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Abstract 

Detailed job descriptions and job profiles are useful tools not only for career counselling 

and vocational guidance, but also for the development of high quality training 

programmes, for the evolution and, in certain cases, the recognition of a profession. In 

this context, a research project was carried out, in order to locate the existing job 

profiles and descriptions of the professional translator in Greece, to examine and 

evaluate their content and to consider the need for an updated, improved detailed job 

description and job profile of the translator. Also included in this study is a non-

exhaustive list of the references needed in order to provide an overview of the 

profession of translator in Greece. The present research project should be considered as 

a first step towards the creation of a new detailed job description and a new job profile 

of the translator in Greece, based both on international scientific evidence and the 

specific characteristics of translation as a profession in Greece. 
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1. Εισαγωγή 

Εκκινώντας από το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης 

ή κατάρτισης μεταφραστών και εξετάζοντας το σύνολο των παραμέτρων που αφορούν 

το μεταφραστικό επάγγελμα, διαπιστώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

δημιουργία υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών αποτελούν ο ορισμός του 

μεταφραστικού επαγγέλματος και η γνώση των προσόντων που χρειάζεται κανείς για 

να το ασκήσει, καθώς και των τρόπων απόκτησης των εν λόγω προσόντων.
1
 Ένα 

επαγγελματικό περίγραμμα και μια μονογραφία του μεταφραστή θα περιλάμβαναν στο 

περιεχόμενό τους όλα τα παραπάνω. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει 

την κατάσταση όσον αφορά τις επαγγελματικές μονογραφίες και περιγράμματα του 

επαγγέλματος του μεταφραστή στην Ελλάδα και να εξετάσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, 

τις προοπτικές δημιουργίας νέας επαγγελματικής μονογραφίας και περιγράμματος, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη, αναβάθμιση ή εκ νέου δημιουργία 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταφραστών, αλλά και για τη 

μεταφρασεολογική έρευνα στην Ελλάδα γενικότερα.
2
 

                                                           
1
 Για τη διαφορά μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταφραστών, βλ. Bernandini (2004: 19-20), 

Γραμμενίδης (2010: 57) και Κελάνδριας (πρόλογος στο Cronin 2003/2007: 22-23). 

Επίσης, στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η χρήση του αρσενικού γένους και για τα δύο 

φύλα γίνεται αποκλειστικά για λόγους γλωσσικής οικονομίας και παρά το γεγονός ότι αριθμητικά οι 

μεταφράστριες υπερτερούν των μεταφραστών τόσο στον ελληνόφωνο χώρο όσο και παγκοσμίως (πρβ. 

Gouadec 2002/2007: 34). 
2
 Αφορμή για τη συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε η δημοσίευση των μονογραφιών των μεταφραστικών 

επαγγελμάτων του ΟΑΕΔ το 2008 (βλ. κεφάλαιο 4). Παρά την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ πιστοποίησης και 

επαγγελματικού περιγράμματος, η παρούσα έρευνα δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με το ζήτημα της 

δημιουργίας πιστοποίησης μεταφραστών. Η δημιουργία πιστοποίησης μεταφραστών εξαρτάται από 

πλήθος παραγόντων, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι ασαφείς και γι’ αυτό τον λόγο δεν μας επιτρέπουν 

–προς το παρόν τουλάχιστον– να λάβουμε συγκεκριμένη θέση. 
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2. Επαγγελματικό περίγραμμα και επαγγελματική μονογραφία 

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 110998/2006 για τα επαγγελματικά 

περιγράμματα, ως επαγγελματικό περίγραμμα ορίζεται «το σύνολο των βασικών και 

επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός 

επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές» (άρθρο 2, 

παρ. 2.2). Σκοπός της ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων είναι «η 

συστηματοποιημένη ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων 

καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του 

επαγγέλματος προσόντων» (άρθρο 1, παρ. 1.1). 

Συναφής με το επαγγελματικό περίγραμμα είναι η επαγγελματική μονογραφία. 

Επίσημος ορισμός της επαγγελματικής μονογραφίας δεν υπάρχει, υπάρχουν όμως, όπως 

θα δούμε στο κεφάλαιο 4, πολλές επαγγελματικές μονογραφίες, από τις οποίες συνάγει 

κανείς ότι μια επαγγελματική μονογραφία αποτελεί μια σύντομη περιγραφή ενός 

επαγγέλματος, η οποία αποσκοπεί στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την 

πληροφόρηση της κοινής γνώμης. 

Κοινό στοιχείο του επαγγελματικού περιγράμματος και της επαγγελματικής 

μονογραφίας είναι ότι και τα δύο έχουν ως αντικείμενο την περιγραφή ενός 

επαγγέλματος. Ωστόσο, τα δύο αυτά κειμενικά είδη παρουσιάζουν μεταξύ τους 

διαφορές, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη και των δύο.
3
 

 

2.1. Έκταση 

Καταρχάς διαφέρουν σημαντικά ως προς την έκτασή τους. Ένα επαγγελματικό 

περίγραμμα μπορεί να αποτελείται μέχρι και από 200 σελίδες, ενώ μια επαγγελματική 

μονογραφία σπάνια υπερβαίνει τις 3 σελίδες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων στο επαγγελματικό 

περίγραμμα είναι δυνητικά εξαντλητική, ενώ η επαγγελματική μονογραφία 

περιλαμβάνει συνοπτικά επιλεγμένες πληροφορίες για το εκάστοτε επάγγελμα.
4
 

 

