
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Στήν πρόταση νόμου «περί Διερμηνέων Συνεδρίων»). 

ίΐοός τη Βουλή των ‘Έ/Τλήιοιν

Μέ την τρόταση νόμου ποό προτείνουμε κατοχυρώνεται γιά 
πρώτη φορά τα επάγγελμα τsi Διερμηνέως Συνεδρίων.

Μέ το άρθρο 1 καθορίζεται ή έννοιατού διερμηνέως συν
εδρίων καί δίνεται σαφής ορισμός τού κύκλου τών εργασιών 
του. Me το îîio άρθρο καθιερώνεται ή άδεια άσκησης το3 
επαγγέλματος τού διερμηνέα.
.·' Μέ το άρθιρο 2 ορίζεται Pè ποιούς θά χορηγείται ή άδεια» 
ή σύνθετη τής Ειδικής ’Εξεταστικής ’Επιτροπής. -οίγπρν 
υποθέσεις συμμετοχής στις· εξετάσεις καί _ θεσπίζεται σαό 
υποχρεωτική γιά την άσκηση τοΰ έπεογγέλματος ή απόκτηση 
δελτίου ταυτότητος.

Με το άρθρο 3 καθορίζονται τά ειδικότερα καθήκοντα 
καί ο: υποχρεώσεις των διερμηνέων και οΐ σχετικές διοικη- 
τικές κυρώσεις.

Με το άρθρο 4 προδλέπονται ποινές στοάς άσκοΰντε; το 
επάγγελμα χωρίς τη νόμιμη άδεια.

’Αθήνα, 10 ’Ιουνίου 1982 .·....

Οί πρατείνοντες Βουλευτές

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΠΟΣ. ΜΑΡΙΑ ΑΑΜΑΝΑΚΗ. ΓΡΗΓΟ
ΡΗΣ ΦΑΡΑΚΟΣ: ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΨΗΛΑΝΤΗ, ΔΙΑ
ΜΑΝΤΗΣ ΜΑΤΙ ΟΔΟΓΛΟΤ

.:·.ν ·. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ.·
Πίερί Διερμηνέων Συνεδρίων.

'Αρθρο 1.......
Ορισμός — ΊΑδεια έτσαγγέλματος.

I. «Διερμηνέας Συνεδρίων» κατά την έννοια τοΰ παρόν
τος είναι ό άσκων προφορική μετάφραση όποιουδήποτε τύπου, 
δηλαδή ταυτόχοονη διερμηνεια με ή χωοίς ακουστικό σύστη
μα (SIMULTANEE CHUCHOTLACÆ) ή διαδοχική διερ- 
μηνεία (CONSECUTIVE) σέ δημόσιες εκδηλώσεις, όπως 
διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις. προσφωνήσεις, 
συνεντεύξεις τύπου, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμ
ματα.

2. Ή άα/.ηιη τοΰ επαγγέλματος τοΰ διερμη/εως επτ 
πεται μόνο κατόπιν άδειας χορηγούμενης άπό τό Κράτος 
τά τις διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου. Ή άδεια ισχύει 
ολόκληρη τη χώρα.
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'Αρθρο 2.
Προϋποθέσεις χορήγησης άδεοας.

1.. Ή άδεια άσκησης τοΰ επαγγέλματος τού διερμηνέως 
συνεδρίων χορηγείται:

α. σε 'Ελληνες ή αλλοδαπούς ίγκαπαιτημένους στην 'Ελ
λάδα,

■ί. σε Έλληνες ή αλλοδαπούς κατέχοντες την Ελληνική 
σά γλώσσα εργασίας, εγκατεστημένους στήν αλλοδαπή, με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

2. α. Ή άδεια παρέχεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής 
σέ εξετάσεις ενώπιον ειδικής έπιτροιπής άπό 8 μέλη οριζό
μενα με απόφαση τοΰ Υπουργού Προεδρίας ^Κυβερνήσεως, τά

1. 'Ενα μέλος τοΰ διδακτικού προσωπικού της Σχολής 
Διερμηνέων τοΰ ΚΕΜΕΔΙ. υποδεικνυόμενο άπό τό διευθυν
τή αύτοΰ.

2. Δύο άπό τά μέλη στήν 'Ελλάδα τής Διεθνούς Ένωσης 
Διερμηνέων ΑΠΟ εκλεγόμενα μέ κλήρωση άπό την έπετη-

ρ δα τής ΑΠΟ στά γραφεία τεϋ. Π ανελλ-ήνιου Σ-υλλόγου: ά 
ερμηρέων Συνεδρίων. ςωίγ.μ·: ■ ,ί > .ir.trc icxpi ·-<.

3. Πέντε πρόσωπα οριζόμενα άπό τό Δ.Σ. τού II ανελλ 
νικ» Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων σύμφωνα μέ είϊτ 
κανονισμό, πού θά έγκριθεί,,.άπό ,τή ,Πενικιή Συνέλευση τι 
μελών αντού. . - ι

6. Κάθε μέλος τής εξεταστικής επιτροπής ..σεμ-μετέ/; 
σ αυτήν με μια μΐίνο άπό τις πάρχκίατω ιδιότητες..

