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Συνάντηση με τους εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο 
(Σ.Ε.ΚΤ.) 

Συνάντηση με τους εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο 
πραγματοποίησαν   οι   αρμόδιοι τομεάρχες του Κινήματος Αλλαγής, για τα εμφανή και 
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του φορέα.  

Στη συνάντηση εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής συμμετείχαν, ο τομεάρχης Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης – βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
– βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανιτίδης και ο Διευθυντής της ΚΟ του Κινήματος 
Αλλαγής κ. Θανάσης Γλαβίνας. Εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο 
(Σ.Ε.ΚΤ.) συμμετείχαν ο Πρόεδρος, Θωμάς Καντερές, ο Γ. Γραμματέας, Γιάννης Καψουλάκης 
και η Αν. Γενική Γραμματέας Κωνσταντίνα Τσιώκου. 

Οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.ΚΤ. ενημέρωσαν διεξοδικά και έδωσαν λεπτομέρειες για την 
κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Φορέα, ενώ συζητήθηκε και ο τρόπος που ο κ. 
Πιερρακάκης ως αρμόδιος πλέον Υπουργός για το Κτηματολόγιο αντιμετωπίζει το θεσμό της 
κτηματογράφησης, καθώς και τη λειτουργία του Φορέα.  

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι ένας πραγματικά κερδοφόρος 
Φορέας του Ελληνικού Δημοσίου, εμφανίζει πλέον στοιχεία διάλυσης. Εκτός από την γνωστή 
υποστελέχωση του, οι εργαζόμενοι ανέφεραν πως η ίδια Διοίκηση του Φορέα σε πολλές 
περιπτώσεις δημιουργεί προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία του Φορέα, οδηγώντας τους 
εργαζόμενους, αλλά και τους πολίτες και επαγγελματίες που συναλλάσσονται με το φορέα, σε 
απόγνωση. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι επεσήμαναν πως καλούνται να ολοκληρώσουν ένα 
τεράστιο έργο, χωρίς κανένα κίνητρο, χωρίς εργαλεία, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς την 
απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Υπολογιστές που δεν λειτουργούν, εκτυπωτές χωρίς 
χαρτί, τηλεφωνικά κέντρα εκτός λειτουργίας κ.α. συνθέτουν την εικόνα του Φορέα. Οι 
εκπρόσωποι του Σ.Ε.ΚΤ. εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για πιθανή ιδιωτικοποίηση μέρους ή 
του συνόλου του Φορέα. Ανησυχίες που προκύπτουν από την αδιαφορία της Διοίκησης, αλλά 
και του αρμόδιου Υπουργείου για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας που 
αντιμετωπίζει ο Φορέας. 

Οι εκπρόσωποι του Κινήματος Αλλαγής  υπογράμμισαν  τη σημασία ολοκλήρωσης του έργου 
του Κτηματολογίου, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των εργαζόμενων σε αυτή τη 
διαδικασία, τονίζοντας πως θα στηρίξουν με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες τόσο το έργο του 
Φορέα, αλλά και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.  