2.2. Περιεχόμενο 

Σημαντικές διαφορές, αλλά και ορισμένες επικαλύψεις, βρίσκουμε ως προς το 

περιεχόμενό τους. Μια επαγγελματική μονογραφία περιλαμβάνει –σύντομα και 

περιεκτικά– τον ορισμό και την περιγραφή του επαγγέλματος, αλλά και άλλες 

πληροφορίες, όπως τις συνθήκες εργασίας, τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

ικανότητες που χρειάζεται να έχει κάποιος για να ασκήσει το επάγγελμα, τις σπουδές, 

τα επαγγελματικά δικαιώματα, τους τομείς απασχόλησης και τις προοπτικές της αγοράς 

εργασίας και, τέλος, πηγές πληροφόρησης. Το περιεχόμενο των επαγγελματικών 

περιγραμμάτων, από την άλλη, καθορίζεται από υπουργική απόφαση και είναι πολύ 

αναλυτικότερο. Περιλαμβάνει τα εξής: τίτλο και ορισμό του επαγγέλματος, ανάλυση 

                                                           
3
 Οι πληροφορίες που αφορούν το επαγγελματικό περίγραμμα προέρχονται από την ΚΥΑ 

110998/19.04.2006 για την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων (ΦΕΚ Β΄ 566/08.05.2006) 

καθώς και από τον Οδηγό ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων (Δημουλάς 2007). Οι πληροφορίες 

που αφορούν την επαγγελματική μονογραφία, αντιθέτως, προκύπτουν από μελέτη των υπαρχουσών 

μονογραφιών, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. 
4
 Έκπληξη προκαλεί, όπως επισήμανε ο κ. Γ. Φλώρος στη συζήτηση που ακολούθησε μετά την 

ανακοίνωση της παρούσας έρευνας, η επιλογή των όρων μονογραφία και περίγραμμα. Πράγματι, η 

μονογραφία, σύμφωνα με το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (2006: 868), αποτελεί «επιστημονική μελέτη 

που αναφέρεται διεξοδικά σε ορισμένο ειδικό θέμα», ενώ περίγραμμα είναι μια «γενική παρουσίαση, 

περιγραφή ιδέας, άποψης κτλ.» (ό.π. 2006: 1056). Θα περίμενε κανείς, λοιπόν, η επαγγελματική 

μονογραφία να είναι εκτενέστερη του περιγράμματος, το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, σε σχέση με τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι δύο όροι. 
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του επαγγέλματος - «προδιαγραφές», απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, 

προτεινόμενες διαδρομές απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων και, τέλος, 

ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (βλ. 

πίνακα 1). Μεταξύ των κοινών σημείων κατατάσσονται, μεταξύ άλλων, ο ορισμός και 

οι σπουδές, οι οποίες στο επαγγελματικό περίγραμμα αναφέρονται ως «προτεινόμενες 

διαδρομές απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων». 

 
Επαγγελματική μονογραφία  Επαγγελματικό περίγραμμα 

Ορισμός και περιγραφή επαγγέλματος  Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος 

Συνθήκες εργασίας  Ανάλυση του επαγγέλματος - προδιαγραφές 

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

ικανότητες 

Απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες 

Επαγγελματικά δικαιώματα  Προτεινόμενες διαδρομές απόκτησης των 

απαιτούμενων προσόντων Σπουδές   

Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς 

εργασίας 

 Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

Πηγές πληροφόρησης   

Πίνακας 1. Περιεχόμενο επαγγελματικού περιγράμματος και επαγγελματικής μονογραφίας. 

 

2.3. Χρησιμότητα 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, βασικό αντικείμενο του επαγγελματικού περιγράμματος 

και της επαγγελματικής μονογραφίας είναι η περιγραφή ενός επαγγέλματος. Με 

δεδομένο το κοινό αντικείμενο, οι μεγάλες αποκλίσεις ως προς την έκταση και το 

περιεχόμενό τους εκπλήσσουν. Πηγή των αποκλίσεων αυτών είναι η διαφορετική 

χρησιμότητα των δύο κειμένων. 

Μια επαγγελματική μονογραφία είναι χρήσιμη πρώτα απ’ όλα για τη συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Στόχος μιας μονογραφίας είναι 

να βοηθήσει τους νέους να καταλάβουν τι είναι το κάθε επάγγελμα και να 

διαπιστώσουν κατά πόσο διαθέτουν το προφίλ για να σπουδάσουν και να ασκήσουν το 

συγκεκριμένο επάγγελμα. Επιπλέον, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 

τους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν εφόσον ενδιαφέρονται. Εάν, για 

παράδειγμα, κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει τι κάνει ένας αντικριστής, η μόνη 

πληροφορία που θα πάρει από ένα μονόγλωσσο λεξικό είναι ότι είναι «(οικον.) βοηθός 

του χρηματιστή» (Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 2006: 140). Το ότι για να ασκήσει 

κάποιος το συγκεκριμένο επάγγελμα χρειάζεται να είναι δραστήριος και δυναμικός και 

να έχει σπουδάσει Χρηματοοικονομικά σε ΑΕΙ ή Λογιστική σε ΑΤΕΙ το μαθαίνει από 

την επαγγελματική μονογραφία (ΟΑΕΔ 2008). Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης 

ότι μια επαγγελματική μονογραφία συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και 

κατά συνέπεια μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση και 

αναβάθμιση ενός επαγγέλματος – ή και το αντίθετο. 

