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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ              
 
 

Συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου με παροχή 
pro bono μεταφραστικών και συναφών υπηρεσιών επί συμβάσει για την υποστήριξη του έργου του Συλλόγου 
Ασθενών και Φροντιστών με Πνευμονική Υπέρταση. 
 
Με ιδιαίτερη τιμή με το παρόν σας ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών 
Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι ένα Επιστημονικό Σωματείο που ιδρύθηκε 
το 2004 από πτυχιούχους επαγγελματίες μεταφραστές του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει την έδρα της στην Κέρκυρα και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 
Αποστολή της ΠΕΕΜΠΙΠ είναι μεταξύ άλλων να προασπίζεται τους πτυχιούχους επαγγελματίες μεταφραστές, να 
προωθεί την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους αξίας, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των 
μελών της, να θεσπίζει πρότυπα δεοντολογίας, να εκπαιδεύει τα μέλη της και να ευαισθητοποιεί το ευρύτερο κοινό. 
Διοργανώνει συνέδρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχα Σωματεία και 
Συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρέχει νομική υποστήριξη και εκπροσωπεί τα μέλη της σε συναντήσεις, 
διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις που αφορούν το επάγγελμα του μεταφραστή, και λειτουργεί ως γέφυρα 
μεταξύ του πανεπιστημίου και του επαγγελματικού στίβου. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και στηρίζει καινοτόμα 
προγράμματα που αναδεικνύουν τη μετάφραση, μέσω του ισχυρού δικτύου επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί 
ανάμεσα στα μέλη της. 
 
Η υπηρεσία μετάφρασης που παρέχουμε δωρεάν όλα αυτά τα χρόνια στα μέλη μας για τη μετάφραση ιατρικών 
φακέλων από και προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, αλλά και οι μεταφράσεις των εγγράφων που 
κάνουμε για λογαριασμό των μελών ασθενών μας για κατάθεση στον ΕΟΠΥΥ, αποκτά πλέον εγκυρότητα. Η επίσημη 
μετάφραση που ζητά ο ΕΟΠΥΥ από τους ασθενείς που μεταβαίνουν για θεραπείες στο εξωτερικό, η οποία γινόταν 
εξολοκλήρου από εμάς τους εθελοντές διοικητικούς υπαλλήλους του συλλόγου, συχνά δεν γινόταν αποδεκτή από 
τον ΕΟΠΥΥ παρόλο που δεν καλύπτονταν το υπέρογκο οικονομικό κόστος για την εκπόνηση τους από επαγγελματίες 
μεταφραστές. Με αυτή τη σημαντική συνεργασία για όλους εμάς, αποδεικνύεται απερίφραστα ότι στην Ελλάδα η 
ιδιωτική πρωτοβουλία εμπλουτισμένη από ανθρωπιά είναι αυτή που καλύπτει τις «ελλείψεις» του εθνικού 
συστήματος.  

 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  ΠΕΕΜΠΙΠ μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία: https://peempip.gr 
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