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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Michalis Vomvas görög állampolgár által a „Ktima Fix” állampolgári 
szövetség nevében benyújtott, 0172/2008. számú, 9 aláírást tartalmazó petíció 
Irakleio Attikisben a Ktima Fix zöldterület védelméről és a helyi lakosok 
számára való átadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fent említett állampolgári szövetség nevében felszólít a „Ktima Fix” 
védelmére Irakleio Attikis-ben, amely egyike a kevés fennmaradt zöldterületeknek az athéni 
régió keleti részében, felszólít továbbá a térség védett épületeinek megőrzésére, amelyek 
egyedülálló építészeti és történelmi értéket képviselnek. Egyben úgy ítéli meg, hogy a 
területet a helyi lakosok tulajdonába kellene adni. Mivel az illetékes görög hatóságok éppen 
most mérlegelik a terület védett státuszának módosítását, és mivel még nem tisztázták a 
terület tulajdonjogát és helyét a kormányzati struktúrában, a petíció benyújtója felszólítja az 
Európai Parlamentet annak biztosítására, hogy e létfontosságú zöldterületről hozandó 
döntéssel kapcsolatban alkalmazzák helyesen az uniós környezetvédelmi jogszabályokat. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.
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A petíció benyújtói az attikai Neo Iraklio önkormányzata lakossági bizottságának tagjai. 
Kérik a közigazgatásban dolgozó tisztviselők munkájának és állítólagos mulasztásainak 
értékelését a Fix-ingatlan ügyének intézésével kapcsolatban, különös tekintettel az 
átláthatóságra, a közigazgatás képviselői és a polgárok ide vonatkozó jogaira és 
kötelezettségeire, valamint az Európai Közösség oktatásügyi, kulturális és környezetvédelmi 
politikájára. 

A petíció benyújtói szerint a Fix-ingatlan, amely 28 000 négyzetméteren terül el (amely 
területen egy épület is található), az egyetlen történelmi-kulturális értékkel bíró műemlék, 
egyben „zöld tüdő”, az egyébként sűrűn lakott városrészben. A szóban forgó kérdések közül a 
két legfontosabb a Fix-ingatlan tulajdonjogát (a görög állam, vagy a Fix-örökösök), valamint 
nyilvántartásba vett védett műemléki státuszát érinti, amely két kérdésnek meghatározó 
szerepe lesz abban, hogy lehetővé válik-e, hogy az Ingatlant a helyi közösség rendelkezésére 
bocsássák, és hogy szabadidős és kulturális programok helyszíneként működhessen tovább. 

A Fix-örökösök és a görög állam közti jogi konfliktus, amely egy 15 000 m²-es terület 
tulajdonjogát illetően alakult ki, az 1980-as évek közepére nyúlik vissza. A bírósági ítéletre 
várva a Pénzügyminisztérium, a Környezetvédelmi és Építésügyi, valamint a Kulturális 
Minisztérium 2002 elején közös határozatot adott ki, amelyben azt állították, hogy 15 000 m² 
az állam tulajdonában van, és hogy a Fix-ingatlant ki kellett volna sajátítani a Kulturális 
Olimpia céljából. Míg a 2002. júniusi bírósági ítélet a Fix-örökösök tulajdonjogát erősítette 
meg, az állam fellebbezett ezen ítélet ellen, a kulturális miniszter pedig kiadott egy 
határozatot, amelyben műemlékként tünteti fel a Fix-ingatlant (habár helytelenül az államot 
jelöli meg az egész ingatlan tulajdonosaként, és a határozat az idevonatkozó, a nyilvántartott 
műemlékek és azok területére vonatkozó jogszabály hatályba lépése előtt egy nappal 
született). Az állam nem helyezte letétbe a kisajátításért fizetendő ár részletét a megadott 
határidőig, aminek következtében a kisajátítási eljárás megszűnt, a 2002-es miniszteri 
határozat pedig két évvel később érvényét vesztette. Az állam által 2003-ban benyújtott, a 
terület felosztására irányuló kérelmet ugyanakkor az Állami Jogi Tanács elfogadhatónak 
nyilvánította. 2005-ben, mialatt a jogi eljárás még folyamatban volt, az állam elállt korábbi 
kérelmétől, azzal a céllal, hogy megvásárolja az ingatlant a Fix-örökösöktől, és átadja annak 
használati jogát a helyi közösség számára. Ennek eredményeképpen a Fix-család által 
korábban a Fix-ingatlannak a védett műemlékek listájáról való levételéért benyújtott kérelmét 
elbírálásra alkalmasnak találták. 

A petíció benyújtói azzal érvelnek, hogy az állam nem kezelte lemondási szándékát 
bizalmasan, az érintett szolgálatnak (az olimpiai hasznosítással foglalkozó főtitkárnak) nem 
volt megfelelő hatásköre és illetékessége az üggyel kapcsolatban, valamint, hogy lemondó 
nyilatkozata mellé olyan véleményt csatolt, amelyből lényeges elemek hiányoztak. A petíció 
benyújtói szerint az állam lemondó nyilatkozatának hatályba lépésével a Fix-örökösök váltak 
a teljes ingatlan tulajdonosaivá, az ingatlan értékesítési folyamatának előzetes lezárulta nélkül 
is (ahogy azt kezdetben tervezték), és arra irányuló kérelmük, hogy a Fix-ingatlant vegyék le 
a védett műemlékek listájáról, elbírálhatóvá vált.  

A petíció benyújtói szerint az a tény, hogy az állam 2005-ben anélkül mondott le a Fix-
ingatlan felosztásáról, hogy megtette volna a szükséges lépéseket arra, hogy megvásárolja az 
ingatlant jogos tulajdonosaitól, csakúgy, mint az üggyel kapcsolatos 2002-2004. közötti 
ügyvitel (vagyis a kisajátítási határozat, valamint az épület védett műemlékként való 
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nyilvántartásba vétele) olyan igazolhatatlan cselekvéssorozatot alkotnak, amely nem szolgálja 
a közérdeket.

A Bizottság álláspontja

Bár elismeri, hogy a helyi közösség szempontjából érzékeny ügyről van szó, a Bizottság 
szeretne emlékeztetni arra, hogy nem rendelkezik ez ügyben törvényes hatáskörrel. A kultúra 
területén, ezen belül a kulturális örökségek védelme területén történő közösségi fellépés az 
EK-Szerződés 151. cikkén alapul. A 151. cikk értelmében a Közösség hozzájárul a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget. A Közösség 
fellépésének célja a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség esetén 
tevékenységük támogatása és kiegészítése.

Következtetés

A nemzeti kulturális örökség védelme és támogatása a tagállamok hatáskörébe tartozik.

A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtói már saját maguk is megkeresték az illetékes 
nemzeti hatóságokat, hogy további tájékoztatást kérjenek és tisztázzák az ügyet, és reményét 
fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a petíció benyújtóinak kérését megfelelő módon fogják 
kezelni.    
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