Ένα επαγγελματικό περίγραμμα, από την άλλη, –σύμφωνα με το πρότυπο των 

επαγγελματικών περιγραμμάτων που περιγράφει η ΚΥΑ 110998/2006 και τα οποία, 

όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο 5, φιλοξενεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)– εξυπηρετεί τελείως 

διαφορετικούς στόχους. Αναλύοντας σε εξαντλητικό βαθμό ζητήματα όπως οι γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτει κάποιος για να ασκήσει ένα 

επάγγελμα, χρησιμεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη ή επικαιροποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, στην ανάπτυξη μηχανισμών πιστοποίησης, εάν υπάρξει η 

ανάγκη για κάτι τέτοιο, στην τυποποίηση του επαγγέλματος, και τελικά, εφόσον 

πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ένα επαγγελματικό περίγραμμα μπορεί να 

θέσει τις βάσεις για την κατοχύρωση ενός μη κατοχυρωμένου επαγγέλματος. 
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Δεδομένης της ιδιαίτερης χρησιμότητάς τους, τόσο το επαγγελματικό περίγραμμα 

όσο και η επαγγελματική μονογραφία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην 

αναβάθμιση ενός επαγγέλματος. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό, κατά την άποψή 

μας, να διαμορφώνονται κατόπιν επιστημονικής έρευνας και να συμφωνούν μεταξύ 

τους ως προς τα κοινά τους στοιχεία. 

 

3. Η έρευνα 

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε το θέμα των επαγγελματικών περιγραμμάτων 

και μονογραφιών του μεταφραστή στην Ελλάδα, συγκεντρώσαμε το υλικό που θα ήταν 

χρήσιμο να μελετηθεί, προκειμένου, αρχικά, να εκτιμηθεί η κατάσταση και, έπειτα, 

εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εκπονηθεί μια μονογραφία και ένα περίγραμμα του 

επαγγέλματος του μεταφραστή. 

Βασικές πηγές για την έρευνά μας αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο για τα 

επαγγελματικά περιγράμματα (ΚΥΑ 110998/2006) και η βιβλιογραφία σχετικά με τα 

περιγράμματα και τις μονογραφίες, με βασικότερο έργο τον Οδηγό ανάπτυξης 

επαγγελματικών περιγραμμάτων (Δημουλάς 2007). 

Ακολουθεί η βιβλιογραφία όσον αφορά ειδικά το επάγγελμα του μεταφραστή στην 

Ελλάδα με κυριότερη πηγή το νομοθετικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των μεταφραστών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα προεδρικά διατάγματα 169/2002 για την 

επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου 

και 174/2006 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, ενώ σημαντικοί είναι και οι νόμοι 

2121/1993 για τα πνευματικά δικαιώματα και 3712/2008 για την οργάνωση του 

συστήματος επίσημης μετάφρασης, τη σύσταση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Εξωτερικών και τους ορκωτούς μεταφραστές. 

Ασφαλώς και από μια τέτοια μελέτη δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η επιστημονική 

βιβλιογραφία, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επεξεργασία ζητημάτων όπως οι 

δεξιότητες και ικανότητες των μεταφραστών ή η ανάλυση του επαγγέλματος (βλ. 

κεφάλαιο 5). 

Χρήσιμα είναι επίσης τα στατιστικά δεδομένα για τους μεταφραστές στην Ελλάδα. 

Εκτενείς έρευνες –πέρα από την έρευνα που πραγματοποίησε το ΕΚΕΒΙ το 2002 και η 

οποία αφορούσε αποκλειστικά τους μεταφραστές βιβλίων– δυστυχώς δεν υπάρχουν. 

Ιδανική για τη διαμόρφωση μιας σωστής εικόνας του μεταφραστικού επαγγέλματος 

στην Ελλάδα θα ήταν μια απογραφική έρευνα σαν αυτή που συζητήθηκε στην ημερίδα 

της 12ης Μαΐου 2015 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2015: 9). 

Σκόπιμο είναι, ωστόσο, πριν από τα παραπάνω, η μελέτη μας να επικεντρωθεί στα 

υπάρχοντα περιγράμματα και μονογραφίες του επαγγέλματος του μεταφραστή στην 

Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

 

4. Επαγγελματικά περιγράμματα και μονογραφίες του μεταφραστή στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό 

Από την έρευνά μας στο διαδίκτυο αλλά και στη σχετική βιβλιογραφία εντοπίστηκαν 

συνολικά τέσσερις επαγγελματικές μονογραφίες του μεταφραστή στην Ελλάδα. 

Η πρώτη επαγγελματική μονογραφία που εντοπίσαμε βρίσκεται στον ιστότοπο του 

ΟΑΕΔ, ανάμεσα σε 1.400 άλλες μονογραφίες, και περιγράφει το επάγγελμα του 

διερμηνέα-μεταφραστή. Να σημειωθεί ότι η επιλογή μίας και μοναδικής μονογραφίας 

για τα δύο επαγγέλματα δεν είναι από μόνη της κατακριτέα, αν αναλογιστούμε τη στενή 

συγγένεια των δύο επαγγελμάτων. Κοινή επαγγελματική μονογραφία έχουν επιλέξει, 

όπως θα δούμε παρακάτω, και οι αντίστοιχοι φορείς της Γαλλίας, της Γερμανίας και 

των ΗΠΑ. Με την εξής σημαντική διαφορά: στη μονογραφία του ΟΑΕΔ τα δύο 
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επαγγέλματα δεν διαχωρίζονται ούτε στην περιγραφή που ακολουθεί. Αντιθέτως, από 

την περιγραφή καθίσταται σαφές ότι οι συντάκτες δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για 

διαφορετικά επαγγέλματα. 

