ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
"Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «πε:ϊ ίδρύσεως Κέντρου Μετχφράσεωε καί διερμηνείαε εν Κέρκυρα».
Ιΐι,ός τι,ΐ' Bov/.ijv τιϋ>' ’E/.'/.t)ιων

ΓΕΝΙΚΑ :
1. Ή σημειωθεϊσα από τής μεταπολιτεύσεων τό. .1 !.<71
;χ-όχίχ άναπτυξις των Λ'.εθνών σχέσεων τής χώρα:,
ίδιαιτέρο/ς δέ μετά τήν άναληφΟεϊσαν ύπό τής Κυβερνήσει»;
έντονον προσπάθειαν πρό: ίπιτάχυνσι·/ τής εντάξεων τής
•/ώεαε εις νήν Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα. κατέ
στησαν άναγκαί::/ ·Υην δημιουργίαν ενός σώματος μεταφρα
στών
διερμηνέων. ::ί όποιοι τέραν τής γενικωτέραν
••λωσσικής καταρτίσεις καί εκπαιδεύσπος εις το έργυν τής
άεταοράσεως καί τής διερμηνείας Οά συνδυάζουν τήν υψηλήν
διανοητικήν ικανότητα με το πολύπλευρον εύρος -"ιώσεων
τά ότοΐα είναι αναγκαία διά τήν επιτυχή άσκησιν των κα
θηκόντων αυτών έτί ανώτατου έπιπέου. Τοϋτο θά έξασφαλίση τήν ομαλήν επικοινωνίαν τών διαφόρων φορέων, τόσον
τοΰ Δημοσίου όσον καί τοΰ ’Ιδιωτικού τομέως τών αντι
στοίχων φορέων τοΰ εξωτερικού εις τάς ποικίλας αύτώνσχέσε·ς.
2. "Οπως είναι γνωστόν μέχρι τοϋδε ή χώρα έστερεΐτο
ενός Ιδρύματος μέ αποστολήν τήχ δημιουργίαν εις τον τομέα
τούτον έςειδικευμένου Προσωπικού, αΐ δέ σχετικαί άνάγκαι
έκα/.ϋπτοντο κατά τό μέγιστόν αυτών μέρος διά τής χρησι
μοποιήσεων προσώπι»·/ έμπειρικώς καταρτισμένων εις τά
θέματα μεταφράσεο/φ καί διερμηνείας ή διά χρησιμοποιή
σεων προσωπικού έκπαιδευΟέντος εις τήν αλλοδαπήν, πράγμα
τό όποιον οδηγεί ώς είναι φυσικόν άφ’ ένός μέν εις -τήν αΰξησιν τοΰ κόστους τών ΰπ’ αυτών προσφερ υμένων ύπηρεσιών (λόγω τής προσαρμογής τής ΰπ’ αύτοϋ λαμβανομένης
άπο ζη μ ifό σε ως προς τά διεθνή (STAN DAR DS) άφ’ ετέρου
δε εις τήν εξαγωγήν συναλλάγματος.
3. Αί σημειθεϊσαι έξ άλλου εξελίξεις εις τήν τεχνολογίαν
τών μέσων μεταφράσεως εν συνδυασμώ προς τήν διεύρυνσιν
τών θεμάτων τά όποια καλύπτει τό εργρν τοΰ μεταφραστοϋ
καί τοΰ διερμηνέως εις τον Πολιτικόν, Οικονομικόν, Κοι
νωνικόν, Πολιτιστικόν κ.λ.π. τομείς κατέστησαν πολλαπλώς
άνχγκαίαν τήν ΰπχρξιν μιας τοιαύτης Σχολής, τοσούτω
μάλλον καθ’ όσον ούδεμία σχολή τοΰ ’Εξωτερικού εκπαιδεύει
μεταφραστές ή διερμηνείς εις τήν ‘Ελληνικήν γλώσσαν.
4. Διά τούς ανωτέρω λόγους τό 'Υπουργείου ’Εθνικής
Παιδείας καί Θρησκευμάτων ήχθη εις τήν άπόφασιν τής
ίδνύτνων τοΰ Κέντεου Μετασεάσεωε καί Διεομηνείας κατά
τό πεότΰπ·.ν τής εν Γενεύη ECOLE DE TRADUCTION
ΕΤ INTERPRETATION, καί νά φέ?η εις τήν Βουλήν τό
παρόν σχέδιο·/ Νόμου τοΰ όποιου αί είδικώτεραι ^διατάξεις
έχουν ώς ακολούθως :
Άρθρον 1.

