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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0172/2008, του του Μιχάλη Βομβά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης πολιτών «Κτήμα Φιξ», η οποία συνοδεύεται από 9 
άλλες υπογραφές, σχετικά με την προστασία του χώρου πρασίνου του 
Κτήματος Φιξ στο Ηράκλειο Αττικής και την απόδοσή του στους κατοίκους 
της περιοχής

1. Περίληψη της αναφοράς

Εξ ονόματος της προαναφερθείσας ένωσης πολιτών, ο αναφέρων ζητεί την προστασία ενός 
από τους λίγους εναπομείναντες χώρους πρασίνου στο ανατολικό τμήμα της περιοχής της 
Αθήνας, του «Κτήματος Φιξ» στο Ηράκλειο Αττικής, καθώς και του προστατευόμενου 
κτιρίου στον χώρο αυτόν, που έχει μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία. Επίσης, θεωρεί 
ότι η κυριότητα του χώρου αυτού θα πρέπει να αποδοθεί στους κατοίκους της περιοχής. 
Καθώς οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εξετάζουν επί του παρόντος το ενδεχόμενο να 
τροποποιήσουν το προστατευόμενο καθεστώς του εν λόγω χώρου και καθώς δεν έχουν ακόμη 
διασαφηνιστεί η κυριότητά του και η θέση του στο πλαίσιο της κυβερνητικής δομής, ο 
αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά τις αποφάσεις που πρόκειται να 
ληφθούν για το μέλλον αυτού του ζωτικής σημασίας χώρου πρασίνου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Η αναφορά
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Αναφέροντες είναι η επιτροπή κατοίκων του δήμου Νέου Ηρακλείου Αττικής. Ζητούν να 
εκτιμηθούν οι ενέργειες και οι εικαζόμενες παραλείψεις των αξιωματούχων της δημόσιας 
διοίκησης κατά τη διαχείριση της υπόθεσης του «Κτήματος Φιξ», ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τα συναφή δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης και των 
πολιτών, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την παιδεία και τον πολιτισμό, και το 
περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, το Κτήμα Φιξ, συνολικού εμβαδού 28 000 τετραγωνικών 
μέτρων (συμπεριλαμβανομένου ενός κτιρίου), είναι το μοναδικό μνημείο ιστορικής-
πολιτιστικής αξίας και ο μοναδικός «πνεύμονας πρασίνου» σε μια, κατά τα άλλα, 
πυκνοκατοικημένη περιοχή. Τα κύρια ζητήματα που διακυβεύονται αφορούν την κυριότητα 
του Κτήματος Φιξ (του ελληνικού Δημοσίου ή των κληρονόμων Φιξ) και το καθεστώς του 
ως προστατευόμενου μνημείου, δύο ζητήματα τα οποία θα καθορίσουν τη δυνατότητα 
απόδοσης του Κτήματος στην τοπική κοινότητα ως χώρου αναψυχής και διοργάνωσης 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, αναπτύχθηκε μια νομική διαμάχη μεταξύ των κληρονόμων 
Φιξ και του ελληνικού Δημοσίου για την κυριότητα των 15 000 τετραγωνικών μέτρων. Ενώ 
εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, στις αρχές του 2002 εκδόθηκε κοινή απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία τα 15 000 τετραγωνικά 
μέτρα ανήκαν στο κράτος και το Κτήμα Φιξ επρόκειτο να αγορασθεί υποχρεωτικά για τις 
ανάγκες της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Ενώ τον Ιούνιο του 2002 επιβεβαιώθηκαν, με 
δικαστική απόφαση, τα δικαιώματα νόμιμης κυριότητας των κληρονόμων Φιξ, το κράτος 
εφεσίβαλε αυτή την απόφαση και ο υπουργός Πολιτισμού εξέδωσε απόφαση χαρακτηρισμού 
του Κτήματος Φιξ ως μνημείου (αν και αναφέρθηκε λανθασμένα στο κράτος ως ιδιοκτήτη 
ολόκληρου του Κτήματος και παρότι η απόφαση είχε ληφθεί μία ημέρα πριν από την έναρξη 
ισχύος του συναφούς νόμου περί χαρακτηρισμού μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου 
τους ως διατηρητέων). Το κράτος δεν κατέθεσε την ενδιάμεση τιμή για την υποχρεωτική 
αγορά έως την προβλεπόμενη προθεσμία, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η διαδικασία και να 
ακυρωθεί η υπουργική απόφαση του 2002 δύο έτη αργότερα. Ταυτόχρονα, το αίτημα που 
υπέβαλε το Δημόσιο το 2003 για απαλλοτρίωση κρίθηκε δεκτό από το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους. Το 2005, και ενώ η νομική διαδικασία ήταν εν εξελίξει, το Δημόσιο αναίρεσε 
το αίτημά του, με στόχο την αγορά του κτήματος από τους κληρονόμους Φιξ και την 
απόδοσή του στην τοπική κοινότητα. Ως αποτέλεσμα, εγκρίθηκε η εξέταση μιας αίτησης την 
οποία είχε υποβάλει νωρίτερα η οικογένεια Φιξ για τον αποχαρακτηρισμό του Κτήματος Φιξ 
ως προστατευόμενου μνημείου. 

Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι το Δημόσιο δεν χειρίστηκε με εμπιστευτικό τρόπο την 
παραίτηση από τις διεκδικήσεις του, η σχετική υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής 
Αξιοποίησης) δεν διέθετε εξουσία ή αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό και, επιπλέον, ότι η 
παραίτηση συνοδευόταν από γνωμοδότηση η οποία παρέλειπε σημαντικά στοιχεία. Όπως 
ισχυρίζονται οι αναφέροντες, μόλις τέθηκε σε ισχύ η παραίτηση του Δημοσίου, οι 
κληρονόμοι Φιξ έλαβαν την κυριότητα ολόκληρου του κτήματος χωρίς να έχει διασφαλισθεί 
νωρίτερα η πώληση του κτήματος (όπως προβλεπόταν αρχικά) και εγκρίθηκε η εξέταση του 
αιτήματός τους για αποχαρακτηρισμό του κτήματος Φιξ ως προστατευόμενου μνημείου.  

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, το γεγονός ότι το Δημόσιο παραιτήθηκε από το αίτημά του 
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για απαλλοτρίωση του Κτήματος Φιξ το 2005 χωρίς να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
την αγορά του από τους νόμιμους ιδιοκτήτες του, καθώς και ότι ο χειρισμός της υπόθεσης 
κατά την περίοδο 2002-2004 (δηλαδή η απόφαση για την υποχρεωτική αγορά και ο 
χαρακτηρισμός του Κτήματος ως προστατευόμενου μνημείου) συνιστούν μια σειρά 
αδικαιολόγητων ενεργειών οι οποίες δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.  

Θέση της Επιτροπής

Αν και αναγνωρίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα της υπόθεσης για την τοπική κοινότητα, η 
Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι δεν διαθέτει νομική αρμοδιότητα εν προκειμένω. Η 
κοινοτική δράση στον τομέα του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, βασίζεται στο άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ. Το άρθρο 151 
προβλέπει ότι η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, 
σεβόμενη την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους και προβάλλοντας την κοινή 
πολιτιστική κληρονομιά. Η κοινοτική δράση έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και, εάν κρίνεται αναγκαίο, την υποστήριξη και την ενίσχυση της 
δράσης τους.

Συμπέρασμα

Η προστασία και η προώθηση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι αναφέροντες έχουν ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
προκειμένου να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση, 
και ελπίζει ότι το αίτημά τους θα αντιμετωπιστεί καταλλήλως.
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