Ωστόσο η συγκεκριμένη μονογραφία δεν είναι η μοναδική συναφής με τη 

μετάφραση μεταξύ των μονογραφιών του ΟΑΕΔ. Στην ίδια λίστα υπάρχει ένα ακόμη 

επάγγελμα, το οποίο μάλιστα δεν συναντάται σε καμία άλλη από τις χώρες που 

εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, αυτό του φιλόλογου 

μεταφρασιολόγου.
5
 Αντικείμενο της εργασίας του φιλόλογου μεταφρασιολόγου είναι «η 

απόδοση κειμένων από μια γλώσσα (συνήθως τη μητρική) σε μια ξένη γλώσσα, ή το 

αντίστροφο» (ΟΑΕΔ 2008). Οι δύο αυτές μονογραφίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

αντικείμενο εκτενών αναλύσεων. Ελλείψει χώρου θα αρκεστούμε σε δύο μόνο 

παραδείγματα. 

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μονογραφίες, ο διερμηνέας-μεταφραστής κάνει μόνο 

ευθεία μετάφραση, καθώς «[η] μετάφραση του προφορικού λόγου και η άμεση 

μεταφορά του στους ακροατές, όπως επίσης η απόδοση στην ελληνική γλώσσα πάσης 

φύσεως κειμένων […] είναι το αντικείμενο της εργασίας του» (ό.π.), σε αντίθεση με τον 

φιλόλογο μεταφρασιολόγο, ο οποίος κάνει συνήθως αντίστροφη μετάφραση, αφού, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, «[α]ντικείμενο της εργασίας του είναι η απόδοση 

κειμένων από μια γλώσσα (συνήθως τη μητρική) σε μια ξένη γλώσσα, ή το αντίστροφο» 

(ό.π.).
6
 Επίσης, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, στην περίπτωση του διερμηνέα-

μεταφραστή είναι «αρκετά καλές», ενώ το επάγγελμα του φιλόλογου μεταφρασιολόγου 

είναι «δύσκολο […], καθώς απαιτείται επίπονη πνευματική προσπάθεια για την ακριβή 

κατανόηση και την απόδοση των κειμένων από τη μια γλώσσα στην άλλη». Οι 

παραπάνω μονογραφίες θεωρούνται και οι σημαντικότερες όλων, ως οι ευκολότερα 

προσβάσιμες και αυτές που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των 

μαθημάτων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Τις ίδιες δύο παραπάνω μονογραφίες, με ελάχιστες αμελητέες αποκλίσεις ως προς τη 

διατύπωση και λίγες περισσότερες αποκλίσεις στις παραγράφους που αφορούν τις 

σπουδές και τις πηγές πληροφόρησης, συναντήσαμε και σε έντυπη μορφή στα 

εγχειρίδια της σειράς Μέγας Οδηγός: Εκπαίδευση-επαγγέλματα των εκδόσεων Αχτίδα 

(Σάλτας 2001: 68-69 και Σάλτας 2006: 209-210). Τις μονογραφίες αυτές έχει συντάξει 

μεγάλη ομάδα συντακτών. Από τη σύγκριση των μονογραφιών, καθίσταται σαφές ότι η 

έντυπη μορφή των εκδόσεων Αχτίδα προηγήθηκε αυτής του ιστότοπου του ΟΑΕΔ. Σε 

κάθε περίπτωση, οι δύο εκδοχές των μονογραφιών είναι ανακριβείς και χρήζουν 

αναθεώρησης, καθώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Ένας δεύτερος φορέας που έχει ασχοληθεί με τη σύνταξη επαγγελματικών 

μονογραφιών είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τομέας Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Μεταξύ 

των μονογραφιών του συγκεκριμένου φορέα, υπάρχουν δύο συναφείς με το αντικείμενό 

μας μονογραφίες, μία για το επάγγελμα του μεταφραστή και μία για το επάγγελμα του 

                                                           
5
 Οι όροι μεταφρασιολόγος και μεταφρασιολογία χρησιμοποιούνταν παλαιότερα συχνά αντί των όρων 

μεταφρασεολόγος και μεταφρασεολογία. Θεωρούμε ότι πλέον, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση της Ελληνικής 

Εταιρείας Μεταφρασεολογίας το 2011, οι όροι μεταφρασεολόγος και μεταφρασεολογία έχουν πλέον 

καθιερωθεί και προτιμώνται μεταξύ των επιστημόνων του κλάδου σε σχέση με τους όρους 

μεταφρασιολόγος και μεταφρασιολογία, οι οποίοι τείνουν να απαρχαιωθούν (βλ. π.χ. Delisle, Lee-Jahnke 

και Cormier 1999/2008: 92). Να σημειώσουμε ότι κανένας εκ των παραπάνω όρων δεν 

συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των λημμάτων των μεγάλων ελληνικών λεξικών, μέχρι την έκδοση του 

Χρηστικού λεξικού της νεοελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών (2014: 1011), σύμφωνα με το οποίο 

μεταφρασεολογία είναι ο «επιστημονικός κλάδος που μελετά τη μετάφραση, το μεταφραστικό έργο» και 