λειτουργούν τμήματα καθοριζόμενα έκάστοτε διά κοινής
άποφάσεως τών 'Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, Προεδρίας Κυβερνήσεων και " Οικονομικών.
Είν τά. τμήματα ταϋτα προβλέπετχι όπως διδάσκωνται δύο
ή πλχίονεν.έκ τών γλωσσών ’Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής
καί Ελληνικής.
Άρθρον 3.
I- Τό άρθρον τοϋτο καθορίζει τόν κύκλον τών προσώπων
τά όποια δύνχντχι νά φοιτήσουν εις τήν Σχολήν Μεταφραστών
ώς επίσης καί εις τήν Σχολήν Διερμηνέινν.
2. Δτ αύτοϋ καθορίζεται σαφώς ότι εις τήν Σχολήν Διερ
μηνέων Οά έγγράφωνται μόνον απόφοιτοι τής Σχολής Μετα
φράσεως Κερκύρας ή ετερών ισοτυμων σχολών μεταφράσεως
τοΰ ίτίο/τερικοϋ, έφ’ όσον άναγ/ωρίζονται υπό τοΰ Υπουρ
γείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων ώς τοιαϋται.
3. 'Ομοίως διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπετχι καί ή
έγγραφή άλλο δχπών σπουδαστών ύπό τήν προϋπόθεσιν
ότι .γνωρίζουν άριστα τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν.
4. Διά τοΰ αύτοϋ άρθρου παρέχεται έπίσης ή δυνχτότης
όργχνώσεως ειδικών προγραμμάτων έκπαιδεύσεως διά λο
γαριασμόν άνεγνωρισμένων οργανισμών τής ημεδαπής ή
τής αλλοδαπής επί θεμάτων μεταφράσεως καί διερμηνείας.
3.
Γέλος διάλτου αύτοϋ άρθρου ορίζεται ότι εις τούς ππχιούχους έκατέρκν.τών Σχολών τούτων άπονέμεται πτυχίον.
Άρθρον 4.
1. Διά τού άρθρου τούτου καθορίζονται τά όργανα Διοι
κήσει»; τοΰ Κέντρου καί τό γενικόν πλαίσιον τών αρμοδιο
τήτων αυτών, ό τροπος διορισμού καί άναπληρώσεως χυτών
ώς καί τά τών αποδοχών τοΰ Γενικού Διευθυντοϋ.
2. Κατά τό ώς άνω άρθρον τά βασικά όργανα Διοικήσεως
τού Κέντρου είναι ή Επιτροπή Διοικήσεως, ό Γενικός Διευ
θυντής, οι ΔιευΟυνταί Σχολών, καί οί Προϊστάμενοι Τμη
μάτων. Διά τού αύτοϋ άρθρου ορίζεται καί ή σύνθεσις τής
’ Επιτροπής Διοικήσεως.
Άρθρον 5.
1. Τό άρθρον τοϋτο καθορίζει τάς θέσεις τοΰ άναγκαιούντος
διά τήν λειτουργίαν τού Κέντρου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οΰτω τό εκπαιδευτικόν προσωπικόν διχκρίνετχι εις καθη
γητής, επιμελητές καί· βοηθούς, κχθοριζομένων πρός τοϋτο
αντιστοίχων κλάδων.
2. Τό μισθολογικόν κλιμάκιο·/ εις τό όποιον κατατάσσονται
οί διοριζόμενοι καί ή περαιτέρω έξέλιξις τούτων καθορίζονται
εις υψηλά επίπεδα δοθέντων τών λίαν υψηλών προσό·/των,
τά όποια απαιτούνται διά τό προσωπικόν τοϋτο εις ολας
τάς κατηγορίας ώς καί τοϋ ΐδιχζούσης μορφής έργου τό
όποιον έπιτελοϋν.