γ. Ή σύνθεση τής εξεταστικής έπιτρνπής «ίν» κάθε σ 
ρά τέτοια, ώστε δύο τουλάνιττί άπατούς διερμηνείς-μ-όέ! 
αύτής νά κατέχουν σε ίση ή Κύτερηίχαγγελματικήόάθμ 
δα (σύμφωνα μέ τη ταξινόμησή Α^-Β^-χΓ τής ΑΙΪΟ) Ρκά 
μία άπό τις εξεταζόμενες 'γλώσσες ■τών’.'ύίσοψηφίων^τείρερι

δ. Οι γλωσσικοί συνδυασμοί τών ύποψήφιών1 2· κοίνόπόιουντ 
γιά τό σκοπό αυτό σέ όλα τά σώματα άπό τά όποια προόρχρ 
τα> τά μέλη τής έξεταστική; επιτροπής σύμφωνα με τά π 
ραπάνω. Σέ περίπτωση αδυναμίας κάλυψης στό ακέραιο τ 
προϋπόθεσης τής προηγεσμένης παραγρβφου, διορίζονται συ 
πληρωματικά μέλη τής εξεταστικής έπιτροπής άπό το 
διερμηνείς μέλη τής AIIC.

-- 3. Δικαίωμα-συμμετοχής-στις εξετάσεις, έχουν :____
α. Οί κάτοχοι τών τυπικών προσόντων τής παραγρ. 4 ι 

παρόντος άρθρου εφόσον έχουν συμπληρώσει περίοδο μα-! 
τέίας τουλάχ:μιο 50 ημερών κατά τή διάταξη τής παρ 
,γράφου 5 τοΰ παρόήτος άρθρου, καί

β. Οι εχοντες τίς προϋποθέσεις τής μεταβατικής διάταξ 
τής παρ. 6.

4. Τυπικά προσόντα:' α) Δίπλωμα πανεπιστημιακής ιη 
λής διερμηνέων τής ημεδαπής ή αλλοδαπής ή β) Πτμ 
άλλης πανεπιστημιακής σχολής τής ημεδαπής ή άλλοδαπ 
καί πιστοποιητικό κε>:ί επιτυχούς άσκησης στή διερμηνι
(SIMULTANEE καί CONSECUTIVE) διάρκειας του) 
χιστο 6 μηνών μέ έπίίλεύη τ αί εγγύηση δύο τουλάχιστο 
παγγελματιών διερμηνέων.

5. Μαθητεία: Πρίν τήν προσέλευσή τους στις έξετάσ; 
γιά απόκτηση τής άδειας άσκησης τοΰ επαγγέλματος, οί λ 
ψήφιοι όφει'λουν νά έχουν συμπληρώσει. 25 ημέρες μαθητεί: 
δηλαδή νά έχουν συμμετάτχει χωρίς αμοιβή σάν ΰπεράριθι 
σέ ομάδες διερμηνέων κάτω άπό τήν έποπτεία καί εύθί 
έπαγγελματιών διερμηνέων γΓά 25 ημέρες εργασίας.

• Σά χρόνος μαθητείας μπορούν νά ύπολογισθοϋν οι ήμέρ 
εργασίας μέ τητ) ιδιότητα τοΰ διερμηνέως στήν ημεδαπή π; 
τή δημοσίευση τοΰ παρόντος ή στήν αλλοδαπή όποτεδήπο 
Ό Πανελλήνιος Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων είναι ύ 
χρεωμένος νά μεριμνά γιά τή; ένταξη σέ ομάδες διερμηνέ 
τών υποψηφίων πού θά υποβάλλουν σχετική αίτηση προκει; 
νου νά συμπληρώσουν τίς 25 μαθητείας.

6. Μεταβατική διάταξη: Μπορούν νά προσέλθουν σ
εξετάσεις γιά απόκτηση τής άδειας οί έχοντες άποδεδειγ, 
να συμπληρώσει 50 ημέρες εργασίας σά διερμηνείς συνεδρί 
κατά τήν ημερομηνία δημοσίευσης τού παρόντος, άνεξάρτη 
άπό τυπικά προσόντα.

7. Τήν άδεια άσκησης τού επαγγέλματος τού διερμηνέ 
συνεδρίων μπορούν νά πάρουν μέ αίτησή τους χωρίς ΰποχρ: 
ση συμμετοχής στις εξετάσεις τά πρόσωπα τής παρ. 1 · 
άρθρου 2. εφόσον αποδείξουν ότι:

α. Είναι μέλη τής AIIC, ή
Î. 'ΕΙχουν ϋποστεΐ μέ επιτυχία τίς εξετάσεις οργάνων Δ 

θνών ’Οργανισμών. · Λ

8. Ή άδεια άσκησης τού επαγγέλματος ισχύει μόνο · 
τούς γλωσσικούς συνδυασμούς γιά τούς οποίους έκδόθηκε ; 
διερμηνέας πού εργάζεται σέ άλλους συνδυασμούς ασκεί 
επάγγελμα παράνομα.

9. Στούς κατόχους άδειας άσκησης τού επαγγέλματος ; 
ρηγείτα: δελτίο τχυτότητας χωρίς τό όποιο απαγορεύεται


