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Ο3 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  του αριθ. 20/7-8-2013 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   386/2013 
 

Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

Μυτιλήνη 7 Αυγούστου  2013,ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 19.00 μ.μ. 

[Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ,αριθμ. 61891/31-7-2013] 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Λήψη απόφασης για την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της εταιρίας << 

Ελληνικές Αλυκές Α.Ε>>[ύστερα από ερώτηση του δημ. συμβούλου κ. 

Παλαιολόγου]. 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1.-Ζαφειρίου Παναγιώτης- 

    Πρόεδρος 

2.-Χοχλάκα Βασιλική- - 

    Γραμματέας 

3.-Αθανασιάδης Απόστολος 

4  -Αλεξίου Ευστράτιος 

5.-Αντωνέλλη Αναστασία 

6.-Αργυρίου Χρύσανθος 

7.-Αστυρακάκης Κωνς/νος 

8.-Βατός Ιωάννης 

9.-Βελούτσος Δημήτριος 

10.-Βουνάτσος Γεώργιος 

 11.-Γιαβάσης Ευάγγελος 

12.-Γυμνάγος Προκόπιος 

13.-Δόλκα Σοφία 

14.-Ζαφειρίου Δημήτριος 

15.-Καραγεωργίου      

     Ευστράτιος 

16.-Κάσσιος Δημήτριος 

17.-Κατράνης Νικόλαος 

18.-Κορδώνης Χρήστος 

19.-Κοτζαδημητρίου Κων/να 

20.-Κουμαράς Αντώνιος 

21.-Κουνιαρέλλης Ηλίας 

22.-Κυρατζής-Χρυσοστόμου  

      Ευστράτιος 

23.-Κυριαζής Γεώργιος  

24.-Λεμονός Γεώργιος 

 25 -Λουκαδέλλης  

     Κωνσταντίνος 

26.-Μαρινάτος Σωτήρης 

27.Μουτζούρης Δημήτριος 

28.-Παλαιολόγος Ευάγγελος 

29.-Πάλλης Γεώργιος 

30.-Παρασκευαϊδης  

     Παναγιώτης 

31.-Πατερέλλης Παντελής 

32.-Πατέστος Απόστολος 

33.-Πνακά Ταξιαρχούλα 

34.-Πολίτης Σταύρος 

35.-Σάββα Περσεφόνη 

36.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλλη Α. 

37.-Σταμάτης Παναγιώτης 

38.-Ταξείδης Αριστείδης 

39.-Φραγκόπουλος Κων/νος 

40.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης 

41.-Χατζηχρήστος Ιγνάτιος 

42.-Ψαρόπουλος Κων/νος 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ; 

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ/ΠΕΛΟΠΗΣ/ΚΛΕΙ

ΟΥΣ/ΚΑΠΗΣ/ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ/ΙΠΠΕΙ

ΟΥ/ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ/ΑΣΩΜΑΤΟΥ/Κ

ΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ 

ΘΕΡΜΗΣ 
 

1.Αθανάσης Θεμιστοκλής 

2.Κύτελης Ευστράτιος 

3.Σπανιά Ζαχαρούλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδριάσεως, παρισταμένου και του Δημάρχου Λέσβου κ. Δημητρίου Βουνάτσου  που 

προσκλήθηκε νόμιμα. 

 



Μετά τη λήξη συζήτησης επί των τριών θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης αποχώρησε η 

Δημοτική Σύμβουλος κα Χοχλάκα Βασιλική 

Μετά τη λήξη συζήτησης του 3
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι σύμβουλοι 

κ.κ: Πολίτης,Πάλλης,Κοτζαδημητρίου και Καραγεωργίου 

Κατά τη συζήτηση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος 

κα Βαμβουρέλλη Αθηνά 

Μετά τη λήξη συζήτησης του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ.Κυρατζής Ευστράτιος 

Κατά τη συζήτηση του 7
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ.Λουκαδέλλης Κωνσταντίνος και με τη λήξη αυτού του θέματος αποχώρησαν οι 

κ.κ Πατερέλλης και Βελούτσος 

                     Εισηγούμενος το 7
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   δίνει το λόγο στον 

δημ. σύμβουλο κ. Παλαιολόγο, που ανέφερε :Οι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» 

δημοτικοί σύμβουλοι του ΚΚΕ στην Λέσβο, με επιστολή τους στον Δήμαρχο ζήτησαν να 

σταματήσει η ιδιωτικοποίηση των «Ελληνικών Αλυκών ΑΕ» και των αλυκών Καλλονής και 

Πολιχνίτου και να έρθει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση και λήψη 

απόφασης Η επιστολή ανέφερε τα παρακάτω: 

«Κύριε Δήμαρχε,  

Από την αντιλαϊκή πολιτική δεν γλίτωσαν ούτε οι "Ελληνικές Αλυκές ΑΕ", όπου με την υπ’ 

αριθμ. 233/05-04-2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων 

ετοιμάζεται το ξεπούλημα της επιχείρησης. Οι "Ελληνικές Αλυκές ΑΕ" είναι εταιρεία του 

ελληνικού δημοσίου που ιδρύθηκε το 1988 και αποτελείται από 7 αλυκές που υπάρχουν στη 

χώρα. Το δημόσιο ελέγχει σήμερα το 55% της εταιρείας, το 20% ανήκει στους Δήμους και το 