3. ’ I I μισθολογική κλίμα; αυτών καθορίζεται έπί τη
βάσει τών προβλχπομένο/ν ύπό τοϋ άρθρου 49 τοΰ Ν. 309/
1976 «περί όργανώσεως καί Διοικήσεως τής Γενικής Έκπαιδεύτεος μισθολογικών κλιμακίο/ν, ενώ παραλά.ήλως
2.
Ή επιλογή τής πόλεως τής Κερκύρας ώς έδρας, όφνί- προβλέπετχι ή χορήγησιν εις τό Προσωπικόν τοϋτο τών
λεται κατά κύριον λόγον εις τάς πολιτιστικές παραδόσεις πάσης φύσεως επιδομάτων τών καταβαλλόμενο/ν εις τό δι
τής πόλεως αί όποΐαι συνδυάζονται άπολύτως πρός τούς
δακτικόν προσο>πικόν τών ΚΛΤΕΕ αντιστοίχων Θέσε ο; ν
σκοπούς τοΰ όπό ΐυρυσυν Κέντρου. Τό Κέντρον τοΰτο λόγω
καί βαθμών.
τής σημασίας ή όποια αποδίδεται εις τό εργον του υπάγεται
4. Τό άρθρον τοϋτο κατ’ έξαίρεσιν τών περί διορισμού
άπ’ ευθείας εις τό Υπουργείο·/ ’Εθνικής Παιδείας, τό δέ
ύπ’ αύτοϋ παρεχόμενου επίπεδον έκπαιδεύσεως καλύπτει δημοσίων υπαλλήλων διατάξεων, επιτρέπει τήν πλήρωσιν
μέχρι τριών έκ το>ν συνιστωμένων θέσεων επιμελητών
λίαν υψηλές άπχιτήσεις.
διά διορισμού έπί πενταετεϊ θητεία, δυναμένης ν’ άνανεοϋτχι,
αλλοδαπών έχόντων ώς μητρικήν γλώσσαν μίαν τών γλωσ...........
. Άρθρον 2.
σών Γαλλικής, ’Αγγλικής ή Γερμανικής καί γνωριζόντων
1. Τό άρθρον τοϋτο ρυθμίζει τά τής οργανωτικής οιαράριστα τήν ' Ελληνικήν γλώσσαν.
θρώσεως τοΰ Κέντρου καί τήν διάκρισιν τούτου κατά σχολάς
5. Ή βαθμολογική κλΐμαξ εις τήν όποιαν οί ανωτέρω
καί τμήματα. Βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου τό
Κέντρον άποτελεϊται έκ δύο διακεκριμένων μεταξύ των κατατάσσονται, άποκλείει τήν ύπ’ αυτών άσκησιν καθηκόν
των Δ/νσεως εντός τοϋ Κέντρου, πράγμα τό όποιον σημαίνει
Σχολών διετούς φοιτήσεων. Παρ’ έκάστη τών Σχολών τούτων
). Διά. τοΰ άρθρου τούτου ιδρύεται Κέντρον Μεταφράσεως
καί Διερμηνείας καί καθορίζεται ή φύση αύτοϋ, ώς Δημ.οσίας
υπηρεσίας καί προσδιορίζεται ό σκοπός του.

—

δτΓ ουτοί θ* ασχοληθούν άποχλειστικώς εί? έργα έχ-αιν
δεύτικών.·
6. Περαιτέρω λαμβάνεται μέριμνα υπαγωγής τούτων ε^ΐς
τάς ίσχυούσχς παρ' ήμϊν επί της πειθαρχικής καί υπηρεσιακής
έν νένει καταστάσεως τών υπαλλήλων ίσχυούσας διατάξεις.
Ωσαύτως λαμβάνεται μέριμνα διατηρήσεως τών κεκτημένων
ύπό τών ανωτέρω ’Ακαδημαϊκών τίτλων.
7. Διά τοϋ αύτοΰ άρθρου καθορίζονται τά προσόντα καί
ό τ'όπος επιλογής τοϋ εκπαιδευτικού προσωπικού. Οΰτω
δι’ άπαν τό προσωπικόν τίθεται ώς απαραίτητον προσόν
μεταξύ τών άλλων ή άρίστη γνώσις δύο τούλάχιστον έκ τών
ξένων γλωσσων Αγγλικής, Ρα/.Χικης καί Γερμανικής ως
καί ή επαγγελματική πείρα έπί θεμάτων Μετχφράσεως καί
Διερμηνείας.
8. Όμοίως διά τού άρθρου τούτου προβλέπεται ότι διά
την κάλυψιν ειδικών αναγκών άναφερομένων εις την διδα
σκαλίαν ή την παροχήν τεχνικών συμβουλών δύνανται νά
προσλαμβάνωνται ή νά μετακαλλώνται ειδικοί επιστήμονες
έκ τής ’Αλλοδαπής 'Ελληνες ή ξένοι..

