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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0582/2005, της Κασσιανής-Αννίτας Κουτσουβέλη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη κρατικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση προστατευμένου 
κάστρου στη Μάνη, στη Νότιο Πελοπόννησο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι ιδιοκτήτρια ενός προστατευόμενου κάστρου στη Μάνη στη Νότια 
Πελοπόννησο. Δηλώνει ότι το κάστρο, το οποίο περιλαμβάνει ένα τοπικό ιστορικό 
πολιτιστικό κέντρο, είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση και χρειάζεται πλήρη 
αποκατάσταση. Ωστόσο, το ποσό το οποίο έχουν δεσμεύσει οι αρμόδιες αρχές για τον σκοπό 
αυτόν δεν είναι επαρκές για να καλύψει τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Η 
αναφέρουσα τονίζει εν προκειμένω ότι οι αρχές, αντί να χρησιμοποιούν τις επιχορηγήσεις τις 
οποίες λαμβάνουν από την ΕΕ για να προστατεύσουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τις 
δαπανούν σε σχέδια σύγχρονων ξενοδοχείων. Εφόσον το προστατευόμενο κάστρο, το οποίο 
αποτελεί μοναδικό παράδειγμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής, διατρέχει τον 
κίνδυνο κατάρρευσης, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Οκτωβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Η αναφορά εγείρει δύο ζητήματα. Εκτός από τη γενική απουσία υποστήριξης στην 
προαναφερθείσα αποκατάσταση, η αναφέρουσα θέτει υπό αμφισβήτηση τον τρόπο με τον 
οποίο κατανέμεται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τις αρχές του κράτους μέλους.

Κατά πρώτον, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η προστασία, η διατήρηση και η αποκατάσταση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς εμπίπτουν στην ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 151 της Συνθήκης, η Επιτροπή αναμένεται να υποστηρίζει την 
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πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, στο 
εσωτερικό κάθε κράτους μέλους η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εμπίπτει στην 
εθνική αρμοδιότητα.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποφασίσει ποιο στοιχείο της κληρονομιάς θα 
προστατεύσει στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους και δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου του 
τρόπου με τον οποίο κατανέμονται οι επιδοτήσεις.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη Συνθήκη, οι κοινοτικές δράσεις θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές των εθνικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που 
αφορούν τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας. Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω και όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που θέτει η αξιότιμη κυρία, η δράση που 
απαιτείται για την αποκατάσταση του κάστρου στη Μάνη της Πελοποννήσου εμπίπτει στην 
ευθύνη του κράτους μέλους.


