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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0172/2008, Michalis Vomvas, Kreikan kansalainen, Ktima Fixi 
-kansalaisjärjestön puolesta, ja 9 allekirjoittanutta, Ktima Fixin viheralueen 
suojelemisesta Irakleio Attikisissa ja sen siirtämisestä paikallisten 
asukkaiden haltuun

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää edellä mainitun kansalaisjärjestön puolesta suojelemaan Ateenan 
itäisen alueen viheraluetta, Irakelio Attikisissa sijaitsevaa Ktima Fixia, joka on harvoja jäljelle 
jääneitä viheralueita. Lisäksi hän pyytää suojelemaan alueella sijaitsevia suojeltuja 
rakennuksia, joilla on ainutlaatuinen arkkitehtoninen ja historiallinen arvo. Hän myös katsoo, 
että alue olisi siirrettävä paikallisten asukkaiden haltuun. Koska toimivaltaiset kreikkalaiset 
viranomaiset harkitsevat parhaillaan alueen suojeluaseman muuttamista ja koska alueen 
omistajuutta ja sijaa hallituksen rakenteissa ei ole vielä selvitetty, vetoomuksen esittäjä pyytää 
Euroopan parlamenttia varmistamaan, että EU:n ympäristölainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti päätöksissä, joita tämän elintärkeän viheralueen tulevaisuudesta tehdään.  

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 1. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjät ovat Attican alueella sijaitsevan Neo Irakleion kunnan 
asukastoimikunnan edustajia. He pyytävät, että julkishallinnon virkamiesten toiminta ja 
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väitetyt rikkomukset Fixin alueen hallintoa koskevassa kysymyksessä tutkitaan ja että 
erityisesti avoimuuden ja siihen liittyvien julkishallinnon ja kansalaisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien, Euroopan yhteisön koulutus- ja kulttuuripolitiikan sekä ympäristönsuojelun 
näkökulmat otetaan huomioon. 

Fixin alue on 28 000 neliömetrin kokoinen alue, jolla sijaitsee yksi rakennus. Vetoomuksen 
esittäjien mukaan alue on kunnan ainoa historiallisesti ja kulttuurillisesti merkittävä kohde ja 
vihreytensä vuoksi myös hyvin tiiviisti asutetun alueen keuhkot. Keskeisin kysymys koskee 
Fixin alueen omistajuutta (Kreikan valtion ja Fixin perillisten välillä) ja alueen 
suojeluasemaa. Nämä kaksi kysymystä ratkaisevat sen, annetaanko paikallisten asukkaiden 
käyttää aluetta ajanviettopaikkanaan ja kulttuuritoimintaa varten. 

Fixin alueen perillisten ja Kreikan valtion välille syntyi 1980-luvun puolivälissä 
oikeudellinen ristiriita 15 000 neliömetrin kokoisen alueen omistajuudesta. Tuomioistuimen 
päätöstä asiaan ei ollut vielä annettu, kun valtiovarainministeriö, ympäristöasioista ja 
julkisista rakennustöistä vastaava ministeriö sekä kulttuuriministeriö ilmoittivat vuoden 2002 
alussa yhteisellä päätöksellään, että 15 000 neliömetrin kokoinen alue kuuluu valtiolle ja että 
Fixin alue olisi pakkolunastettava kulttuuriolympialaisten käyttöä varten. Tuomioistuin antoi
kesäkuussa 2002 kuitenkin päätöksen, jolla vahvistettiin, että lain mukaan alueen 
omistusoikeudet kuuluvat Fixin perillisille. Valtio teki tuomiosta valituksen, ja 
kulttuuriministeri julkaisi päätöksen, jonka mukaan Fixin alueelle oli annettu suojeluasema. 
Valtio oli nimetty päätöksessä väärin perustein koko alueen omistajaksi, ja päätös oli tehty 
päivää ennen kuin kyseinen laki suojeluaseman myöntämisestä ja myöntämisen perusteista 
tuli voimaan. Valtio ei suorittanut pakkolunastuksen etukäteismaksua sovittuun määräaikaan 
mennessä, joten ministeriöiden vuonna 2002 tekemä päätös raukesi ja menettely peruttiin 
kaksi vuotta myöhemmin. Samaan aikaan valtion oikeudellinen neuvosto hyväksyi valtion 
vuonna 2003 esittämän purkamispyynnön. Vuonna 2005 oikeusmenettelyn aikana valtio 
luopui pyynnöstään, koska se halusi ostaa alueen Fixin perillisiltä ja luovuttaa sen paikallisten 
asukkaiden käyttöön. Näin ollen otettiin käsittelyyn Fixin perheen aiemmin tekemä pyyntö, 
joka koski Fixin suojelualueen aseman mitätöimistä.

Vetoomuksen esittäjien mukaan valtio ei käsitellyt luopumispyyntöä luottamuksellisesti, 
asiasta vastaavalla osastolla (olympiatapahtumista vastaava pääsihteeristö) ei ollut valtuuksia 
tai valmiuksia hoitaa asiaa ja lisäksi luopumispyynnön mukana annetussa lausunnossa oli 
jätetty huomioimatta tärkeitä seikkoja. Vetoomuksen esittäjien mukaan valtion 
luopumispäätöksen tultua voimaan Fixin perillisistä tuli koko alueen omistajia, koska alueen 
myyntiä ei ollut varmistettu etukäteen (kuten aluksi oli tarkoitus), ja heidät pyyntöään 
mitätöidä Fixin suojelualueen asema alettiin tutkia.  

Vetoomuksen esittäjien mukaan se tosiasia, että valtio luopui vuonna 2005 pyynnöstään, joka 
koski Fixin alueen purkamista, ilman että se oli koskaan pyrkinyt ostamaan aluetta sen 
laillisilta omistajilta, ja asian käsittely vuosina 2002–2004 (pakko-ostoa koskeva päätös ja 
suojelualueeksi nimittäminen) ovat perusteettomia toimia ja vastoin yleistä etua.  

Komission kanta

Komissio pitää asiaa tärkeänä paikallisyhteisön kannalta mutta muistuttaa samalla, että asia ei 
kuulu komission toimivaltuuksien piiriin. Yhteisön toiminnasta kulttuurin ja 
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kulttuuriperinnön suojelemisen alalla on säädetty EY:n perustamissopimuksen 151 artiklassa. 
Kyseisen 151 artiklan mukaan yhteisö myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit 
kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja 
korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä. Yhteisö pyrkii toiminnallaan 
rohkaisemaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemaan ja täydentämään 
niiden toimintaa.

Päätelmät

Jäsenvaltiot vastaavat kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelemisesta. 

Komissio panee merkille, että vetoomuksen esittäjät ovat jo ottaneet asiassa yhteyttä 
toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin ja pyytäneet lisätietoja ja selvityksiä asiasta. 
Komissio toivoo, että heidän pyyntönsä käsitellään asianmukaisesti.    
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