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Πως μπορείτε να γίνετε μέλος: 

Συμπληρώνοντας την απαραίτητη αίτηση  εγγραφής, 

στην Γραμματεία της Ένωσης η οποία λειτουργεί σε 

όλες τις εκδηλώσεις.  Εναλλακτικά, στην ιστοσελίδα 
της Ένωσης (www.ipms-hellas.gr). 

 
Επιπλέον απαιτείται καταβολή του Εφάπαξ Τέλους 

Εγγραφής που είναι 5 ευρώ και της Ετήσιας Συνδρο-

μής που είναι (κατά την έκδοση του παρόντος): 
35 Ευρώ για τους κατοίκους της Αττικής και 

30 Ευρώ για τους κατοίκους της υπόλοιπης Ελλάδος. 
 
Ισχύει ειδική μειωμένη τιμή για ανέργους με την     
επίδειξη της κάρτας ανεργίας εφόσον η εγγραφή γίνει 
αυτοπροσώπως στην γραμματεία. 

Φωτογραφίες από μοντέλα μελών μας 

Οι εθελοντές μας της 33ης Έκθεσης/Διαγωνισμού (2014) 



IPMS Hellas 

και βιβλία από όλο τον κόσμο, πάντοτε στη διάθεση των με-
λών, που μπορεί να καλύψει βιβλιογραφικά και τον πιο απαιτη-
τικό μοντελιστή. 

 Το περιοδικό "Νέα της IPMS" που εκδίδεται από την Ένωση 
και διανέμεται δωρεάν στα μέλη. Με πλούσιο και πολλές φορές 
σπάνιο και αποκλειστικό υλικό και εικονογράφηση, άρθρα που 
διακρίνονται για την απόλυτη ιστορική ακρίβειά τους και πρω-
τότυπη, ενδιαφέρουσα ύλη με έμφαση στην Ελληνική θεματο-
λογία. 

 Τη δυνατότητα πώλησης, ανταλλαγής ή αγοράς κιτ, χάρη στα 
παζάρια που διοργανώνονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 
Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους νέους να προμηθευτούν κιτ σε 
εξαιρετικά οικονομικές τιμές, αλλά και στους παλιότερους να 
αποκτήσουν επιτέλους τα σπάνια κιτ που έψαχναν. 

 Τη δωρεάν συμμετοχή σε προβολές video, slides, και παρουσι-
άσεις ειδικού ενδιαφέροντος που οργανώνονται στα γραφεία 
της ένωσης. 

 Τη δωρεάν συμμετοχή σε σεμινάρια, 
από καταξιωμένους διεθνώς μοντελισ-
τές, που αποσκοπούν στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων των μελών. 

 Ειδικές εκπτώσεις που κατά καιρούς 
παρέχουν στα μέλη καταστήματα και εταιρείες, καθώς επίσης 
και τις ειδικές τιμές με τις οποίες η IPMS κατ' αποκλειστικότητα 
διανέμει διάφορα μοντελιστικά είδη. 

Σαν ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, η IPMS (Hellas), χρειάζεται 
τόσο την οικονομική ενίσχυση των συνδρομών, αλλά κυρίως την 
εθελοντική συμμετοχή των μελών και των φίλων της, για να μπορέ-
σει να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στο χώρο του μον-

τελισμού.  
Γίνε λοιπόν και εσύ μέλος 
της IPMS Ελλάδος για να 
βοηθήσεις στη συνέχεια του 
έργου της. 

Ο μοντελισμός είναι ένα hobby, το οποίο προσφέρει διασκέδαση, 
γνώσεις, ανάπτυξη της επιδεξιότητας και της φαντασίας σε εκα-

τομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Η Διεθνής Ένωση Πλαστικομοντελιστών (IPMS - International 
Plastic Modelers Society), είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αρχα-
ιότερος και μεγαλύτερος σύλλογος για τους ασχολούμενους με το 

μοντελισμό. 

