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       Αθήνα, 07.02.2018   

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   008 

 
Προς :  Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ 

 

Θέμα : Επιστολή για την άμεση οικονομική ενίσχυση ΠΣΔΑΤΜ 

 

 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες, 

 

τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συνολικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην 

χώρα, και την αδυναμία του ΤΕΕ να χρηματοδοτήσει τους συλλόγους με μεγαλύτερα 

ποσά από ότι έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό του (κατάργηση υπερ ΤΕΕ), ο 

ΠΣΔΑΤΜ παλεύει καθημερινά να ανταποκριθεί στον ρόλο του και συγχρόνως να 

καλύψει με διάφορους τρόπους τα έξοδα λειτουργίας του. 

 

Στο πλαίσιο αυτό τα χρόνια της κρίσης έχει: 

• Μειώσει κατακόρυφα τα έξοδα του. Έχουν απομείνει μόνο τα ανελαστικά 

έξοδα. 

• Μειώσει το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας (είναι ο μόνος σύλλογος 

μηχανικών που διατηρεί γραμματεία). 

• Μηδενισμός των εξόδων παράστασης & μετακίνησης των μελών του ΔΣ. 

Τα τελευταία 2 χρόνια έχει: 

• Μετακομίσει το τελευταίο διάστημα σε χώρο που του διέθεσε η ΣΑΤΜ ΕΜΠ. 

• Διοργανώσει αρκετές ημερίδες και συνέδρια ώστε να αυξήσει τα έσοδα από 

τους εκθέτες (πλέον προσεγγίζει πάνω από το 50% των εσόδων). 

• Ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία προμήθειας διάφορων ειδών (T-shirt, καπέλα, 

κλπ) για την οικονομική ενίσχυση του. 

Οι παραπάνω προσπάθειες, δυστυχώς, δεν αρκούν. Για να μπορεί ο ΠΣΔΑΤΜ να 

παραμείνει ενεργός και να σας εκπροσωπεί επάξια, απαιτείται τα μέλη του να 

καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, η οποία, με τα δεδομένα των τελευταίων 

χρόνων αποτελεί το 5% των εσόδων του.  

 

Η ετήσια συνδρομή είναι μόλις 

• 5 ευρώ για τα μέλη κάτω πενταετίας  

• και 10 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη.  
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Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς 

(IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938). 

 

Τα οικονομικά διαθέσιμα, αυτή την στιγμή, του συλλόγου αρκούν μέχρι αυτό τον 

μήνα. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει κάτι άμεσο. 

 

Το Δ.Σ. του ΠΣΔΑΤΜ αποφάσισε να απευθυνθεί άμεσα σε όλους τους Συναδέλφους 

ζητώντας οικονομική στήριξη.  

 

Ιδιαίτερα όμως απευθύνεται  στους συναδέλφους ΑΤΜ, οι οποίοι  έχουν εταιρείες  με 

μεγάλη τάξη πτυχίο και οι οποίοι μετά από έναν κοινό αγώνα τριών ετών 

ανακηρύχτηκαν ανάδοχοι στις μελέτες κτηματολογίου για το υπόλοιπο της χωράς.   

Μπορείτε να καταβάλετε όποιο ποσό επιθυμείτε. (Το ανάλογο παραστατικό θα σας 

σταλεί μέσω e-mail). 

 

Αν πιστεύετε ότι ο ΠΣΔΑΤΜ πρέπει να παραμείνει ενεργός και να σας 

εκπροσωπεί, παρακαλούμε για την άμεση καταβολή, έστω, της ετήσιας 

συνδρομής. 

 

Με εκτίμηση 
 

 

 

 Για το Δ.Σ. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης  

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Παναγιώτης Τουρλάκης 
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