2
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ίδρύσεως Κέντρου Μετχφράσεως
καί Διερμηνείας έν Κέρκυρα.
Άρ-ύφον 1
Ίδρυσις — Έδρα — Σκοπός.
1. Ιδρύεται_Κέντρον Μεταφράσεως καί Διερμηνείας
(ΚΕΜΕΔΙ) ώς Δημοσία Υπηρεσία ύπαγομένη άπ' εϋύείας
εις τό Ύπουργειον Ευνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων,
καί έχον ώς έδραν τήν πόλιν τής Κέρκυρας.
2. Σκοπός τοΰ ΚΕΜΕΔΙ είναι ή κατάλληλος γλωσσική
καί γενικωτέρα εκπαιδεύεις μεταφραστών καί διερμηνέων υψη
λής στάυμης, δυναμένων νά ασκήσουν το επάγγελμά πων έπί
διε-ύνούς επιπέδου.
Άρ-όρον 2.
Σχολαί — Τμήματα — Φοίτησις.
1. Τό ΚΕΜΕΔΙ περιλαμβάνει τάς έξής Σχολάς:

α) Σχολήν Μεταςραστών.
Σκοπός τού άρθρου τούτου είναι άφ’ ένός μέν ή κάλυψις
β) Σχολήν Διερμηνέων.
αναγκών τού Κέντρου εις διδακτικόν προσωπικόν, ιδία εις
2. Εις έκάττην Σχολήν περιλαμβάνονται δύο ή πλείονα
τάς περιπτώσεις έκείνας κατά τάς οποίας λόγω τού περιω_τμήματα γλωσσών, οριζόμενα διό αποφάσεων. τών .'Υπουργών
ρισμένου χρόνου τον όποιον καλύπτει ή διδασκχλ.ία-εσρτΕύνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Προεδρίας τής Ινυσμένων μαθημάτων δέν ένδείκνυται ό διορισμός τακτικού
όερνήσεως
καί Οικονομικών.
έκπαιδευτικού προσωπικού, άφ’ έτέρου δέ ή δημιουργία
Κατά
πάσαν
περίπτωσιν περιλαμβάνονται τμήματα εις τά
ευκαιριών μετακλήσεως Ελλήνων καί ξένων έκ τής ’Αλλο
οποία
διδάσκονται
δύο ή πλείονας έκ τών γλωσσών ΆγγΛίδαπής προς διδασκαλίαν ή παροχήν συμβουλών, ώστε τό
κής, Γαλλικής. Γερμανικής καί Ελληνικής,
Κέντρον νά διατηρή την' στάθμην έκπαιδεύ έως εις τά
3. Ή φοίτησις εις έκάστην Σχολήν είναι διετής.
έκάστοτε ίσχύοντα διεθνή πρότυπα.
“Ap-S;ov 3.

“ΑρΟρον 6 καί 7.
Τά άρθρα ταύτα προβλέπουν τήν σύστασιν τών αναγκαίων
διοικητικών υπηρεσιών διά τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν
τού Κέντρου καί τούς προϊσταμένους έκάστης τών υπηρε
σιών τούτων.

Στχυδασταί.
1. Εις τήν Σχολήν Μεταφραστών
εισιτηρίων εξετάσεων:

έγγράφονται

κατόπιν

Διά τού άρθρου τούτου παρέχονται αί αναγκαία', έξουσιοδοτήσεις διά τήν όργάνωσιν και λειτουργίαν τού Κέντρου.

