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Προς:
Αξιότιµο Κύριο *****
Γενικό Γραµµατέα
Υπουργείου Πολιτισµού
Μπουµπουλίνας 20-22
106 82 Αθήνα
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο
κ. Υπουργού Πολιτισµού
Μπουµπουλίνας 20-22
106 82 Αθήνα
2. Κύριο
*****
Πρόεδρο ΤΑΠΑ
Πανεπιστηµίου 57
105 64 Αθήνα

3. Κυρία
*****
Γενική ∆ιευθύντρια Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Υπουργείο Πολιτισµού
Μπουµπουλίνας 20-22
106 82 Αθήνα

Θέµα: Εκκρεµή ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού
ΣΧΕΤ.
1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2866/24-09-08 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής προς τον
κ. Γενικό Γραµµατέα.
2. Η από 21-10-2008 σύσκεψη που έλαβε χώρα στο Γραφείο του κ. Γ.Γ.
1

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 145/20-01-2009 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής προς τον
κ. Γενικό Γραµµατέα

Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε προ ηµερών το υπ’ αρ. πρωτ. 172/03-02-2009
απαντητικό σας έγγραφο και σας ευχαριστεί για την ανταπόκριση.
Με βάση την εκπεφρασµένη άποψή σας, ότι αποτελεί απαρέγκλιτο στόχο του
Υπουργείου Πολιτισµού η διαρκής συνεργασία των δύο πλευρών, ώστε να υπάρξει
εν ευθέτω χρόνω αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των εκκρεµοτήτων που
εξακολουθούν να υφίστανται, προσβλέπουµε σε µία τακτική επικοινωνία, τόσο µαζί
σας όσο και µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.
Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαµε να αναφέρουµε εκ νέου ότι πρόκειται, κατά
κοινή παραδοχή, για χρόνια προβλήµατα σύνθετης φύσεως, που απαιτούν, ωστόσο,
την εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων, προκειµένου να καταπολεµηθούν
ικανοποιητικά οι αιτίες που τα προκαλούν. Εκτιµώντας την κατάσταση όπως έχει
διαµορφωθεί, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επισηµάνει σε προηγούµενη
αλληλογραφία του (σχετ. 1 και 3 µε κατάλογο εκκρεµοτήτων), τόσο επιµέρους
ζητήµατα, όσο και ευρύτερα θεσµικά θέµατα, διατυπώνοντας εκ παραλλήλου
συγκεκριµένες και λειτουργικές προτάσεις, οργανωτικής, κυρίως, φύσεως.
∆εδοµένου ότι σηµαντικό µέρος των ζητηµάτων που σας έχουµε αναπτύξει
προφορικώς και εγγράφως, παραµένει σε εκκρεµότητα, παρά το τελευταίο σας
έγγραφο και τη λοιπή µέχρι σήµερα υπηρεσιακή αλληλογραφία επί των εξεταζόµενων
αναφορών, οφείλουµε να εµµείνουµε στις προηγούµενες επισηµάνσεις µας
προσβλέποντας στην ουσιαστική επίλυση των αναφορών των πολιτών, αλλά και των
θεµάτων λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, µε γνώµονα τη χρηστή
διοίκηση.
Προσδοκώντας ότι θα συνεχίσουµε να έχουµε
παραµένουµε, οι συνεργάτες µου κι εγώ, στη διάθεσή σας.

γόνιµη

συνεργασία,

Με τιµή

Χρύσα Χατζή
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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