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Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελµατιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου 
Πανεπιστηµίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.) ιδρύθηκε το 2004 µε σκοπό την προαγωγή 
της µεταφραστικής διαδικασίας στον ελληνικό χώρο και της παροχής 
µεταφραστικών υπηρεσιών, καθώς επίσης την προάσπιση των συµφερόντων 
των πτυχιούχων µεταφραστών του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 
και Διερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σε σχέση µε την επαγγελµατική 
κατοχύρωσή τους 

Βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02), οι πτυχιούχοι 
µεταφραστές του Ι.Π. έχουν το δικαίωµα να κάνουν επίσηµες 
µεταφράσεις για τις δηµόσιες και ιδιωτικές αρχές.

Η ΠΕΕΜΠΙΠ διοικείται από πενταµελές συµβούλιο και είναι πλήρες µέλος της 
FIT/IFT (Fédération Internationale des Traducteurs/International Federation 
of Translators) και της EULITA (European Legal Interpreters and Translators 
Association).

Για να µάθετε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του συλλόγου www.peempip.gr.

Υποστήριξη και παροχή συµβουλών στους αποφοίτους κατά τη µεταβατική περίοδο µέχρι να απασχοληθούν 
επαγγελµατικά µε τη µετάφραση, πριν γίνουν µέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ

Αναγνωρισιµότητα και κύρος για την παροχή επίσηµων µεταφράσεων και διαφήµιση υπηρεσιών µε την επωνυµία και το 
λογότυπο της ΠΕΕΜΠΙΠ

Παροχή βεβαιώσεων µέλους για συµµετοχή σε µεταφραστικά έργα, εγγραφή σε εταιρείες µε διαδικασίες πιστοποίησης 
ή όπου αλλού απαιτείται

Παροχή επαγγελµατικών συµβουλών και στήριξη των µελών σε θέµατα που αφορούν την εν γένει µεταφραστική 
διαδικασία και παροχή µεταφραστικών υπηρεσιών

Δηµοσίευση ευκαιριών εργασίας και µεταφραστικών έργων

Αποδοχή καταγγελιών και άµεση παρέµβαση για την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν

Άµεση επικοινωνία µεταξύ των µελών µέσω της κλειστής οµάδας της ΠΕΕΜΠΙΠ στο facebook, όπου υπάρχει η 
δυνατότητα ανταλλαγής εµπειριών και γνώσεων

Το blog της ΠΕΕΜΠΙΠ είναι ένας νέος τρόπος ελεύθερης επικοινωνίας µεταξύ των 
µελών της Ένωσης αλλά και όσων δραστηριοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο στο 
χώρο της µετάφρασης και έχει ως σκοπό να αναδείξει τα προφίλ του επαγγελµατία 
µεταφραστή στην Ελλάδα, την αξία των µεταφραστικών σπουδών, αλλά και τα 
ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα στο χώρο.

Τα άρθρα που περιλαµβάνονται εστιάζουν στις εξελίξεις, την έρευνα, την 
εκπαίδευση, τα προβλήµατα, την εργασιακή πρακτική και καθηµερινότητα, τα 
εργαλεία, τις προτάσεις για βελτίωση, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, εκδόσεις, κριτικές 
βιβλίων και προτάσεις εγχειριδίων.

Είναι ένας ευχάριστος τρόπος να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο µεταφραστικό 
τοµέα ή ακόµα και να δηµοσιεύσετε ένα δικό σας άρθρο.

www.youtube.com/PEEMPIP

www.facebook.com/peempip
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