α) Έλληνες Πολΐται ή Έλληνες το γένος κάτοιχοι πτυ
χίου τμήματος Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Φιλο
λογίας Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή
οίουόήποτε τμήματος Νομικής. Σχολής ή ’Ανώτατης Σχολής
Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστημών ή Π αντείου Ανώ
τατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή "Ανώτατης Βιόμηιχανική; Σχολής ή ισοτίμου Σχολής τής αλλοδαπής γν(.ορίζον
τες άριστα τούλάχιστον δύο έκ τών ίιδατκομένων έν τή Σχο
λή ξένων γλωσσών.
β) “Ελληνες Πο'/.ίτα: ή "Έλληνες τό γένος, κάτοχο: απο
λυτηρίου έξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου οίουδήποτε τόπου,
διαύέτοντες πενταετή τουλάχιστον .επαγγελματικήν μεταφρα
στικήν πείραν άναγνωριζομένην υπό τής Επιτροπής Διοικήσεοος τού ΚΕΜΕΔΙ καί γνωρίζοντας άριστα δυο τουλάχιστο
έκ τών διδασκόμενων έν τή Σχολή ξένων γλωσσών.
γ) "Αλλοδαποί έχονσες ώς μητρικήν γλώσσα/ μία/ τών διδασκομένων έν τή Σχολή ξένων γλωσσών, γνωρίζοντες άρι
στα τήν Ελληνικήν και μίαν τών διδασκόμενων εις τήν Σχο
λήν ξένων γλωσσών έφ’ όσον κέκτηνται απολυτήριον Σχολείου
ισοτίμου μέ Ελληνικόν Λύκειον.

“ΑρΟρον 11.

2. Εις τήν Σχολήν Διερμηνέων έγγράφονται κατόπιν εισι
τηρίων εξετάσεων;

"Αρθρον 8.

__

Διά τού άρθρου τούτου συνιστώνται αΓ άναγκαΐσ.ι θέσεις
Διοικητικού Προσευπικοΰ κατά κλάδους καί βαθμούς καί
καθορίζονται τά προσόντα αυτού.
“Αρθρον 9.

Διά τήν έξασφάλισιν τής οικονομικής αύτοτελείας τού
ΚΕΜΕΔΙ ώς άλλωστε συμβαίνει μέ τάς πάσης φύσεως
Σχολικάς μονάδας προβλέπεται διά τού άρθρου τούτου ή
σύστασις παρά τώ Κέντρω Ταμείου ώς Νομικού Π ροσώπου
Δημοσίου Δικαίου καί καθορισμός τών πηγών έκ τών οποίων
προέρχονται οί πόροι αυτού.
“Αρθρον 10.

Το άρθρον τούτο
Νόμου.

άπορα εις

τήν

εναρξιν

ισχύος τού

Έν Άθήναις τή 3 ’Ιουνίου 1977
Οί Υπουργοί
Εάνικής Παιδείας καί θσησκευχάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ '
Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Π:. Ινυσεσνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

α) Πτυχιοϋχο: τής Σχολής Μεταφραστών τού ΚΕΜΕΔΙ.
β) Πτυχιούχο: ισοτίμων πρός τήν Σχολήν Μεταφραστώ·/
τού ΚΕΜΕΔΙ σχολών τής άλλοδαπής. γνωρίζοντες άριστα
τήν Ελληνικήν γλώσσα/.
3. Δι" αποφάσεων τού ’Υπουργού Εύνική,ς.. Π αιδείας καί
θρησκευμάτων δόνα τα: νά άνατίΰετα: εις τό ΚΕΜΕΔΙ ή όργάνωσις ειδικών προγραμμάτων έκπαιδευσεως ή μετεκπαιδεύσεως έπ: -ύεμάτων μεταφράσεως και διερμηνείας διά λογαριασμόν διαφόρων φορ·έω-/ τής ημεδαπής ή τής αλλοδαπής κα
νά καύορίζωντα: τά τής πραγματοπο:ήσεως αυτών.
4. Εις τούς έπιτυχώς αποφοιτώντας τού ΚΕΜΕΔΙ χορη
γείται πτυχίον τής ά/τι στοίχου εΐδ ικότητος.