Η ιστορία της IPMS ξεκίνησε το 1963 από την Αγγλία. Δημιουργή-
θηκε από μοντελιστές οι οποίοι διαπίστωσαν πως μέσω της συνα-
ναστροφής και σύσφιξης σχέσεων με άλλους μοντελιστές, της 
ανταλλαγής τεχνικών και ιστορικών πληροφοριών, εικαστικών 
απόψεων, αλλά και μέσω της άμιλλας και του συναγωνισμού, 
τόσο οι ίδιοι όσο και το hobby τους δεν θα μπορούσαν παρά να 

βγουν κερδισμένοι. 

Γρήγορα η ιδέα αυτή εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο με απο-
τέλεσμα να υπάρχουν σήμερα πάνω από 40 εθνικά παραρτήματα. 
Τα παραρτήματα αυτά, παρότι είναι διοικητικά ανεξάρτητα, θεω-
ρούνται όλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Για το λόγο αυτό, τα μέλη 
κάθε εθνικού παραρτήματος, έχουν τα ίδια προνόμια μέλους της 
IPMS, σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από οποιοδή-

ποτε εθνικό παράρτημα, σε ολόκληρο τον κόσμο.  

H IPMS Ελλάδος, που είναι παράρτημα της IPMS στη χώρα μας, 
ιδρύθηκε το 1981 από μία ομάδα Ελλήνων μοντελιστών, με σκοπό 
την προώθηση και ανάπτυξη του μοντελισμού. Είναι ο αρχαιότε-
ρος και μεγαλύτερος σύλλογος μοντελιστών στην Ελλάδα, με μέλη 
από όλη τη χώρα που αγαπούν τον μοντελισμό, την ιστορία, την 

ιστορική έρευνα και την τεχνολογία. Από το 1981 μέχρι σήμερα, 
η  IPMS Ελλάδος αναπτύσσεται συνεχώς προσφέροντας αδιά-
λειπτα της υπηρεσίες της στα μέλη της αλλά και σε όλους τους  
Έλληνες μοντελιστές. Είναι Σωματείο μη Κερδοσκοπικού Χαρα-
κτήρα, αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο και διοικείται από 

Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο  από τα μέλη (κάθε διετία). 

 

Η αποδοχή του χόμπι και η καταξίωσή του στο ευρύτερο κοινό, η 
συχνή προβολή του στα ΜΜΕ, η μεγάλη ανάπτυξη των καταστη-
μάτων που σχετίζονται με τον μοντελισμό και η τεράστια ποικι-
λία ειδών που αυτά προσφέρουν, αλλά και η συνεχής βελτίωση 
της ποιότητας των μοντέλων των Ελλήνων μοντελιστών  (η οποία 
πολύ συχνά επιβεβαιώνεται με διεθνείς διακρίσεις), αποτελούν 
απόδειξη της σημαντικής συμβολής της IPMS Ελλάδος στον 

χώρο του μοντελισμού στη χώρα μας. 

Τι μπορεί να προσφέρει στον Έλληνα μοντελιστή η IPMS 
Ελλάδος. 
Πιστεύουμε πως η ομαδικότητα, η συμμετοχή και η άμιλλα, είναι 
αυτά που οδηγούν στην εξέλιξη και ανάπτυξη κάθε ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, και η σημαντι-
κότερη προσφορά της IPMS στα μέλη της. 
Παράλληλα όμως η Ένωση προσφέρει στα μέλη της: 

 Τη δωρεάν συμμετοχή στην ετήσια έκθεση/διαγωνισμό, το 
μεγαλύτερο μοντελιστικό γεγονός της χρονιάς στην Ελλάδα, 
που διοργανώνει η IPMS Ελλάδος εδώ και 34 χρόνια. Επί-
σης, σαν μέλος της διεθνούς κοινότητας, δωρεάν συμμετοχή 
σε οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό διοργανώνεται από οποια-
δήποτε εθνική IPMS, σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 Την εξαιρετικά πλούσια βιβλιοθήκη της, με χιλιάδες περιοδικά 


