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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0172/2008, внесена от Michalis Vomvas, с гръцко гражданство, 
от името на гражданското сдружение „Ktima Fix“, подкрепена от 9 
подписа, относно защитата на зелената местност Ktima Fix в Irakleio 
Attikis и прехвърлянето на собствеността върху нея на местните жители

От името на горепосоченото гражданско сдружение вносителят на петицията иска 
защитата на една от малкото останали зелени местности в източната част на Атинска 
област, Ktima Fix в Irakleio Attikis, и на защитената сграда в тази местност, която 
притежава уникална архитектурна и историческа стойност. Той също така смята, че 
собствеността върху тази местност трябва да бъде прехвърлена на местните жители. 
Като се има предвид, че гръцките компетентни органи възнамеряват да променят 
защитения статут на местността, и това, че нейната собственост и мястото й в 
държавната структура са още неизяснени, вносителят на петицията се обръща към 
Европейския парламент с искане да гарантира правилното прилагане на 
законодателството на ЕС за околната среда във връзка с решенията, които предстоят да 
бъдат взети за бъдещето на тази жизнено важна зелена местност.2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 юли 2008 г., Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Петицията 

Вносители на петицията са комитет на жителите на община Neo Iraklio, Атика. Те искат 
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оценка на действията и предполагаемите бездействия на служители на държавната 
администрация по време на управлението на случая с имението Fix, особено по 
отношение на прозрачността и свързаните права и задължения на държавната 
администрация и гражданите, политиките на Европейската общност относно 
образование и култура и околната среда. 

Според вносителите на петицията имението Fix, което се състои от 28 000 кв. м (в т.ч. 
сграда), е единственият културно-исторически паметник и „зелен дроб“ в един иначе 
гъсто населен район. Основните проблеми са свързани със собствеността на имението 
Fix (гръцката държава или наследниците на Fix) и неговият статут на защитен 
паметник — два проблема, които ще определят възможността имението да бъде 
предоставено за ползване от местната общност като място за отдих и културни 
дейности.

В средата на 80-те години на миналия век възниква правен конфликт между 
наследниците на Fix и гръцката държава за собствеността върху 15 000 кв. м. Докато се 
чака решението на съда, в началото на 2002 г. се приема общо решение на министрите 
на финансите, на околната среда и благоустройство и на културата, което гласи, че 15 
000 кв.м принадлежат на държавата и че имението Fix принудително се закупува за 
целите на културната олимпиада. Макар че съдебно решение през юни 2002 г. 
потвърждава законното право на собственост на наследниците на Fix, държавата го 
обжалва и министърът на културата публикува решение, с което имението Fix се 
включва в списъка на паметниците (въпреки че неправилно цитира държавата като 
собственик на цялото имение, а решението е взето един ден преди да влезе в сила 
съответният закон за вписване на паметниците и техните местности). Държавата не 
депозира междинната цена за принудителната покупка до предвидения срок, което 
води две години по-късно до анулиране на процеса и на решението на министрите от 
2002 г. Същевременно през 2003 г. Държавният правен съвет приема иск за 
прекратяване, внесен от страна на държавата. През 2005 г. и докато е в ход процедурата 
държавата подава отказ от иска с цел закупуване на имението от наследниците на Fix и 
предоставянето му за ползване на местната общност. В резултат на това заявление, 
подадено преди това от семейство Fix, за изваждане на имението Fix от списъка на 
защитените паметници се приема за разглеждане.

Вносителите на петицията твърдят, че държавата не е третирала отказа от иска 
поверително, че съответната служба (Secretary General for Olympic Utilisation) няма 
правомощията или компетенциите по въпроса и също така е приложила към отказа 
становище, в което липсват важни елементи. Както твърдят вносителите на петицията, 
след влизане в сила на отказа на държавата, наследниците на Fix стават собственици на 
цялото имение, без преди това да е осигурена продажбата на имението (както е 
предвиждано първоначално), и тяхното искане за изваждане на имението Fix от 
списъка на защитените паметници се приема за разглеждане.

Според вносителите на петицията фактът, че държавата се отказва от своя иск за 
прекратяване на имението Fix през 2005 г., без да са предприети необходимите стъпки 
за неговата покупка от законните му притежатели, както и управлението на случая в 
периода 2002—2004 г. (т.е. решение за принудителна покупка и вписване в списъка на 
защитените паметници) формират серия от неоправдани действия, които не служат на 
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обществения интерес.  

Становище на Комисията

Признавайки чувствителността на случая за местната общност, Комисията желае да 
припомни, че няма правна компетентност по въпроса. Действията на Общността в 
областта на културата, в т.ч. защита на културното наследство, се основават на член 
151 от Договора за ЕО. Член 151 предвижда, че Общността дава своя принос за 
разцвета на културите на държавите-членки, като зачита тяхното национално и 
регионално многообразие и същевременно извежда на преден план общото културно 
наследство. Действията на Общността са насочени към насърчаване на 
сътрудничеството между държавите-членки и ако е необходимо — подкрепа и 
допълване на техните действия.

Заключение

Защитата и популяризирането на националното културно наследство е в правомощията 
на държавите-членки. 

Комисията отбелязва, че вносителите на петицията вече са се обърнали към 
компетентните национални органи, за да поискат допълнителна информация и 
пояснения във връзка със случая, и изразява надежда, че тяхното искане ще бъде 
третирано по подходящ начин.
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