μεταφρασεολόγος είναι o «επιστήμονας που έχει ως αντικείμενο έρευνας τη μεταφρασεολογία». 
6
 Η πλάγια γραφή στα παραθέματα προστέθηκε από τη γράφουσα. 
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διερμηνέα. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο οποίο ανήκε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 και στις συγκεκριμένες μονογραφίες δεν 

θα είχαμε πρόσβαση, αν δεν είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην πύλη 

www.mysep.gr.
7
 

Μια τελευταία πηγή στην οποία εντοπίστηκαν μονογραφίες για τα επαγγέλματα του 

μεταφραστή και του διερμηνέα είναι η πύλη www.edujob.gr (2012-2014) η οποία 

παρέχει, σε συνεργασία με το κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

E-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δωρεάν 

υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές και ενήλικες.
8
 

Η επιρροή από τις μονογραφίες των εκδόσεων Αχτίδα είναι εμφανής όχι μόνο στις 

μονογραφίες του ΟΑΕΔ αλλά και στις περιγραφές των επαγγελμάτων του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθώς και σε αυτές της πύλης www.edujob.gr. 

Χαρακτηριστικό είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι και στις δύο ο μεταφραστής 

μεταφέρει και αποδίδει κείμενα «από τη μια γλώσσα (συνήθως τη μητρική) σε μια ξένη 

γλώσσα, ή το αντίστροφο» (sic), όπως ακριβώς ο φιλόλογος μεταφρασιολόγος του 

ΟΑΕΔ και των εκδόσεων Αχτίδα. Ωστόσο έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με 

τις μονογραφίες που αναφέραμε παραπάνω, με βασικότερη τον διαχωρισμό των 

επαγγελμάτων του μεταφραστή και του διερμηνέα. Με αυτές τις δύο μονογραφίες 

ολοκληρώνεται η παρουσίαση των επαγγελματικών μονογραφιών του μεταφραστή. 

Από την έρευνα για τα επαγγελματικά περιγράμματα προέκυψε ότι επαγγελματικό 

περίγραμμα του μεταφραστή στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το γεγονός αυτό δεν ξαφνιάζει, 

διότι στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί και πιστοποιηθεί 202 

επαγγελματικά περιγράμματα, τα οποία αφορούν αποκλειστικά επαγγέλματα μη 

τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ χ.χ.). Το μοναδικό συναφές επάγγελμα που 

εντοπίζουμε μεταξύ των υπαρχόντων περιγραμμάτων είναι αυτό του Διερμηνέα 

ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ό.π.). Θα συμπεραίναμε, λοιπόν, βάσει των παραπάνω, 

ότι υπάρχει έλλειψη τόσο επαγγελματικής μονογραφίας όσο και επαγγελματικού 

περιγράμματος του μεταφραστή. Ας δούμε όμως πρώτα τα αποτελέσματα της έρευνας 

για επαγγελματικά περιγράμματα και μονογραφίες στο εξωτερικό. 

Η αναζήτηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και μονογραφιών στο εξωτερικό 

έγινε μέσω διαδικτύου και με σκοπό να διερευνηθεί το κατά πόσο το επάγγελμα του 

μεταφραστή συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των διαθέσιμων περιγραμμάτων και 

μονογραφιών των αρμόδιων φορέων των άλλων χωρών. Στη συνέχεια οι μονογραφίες 

που εντοπίστηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την αντιπαραβολική μελέτη ορισμένων 

στοιχείων (π.χ. προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες). 

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με το υλικό που εντοπίσαμε. 

Χώρα Φορέας Επάγγελμα 

Αυστρία BerufsInformationsComputer (BIC, www.bic.at), 

Wirtschaftskammer Österreich (WKO), Institut für 

Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) 

ÜbersetzerIn 

Βέλγιο Service d'Information sur les Études et les Professions 

(SIEP, http://metiers.siep.be/) 

Traducteur/traductrice 

Γαλλία Office National d'Information sur les Enseignements et les 

Professions (Onisep, www.onisep.fr) 

Traducteur(trice)-

interprète 

                                                           
7
 Πρόκειται για μια «πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού» που δημιουργήθηκε με ιδιωτική 

πρωτοβουλία των N. Φωτίου και K. Παραστατίδη, υπεύθυνων σχολικού επαγγελματικού 

προσανατολισμού σε Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Φωτίου 

για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία στις 11/01/2016. 
8
 Για το επάγγελμα του μεταφραστή βλ. http://edujob.gr/node/276 και για το επάγγελμα του διερμηνέα 

http://edujob.gr/node/202. 



7 
 

 

 

Γερμανία Berufenet, Bundesagentur für Arbeit 

(http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/) 

Dolmetscher/in bzw. 

Übersetzer/in 

Ελβετία BIZ Berufsinfo (http://www.berufsberatung.ch/) Übersetzer/in 

Centre Suisse de Services Formation Professionnelle, 

Orientation Professionnelle, Universitaire et de Carrière 

(CSFO, http://www.orientation.ch/) 

Traducteur/Traductrice 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

National Careers Service 

(https://nationalcareersservice.direct.gov.uk) 

Translator 

ΗΠΑ Bureau of Labor Statistics, United States Department of 

Labor (http://www.bls.gov/) 

Interpreters and 

Translators 

Ιταλία Università di Torino in collaborazione con COREP 

(http://www.atlantedelleprofessioni.it/) 

Traduttore e traduttrice 

Λουξεμβούργο Anelo (https://beruffer.anelo.lu/jobs) Übersetzer/in 

Ολλανδία Nationale Beroepengids 

(http://www.nationaleberoepengids.nl/) 

Vertaler 

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός πίνακας μονογραφιών του επαγγέλματος του μεταφραστή  

από φορείς 10 χωρών του εξωτερικού. 

