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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0172/2008 af Michalis Vomvas, græsk statsborger, for 
borgerforeningen ‘Ktima Fix’, og 9 medunderskrivere, om beskyttelse af det 
grønne område Ktima Fix i Irakleio Attikis og dets overdragelse til lokale 
beboere

1. Sammendrag

Andrageren anmoder på vegne af ovennævnte borgerforening om beskyttelse af et af de få 
tilbageværende grønne områder i den østlige del af Athen-området, ‘Ktima Fix’ i Irakleio 
Attikis, og af den beskyttede bygning, som har en unik arkitektonisk og historisk værdi, i 
dette område. Han mener også, at området burde overdrages til de lokale beboeres ejerskab. 
Da de kompetente græske myndigheder overvejer at ændre områdets beskyttede status, og da 
dets ejerskab og plads i den statslige struktur endnu ikke er klarlagt, beder andrageren Europa-
Parlamentet om at sikre, at EU-miljølovgivningen anvendes korrekt i forbindelse med de 
beslutninger, der skal tages om dette vigtige grønne områdes fremtid.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2008). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andragendet

Andragerne er borgerforeningen fra kommunen Neo Iraklio, Attica. De anmoder om en 
evaluering af myndighedspersonernes handlinger og påståede forsømmelser under 
behandlingen af sagen om Fixområdet, særligt med hensyn til gennemsigtighed og den 
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offentlige forvaltnings og borgernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed samt 
Fællesskabets politikker om uddannelse og kultur og miljøet.

Ifølge andrageren er Fixområdet, som består af 28.000 m² (inklusive en bygning) det eneste 
kulturhistoriske mindesmærke og grønne område i et ellers tætbefolket område.
Hovedtemaerne vedrører ejerskabet til Fixområdet (den græske stat eller Fixarvingerne) og 
dets status som beskyttet mindesmærke; to temaer, som bestemmer muligheden for at 
overdrage området til lokalsamfundet som et sted, der kan bruges til fritidsaktiviteter og 
kulturelle aktiviteter.

Der opstod en juridisk konflikt mellem Fixarvingerne og den græske stat i midten af 
1980'erne om ejerskabet til de 15.000 m². Inden domstolsafgørelsen var faldet, blev der 
udstedt en fælles afgørelse af finansministeriet, ministeriet for miljø og offentlige arbejder og 
kulturministeriet i begyndelsen af 2002, som erklærede, at de 15.000 m² tilhørte staten, og at 
Fixområdet skulle eksproprieres til brug for kulturolympiaden. Mens Fixarvingernes juridiske 
ejerskab blev stadfæstet ved en domstolsafgørelse i juni 2002, appellerede staten mod denne 
dom, og kulturministeriet udsendte en beslutning, der udnævnte Fixområdet til monument 
(om end den fejlagtigt anførte staten som ejer af hele området og beslutningen som taget en 
dag før, den relevante lov om opgørelse over udnævnelse af mindesmærker og begrundelser 
herfor trådte i kraft). Staten indbetalte ikke forskuddet for eksproprieringen inden for den 
fastsatte frist, hvorved processen blev ophævet, og ministerialbeslutningen fra 2002, to år 
senere, blev annulleret. Samtidig blev en anmodning om opløsning, præsenteret af staten i 
2003, antaget til behandling af det statslige juridiske råd. I 2005, mens den juridiske proces 
var i gang, gav staten afkald på sin appel med det formål at erhverve området fra 
Fixarvingerne og overgive det til lokalsamfundet at anvende det. Som følge heraf blev en 
tidligere fremsendt ansøgning fra Fixfamilien om at fjerne Fixområdet fra listen over fredede 
mindesmærker anset for at opfylde betingelserne for behandling.

Andragerne mener ikke, at staten behandlede afkaldet fortroligt, og at den relevante tjeneste 
(generalsekretæren for olympisk anvendelse) havde beføjelse eller kompetence i sagen og 
desuden ledsagede afkaldet med en udtalelse, som udelod vigtige elementer. Andragerne 
anfører, at da statens afkald trådte i kraft, blev Fixarvingerne ejere af hele området, uden at 
salget af området blev sikret på forhånd (som oprindelig forudset), og deres ansøgning om at 
fjerne Fixområdet fra listen over beskyttede mindesmærker blev anset for at opfylde 
betingelserne for behandling.

Ifølge andragerne udgør det faktum, at staten gav afkald på sin appel om anmodning om 
opløsning af Fixområdet i 2005 uden at have taget de nødvendige skridt til at købe det fra dets 
juridiske ejere såvel som sagsbehandlingen i perioden 2002-2004 (dvs. beslutningen om 
tvangsekspropriering og registrering som beskyttet mindesmærke), en kæde af uberettigede 
handlinger, som ikke tjener offentlighedens interesse.

Kommissionens holdning

Kommissionen anerkender sagens følsomme karakter for lokalsamfundet, men ønsker 
samtidig at minde om, at den ikke har retlig kompetence i sagen. Fællesskabets indsats inden 
for kultur, herunder beskyttelse af kulturarv, er baseret på EF-traktatens artikel 151. Artikel
151 fastsætter, at Fællesskabet bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet 
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det respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles 
kulturarv. Fællesskabets indsats har til formål at fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats.

Konklusion

Beskyttelse og fremme af national kulturarv hører under medlemsstaternes beføjelser.

Kommissionen bemærker, at andragerne allerede har henvendt sig til de relevante nationale 
myndigheder for at anmode om yderligere oplysninger og præciseringer omkring sagen og 
udtrykker håb om, at deres anmodning vil blive behandlet på passende vis."
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