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Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων ∆ιερµηνέων του 
Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α’87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «∆οµή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών 
Ιδρυµάτων» (Α’ 173) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 (Α’ 206). 
β) Του άρθρου 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/1995 (Α’ 156). 
γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α’ 37) όπως αυτό προσετέθη µε το άρθρο 27 του ν. 
2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38). 
 
Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/22875/31.10.2001, «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β’ 1480). 
Την αριθµ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµικών» (Β’ 1485). 
Τη γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστηµίου (9/6.4.2001). 
Το γεγονός ότι δε γνωµοδότησε το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώµη τους 
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε το αριθµ. Β1/257/30.5.2001 και ότι έχει 
παρέλθει άπρακτη προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982. 
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού, δεν προκαλείται δάπανη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού και 
Την 67/2003 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: 

 
Άρθρο 1 

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση τη µετάφραση ή τη διερµηνεία, οι οποίο ορίζονται αντιστοίχως και ως 
«πτυχιούχοι µεταφραστές» ή «πτυχιούχοι διερµηνείς», έχουν, ως εξειδικευµένοι επιστήµονες όλα 
τα εδάφια και τη δυνατότητα (ι) της µεταφοράς, µέσω της τεχνικής της µετάφρασης ή της 



 

 

διερµηνείας, κάθε είδους κειµένων ή οµιλιών, ιδίως δε από άποψη τεχνικής, νοµικής, οικονοµικής ή 
πολιτικής από την ελληνική γλώσσα προς µια ή περισσότερες από τις άλλες γλώσσες τις οποίες 
διδάχτηκαν υποχρεωτικώς κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως και (ιι) της αντιµετώπισης 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά προβληµάτων τεκµηρίωσης αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν 
κάθε φορά. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι µεταφραστές  έχουν ως κύρια επαγγελµατική ενασχόληση τη 
µετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων (δηµοσίων 
και ιδιωτικών) ή άλλων κειµένων για λογαριασµό οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής ή τρίτου, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ευθυνόµενοι για την εγκυρότητα του περιεχοµένου τους και 
τη συµµετοχή τους σε ερευνητικές οµάδες για τη µελέτη και έρευνα θεµάτων που σχετίζονται µε τη 
µετάφραση, είτε ως νοηµατική διαδικασία, είτε ως τελικό αποτέλεσµα. Αντιστοίχως, οι πτυχιούχοι 
διερµηνείς έχουν ως κύρια επαγγελµατική ενασχόληση τη διερµηνεία, όπου και όταν αυτή κρίνεται 
απαραίτητη, και τη συµµετοχή τους σε ερευνητικές οµάδες για τη µελέτη και έρευνα θεµάτων που 
σχετίζονται µε τη διερµηνεία, είτε ως νοηµατική διαδικασία, είτε ως αποτέλεσµα. 
α) Οι πτυχιούχοι µεταφραστές και οι πτυχιούχοι διερµηνείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σύµφωνα 
µε τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
β) Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς οργανισµούς όπως 
ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συµβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο 
ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ, σε εθνικούς φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα όπως οι δηµόσιες 
υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα µέσα ενηµέρωσης, οι δηµοσιογραφικοί οργανισµοί, τα διεθνή 
πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις. 

 
Άρθρο 2 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγµατος. 
 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2002 
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