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Προς την 
Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου 

(ΠΕΕΜΠΙΠ) 

1. Ορισμός Πάρεδρου μέλους

Βάσει του Αρ. 5, παρ. 1. σημ. β' του Καταστατικού της ΠΕΕΜΠΙΠ, "β) Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται: (ϊ) οι 
φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, με ειδίκευση Μετάφρασης του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, (ii) οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση Μετάφρασης (ή ομότιμο τίτλο σπουδών αλλοδαπού 
Πανεπιστημίου του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί και αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα) που δεν 
έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος, απασχολούνται σε τρίτους τομείς ή άλλως. […]Τα πάρεδρα μέλη έχουν 
το δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα 
ψήφου, ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. […]" 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλείστε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά (προς αποφυγή 
ορθογραφικών/τυπογραφικών σφαλμάτων) και στη συνέχεια να τη στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
info@peempip.gr. Βλ. και ενότητα «Σημαντικές Πληροφορίες» στο τέλος της αίτησης). 

2. Στοιχεία ενδιαφερομένου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

Όνομα:* 
Επώνυμο:* 
Με λατινικούς χαρακτήρες:* Όνομα 

Επώνυμο 

Όνομα πατέρα:* 
Όνομα μητέρας:* 
Ημ/νία γέννησης: 
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: 

Τηλ. μόνιμης κατοικίας: 
Κινητό τηλέφωνο:* 
Διεύθυνση επικοινωνίας 
(εφόσον διαφέρει): 
Τηλ. επικοινωνίας  
(εφόσον διαφέρει)*: 
Αριθμός Μητρώου ΤΞΓΜΔ:* 
Ημ/νία αποφοίτησης από το 
Ι.Π.: 
Τρέχον έτος/εξάμηνο 
σπουδών 
Email:* 
Website: 



Α.Φ.Μ.: 
Δ.Ο.Υ.: 
Απασχόληση: 
(συμπληρώνεται 
εφόσον υφίσταται) 

Ελεύθερος επαγγελματίας (δελτίο 
παροχής υπηρεσιών) 
Ιδιωτικός τομέας (μισθωτός) 

Ιδιωτικός τομέας (απόδειξη 
δαπάνης/τίτλος κτήσης) 
Δημόσιος τομέας (προσδιορίστε 
φορέα/τμήμα) 
Άλλο (διευκρινίστε) 

Σχόλια/παρατηρήσεις: 

*Τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά

Κατηγορία ενδιαφερομένου/άλλα: 

• Φοιτητής Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Ιονίου Πανεπιστημίου, κατεύθυνση μετάφρασης:
• Απόφοιτος Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Ιονίου Πανεπιστημίου, κατεύθυνση μετάφρασης:
• Απόφοιτος αλλοδαπού πανεπιστημίου με ισοτιμία Ι.Π.
• Βασικές γλώσσες εργασίας: Αγγλικά      Γαλλικά      Γερμανικά    
• Άλλες γλώσσες εργασίας (αναφέρατε): ………………………………………………………………………………………………… 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

Συλλογή στοιχείων και απόρρητο 

Τα στοιχεία που συλλέγει η ΠΕΕΜΠΙΠ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της 
ΠΕΕΜΠΙΠ από τα μέλη του ΔΣ και δεν κοινοποιούνται, δεν προωθούνται και δεν αποστέλλονται σε 
κανέναν τρίτο. Υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων των μελών είναι αποκλειστικά τα 
μέλη του ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ και ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος για τις εγγραφές, ενώ 
οποιαδήποτε δημοσίευση τυχόν στοιχείων των μελών στους δικτυακούς τόπους της ΠΕΕΜΠΙΠ γίνεται 
πάντα και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη κάθε μέλους. Για τα Πάρεδρα μέλη, η δημοσίευση τυχόν 
στοιχείων τους στους δικτυακούς τόπους της ΠΕΕΜΠΙΠ προβλέπεται μόνο αφότου και εφόσον γίνει 
μετάβαση του Πάρεδρου μέλους στην κατηγορία Τακτικού μέλους ή με προηγούμενη συνεννόηση με το 
Πάρεδρο μέλος σε ειδικές περιπτώσεις, και θα ισχύουν οι ίδιοι όροι χρήσης και δημοσίευσης που 
αναφέρονται ανωτέρω. 
Στην πολιτική απορρήτου που μπορείτε να δείτε εδώ μπορείτε να διαβάσετε τον τρόπο με τον οποίο η 
ΠΕΕΜΠΙΠ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, αν και γιατί τα μοιράζεται με τρίτους και πόσο καιρό τα 
διατηρεί, και τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να στείλετε αίτημα στο ΔΣ, που τελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
και Προστασίας των δεδομένων σας, για να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. 

