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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0172/2008, adresată de Michalis Vomvas, de naționalitate elenă, 
în numele asociației cetățenilor „Ktima Fix”, însoțită de încă 9 semnături, 
privind protejarea zonei verzi Ktima Fix din Irakleio Attikis și transferul 
acesteia către locuitorii locali

1. Rezumatul petiției

În numele asociației mai sus menționate, petiționarul solicită protejarea unuia dintre puținele 
spații verzi din partea estică a regiunii Atena, „Ktima Fix” din Irakleio Attikis, și a clădirii 
protejate din această zonă, care are o valoare arhitecturală și istorică unică. Acesta consideră 
de asemenea că zona ar trebui să fie trecută în proprietatea localnicilor. Deoarece autoritățile 
elene iau în considerare în prezent modificarea statutului de protecție a zonei, și cum 
proprietatea și locul acesteia nu au fost clarificate încă în structura guvernamentală, 
petiționarul solicită Parlamentului European să asigure aplicarea corectă a legislației europene 
în legătură cu deciziile care trebuie luate cu privire la viitorul acestei zone verzi vitale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiția
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Petiționarii fac parte din Comitetul Rezidenților din Neo Iraklio, Attica. Aceștia solicită 
evaluarea actelor și a presupuselor omisiuni ale oficialilor administrației publice în timpul 
gestionării cazului proprietății Fix, în special în ceea ce privește transparența și drepturile și 
obligațiile aferente ale administrației publice și ale cetățenilor, precum și politicile 
Comunității Europene privind educația, cultura și mediul.

Potrivit petiționarilor, proprietatea Fix, cu suprafața de 28 000 metri pătrați (incluzând o
clădire), este singurul monument cultural istoric și „plămân verde” într-o zonă destul de dens 
populată. Principala chestiune în cauză vizează proprietarul acesteia (statul elen sau 
moștenitorii proprietății Fix) și statutul acesteia de monument protejat, două aspecte care vor 
determina posibilitatea utilizării proprietății de către comunitatea locală ca loc de recreare și 
pentru activități culturale. 

Un conflict legal între moștenitorii proprietății Fix și statul elen a apărut la mijlocul anilor 
1980 privind posesiunea a 15 000 m². În timp ce o decizie a instanței era pendinte, a fost 
emisă o decizie comună  a Ministerelor de Finanțe, Mediu și Lucrări Publice și Cultură la 
începutul lui 2002 susținând că 15 000 m² aparțineau statului și că proprietatea Fix va fi 
achiziționată în mod obligatoriu pentru Olimpiada culturală. În timp ce drepturile legale de 
proprietate ale moștenitorilor Fix au fost confirmate printr-o hotărâre a instanței în iunie 
2002, statul a introdus un apel împotriva hotărârii, iar Ministerul Culturii a publicat o decizie 
prin care proprietatea Fix devenea monument (deși menționa greșit statul ca fiind proprietarul 
întregii proprietăți, decizia fiind luată cu o zi înainte de intrarea în vigoare a legislației 
relevante privind catalogarea monumentelor și a fundamentelor acestora). Statul nu a depus 
niciun depozit din prețul interimar pentru achiziționarea obligatorie până la termenul limită 
prevăzut, acest aspect având ca rezultat anularea procesului și a deciziei ministeriale din 2002 
doi ani mai târziu. În același timp, Consiliul Legal al statului a considerat admisibilă o 
pledoarie pentru dizolvare introdusă de stat în 2003. În 2005, în timp ce procedura juridică se 
afla în desfășurare, statul a introdus o declarație de renunțare în pledoaria sa, cu scopul de a 
achiziționa proprietatea de la moștenitorii Fix și darea în folosință pentru comunitatea locală. 
Drept rezultat, o cerere depusă anterior de familia Fix pentru eliminarea proprietății Fix de pe 
lista monumentelor protejate a fost găsită admisibilă pentru examinare.

Petiționarii susțin că statul nu a tratat declarația de renunțare în mod confidențial și că 
serviciul relevant (Secretariatul General pentru Utilizare Olimpică) nu a avut autoritate sau 
competență în materie și a însoțit declarația de renunțare cu un aviz care a omis elemente 
importante. Potrivit spuselor petiționarilor, odată ce declarația de renunțare a statului a intrat 
în vigoare, moștenitorii Fix au devenit proprietarii întregii proprietăți fără ca vânzarea să fie 
securizată (astfel cum a fost prevăzut inițial), iar cererea acestora pentru eliminarea 
proprietății Fix de pe lista monumentelor protejate a devenit admisibilă pentru examinare. 

Potrivit petiționarilor, faptul că statul a renunțat la pledoaria sa pentru dizolvarea proprietății 
Fix în 2005 fără a urma pașii necesari pentru achiziționarea acesteia de la proprietarii legali, 
precum și gestionarea cazului în perioada 2002-2004 (decizia pentru achiziționarea 
obligatorie și catalogarea ca monument protejat) formează o serie de acțiuni nejustificate care 
nu sunt în interesul publicului.



CM\750439RO.doc 3/3 PE415.102v01-00

RO

Poziția Comisiei

Recunoscând gradul de sensibilitate a cazului pentru comunitatea locală, Comisia dorește să 
reamintească faptul că nu deține competența legală în materie. Acțiunile comunitare în 
domeniul culturii, inclusiv protejarea patrimoniului cultural, se bazează pe articolul 151 din 
Tratatul CE. Articolul 151 prevede contribuția Comunității la promovarea culturilor statelor 
membre, respectând în același timp diversitatea națională și regională a acestora și plasând în 
prim plan patrimoniul cultural comun. Acțiunile comunitare vizează încurajarea cooperării 
între statele membre și, dacă este necesar, susținerea și suplimentarea acțiunilor acestora.

Concluzii

Protejarea și promovarea patrimoniului cultural național ține de competența statelor membre.

Comisia observă că petiționarii s-au adresat deja autorităților naționale competente pentru a 
solicita informații și clarificări ulterioare legate de caz și speră ca solicitarea acestora să fie 
tratată în mod corespunzător.
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