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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση γνωριµίας των µελών του ∆.Σ. του
Σωµατείου των Εργαζοµένων στην Κτηµατολόγιο Α.Ε.(Σ.Ε.ΚΤ) µε τον νέο Πρόεδρο &
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας µας κο Απόστολο Αρβανίτη.
Στη συνάντηση αυτή, η οποία διεξήχθη σε άριστο κλίµα, ο νέος Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος της
εταιρείας παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η νέα διοίκηση, οι
οποίοι θα είναι:
o
Η συνεργασία, αξιοποίηση και ο σεβασµός του προσωπικού. Ειδικότερα επισηµάνθηκε ότι η
πόρτα του Προέδρου θα είναι ανοιχτή σε κάθε εργαζόµενο για την υποβολή προτάσεων που
θα έχουν ως σκοπό την βελτίωση του έργου και της λειτουργία της εταιρείας όπως επίσης
και ότι όλοι οι εργαζόµενοι θα µπορούν να εκφράζονται ελεύθερα.
o
Η επιτάχυνση των διαδικασιών, για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου.
o
Η διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες, ειδικότερα µε την αξιοποίηση της εταιρικής ιστοσελίδας.
o
Η αξιοκρατία.
o
Η περικοπή των δαπανών, όπου αυτό είναι εφικτό. Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι από τις
πρώτες ενέργειες της νέας διοίκησης θα είναι η µείωση των εταιρικών αυτοκινήτων τα οποία
και θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στο εξής µόνο για υπηρεσιακές ανάγκες.
o
Το Νέο όραµα για το κτηµατολόγιο και την εταιρεία, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα
σύγχρονο Κτηµατολόγιο αλλά και η εταιρεία να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ευχήθηκαν στο νέο Πρόεδρο και
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καλή δύναµη και επιτυχία στο έργο του, συµφώνησαν επί της αρχής µε τα
όσα ανέφερε, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζονται τα
δικαιώµατα των εργαζόµενων και του δήλωσαν την αµέριστη στήριξή τους ώστε το έργο του
Εθνικού Κτηµατολογίου να προχωρήσει µε ακόµα γρηγορότερους ρυθµούς.
Αναφορικά µε ορισµένα αρνητικά δηµοσιεύµατα σχετικά µε το πρόσωπο του νέου Προέδρου και
∆/ντος Συµβούλου οι εργαζόµενοι της εταιρείας µέσω του σωµατείου τους αισθάνονται την ανάγκη
να εκφράσουν την έντονη ενόχλησή τους για τα δηµοσιεύµατα αυτά. Άποψη των εργαζοµένων
είναι ότι ο νέος Πρόεδρος διαθέτει την επιστηµονική κατάρτιση και όλα τα εχέγγυα για µία
πετυχηµένη θητεία στην ηγεσία της εταιρείας µας και σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της εταιρείας
θα πρέπει να κρίνεται, και θα κριθεί, µέσα από έργο της και την καθηµερινή συµπεριφορά της.
Τέλος οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.ΚΤ. δήλωσαν προς τον νέο Πρόεδρο και ∆/ντα Σύµβουλο ότι άµεσα
θα καταθέσουν αναλυτικό υπόµνηµα µε τα εκκρεµή θέµατα των εργαζοµένων και ζήτησαν µετά την
κοινοποίηση του υποµνήµατος να υπάρξει το συντοµότερο δυνατό εκ νέου συνάντηση για την
δροµολόγηση της λύσης τους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Ε.ΚΤ.
Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 5661/2002 απόφαση και καταχωρήθηκε µε αυξ. αρ 24/65 ειδ 5389 στα βιβλία σωµατείων του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/09/02

