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Δυνατότητα συμπλήρωσης και στη 
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Είμαι σε καθεστώς
  πλήρους απασχόλησης
  μερικής απασχόλησης

  Αυτοαπασχολούμενος
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  Εκπαιδευόμενη/-ος    Διπλή φοίτηση    Φοιτήτρια/-ης 
  Μαθήτρια/-ής    Απασχολούμενη/-ος στις διακοπές

έως:από:

εάν φοιτήτρια/-ής, Ίδρυμα:

Δανείζουσα επιχείρηση:

  μερικής απασχόλησης ενόψει συνταξιοδότησης-φάση εργασίας
  μερικής απασχόλησης ενόψει συνταξιοδότησης-φάση απαλλαγής

Επιχείρηση/Μονάδα απασχόλησης Τ.Κ.   Τόπος   

Αριθμός εργαζομένου/προσωπικού Κέντρο κόστους

  Δανειζόμενος εργαζόμενος      με σύμβαση      ορισμένου χρόνου
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ης Υπεύθυνη/-ος (επώνυμο, όνομα) ή ομάδα 

στρατολόγησης νέων μελών

Αριθμός μέλους υπεύθ. στρατολόγησης

μέσες μηνιαίες
μεικτές αποδοχές   

Εισφορά μέλους

Προσχώρηση: Με την παρούσα προσχωρώ στο συνδικάτο της IG Metall και αποδέχομαι το καταστατικό του. 
Βεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και το ότι έλαβα γνώση της σημείωσης περί προστα-
σίας δεδομένων της IG Metall.

Πάγια εντολή άμεσης χρέωσης (SEPA) (επαναλαμβανόμενες χρεώσεις): Αριθμός  
αναγνώρισης πιστωτή της IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, Αναφορά εντολής:  
ΑριθμόςΜέλους01
Εξουσιοδοτώ την IG Metall να εισπράξει την προβλεπόμενη από το καταστατικό εισφορά 
μέλους. Ταυτόχρονα, δίνω εντολή στο πιστωτικό μου ίδρυμα να χρεώνει τον λογαριασμό 
μου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που λαμβάνει από την IG Metall. Σημείωση: Μπορώ 
εντός οκτώ εβδομάδων, αρχής γενομένης από την ημερομηνία χρέωσης, να αιτηθώ την 
επιστροφή του ποσού που χρεώθηκε. Συγχρόνως, ισχύουν οι προϋποθέσεις που έχω συμ-
φωνήσει με το χρηματοπιστωτικό μου ίδρυμα. Θα ενημερώσω άμεσα την IG Metall σχετικά 
με τροποποιήσεις των στοιχείων μου.

Προστασία δεδομένων: Τα δεδομένων των μελών χρησιμοποιούνται μόνο όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Τα 
προσωπικά μου δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται από την IG Metall και συνδικαλι-
στικούς εκπροσώπους εμπιστοσύνης της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστα-
σία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ-ΕΕ) και του Γερμανικού Δικαίου Προστασίας Δεδομένων (BDSG) για την αιτιολόγηση και 
τη διαχείριση της ιδιότητάς μου ως μέλος. Περισσότερα για την προστασία δεδομένων στη διεύθυνση:  
www.igmetall.de/datenschutz.

Η εισφορά μέλους ανέρχεται στο 1% των μέσων μηνιαίων 
μεικτών αποδοχών. Φοιτήτριες/-ές και μαθήτριες/-ές χωρίς  
απασχόληση πληρώνουν 2,05 ευρώ. Δικαίωμα επί των 
παροχών υφίσταται έναντι της εισφοράς βάσει καταστατικού.

Τόπος/Ημερομηνία/Υυπογραφή

εκ των οποίων 1 % εισφορά μέλους =
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