
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στήν πρόταση νόμου «περί Διερμηνέων Συνεδρίων». 

Πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

Με την πρόταση νόμου πού προτείνουμε κατοχυρώνεται γιά 
"ώτη σοσά T9 έπάγγελμα τού Διερμηνέως Συνέδριων.

Μέ τό άρθρο 1 καθορίζεται ή εννοια_ τοϋ διερμηνέως 
συνοδειών y.at δίνεται σαφής ορισμός τοϋ ■/-ΰν.λου τών εργα- 
::ών τον. Μέ τό ίδιο άρθρο καθιερώνεται ή άοεια άσκησης 
τοϋ έπαγγέλματος τοϋ οιερμηνεως. t

—πΜέ το άρθρο 2 ορίζεται τέ ποιούς θα χορηγείται η 
άδεια, ή σύνθεση τής Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής, οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και θεσπίζεται σχν 
ϋποχρεωτικ.ή για την άσκηση τοϋ οπαγγελματος ή άττοκτηση 
δελτίου ταυτότητες.

—ιΜέ τό άρθρο 3 καθορίζονται τά ειδικότερα καθήκοντα 
και ο! ύπν/σεώσεις τών διερμηνέων και ο! σχετικές οιοικη- 
τικ.ές κυσώσεις.

__ Μέ τό άρθρο 4 -ροίλέ-ονται ττοινες στους άσκοϋντες
τό έπάγγελμα χωρίς τή νόμιμη αοεια.

Αθήνα, 18 Αύγουστον 1981 

Οΐ προτείνοντες βουλευτές

Κώστας Κάππος, Μαρία Δαμχνά/.η, Γρήγορης Φαράκι.ς, 
Νίκχνδρος Κεπέσης. Διαμαντής Μχυροδόγλου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί Διερμηνέων Συνεδρίων.

Άρθρο 1.

'Ορισμός—'Αδεια επαγγέλματος.

1. «Διερμηνέας Συνεδρίων» κατά την έννοια τοϋ παρόν
τος είναι ό .ασκών προφορική μετάφραση όποιουδήποτε τύπου, 
δηλαδή τχυτόχσονη διερμηνεία μέ ή χωρίς ακουστικό σύστημα 
iSDIULTANEE. CHUCHOTAGE) ή διαδοχική διερμη- 
νεία (CONSECUTIVE) σέ δημόσιες εκδηλώσεις, όπως 
διασκέψεις. συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, προσφωνήσεις, 
συνεντεύξεις τόσου, τηλεοπτικά καί ραδιοφωνικά προγράμ
ματα.

2. Ή άσκηση τοϋ έπαγγέλματος τοϋ διερμηνέως συνο
δειών επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας χορηγούμενης άπό το 
Κράτος κατά τις διατάσεις τοϋ παρόντος νόμον. Ή άδεια 
ισχύει γιά ολόκληρη τή χώρα.

Ά?-3ρο 2.

Π ροϋποθέσεις χορήγησις άδειας.

1. Ή άδεια άσκησης τού έπαγγέλματος τοϋ διερμηνέως 
συ ν ε δ ρ ί ω ν χορ η-γεΐται:

α) σέ Έλληνες ή άλλοδατούς εγκατεστημένους στην 'Ελ- 
«. 'Ν 
λ ΊΖ 2.

?) σε Έλληνες ή αλλοδαπούς κατέχοντες την Ελληνική 
σάν γλώσσα εργασίας, έγκαταστημένονς στήν άλλοδατή μέ 
τις ταρακάτω προϋποθέσεις:

2. α. 'Η άδεια ταρέχεται κατότιν επιτυχούς συμμετοχής 
σέ έςετάσεις ένώτιον ειδικής επιτροπής άτό 8 μέλη οριζό
μενα μέ απόφαση τοϋ Υπουργού Προεδρίας Κυίερνήσεως, τά 
- ς η ^ ·

1. "Ενα μέλος τοϋ διδακτικού προσωπικού τής Σχολής 
Διερμηνέων τοϋ ΚΕΜΕΑΙ, υποδεικνυόμενο άπο τό διευθυντή 
χύτου.

2. Δύο άτό τά μέλη στήν Ελλάδα τής Διεθνούς Ένωσης 
Διερμηνέων AIIC εκλεγόμενα μέ κλήρωση άτό την έτετηρί- 
δα τής AIIC στά γραφεία τού Πανελληνίου Συλλόγου Διερ
μηνέων Συνεδρίων.

3. Πέντε τρόσωτα οριζόμενα άτό τό Δ.Σ. τοϋ Πανελλή
νιου Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων σύμφωνα μέ ειδικό Κα

νονισμό. τού θά εγκρίνει άτό τή Γενική Συνέλευση τών με
λών αύτοϋ.

,3) Κάθε μέλος τής εξεταστικής έτιτροτής συμμετέχει 
σ’ αυτήν μέ μία μόνο άτό τις παραπάνω ιδιότητες.

γ) Ή σύνθεση τής εξεταστικής έτιτροτής είναι κάθε 
σοσά τέτοια, ώστε δύο τουλάχιστον άτό τούς διερμηνείς— 
μέλη χύτης κατέχουν σέ ίση ή ανώτερη έπαγγελματ ν.ή pal μ 
δα (σύμεωνα μέ την ταξινόμηση Α—Β—Γ τής AIIC 
κάθε μία άτό τις εξεταζόμενες γλώσσες τών υποψηφίων.