 

Από την έρευνα προέκυψαν μ.ά. τα εξής συμπεράσματα: 

 Μονογραφίες για το επάγγελμα του μεταφραστή υπήρχαν διαθέσιμες στις 

ιστοσελίδες των αρμόδιων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό φορέων των 

χωρών των οποίων τις γλώσσες γνωρίζαμε επαρκώς ώστε να είμαστε σε θέση να 

πραγματοποιήσουμε την αναζήτηση, πλην της Κύπρου. 

 Οι μονογραφίες προορίζονται κατά κανόνα για ευρεία χρήση κι επομένως είναι 

εύκολο να τις εντοπίσει κανείς. Δεν ισχύει το ίδιο για τα επαγγελματικά 

περιγράμματα. 

 Το περιεχόμενο και η έκταση των διαφόρων επαγγελματικών μονογραφιών 

ποικίλει. Σε ορισμένα αναφέρονται πληροφορίες όσον αφορά το εισόδημα των 

μεταφραστών (Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Ολλανδία κ.ά.), ενώ άλλα περιλαμβάνουν 

λίστες των σχολικών μαθημάτων στα οποία χρειάζεται να είναι καλός κανείς 

προκειμένου να ασχοληθεί με το επάγγελμα (π.χ. Γερμανία). 

Το υλικό αυτό ενδείκνυται για εμπλουτισμό και περαιτέρω έρευνα, καθώς περιλαμβάνει 

πλήθος χρήσιμων στοιχείων σχετικά με διάφορες παραμέτρους του μεταφραστικού 

επαγγέλματος (π.χ. τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος ή τις συνθήκες 

εργασίας των μεταφραστών σε κάθε χώρα). 
 

5. Δημιουργία μονογραφίας και περιγράμματος του επαγγέλματος του μεταφραστή 

στην Ελλάδα 

Προτού εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας μονογραφίας και ενός νέου 

περιγράμματος του επαγγέλματος του μεταφραστή στην Ελλάδα, τα οποία θα 

βασίζονται τόσο στα πορίσματα της επιστήμης της μετάφρασης και την ελληνική 

νομοθεσία, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του μεταφραστή 

στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τον φορέα, ο οποίος θα ήταν αρμόδιος 

να φιλοξενήσει τα δύο αυτά κείμενα. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η εκτενέστερη λίστα επαγγελματικών μονογραφιών 

ανήκει στον ΟΑΕΔ. Από συζήτησή μας όμως με εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ (τηλεφωνική 

επικοινωνία 02/12/2014), ενημερωθήκαμε ότι προσθήκες και τροποποιήσεις στις 

υπάρχουσες μονογραφίες δεν προβλέπονται για την επόμενη δεκαετία, εκτός και αν 

υπάρχει κάποια σοβαρή παράλειψη, στην οποία περίπτωση θα έπρεπε να απευθυνθούμε 

στον ΕΟΠΠΕΠ. Αναζητώντας στοιχεία για τον ΕΟΠΠΕΠ, διαπιστώσαμε ότι αρμόδιο 

για την ανάπτυξη περιγραμμάτων και μονογραφιών επαγγελμάτων τυπικής και μη 

τυπικής εκπαίδευσης ήταν από το 1997 έως και το 2011 το Εθνικό Κέντρο 
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Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ΕΚεΠις), το οποίο το 2011 

συγχωνεύθηκε με δύο ακόμη φορείς. Από τη συγχώνευσή τους προέκυψε ο Εθνικός 

Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο 

ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος, ωστόσο, ασχολείται αποκλειστικά με επαγγέλματα μη τυπικής 

εκπαίδευσης. Σημαντικό είναι να αναφερθεί, τέλος, όσον αφορά τα επαγγελματικά 

περιγράμματα, ότι η διαδικασία εκπόνησης επαγγελματικού περιγράμματος ξεκινά 

μόνο μετά από αίτημα των κοινωνικών εταίρων (δηλ. στην περίπτωση των 

μεταφραστών, των επαγγελματικών ενώσεων μεταφραστών). 

Εάν προσπεράσουμε την έλλειψη κατάλληλου φορέα και υποθέσουμε ότι οι 

επαγγελματικές ενώσεις θα αναγνωρίσουν τα οφέλη της ύπαρξης επαγγελματικής 

μονογραφίας ή/και περιγράμματος του μεταφραστή και θα επιλέξουν να προχωρήσουν 

στην εκπόνησή τους, τότε θα κληθούν να μελετήσουν και να καταγράψουν, σε 

συνεργασία με επιστήμονες του κλάδου, μεταξύ άλλων τις παρακάτω παραμέτρους του 

μεταφραστικού επαγγέλματος. 

