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Χολαργός, 02.07.2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Σε σχέση µε τις πρόσφατες εξελίξεις το ∆.Σ. του Σ.Ε.ΚΤ. δηλώνει ότι: 

 
ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 

 
Το έργο που έχει εκτελεστεί και εκτελείται από την εταιρεία µας είναι τεράστιο. Η 

επιτυχής υλοποίηση του έχει αναγνωριστεί επίσηµα από τους εµπειρογνώµονες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισηµαίνοντας µάλιστα το µέγεθος του έργου σε σχέση µε τον 

µικρό αριθµό εργαζόµενων. Οι στόχοι που τίθενται είναι ιδιαίτερα υψηλοί, για την 

επίτευξη των οποίων όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόµενοι ξεπερνούν κάθε µέρα τους 

εαυτούς τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

• Μελέτες Β΄ φάσης κτηµατογράφησης σε εξέλιξη ή υπό ανάθεση σε 107 περιοχές. 

• Μελέτη κτηµατογράφησης Πάρνηθας υπό ανάθεση. 

• Λειτουργία γραφείων κτηµατογράφησης έως την ανάθεση των µελετών της Β΄ 

φάσης για πάνω από 6,5 εκ. δικαιώµατα. 

• Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων – υποστήριξη 95 σηµείων - 6,3 εκ. 

δικαιώµατα. 

• Κατάρτιση ∆ασικών Χαρτών σε 323 ΟΤΑ – υπό εξέλιξη σε άλλους 113. 

• Μελέτη κατάρτισης δασικών Χαρτών νοµού Αττικής – υπό ανάθεση. 

• Ψηφιοποίηση Κτηµατολογίου ∆ωδεκανήσου – υποστήριξη λειτουργίας.  

• ∆ηµιουργία και λειτουργία υπερσύγχρονου δορυφορικού συστήµατος 

εντοπισµού θέσης (HEPOS). 

• Λειτουργία Συστήµατος εντοπισµού αυθαίρετης δόµησης στις καµένες περιοχές 

της Β.Α. Αττικής. 

• Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών για όλη την επικράτεια – διάθεση µέσω διαδικτύου 

σε όλους τους πολίτες. 

Είµαστε υπερήφανοι που υπηρετούµε στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και για την  

συνεισφορά του κάθε εργαζόµενου στο µεγαλύτερο έργο που πραγµατοποιείται αυτή 

τη στιγµή στη χώρα. Η πολυετής εµπειρία και οι επιστηµονικές γνώσεις του 
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προσωπικού µαζί µε τις διαδικασίες που έχει παγιώσει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια 

διασφαλίζουν τον δηµόσιο χαρακτήρα του έργου και εγγυώνται την χρηστή διαχείριση 

των χρηµάτων που έχει επενδύσει το κράτος και έχουν συνεισφέρει οι πολίτες. 

Το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την υλοποίηση όλων των δράσεων που 

εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασµό της εταιρείας και των έργων που είναι υπό 

ένταξη στο ΕΣΠΑ. ∆εδοµένου του περιορισµού που έχει τεθεί στην εταιρεία µας 

σχετικά µε τις προσλήψεις, η διατήρηση κάθε θέσης εργασίας σε αυτή είναι 

κρίσιµη για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

 

 

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

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

Ε. ∆ήµας Ν. Παραµάνας 
 


