εν λόγω διαφοράς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δεδομένου ότι αυτή δεν δύναται να ανατρέψει ή να εκτελέσει αποφάσεις δικαστηρίων. 
Επιπροσθέτως, ούτε η Επιτροπή, ούτε οποιοδήποτε άλλο όργανο της ΕΕ διαθέτει την νόμιμη 
εξουσία για να υποχρεώσει εθνικό φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΚΤ (στην 
προκείμενη περίπτωση τον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας) να καταβάλει χρωστούμενους 
μισθούς. Εξάλλου, ο Οργανισμός δεν είχε καμία άμεση συμβατική σχέση με τους 
αναφέροντες. Τούτων δοθέντων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τους 
αναφέροντες στην υπόθεσή τους και συνιστά την συνέχιση των προσπαθειών τους με βάση τα 
μέσα που τους παρέχει η βουλγαρική δικαιοσύνη.