δ) Οι γλωσσικοί συνδυασμοί τών ύτοψηείων κοινοποιούνται 
γιά τό σκοπό αυτό σέ όλα τά σώματα άπό τά όποια προέρχον
ται τά μέλη τής εξεταστικής έτιτροτής σύμεωνα μέ τά 
παραπάνω. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης στο ά/.εραιο 
τής προϋπόθεσης τής προηγούμενης παραγράφου, διοσίζοντα: 
συμπληρωματικά μέλη τής εξεταστικής έτιτροτής άττό τούς 
διερμηνείς μέλη τής AIIC.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν:
α) Οι κάτοχοι τών τυπικών προσόντων τής παραγο. 4 τοϋ 

παρόντος άρθρου έςόσον έχουν συμπληρώσει περίοδο μαθη
τείας τουλάχιστον 50 ημερών κατά τή διάταξη τής ■παρα
γράφου 5 τού παρόντος άρθρου, καί

β) Οί έχοντες τις προϋποθέσεις τής μεταβατικής διάτα
ξης τής παραγράφου 6.

4. Τυπικά προσόντα: α) Δίπλωμα πανεπιστημιακής σχο
λής διερμηνέων τής ημεδαπής ή άλλοδαπής ή β) Πτυχίο 
άλλης πανεπιστημιακής σχολής τής ημεδαπής ή άλλοδαπής 
και πιστοποιητικό περί επιτυχούς άσκησης στή διεομηνεία
(SLMULTANEE καί CUNSECUTIVE) Νάρκειας' τουλά
χιστον 6 μηνών με επίβλεψη καί εγγύηση δύο τουλάχιστον 
έπιγγελματιών διερμηνέων.

5. Μαθητεία: Π.ρίν τήν προσέλευσή τους στις εξετάσεις 
γιά απόκτηση τής άδειας άσκησης τοϋ επαγγέλματος, οΐ 
υποψήφιοι οφείλουν νά έχουν συμπληρώσει 23 ημέρες μαθη
τείας, δηλαδή νά έχουν -υμμετάσχει χωρίς άμοιβή σάν υπε
ράριθμοι σέ ομάδες διερμηνέων κάτω άπό τήν έποπτεία καί 
εύ-θύνη έπαγγ-ελματιών διερμηνέων γιά 25 ημέρες έργασίας.

Σάν χρόνος μαθητείας μπορούν νά ϋπολογισθοΰν οί ημέρες 
έργασίας μέ τήν ιδιότητα τοϋ διερμηνέως στήν ημεδαπή πριν 
τή δημοσίευση τού παρόντος ή στήν άλλοδαπή οποτεδήποτε. 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων είναι 

ύποχρεωμένος νά μεριμνά γιά τήν ένταξη σέ ομάδες διερμη
νέων τών υποψηφίων πού θά υποβάλλουν σχετική αίτηση προ- 
κειμένου νά συμπληρώσουν τις 25 ήμερες μαθητείας.

6. Μεταβατική διάταση: Μπορούν νά προσέλθουν στις 
έςετάσεις γιά απόκτηση τής άδειας οί έχοντες άποδεδειγμέ- 
να συμπληρώσει 50 -ήμερες έργασίας σάν διερμηνείς συνε- 
δρίων κατά τήν ημερομηνία δημοσίευσης τού παρόντος, ανε
ξάρτητα άπό τυπικά προσόντα.

7. Τήν άδεια άσκησης τοϋ επαγγέλματος τοϋ διερμηνέως 
συνεδρίων μπορούν νά πάρουν μέ αίτηιή τους χωρίς ύπ;- 
χρέωση συμμετοχής στις εξετάσεις τά πρόσωπα τής παραγρ. 
1 τοϋ άρθρου 2, εφόσον αποδείξουν ότι;

α) Είναι μέλη τής AIIC, ή
3) Έχουν ύποστεί μέ επιτυχία τις έςετάσεις οργάνων 

Διεθνών οργανισμών.
8. Η άδεια άσκησης τοϋ έπαγγέλματος ισχύει μόνο γιά 

τούς γλωσσικούς συνδυασμούς γιά τούς όποιους έκδόθηκε καί 
διερμηνέας πού έργάζεται σέ άλλους συνδυασμούς άσκεί τό
επαγγε/.ιεα πασανοαα.

9. Στούς κατόχους άδειας άσκησης* τοϋ έπαγγέλματος 
χορηγείται δελτίο ταυτότητας χωρίς τό όποιο, άπαγορεύετα: 
ή προσφορά όποιασδήποτε υπηρεσίας πού έμπίπτει στον κύκλο 
τών αρμοδιοτήτων τοϋ διερμηνέως συνεδρίων.

Άρθρο 3.

Υποχρεώσεις τών διερμηνέων καί κυρώσεις.

Μέ απόφαση τοϋ Υπουργού Προεδρίας πού θά έκδοθεί 
ύστερα άπό πρόταση τοϋ οικείου σωματείου καί θά δημοσιευ- 
θεί στήν Εφημερίδα τής Κυβέρνησης μέσα σέ ένα χρόνο άπό


