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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0172/2008, ingiven av Michalis Vomvas (grekisk medborgare), för 
medborgarorganisationen Ktima Fix, och undertecknad av ytterligare nio 
personer, om skydd av grönområdet Ktima Fix i Irakleio Attikis och dess 
övergång till lokalinvånarnas ägo

1. Sammanfattning av framställningen

För den ovannämnda medborgarorganisationen efterlyser framställaren att man skyddar ett av 
de få återstående grönområdena i Atenregionens östra del, Ktima Fix i Irakleio Attikis, och 
den skyddade byggnad som finns i detta område, som har ett unikt arkitektoniskt och 
historiskt värde. Han anser också att området bör övergå i lokalinvånarnas ägo. Eftersom de 
behöriga grekiska myndigheterna för närvarande överväger att ändra områdets skyddsstatus, 
och eftersom dess ägande och plats inom förvaltningsstrukturen inte ännu har tydliggjorts, 
uppmanar framställaren Europaparlamentet att se till att EU:s miljölagstiftning tillämpas 
korrekt i samband med de beslut som ska fattas om framtiden för detta mycket viktiga 
grönområde.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 1 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Framställningen

”Framställarna är en boendeförening i kommunen Neo Iraklio, Attica. De begär att offentliga 
tjänstemäns agerande och påstådda försumlighet i hanteringen av Fix’ egendom ska granskas, 
framför allt mot bakgrund av kraven på insyn och myndigheters och medborgares rättigheter 
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och skyldigheter i samband därmed, samt Europeiska gemenskapens utbildnings-, kultur- och 
miljöpolitik. 

Enligt framställarna är Fix’ egendom, som omfattar 28 000 m2 (och en byggnad), det enda 
historiska och kulturella minnesmärket och den enda ”gröna lungan” i ett i övrigt tättbefolkat 
område. Själva grundfrågorna gäller vem som äger Fix’ egendom (den grekiska staten eller 
Fix’ arvingar) och dess status som ett skyddat kulturminnesmärke, vilket avgör om 
egendomen kan få användas av kommunen som en plats för fritids- och kulturaktiviteter. 

En rättstvist mellan Fix’ arvingar och den grekiska staten uppstod i mitten av 1980-talet 
beträffande ägandet till 15 000 m². Innan domstolen hade fattat ett beslut utfärdade 
finansministeriet, ministeriet för miljö och offentliga arbeten samt kulturministeriet ett 
gemensamt beslut i början av 2002, i vilket de slog fast att egendomen på 15 000 m² tillhörde 
staten och att Fix’ egendom skulle exproprieras inför kulturolympiaden. När det i ett 
domstolsbeslut i juni 2002 slogs fast att Fix’ arvingar var de lagliga ägarna överklagade staten 
beslutet, och kulturministern utfärdade ett beslut i vilket Fix’ egendom klassificerades som ett 
kulturminnesmärke (samtidigt som staten felaktigt uppgavs vara ägare till hela egendomen 
och beslutet fattades dagen innan den relevanta lagen om klassificering av 
kulturminnesmärken och tillhörande mark trädde i kraft). Staten betalade inte interimspriset 
för expropriationen inom den fastställda tidsfristen, vilket ledde till att processen avbröts och 
till att ministeriets beslut från 2002 två år senare upphävdes. En begäran av staten 2003 om 
upplösning bedömdes samtidigt vara tillåtlig av Statens rättsliga råd. År 2005, och medan
rättsprocessen pågick, avstod staten från sin begäran i syfte att köpa egendomen från Fix’
arvingar och ge kommunen rätt att använda den. En ansökan som tidigare hade lämnats av 
familjen Fix om att egendomen skulle ”avklassificeras” som skyddat kulturminnesmärke 
bedömdes därför vara tillåtlig.

Framställarna hävdar att staten inte behandlade avståendet av begäran konfidentiellt och att 
den relevanta myndigheten (generalsekreteraren för olympiska ändamål) inte hade befogenhet 
eller behörighet i denna fråga och dessutom bifogade avsägelsen ett yttrande i vilket viktiga 
fakta utelämnades. Som framställarna ser det blev Fix’ arvingar ägare till hela egendomen så 
snart statens avsägelse trädde i kraft, utan att (den ursprungligen planerade) försäljningen av 
egendomen dessförinnan hade säkrats, och deras ansökan om ”avklassificering” av Fix’
egendom som ett skyddat kulturminnesmärke blev tillåtlig.

Enligt framställarna utgör det faktum att staten 2005 avstod från sin begäran om att Fix’
egendom skulle upplösas utan att ha vidtagit de åtgärder som krävdes för att köpa den från de 
lagliga ägarna, samt hanteringen av ärendet under perioden 2002–2004 (dvs. beslutet om 
expropriation och klassificering som ett skyddat kulturminnesmärke), ett otillbörligt agerande 
som inte tjänar allmänintresset.

Kommissionens ståndpunkt

Kommissionen inser att detta är ett känsligt ärende för den lokala befolkningen, men vill 
erinra om att den inte har någon rättslig behörighet i denna fråga. Gemenskapsåtgärder på 
kulturområdet, däribland skydd av kulturarvet, vidtas på grundval av artikel 151 i 
EG-fördraget. I artikel 151 fastställs att gemenskapen ska bidra till kulturens utveckling i 
medlemsstaterna med respekt för deras nationella och regionala mångfald samtidigt som 
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gemenskapen ska framhäva det gemensamma kulturarvet. Gemenskapsåtgärder syftar till att 
uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna och, om nödvändigt, stödja och komplettera 
deras insatser.

Slutsats

Det är medlemsstaterna som har bestämmanderätt när det gäller att skydda och främja det 
nationella kulturarvet. 

Kommissionen noterar att framställarna redan har vänt sig till de behöriga nationella 
myndigheterna för att få mer information och förtydliganden i ärendet och hoppas att deras 
begäran behandlas på lämpligt sätt.”
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