25% στην εταιρεία ΚΑΛΑΣ. Οι ελληνικές αλυκές, είναι ο μοναδικός παραγωγός άριστης 

ποιότητας θαλασσινού αλατιού, με σημαντικά κέρδη στον ισολογισμό του και σήμερα, γι’ αυτό 

έχει μπει στο μάτι επιχειρηματικών ομίλων και τώρα και στο παρελθόν. Επίσης τροφοδοτεί 

όλους τους Δήμους της χώρας και όλα τα κέντρα εκχιονισμού με αλάτι για τις ανάγκες τους 

χειμερινούς μήνες. Στο νησί μας υπάρχουν και λειτουργούν, μετά από τον εκσυγχρονισμό τους, 

2 αλυκές της Καλλονής και του Πολιχνίτου, οι οποίες παράγουν περίπου 50 χιλιάδες τόνους 

άριστης ποιότητας αλάτι, και δια των οποίων ο Δήμος Λέσβου συμμετέχει στο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας. Πριν λίγα χρόνια το ΔΣ της εταιρείας σε συνεδρίασή του που έγινε 

στην Αγ. Παρασκευή αποφάσισε την καθετοποίηση παραγωγής αλατιού της αλυκής Καλλονής 

(ενσάκιση, κατασκευή σκάλας φορτοεκφόρτωσης κ.ά.) χωρίς δυστυχώς να έχει γίνει τίποτα απ’ 

αυτά μέχρι σήμερα. Παράλληλα οι αλυκές Καλλονής και Πολιχνίτου αποτελούν σπουδαίους 

βιότοπους με εκατοντάδες σπάνια είδη αποδημητικών πουλιών να τις επισκέπτονται κάθε χρόνο 

και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού "παρατηρητήριο 

πουλιών" (Birdwatcher). Είναι αδιανόητο, οι οικολογικά ευαίσθητες αυτές περιοχές, να 

ξεπουλιούνται στους ιδιώτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον των αλυκών.Για τη 

"Λαϊκή Συσπείρωση" πρέπει να περάσουν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Ελληνικού 

δημοσίου που θα τις αξιοποιεί και θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με παράλληλη 

αξιοποίηση των οικολογικών τους δυνατοτήτων. Ο κ. Παλαιολόγος ζήτησε από το Συμβούλιο 

τη λήψη απόφασης κατά της επικείμενης ιδιωτικοποίησης των Αλυκών, με την επισήμανση  να 

τονισθεί το ζήτημα που έχουν αυτές ως οικότοποι οικολογικής σημασίας, γεγονός με το οποίο 

συμφώνησε όλο το Δ.Σ 

 

 



 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

(α).-τις διατάξεις του άρθρου 67  του νόμου 3852/2010 

                                                Αποφασίζει   ομόφωνα 
 

 

Α] Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του , στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση  των  Ελληνικών 

Αλυκών Α.Ε[παραρτήματα των οποίων είναι οι αλυκές Πολιχνίτου και Καλλονής- Λέσβου], για 

τους παρακάτω λόγους: 

Η εταιρεία θα πρέπει να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της, αφού η διαχείριση του 

αλατιού ως εθνικού πόρου δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια μιας ιδιωτικής εταιρείας. 

 Οι υποχρεώσεις κοινωνικής ευθύνης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές 

κοινωνίες όπου υπάρχουν αλυκές διασφαλίζονται μόνο με τη συμμετοχή και τον έλεγχο 

του δημοσίου. 

 Οι Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. έχει ίδια κεφάλαια και δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου δεν επιβαρύνει οικονομικά το δημόσιο. 

 Η εταιρεία παρά τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν έχει βρει τον βηματισμό της 

και είναι ανταγωνιστική. 

 Στην εταιρεία απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι οι οποίο δεν μπορούν να ζουν με 

την αγωνία του αύριο σε μια εποχή μάλιστα οικονομικής κρίσης όπως είναι η σημερινή.  

 Η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας σε μια μικρή αγορά όπως είναι η ελληνική θα 

δημιουργήσει μονοπωλιακές καταστάσεις πλήττοντας τον ανταγωνισμό. Δεν είναι 

άλλωστε τυχαίο ότι  πέντε ελληνικές εταιρείες επεξεργασίας άλατος έχουν με υπόμνημά 

τους ταχθεί κατά την πώλησης των 55% των μετοχών του ελληνικού δημοσίου. 

      Β]  Τονίζει την ιδιαιτερότητα των   αλυκών Καλλονής και Πολιχνίτου, οι οποίες  αποτελούν 

σπουδαίους βιότοπους με εκατοντάδες σπάνια είδη αποδημητικών πουλιών και τις 

επισκέπτονται κάθε χρόνο και  συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού 

"παρατηρητήριο πουλιών" (Birdwatcher). 

            Αναθέτει στον Δήμαρχο κ.  Δημήτριο Βουνάτσο  την εκτέλεση του παρόντος και  κάθε 

άλλη παραπέρα ενέργεια.           

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

     Συμβουλίου Λέσβου                                                           

 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                              

Πιστό απόσπασμα 

Μυτιλήνη 6.09.2013 

Με εντολή Δημάρχου 

Η ΕΙΔ.ΓΡΑΜ.ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. 


