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07 Ιουλίου 2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Συνάδελφοι,  

Έπειτα από την συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα, 4/7/2016 µε την ∆ιοίκηση της Ε.Κ.ΧΑ. 

Α.Ε. αλλά και τις εξελίξεις  µε το νέο νόµο για τα Υποθηκοφυλακεία, θα θέλαµε να σας αναφέρουµε τα 

ακόλουθα. 

Ο προβληµατισµός και η ανησυχία µας, εντάθηκαν αντί να µειωθούν. Η εταιρεία δεν έχει ακόµα σχέδιο για 

την Οριστική ∆οµή και αυτό γιατί όπως ειπώθηκε, δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν παράλληλα µε την 

οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια (προβλέπεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου του 2016) και µε το όραµα 

/ πρόταση για την τελική δοµή.  

Το συµπέρασµα είναι ότι η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σαν ο αρµόδιος φορέας υλοποίησης του έργου, δεν έχει ακόµα 

εκπονήσει δικιά της πρόταση προκειµένου να κατατεθεί για διαβούλευση (έναρξη διαλόγου ορίστηκε ο 

Σεπτέµβριος του 2016 !) 

Αυτό το γεγονός δεν µας εµπνέει εµπιστοσύνη, αντιθέτως µας δηµιουργεί κλίµα αβεβαιότητας και σύγχυσης 

µιας και από την συνάντηση, εισπράξαµε µόνο γενικόλογα και αοριστίες που δεν εξασφαλίζουν κανένα και 

τίποτα.  

∆εν υπάρχει δέσµευση ότι η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. θα συνεχίσει να αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος θα 

περιλαµβάνει εκτός της Κτηµατογράφησης και τη Λειτουργία του Κτηµατολογίου για τα επόµενα έτη, µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει διασφάλιση για το µέλλον του συνόλου του προσωπικού. 

Εµείς απαντάµε σε όλα τα παραπάνω µε τις θέσεις µας, οι οποίες διαχρονικά είναι οι εξής: 

• Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. πρέπει αδιαπραγµάτευτα να είναι ∆ηµόσια Επιχείρηση και να εποπτεύεται από το 

Ελληνικό Κράτος.  
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• Πρέπει να διασφαλιστούν πλήρως και ανεξαιρέτως όλες οι υφιστάµενες θέσεις εργασίας. Το 

προσωπικό είναι επιστηµονικά καταρτισµένο και αρκούντος έµπειρο για να φέρει εις πέρας ένα τόσο 

απαιτητικό και σύνθετο εγχείρηµα.  

• Η Οριστική ∆οµή πρέπει να είναι ενιαία και να εξασφαλίζει τόσο τη πορεία των 

Κτηµατογραφήσεων, όσο και την λειτουργία / εποπτεία των Οριστικών Κτηµατολογικών Γραφείων. 

• Καµία οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια, έστω και προσωρινή, δεν µπορεί να ευδοκιµήσει εάν 

δεν αποτελεί την βάση, για το σχέδιο της Οριστικής ∆οµής το οποίο θα περιγράφει επ ακριβώς τον 

τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, το απαραίτητο προσωπικό, τη γεωγραφική και διοικητική 

περιγραφή των υποδοµών κ.λ.π. 

• Είναι ανάγκη να εκµεταλλευτούµε τη χρονική περίοδο, ώστε να αγωνιστούµε για µια νέα νοµοθετική 

ρύθµιση που θα εξασφαλίζει την εταιρεία και τους εργαζόµενους.  

• Το Κτηµατολόγιο µπορεί και επιβάλλεται να αποτελέσει αναπτυξιακό µοχλό για την ανάκαµψη της 

Ελληνικής Οικονοµίας. 

Συνάδελφοι,  

Σας καλούµε να είστε σε επαγρύπνηση και έτοιµοι για µαζικές κινητοποιήσεις. 

Θα σας ενηµερώνουµε για κάθε νέα εξέλιξη. 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Ε.ΚΤ. 

 

O Πρόεδρος                                                                           Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

 

              Θωµάς Καντερές                                                                       Ιωάννης Καψουλάκης 


