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Προς: την Διεύθυνση και το προσωπικό του Μιχαλέλειου. 

 

 

Το Κληροδότημα Παναγιώτη Μιχαλέλη από τη σύστασή του, σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 599/19-8-1976, είχε έδρα  το  Πλωμάρι Λέσβου, ενώ διοικούνταν από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πλωμαρίου Λέσβου, με Πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο 

Πλωμαρίου Λέσβου. Με το Ν. 3852/2010 του Καλλικράτη, η διαχείριση και η 

διοίκηση των κληροδοτημάτων πέρασαν αυτοδίκαια στους Καλλικρατικούς Δήμους 

και κατά συνέπεια το Μιχαλέλειο στο Δήμο Λέσβου. Να σημειωθεί ότι τα 

κληροδότημα όπως και όλα τα κοινωφελή ιδρύματα διέπονταν από τις διατάξεις του  

Ν. 2039/1939, βάσει του οποίου, εποπτεύων φορέας των κληροδοτημάτων ήταν το 

Υπουργείο Οικονομικών. Υπό αυτή την έννοια, ο Δήμος Πλωμαρίου και κατόπιν ο 

Δήμος Λέσβου όφειλαν να στέλνουν προς έγκριση τον εκάστοτε προϋπολογισμό 

εσόδων και δαπανών προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και τα 

απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Βάσει του Ν. 4182/2013, ο οποίος 

αντικατέστησε τον Ν.2039/1939 και έθεσε το νέο διοικητικό καθεστώς των 

κληροδοτημάτων δεδομένης και της αλλαγής των Καλλικρατικών Δήμων, 

εποπτεύουσα αρχή του Μιχαλέλειου έγινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.   

 

Λόγω των γνωστών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 

ιδρύματος (αντίστοιχες περιπτώσεις του οποίου είναι ελάχιστες σε όλη την Ελλάδα), 

η τότε διοίκηση του Δήμου, υπό τον κ. Βουνάτσο, προσπάθησε ήδη από το 2011 να 

εξαιρεθεί η περίπτωση του Μιχαλέλειου και η διοίκηση του να παραμείνει στην 

πλέον (μετά την εφαρμογή Καλλικράτη) Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου. Κατά 

αναλογία, και υπό την ίδια λογική του να αποφευχθούν οι επιπλοκές που θα 

δημιουργούσε στη λειτουργία του ιδρύματος αλλά και στο προσωπικό (λόγω 

εφαρμογής του ΑΣΕΠ στους ΟΤΑ), σήμερα ο Δήμος Λέσβου ζητάει από τη μια να 

παραμείνει η διοίκηση στην Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου και από την άλλη το 

κληροδότημα Μιχαλέλη να χαρακτηριστεί ως «ίδρυμα» και όχι ως «Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ)». Ειδικά το τελευταίο κρίνεται πολύ σημαντικό μιας 

και θα επέτρεπε να διοικηθεί το Μιχαλέλειο ανεξάρτητα από τον Δήμο, να έχει 

αυτοτελή οικονομική διαχείριση και ο προϋπολογισμός του να εγκρίνεται απευθείας 



από το Δ.Σ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Να σημειωθεί ότι λόγω 

Καλλικράτη, στην περίπτωση που απλώς ο Δήμος ανάθετε την διοίκηση του 

Μιχαλέλειου στην κοινότητα Πλωμαρίου, η έγκριση του προϋπολογισμού θα 

έπρεπε να γίνει πρώτα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου πριν 

κατατεθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, γεγονός που θα 

κατέληγε σε ακριβώς το ίδιο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα.    

  

 Για να παρακαμφθεί το πρόβλημα αυτό (δηλαδή την μη αυτοτέλεια της 

Δημοτική Κοινότητας Πλωμαρίου από τον Δήμο Λέσβου) σήμερα η ηγεσία του 

Δήμου προτείνει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση (υπό την μορφή τροπολογίας) ή 

οποία να προσθέτει : 

«1.Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας ασκεί τη διοίκηση κληροδοτήματος, στις 

περιπτώσεις που προβλέπεται η άσκηση της διοίκησης, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή 

την πράξη σύστασής του, από το κοινοτικό συμβούλιου κοινότητας η οποία καταργείται 

με τον παρόντα νόμο.  

2. Στις περιπτώσεις που το κληροδότημα απασχολεί προσωπικό, αυτό δεν υπάγεται στις 

διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών  Υπαλλήλων.  

3. Η διοίκηση και η οικονομική διαχείριση των κληροδοτημάτων ασκείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 και υπάγεται αποκλειστικά στον έλεγχο των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».   

 

Την εν λόγω τροπολογία στήριξα και προσωπικά, προκειμένου να βοηθήσω στο 

αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί, μέσω επαφών με τον Υπουργό Εσωτερικών Π. 

Σκουρλέτη τον περασμένο Ιανουάριο, και στη συνέχεια με την ηγεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών κα Παπανάτσιου και κα Πέρκα.  Παρά ταύτα πρέπει να 

σας ενημερώσω ότι μετά τον Υπουργό Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε ραντεβού 

στελεχών του Δήμου, με αρμόδιο για τα κληροδοτήματα στέλεχος του Υπ. 