Συναινώ να συλλέγει και να χρησιμοποιεί η ΠΕΕΜΠΙΠ τα προσωπικά μου στοιχεία που συμπλήρωσα 
παραπάνω για τους σκοπούς της Ένωσης και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό ή/και 
στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων ή/και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, 
και για τις διάφορες δραστηριότητες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της 
προώθησης ή αποστολής προς το πρόσωπό μου ηλεκτρονικής και μη αλληλογραφίας.

https://gallery.mailchimp.com/b3ae7ba86de5aaeab6ebbb2f7/files/e74743eb-53e2-403f-97ac-efd2f84305cf/%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%99%CE%A0_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_GDPR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


3. Δικαιολογητικά

Προκειμένου να εγγραφεί στα μητρώα πάρεδρων μελών της ένωσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
υποβάλει τα εξής:

1. Σχετική αίτηση στην οποία να δηλώνει ότι αιτείται την εγγραφή του ως Πάρεδρο μέλος στην
Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου
(ΠΕΕΜΠΙΠ).

2. Μόνο για αποφοίτους: Αντίγραφο του πτυχίου από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση (ή ισότιμου τίτλου
σπουδών ομότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. και πιστοποιητικό ισοτιμίας και
αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τον αρμόδιο
φορέα).

3. Μόνο για φοιτητές: Βεβαίωση σπουδών ή περάτωσης σπουδών από το Τμήμα Ξένων
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη
μετάφραση (ή βεβαίωση σπουδών/περάτωσης σπουδών ομότιμου αλλοδαπού
Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι.).

4. Κάθε άλλο επιστημονικό τίτλο και τυχόν άλλες γλώσσες που κατέχει με τους τίτλους και τα
πιστοποιητικά σπουδών του.

4. Αίτηση

• Αιτούμαι την εγγραφή μου ως Πάρεδρο μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών
Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) και δηλώνω ότι τα παραπάνω
στοιχεία είναι ορθά και ακριβή κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

• Αναλαμβάνω την ευθύνη να ενημερώνω την ΠΕΕΜΠΙΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων μου.

• Δηλώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι το Καταστατικό του Σωματείου και τον
Κώδικα Δεοντολογίας της ΠΕΕΜΠΙΠ όπως δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΠΕΕΜΠΙΠ, ο οποίος
δεσμεύει όλα τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ.

Ο αιτών / Η αιτούσα, 

……………………….…… , 
(τόπος)                   (ημ/νία) 

(υπογραφή) 

………………………. 

sbale
Sign Here



 
 
Σημαντικές πληροφορίες: 
 
• Η συμπληρωμένη αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου της 

ΠΕΕΜΠΙΠ:  info@peempip.gr  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα. 
Παρακαλείσθε ο συνολικός όγκος των αρχείων που αποστέλλετε να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 2-3 ΜΒ. Για 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης του μεγέθους των PDF, δείτε εδώ. 

• Μετά την έγκριση των δικαιολογητικών, το υποψήφιο μέλος θα λάβει σχετικό μήνυμα από το Δ.Σ. 
• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, το νέο μέλος θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου πακέτο ενημερωτικών εγγράφων. 
• Στην περίπτωση που η κατάσταση του πάρεδρου μέλους αλλάξει και ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να 

γίνει πλήρες (τακτικό) μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ, και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προδιαγραφές, το 
πάρεδρο μέλος θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική, ξεχωριστή αίτηση και τα δικαιολογητικά 
εγγραφής, όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα της Διαδικασίας εγγραφής. 
Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ, τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν: 
όσοι κατέχουν νομίμως τον Πανεπιστημιακό τίτλο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση Μετάφρασης, ή ομότιμο τίτλο σπουδών 
αλλοδαπού Πανεπιστημίου του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί και αναγνωρισθεί από τον 
αρμόδιο φορέα και (ί) είτε ασκούν ελευθέρως το επάγγελμα του μεταφραστή ή/και συναφή 
μεταφραστικά επαγγέλματα έχοντας υποβάλει σχετική δήλωση περί επιτηδεύματος του 
μεταφραστή στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της χώρας, (ii) είτε εργάζονται με καθεστώς 
απόδειξης δαπάνης ή τίτλου κτήσης που εκδίδεται από τον εργοδότη ή όπως άλλως οριστεί από τις 
εκάστοτε φορολογικές διατάξεις, (iii) ή παρέχουν έμμισθες υπηρεσίες σε φυσικά ή σε νομικά 
πρόσωπα του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με κύρια επαγγελματική 
ενασχόληση τη μετάφραση και τα διαδικαστικά της στάδια. 
Η κατοχή του τίτλου απαραιτήτως θα πρέπει αποδεικνύεται με αντίγραφο πτυχίου του ως άνω 
Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου ή του αλλοδαπού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και της 
πιστοποίησης και αναγνώρισης της ισοτιμίας του από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.] 

• Για κάθε επικοινωνία ή περαιτέρω πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται γραπτώς 
στο ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου info@peempip.gr 

https://www.wikihow.com/Reduce-PDF-File-Size
http://peempip.gr/el/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%cf%8e%ce%bd/
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