 

5.1. Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος του μεταφραστή 

Απαραίτητος είναι, καταρχάς, ένας σαφής ορισμός του επαγγέλματος του μεταφραστή, 

κι αυτό τόσο για τη μονογραφία όσο και για το περίγραμμα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 

περίπλοκη εργασία καθώς οι αποκλίσεις ανάμεσα στους υπάρχοντες ορισμούς είναι 

τεράστιες και η διατύπωση θα έπρεπε να γίνει με μεγάλη προσοχή και λαμβάνοντας 

υπόψη τους σκοπούς της σύνταξης των κειμένων αυτών. Οι διαρκείς εξελίξεις στον 

κλάδο της μετάφρασης, από τις οποίες προκύπτει η ανάγκη για έναν «“νέου τύπου” 

μεταφραστή» (Gouadec 2002/2007: 66) σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του 

μεταφραστικού επαγγέλματος στη χώρα μας, καθιστούν το εγχείρημα ακόμη πιο 

δύσκολο. 

 

5.2. Ανάλυση του επαγγέλματος του μεταφραστή 

Η λεπτομερής ανάλυση του επαγγέλματος του μεταφραστή, απαραίτητο στοιχείο, βάσει 

της ΚΥΑ 110998/2006, για τη δημιουργία επαγγελματικού περιγράμματος, αποτελεί 

επίσης ένα σημαντικό και χρονοβόρο έργο, το οποίο θα συνέβαλε στην τυποποίηση της 

μεταφραστικής διαδικασίας και θα αποτελούσε ένα χρήσιμο εργαλείο και στον τομέα 

της εκπαίδευσης μεταφραστών. Αναλυτικές περιγραφές των επί μέρους εργασιών που 

εκτελεί ένας μεταφραστής κατά την άσκηση του επαγγέλματός του συναντούμε στην 

επιστημονική βιβλιογραφία (Gouadec 2002/2007: 125-145, Μπατσαλιά και Σελλά-

Μάζη 2010: 235-237, κ.ά.), ενώ χρήσιμα για την ανάλυση του επαγγέλματος είναι και 

τα πρότυπα EN 15038:2006 και ISO 17100:2015 (διεθνής εκδοχή), τα οποία 

περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της διαχείρισης ενός έργου μετάφρασης και με τα οποία 

έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα αρκετές μεταφραστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Μια 

σχετική μελέτη θα λάμβανε υπόψη όλες τις πιθανές πηγές, προκειμένου να συνθέσει 

μια εξαντλητική λίστα με τις λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει ένας μεταφραστής 

στο πλαίσιο της εργασίας του, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών που 

προηγούνται της ή ακολουθούν την αμιγώς μεταφραστική διαδικασία (όπως π.χ. την 

έκδοση παραστατικών). 

 

5.3. Προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες και δεξιότητες του μεταφραστή 

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκέλος των επαγγελματικών περιγραμμάτων και 

μονογραφιών είναι αυτό των προσωπικών χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτει κάποιος προκειμένου να ασκήσει κάποιο 

επάγγελμα. 
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Στην περίπτωση των μονογραφιών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και στις ικανότητες, τα οποία θεωρείται σκόπιμο να διαθέτει κάποιος 

που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Καθώς βασική 

χρησιμότητα των μονογραφιών είναι, όπως αναφέραμε στο 2.3, η συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, σε αυτές περιλαμβάνονται 

κυρίως τα στοιχεία του χαρακτήρα, τα οποία προϋπάρχουν των σπουδών. 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα προσωπικά 

χαρακτηριστικά που συναντώνται κατά τη μελέτη των επαγγελματικών μονογραφιών 

του μεταφραστή από τους φορείς των χωρών του πίνακα 2 (βλ. γράφημα 1). 

 

 
Γράφημα 1. Προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες του μεταφραστή  

σύμφωνα με τις μονογραφίες 10 χωρών. 

 

Πέρα από τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο γράφημα, μεταξύ των προσωπικών 

χαρακτηριστικών των μεταφραστών στις διάφορες μονογραφίες που εντοπίστηκαν, 

συναντώνται επίσης η δημιουργικότητα, η ευσυνειδησία, η διεπιστημονική σκέψη και 

άλλα πολλά. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε από τι είδους έρευνα προέκυψαν τα παραπάνω 

αποτελέσματα και ελάχιστες είναι οι πηγές στις οποίες θα μπορούσε να βασιστεί κανείς 

προκειμένου να εκπονήσει μια λίστα χαρακτηριστικών, πλην των συνεντεύξεων που 

εστιάζουν στη συμπεριφορά.
9
 Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ορισμένα από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά τα συναντάμε και στους κώδικες μεταφραστικής δεοντολογίας (π.χ. 

ΠΕΕΜΠΙΠ 2012). 

Όσον αφορά τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των μεταφραστών όπως αυτές 

παρουσιάζονται στο επαγγελματικό περίγραμμα, εκεί το ζητούμενο δεν είναι πλέον τι 

προσόντα διαθέτει κανείς ήδη βάσει του χαρακτήρα του, αλλά τι είναι απαραίτητο να 

γνωρίζει και να είναι σε θέση να κάνει προκειμένου να εργαστεί ως μεταφραστής. 

Η διαδικασία εκπόνησης του συγκεκριμένου τμήματος του περιγράμματος έχει ως 

εξής: αφού συγκεντρωθούν όλες οι λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει ένας 

μεταφραστής κατά την εργασία του (βλ. 5.2.), αντιστοιχίζονται σε αυτές οι γνώσεις που 

                                                           
9
 Η συνέντευξη που εστιάζει στη συμπεριφορά (behavioural event interview, BEI) είναι ένας τύπος 

συνέντευξης που φέρνει στην επιφάνεια προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (πρβ. Weber και 

Evangelista 1012: 41). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ικανότητα συγκέντρωσης 

Ευελιξία/προσαρμοστικότητα 

Αντοχή στην πίεση 

Αυστηρότητα 

Δίψα για γνώση 

Διακριτικότητα/εχεμύθεια 

Αμεροληψία/αντικειμενικότητα 

Αγάπη για τους πολιτισμούς 

Ευστροφία 

Μεθοδικότητα/πειθαρχία 

Συνέπεια 

Ενδιαφέρον για την επικαιρότητα 

Προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες 
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απαιτούνται, προκειμένου ο μεταφραστής να επιτελέσει κάθε μεμονωμένη λειτουργία. 