Οικονομικών, στο οποίο δεν παραβρέθηκα. Από την μεταγενέστερη ενημέρωση που 

είχα, σε αυτή την συνάντηση ο Δήμος ενημερώθηκε πως η προτεινόμενη τροπολογία 

αν και φαινομενικά θα έλυνε τα προβλήματα του ιδρύματος, εντούτοις θα 

δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα μιας και κατ’ ουσίαν ακυρώνει την ίδια την 

υπόσταση και τη δομή του Νόμου Καλλικράτη και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να 

εγκριθεί και από το Υπ. Εσωτερικών. Παράλληλα το αρμόδιο στέλεχος του Υπ. 

Οικονομικών ενημέρωσε τον Δήμο, πως η ενδεδειγμένη διαδικασία είναι να 

ακολουθήσει τα νομικά βήματα προς χαρακτηρισμού του ως «Ίδρυμα», πράγμα όμως 



για το οποίο τόσο η Αποκεντρωμένη όσο και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν μόνο 

επικουρικό ρόλο.  Κοινώς: θα πρέπει πρώτα να γίνει αίτημα από τον Δήμο στη 

Δικαιοσύνη (Εφετείο κλπ) και αυτό να κοινοποιηθεί στη Αποκεντρωμένη, η οποία με 

την σειρά της να το αναρτήσει μέσω του Υπ. Οικονομικών και βάσει της απόφασης 

του Δικαστηρίου να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. 

 

Από τους μέχρι σήμερα χειρισμούς τόσο της παλαιάς ηγεσίας του Δήμου, όσο και 

της νέας, σε σχέση με το Μιχαλέλειο, προκύπτουν αρκετά ερωτηματικά :    

1) Ενώ ο πρώην Δήμαρχος κ. Βουνάτσος ξεκίνησε μια διαδικασία πλήρους 

ανεξαρτητοποίησης του Μιχαλέλειου, όταν προέκυψε το πρόβλημα με τον Ν. 

3852/2010, γιατί στην πορεία η προσπάθεια αυτή δεν ολοκληρώθηκε? 

2) Που βρίσκονται τα πρακτικά των αποφάσεων του Δήμου και τι αποφάσεις 

πάρθηκαν για το Μιχαλέλειο την 20η Ιουλίου 2011 και ποιες είναι οι ενέργειες 

της αρμόδιας της αρμόδιας Αντιδημάρχου κας Αντωνέλλη από τότε έως 

σήμερα?  

3) Μετά τις παρατάσεις και την κατανόηση που επέδειξε το Υπουργείο 

Οικονομικών την περίοδο 2011-2013, λόγω αδυναμίας του Δήμου Λέσβου να 

αναλάβει τις δικαίως αυξημένες ευθύνες που του κατένειμε ο Ν. Καλλικράτη, 

γιατί θεωρήθηκε δεδομένο από την νέα ηγεσία του Δήμου ότι αυτό θα 

συνεχίζονταν επ’ αόριστο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως νέος 

εποπτεύων φορέας?   

4) Η διαδικασία που υπέδειξε το στέλεχος του Υπ. Οικονομικών στους 

εκπροσώπους του Δήμου, προκειμένου το Μιχαλέλειο να γίνει ίδρυμα, ήταν 

από πριν γνωστή στο Δήμο?  

5) Αν ναι, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα μέσω 

της κανονικής οδού? 

6) Ο Δήμος κατηγορεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι δεν ενέκρινε τον 

προϋπολογισμό. Είναι γνωστό και κατανοητό από εσάς ότι ο λόγος για τον 

οποίο δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός είναι ακριβώς γιατί δεν έχει την 

έγκριση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου? 

 

Αγαπητοί εργαζόμενοι και εργαζόμενες του Μιχαλέλειου, η κυβέρνηση αλλά και 

εγώ προσωπικά κάνουμε και θα κάνουμε το μέγιστο δυνατό προκειμένου να 

ξεπερασθεί το πρόβλημα. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ να επιδείξετε σύνεση και 

υπομονή προκειμένου να βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμώ ότι 



είναι τουλάχιστον άδικο από την πλευρά σας όσο και από την ηγεσία του Δήμου να 

επιρρίπτετε την ευθύνη στη μόνη κυβέρνηση που έχει πραγματικά σκύψει πάνω από 

αυτό το πρόβλημα. Είμαι βέβαιος ότι όσα περιγράφονται  παραπάνω σχετικά με το 

ιστορικό της περιπέτειας του συγκεκριμένου κληροδοτήματος, σκιαγραφούν ευθύνες 

και υπεύθυνους και δεν σας είναι άγνωστα. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω 

κλείνοντας είναι ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, ενώ εύχομαι και ο Δήμος να 

επιδείξει ανάλογη υπευθυνότητα, προβαίνοντας στις ενέργειες αρμοδιότητάς του.  

 

 

Σας Ευχαριστώ 

  

 

Γιώργος Πάλλης 

Βουλευτής Ν. Λέσβου - ΣΥΡΙΖΑ 


