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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 172/2008, ingediend door Michalis Vomvas (Griekse 
nationaliteit), namens de vereniging van burgers ‘Ktima Fix’, gesteund door 9 
medeondertekenaars, over de bescherming van de groene zone van Ktima Fix in 
Irakleio Attikis en de overdracht daarvan aan de plaatselijke bewoners

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Namens de bovengenoemde vereniging van burgers verzoekt indiener om de bescherming van 
een van de weinige resterende groene zones in het oostelijke deel van de regio Athene, ‘Ktima 
Fix’ in Irakleio Attikis, en van het beschermde bouwwerk in deze zone, dat van unieke 
architecturale en historische waarde is. Verder is hij van mening dat de eigendomsrechten van 
het gebied zouden moeten worden overgedragen aan de plaatselijke bewoners. Aangezien de 
bevoegde Griekse instanties momenteel overwegen de beschermde status van de zone te 
wijzigen, en aangezien de eigendom en plaats binnen de overheidsstructuur nog niet duidelijk 
zijn, verzoekt indiener het Europees Parlement te garanderen dat de Europese 
milieuwetgeving op de juiste manier wordt toegepast in verband met de te nemen beslissingen 
over de toekomst van deze belangrijke groene zone. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Het verzoekschrift 

Indiener is de vereniging van burgers uit de gemeente Neo Irakleio, Attikis. De vereniging 
verzoekt om een evaluatie van de handelingen en vermeende nalatigheid van 
overheidsfunctionarissen in het beheer van de zaak Ktima Fix (landgoed Fix), met name met 
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het oog op transparantie, aanverwante rechten en verplichtingen van overheid en burgers, 
beleid van de Europese Gemeenschap inzake onderwijs en cultuur, en het milieu.

Volgens indiener is Ktima Fix, een terrein van 28 000 m² en een gebouw, het enige 
cultuurhistorische monument en 'groene long' in een verder dichtbevolkt gebied. De 
belangrijkste geschilpunten betreffen de eigendomsrechten van Ktima Fix (Griekse staat of de 
erven Fix) en de status ervan als beschermd monument. Dit zijn twee kwesties die 
doorslaggevend zullen zijn om te bepalen of de lokale gemeenschap het landgoed mag 
gebruiken voor recreatie en culturele activiteiten. 

In het midden van de jaren tachtig ontstond een juridisch conflict tussen de erven Fix en de 
Griekse staat over de eigendom van 15 000 m². In afwachting van een rechterlijke uitspraak
werd begin 2002 door de ministeries van Financiën, Milieu en Openbare Werken, en Cultuur 
een gezamenlijk besluit genomen waarin werd bepaald dat de 15 000 m² eigendom zijn van de 
staat en Ktima Fix in verband met de culturele Olympiade zou worden onteigend. Hoewel de 
wettelijke eigendomsrechten van de erven Fix in juni 2002 in een rechterlijk vonnis werden 
bevestigd, ging de staat tegen dit vonnis in beroep en werd Ktima Fix door de minister van
Cultuur middels een besluit tot monument verklaard. Hierin werd de staat echter abusievelijk 
genoemd als eigenaar van het gehele landgoed. Bovendien dateert het besluit van één dag 
voor de inwerkingtreding van de relevante wet inzake de registratie van monumenten en 
bijbehorende gronden. Daarnaast verzuimde de staat de interim-prijs voor de onteigening
binnen de geplande termijn bekend te maken, waardoor de procedure werd gestaakt en het 
ministeriële besluit van 2002 twee jaar later nietig werd verklaard. Tezelfdertijd werd een in 
2003 door de staat ingediend verzoek tot ontbinding ontvankelijk verklaard door de Griekse 
rechtsraad. Terwijl de juridische procedure nog liep, trok de staat in 2005 zijn verzoek echter 
weer in middels een verklaring van afstand. De bedoeling was het landgoed over te kopen van 
de erven Fix en het gebruiksrecht over te dragen aan de lokale gemeenschap. Dit leidde ertoe 
dat een eerder ingediend verzoek van de familie Fix om het landgoed van de beschermde-
monumentenlijst te schrappen ontvankelijk werd verklaard. 

Indiener is van mening dat de staat de intrekking van het verzoek niet vertrouwelijk heeft 
behandeld, dat de betrokken dienst (secretaris-generaal voor Olympische voorzieningen) 
onbevoegd was en bovendien de verklaring van afstand heeft aangevuld met een advies
waarin belangrijke elementen ontbraken. Indiener benadrukt dat de erven Fix vanaf het 
moment van inwerkingtreding van de verklaring van afstand eigenaar werden van het gehele 
landgoed, zonder dat de verkoop ervan voorafgaandelijk was gegarandeerd (zoals 
aanvankelijk was voorzien) en dat hun verzoek tot schrapping van de beschermde-
monumentenlijst ontvankelijk werd verklaard.

Indiener is van mening dat de intrekking door de staat van het verzoek tot ontbinding van 
Ktima Fix in 2005, zonder de nodige stappen voor de overname van de wettige eigenaars te 
hebben genomen, evenals het beheer van de zaak in de periode 2002-2004 (d.w.z. het 
onteigeningsbesluit en plaatsing op de monumentenlijst) een aaneenschakeling vormen van 
niet te rechtvaardigen handelingen die bovendien het algemeen belang niet dienen.  

Standpunt van de Commissie

De Commissie is zich bewust van de gevoeligheid van de zaak voor de lokale gemeenschap, 
maar brengt in herinnering dat zij in deze kwestie juridisch niet bevoegd is. 
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Gemeenschapsactiviteiten op het gebied van cultuur, zoals de bescherming van cultureel 
erfgoed, zijn gebaseerd op artikel 151 van het EG-Verdrag. Artikel 151 stelt dat de 
Gemeenschap bijdraagt tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging 
van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar de nadruk leggend op 
het gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het optreden van de Gemeenschap is erop gericht de 
samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten te 
ondersteunen en aan te vullen.

Conclusie

De bescherming en bevordering van nationaal cultureel erfgoed valt onder de bevoegdheid
van de lidstaten. 

De Commissie neemt er nota van dat indiener zich reeds tot de nationale bevoegde 
autoriteiten heeft gericht met een verzoek om meer informatie en opheldering over de zaak, en 
spreekt de hoop uit dat zijn verzoek op gepaste wijze wordt behandeld.
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