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Κανένας συνάδελφος σε εργασιακή εφεδρεία 

Κανείς δεν Περισσεύει 
Η Κτηµατολόγιο Α.Ε., δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισµό και όχι µόνο δεν απασχολεί 

πλεονάζον προσωπικό,  αλλά αντίθετα, έχει ανάγκη από επιπλέον δυναµικό.  Έχει έσοδα και µάλιστα 

αυξητικά όσο προχωράει το έργο και όχι µόνο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό αλλά µπορεί να 

αποτελέσει πηγή εσόδων γι’ αυτόν και η όποια µείωση του προσωπικού της ουδεµία ελάφρυνση θα επιφέρει 

επί αυτού, συνεπώς ουδέν οικονοµικό όφελος προς τον πολίτη. Η πρόοδος του έργου του Κτηµατολογίου 

µπορεί να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας και να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Η Κτηµατολόγιο ΑΕ έχει αναλάβει ένα από τα πιο σηµαντικά έργα, τη σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου 

που αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα και δέσµευση της κυβέρνησης που αναφέρεται ακόµα και στο 

µνηµόνιο.  

Η Κτηµατολόγιο ΑΕ στελεχώνεται µε έµπειρο και καταρτισµένο διοικητικό προσωπικό, αγρονόµους 

τοπογράφους µηχανικούς, δικηγόρους, επιστήµονες πληροφορικής, οικονοµολόγους και δασολόγους.  

Με αυτό το ανθρώπινο δυναµικό η Κτηµατολόγιο, προς χάριν του δηµόσιου συµφέροντος: Υποστηρίζει τη 

λειτουργία 96 µεταβατικών κτηµατολογικών γραφείων, σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχει κτηµατογραφήσει  

2εκατοµ.γεωτεµάχια, 3,5 εκατ. ακίνητα, 6,3 εκατ. δικαιώµατα, τα οποία αφορούν σε  έκταση 8,1 εκατ.στρ σε 

328 περιοχές της Ελλάδος, προστατεύει την ∆ηµόσια περιουσία, προσφέρει προηγµένες υπηρεσίες προς τον 

πολίτη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, ολοκλήρωσε µε επιτυχία την πρώτη Ανάρτηση 

∆ασικών Χαρτών και επιβλέπει συµβάσεις κατάρτισης δασικών χαρτών που καλύπτουν 113 περιοχές της χώρα, 

εισπράττει κατά µέσο όρο, µε αυξητική τάση ανά έτος, από τις συναλλαγές των Κτηµατολογικών γραφείων 

περίπου 10εκ €., έχει υλοποιήσει το HEPOS, ένα σύγχρονο δυναµικό σύστηµα εντοπισµού που  αποτελείται, 

έχει υλοποιήσει επιτυχώς όλα τα έργα που εντάχθηκαν στο Γ΄ΚΠΣ , έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και υλοποιεί για 

την περίοδο 2007-2013 13 έργα, έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει, συντηρεί-λειτουργεί και αναβαθµίζει το 

Πληροφοριακό σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ), έχει βραβευθεί µε το ειδικό βραβείο SAG 

(Special Achievement in GIS) στις εφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στο ∆ιεθνές Συνέδριο 

Χρηστών της ESRI, (Σαν Ντιέγκο  Καλιφόρνια 13-07-2011).  

Το έργο της Κτηµατολόγιο ΑΕ έχει αναπτυξιακή διάσταση καθώς τα δεδοµένα εκµεταλλεύονται πολλαπλά, άρα 

επιφέρει µείωση κόστους για τον πολίτη και παράλληλα αποµειώνεται το κόστος της πολιτείας, εποµένως 

και του πολίτη,  σε άλλα έργα. Επίσης το έργο είναι ανταποδοτικό αφού µπορεί να αξιοποιηθεί ως «εργαλείο» 

ανάπτυξης σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικής γης χωρίς επιπλέον κόστος για τον πολίτη. Ο δηµόσιος 

χαρακτήρας της Κτηµατολόγιο Α.Ε. αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που 

διαχειρίζεται το Κτηµατολόγιο. 

∆ηλώνουµε αποφασισµένοι να προασπίσουµε την αποτελεσµατική υλοποίηση και λειτουργία του Εθνικού 

Κτηµατολογίου καθώς και το δηµόσιο χαρακτήρα του και θα αντισταθούµε σε οποιαδήποτε διάθεση διάλυσής 

του. 

∆ιαφυλάσσοντας το έργο και το κύρος του Εθνικού Κτηµατολογίου αλλά και αυτό των εργαζοµένων της, δε θα 

δεχθούµε σε καµία περίπτωση να τεθεί το προσωπικό σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, που θα οδηγήσει 

τελικά στην απόλυση του και στην µη εµπρόθεσµη υλοποίηση των υποχρεώσεων του κράτους. 

∆ηλώνουµε την αλληλεγγύη µας στους εργαζόµενους των φορέων που εντάχθηκαν στη λίστα της εγκυκλίου και 

συµπαραστεκόµαστε στις κινητοποιήσεις τους 

• ∆εν έχουµε πλεονάζον προσωπικό 
• ∆εν χρηµατοδοτούµαστε από τον κρατικό προϋπολογισµό 
• Υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο χαρακτήρα του έργου 
• Προστατεύουµε τις συναλλαγές και τα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδοµένα των πολιτών 
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