ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Μη χορήγηση εγγράφων από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο
της.

Αθήνα, Ιούλιος 2001

Προς: τον Υπουργό Εθν.Παιδείας και
Θρησκευμάτων
κο Π. Ευθυμίου
Μητροπόλεως 15 Αθήνα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
Ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν της αναφοράς πολίτη σχετικά με την μη χορήγηση από
την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εγγράφων που τον αφορούν, διερεύνησε την υπόθεση και συντάσσει το παρόν πόρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου 2477/97 άρθρο 4
παρ.6 (ΦΕΚ 59/Α/14-4-97).
Ο πολίτης μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Ν.Γ. ζήτησε από την υπηρεσία του να του χορηγήσει
ακριβή αντίγραφα εγγράφων που τον αφορούν. Παρά την ύπαρξη Εισαγγελικής παραγγελίας η υπηρεσία του αρνήθηκε και αυτός ζήτησε την συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη.
Με επανειλημμένες επιστολές του ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς την άμεση χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων, που οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Ν.Γ (Δ/νσεις ΔιοικητικούΟικονομικού και Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Μελετών) είτε αρνήθηκαν να χορηγήσουν είτε τα χορήγησαν εν
τω μεταξύ σε ατελή μορφή.
Συγκεκριμένα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποστείλει μέχρι σήμερα έξι (6) επιστολές προς τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς (τις υπ’ αριθ.πρωτ.: 1708.2.2/29.2.2000 και 1708.3/7.6.2000 προς τον κ .Π. Σφηκάκη και τις
υπ΄αριθμ.πρωτ.: 1708/4./30.5.2000, 1708.5/7.6.2000, 13149/13.11.2000 και 1708/16.3.2001 προς τον κ.Γ. Σακελλίωνα),
ζητώντας να δοθούν άμεσα και σε πλήρη μορφή, τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Επιπλέον δε, είχε τονιστεί εξ αρχής προς την Γ.Γ.Ν.Γ. η σοβαρότητα του θέματος της μη παράδοσης των εγγράφων, παρά το γεγονός ότι υπήρχε προς τούτο και παραγγελία του Εισαγγελέα Αθηνών, καθόσον αυτό έρχεται σε
αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις (Ν.2690/99).
Παρά τις έγγραφες επισημάνσεις όμως δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί τα κάτωθι έγγραφα-στοιχεία, που αφορούν
τον πολίτη :
1. Οι ένορκες καταθέσεις πέντε (5) υπαλλήλων :
-

κ.*** (της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης), στην υπόθεση του προγράμματος «Κέντρο Καινοτομιών-EUROFORM» της ΓΓΝΓ.

-

κ.κ.***, ***, *** και ***, στην υπόθεση της εταιρείας ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ.

2. Οι εισηγήσεις που μνημονεύονται στα συνοπτικότατα πρακτικά του Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου και
αφορούν στις συνεδριάσεις 22.11.1999 και 25.11.1999.
3. Το υπ’ αριθ.πρωτ.: 1215/24.11.1994 έγγραφο της ΓΓΝΓ που μνημονεύεται στο (στ) σχετικό της υπ’ αριθ.πρωτ.:
3/13.10.1995 απόφασης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΓΓΝΓ, με θέμα : «Διοικητική Ανάκριση».
- Προφανώς πρόκειται για έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς που φέρει αριθμ. πρωτοκόλλου του γραφείου του και όχι του κεντρικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.
4. Το υπ’ αριθ.πρωτ.: 30(Ε)ΓΓ/31.10.1997 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς.
5. Το υπ’ αριθ.πρωτ.: 1234/31.5.1995 εισερχόμενο έγγραφο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς (αφορά στο κατατεθέν από 31.5.1995 στο Γραφείο του ,Υπηρεσιακό Σημείωμα του τμήματος Προγραμμάτων Ε.Ε. της
ΓΓΝΓ).
- Προφανώς πρόκειται για αριθ.πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας
Γενιάς και όχι στο κεντρικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
6. Το από 22.2.1996 γραπτό ενημερωτικό σημείωμα της πρώην Δ/ντριας Διοικητικού-Οικονομικού, κας ***, το οποίο
μνημονεύεται στο υπ’ αριθ.πρωτ.: 6/22.11.1999 έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΓΓΝΓ.
7. Το σχέδιο του υπ’ αριθ.πρωτ.: 7(Ε)/6.4.1998 εγγράφου της ΓΓΝΓ (προφανώς Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού),
στο οποίο να φαίνονται οι υπογραφές της υπηρεσιακής ιεραρχίας ή να υπάρξει γραπτή πληροφόρηση για τα ονοματεπώνυμα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, η οποία το συνέταξε, επειδή στη φωτοτυπία (αντίγραφο) που έχει παρασχεθεί
πρόσφατα τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάζονται.

8. Υπογεγραμμένη την «έκθεση», με τίτλο : «Έκθεση Προγράμματος EUROFORM της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς», επειδή το σχετικό δακτυλογραφημένο κείμενο που μας κατέθεσε για πρώτη φορά ο Γενικός Γραμματέας
Νέας Γενιάς με το υπ’ αριθ.πρωτ.: ΓΓ687/21.5.2001 πρόσφατο έγγραφό του είναι ανυπόγραφο.
Κύριε Υπουργέ,
θέτοντας υπόψη σας τα παραπάνω , παρακαλούμε για την προσωπική σας συνδρομή για την οριστική επίλυση της υπόθεσης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

