
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 

Προς όλους  τους  Συναδέλφους 

Εν οψει της  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  της  27/11/2011 και των επόμενων εκλογων  το ΔΣ του 

ΠΣΔΜΜΜ  σας  γνωρίζει τα εξής:  

1)Ταμιακή τακτοποίηση εγγεγραμμένων Μελών 

Η ταμιακή τακτοποίηση των μελων με την έγκαιρη καταβολή της συνδρομής των  επιτρέπει 

στα αντίστοιχα μέλη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα   στις εκλογές πέραν  της 

αυτοπροσώπου παρουσίας ΚΑΙ με επιστολική ψήφο. 

Προς τούτο αποστέλλονται με  μέριμνα της εφορευτικής επιτροπής  σχετικές συστημένες 

επιστολές  με οδηγίες και ψηφοδέλτια . Οι επιστολές αποστέλλονται στις διευθύνσεις  που 

έχει υπ ‘οψιν του ο ΠΣΔΜΜΜ.Κατά συνέπεια με την καταβολή της συνδρομής είναι 

ευκαιρία να δηλωθούν τυχόν μεταβολές στις διευθύνσεις των μελών η και να 

επικαιροποιηθούν οι υπάρχουσες. 

Ταμιακά ενήμεροι, οι συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένα Μέλη, μπορούν να γίνουν  

αυτοπροσώπως  η μέσω τρίτου  

α)καθημερινά ( Δευτέρα εως και Παρασκευη )στα γραφεία του ΠΣΔΜΜΜ και ώρα 11 πμ 

εως 13 πμ 

β) την Παρασκευή 25/11/2011  και ώρα  18 μμ έως  20 μμ στα Γραφεία υου ΠΣΔΜΜΜ 

οπότε και θα συνεδριάζει το ΔΣ 

γ) κατά την  διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης  την 27/11/2011 που θα γίνει στα Γραφεια του 

ΠΣΔΜΜΜ  ,Ηπείρου 27  Αθήνα   (πλησίον Πλατείας Βικτωρίας ) 1 ος  Οροφος 

Η  συνδρομή  για οικονομική ενημέρωση ειναι   5 (πέντε ) ΕΥΡΩ 

Εξυπακούεται  ότι κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να γίνει ταμιακά ενήμερο και να 

ψηφίσει  κατά  την ημέρα και ωρα των εκλογών με αυτοπρόσωπη παρουσία. 

2) Εγγραφή Νέων Μελών 

Για την εγγραφή  Νέου Μέλους  απαιτείται :  

α)Για τους  αποφοίτους  της  Σχολής  ΜΜΜ του ΕΜΠ   

-Συμπλήρωση σχετικής αίτησης  που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και  

διατίθεται επίσης στα Γραφεία του ΠΣΔΜΜΜ .(Σημειωτέον οτι απαραίτητο στοιχείο είναι ο 

Αριθμός ΤΕΕ) 

-Σε περίπτωση μη ύπαρξης αριθμού ΤΕΕ ,απαιτείται Αντίγραφο  διπλώματος  η Βεβαίωση 

αποφοίτησης  από την  Σχολή  ΜΜΜ  του ΕΜΠ . 



Σημειώνουμε ότι το ΔΣ έχει  ζητήσει  από την Σχολή ΜΜΜ του ΕΜΠ κατάσταση 

προσφάτως  αποφοιτησάντων  αλλά επειδη δεν γνωρίζουμε  αν  ειναι ετοιμες οι 

καταστάσεις καλο είναι να προσκομίζονται τα ως ανω δικαιολογητικά. 

β) Για τους αποφοίτους  ετέρων σχολών  που κατατάσσονται στον κλάδο των ΜΜΜ  από το 

ΤΕΕ , απαραίτητη  προυπόθεση  για την εγγραφή είναι ο αριθμός ΤΕΕ 

3) Κατάθεση αιτήσεων εγγραφής Νέων Μελών  

Οι  σχετικές αιτήσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως η 

μέσω τρίτου  

α)καθημερινά(Δευτέρα εως και Παρασκευή) στα γραφεία του ΠΣΔΜΜΜ και ώρα 11 πμ εως 

13 πμ 

β) την Παρασκευή 25/11/2011  και ώρα  18 μμ έως  20 μμ στα Γραφεία υου ΠΣΔΜΜΜ 

οπότε και θα συνεδριάζει το ΔΣ 

 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΟΝΟ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  κατά την  διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης  την 

27/11/2011 που θα γίνει στα Γραφεια του ΠΣΔΜΜΜ  ,Ηπείρου 27  Αθήνα   (πλησίον 

Πλατείας Βικτωρίας ) 1 ος  Οροφος 

Η  συνδρομή  για εγγραφή ειναι   5 (πέντε ) ΕΥΡΩ  και επέχει αυτόματα και θέση  

οικονομικής ενημέρωσης 