Και μάλιστα με εξαντλητική λεπτομέρεια. Στη συνέχεια, σε κάθε λειτουργία 

αντιστοιχίζονται συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες. Στο αναλυτικό αυτό σκέλος 

ενός επαγγελματικού περιγράμματος οφείλεται η μεγάλη έκτασή του η οποία, όπως 

αναφέρθηκε στο 2.1., μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 200 σελίδες. 

Η βιβλιογραφία που αφορά τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες των 

μεταφραστών και η οποία θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη για την εκπόνηση του 

συγκεκριμένου σκέλους του περιγράμματος είναι πλούσια (ενδεικτικά αναφέρουμε τα 

Roberts 1984: 172, Delisle 1992: 42, Ulrych 2005, Μπατσαλιά 2008: 60-76, EMT 

Expert Group 2009, Παριανού 2010: 98-107, Δογορίτη και Βυζάς 2015: 130-134). 

 

5.4. Τρόποι απόκτησης επαγγελματικών προσόντων (σπουδές) 

Ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους μεταφραστές στην Ελλάδα και το οποίο 

προκαλεί ενίοτε συγκρούσεις μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου είναι το ζήτημα των 

διαφορετικών τρόπων απόκτησης των επαγγελματικών προσόντων. Σε μια προσπάθεια 

να καταγράψουμε τους τρόπους απόκτησης προσόντων των επαγγελματιών 

μεταφραστών που εργάζονται σήμερα στην Ελλάδα και να τους κατατάξουμε στο 

διεθνές σύστημα ταξινόμησης των εκπαιδευτικών συστημάτων ISCED, συντάξαμε τον 

ακόλουθο πίνακα. Η καταγραφή είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. 

 
1η διαδρομή 

(ISCED 6) 

Απόφοιτος οποιασδήποτε πανεπιστημιακής σχολής 

και 

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μετάφραση από 

(1) ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης, ΤΞΓΜΔ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 

(2) ΔΠΜΣ Διερμηνεία και Μετάφραση, ΑΠΘ, 

(3) ΔΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία, ΕΚΠΑ, ή 

(4) αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού (με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

2η διαδρομή 

(ISCED 6) 

Απόφοιτος οποιασδήποτε πανεπιστημιακής σχολής 

και 

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου με ειδίκευση στη 

Μετάφραση από 

(1) ΠΜΣ Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο 

Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο, ΑΠΘ, 

(2) ΠΜΣ Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός, ΑΠΘ, ή 

(3) αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού (με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

3η διαδρομή 

(ISCED 5) 

Απόφοιτος ΤΞΓΜΔ Ιονίου Πανεπιστημίου 

ή 

κάτοχος βασικού τίτλου σπουδών Μετάφρασης από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (με 

αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

4η διαδρομή 

(ISCED 5) 

Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Ξένων 

Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία, ΤΕΙ Ηπείρου, 

ή 

αντίστοιχου προγράμματος σπουδών πανεπιστημίου του εξωτερικού (με αναγνώριση 

από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

5η διαδρομή 

(ISCED 5) 

Κάτοχος βασικού τίτλου σπουδών ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου με μαθήματα 

μετάφρασης από 

(1) Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών και Τμήμα Τουρκικών Σπουδών 

και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, 

(2) Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας, ΑΠΘ, 

(3) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ, 

(4) αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού (με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ). 
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6η διαδρομή 

(ISCED 4) 

Απόφοιτος ΙΕΚ ή Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 1 και 2 με αντικείμενο τη Μετάφραση. 

7η διαδρομή 

(ISCED 3) 

Απόφοιτος Λυκείου (ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικού ιδρύματος του 

εξωτερικού) 

και 

κάτοχος τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2, σύμφωνα με το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας 

επιπέδου Γ2 για τους αποφοίτους σχολείων του εξωτερικού) 

και 

επαγγελματική εμπειρία. 

Πίνακας 3. Ενδεικτικές διαδρομές απόκτησης επαγγελματικών προσόντων. 

 

Ένα στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον όσον αφορά τις διαφορετικές διαδρομές 

απόκτησης επαγγελματικών προσόντων στη μετάφραση είναι ο μεγάλος αριθμός 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης μεταφραστών στη χώρα μας. Υπολογίζεται 

ότι κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 το σύνολο των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταφραστών στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 80. Στον αριθμό 

αυτό περιλαμβάνονται όλα τα προγράμματα σπουδών, από 4ετή προγράμματα 

εκπαίδευσης (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΞΓΔΜ) μέχρι και ολιγόωρα 

σεμινάρια κατάρτισης (που παρέχονται από φορείς όπως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, 

μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.ά.). 

 

6. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Από τα πορίσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι επαγγελματικό περίγραμμα του 

μεταφραστή στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ενώ η ποιότητα των υπαρχόντων 

επαγγελματικών μονογραφιών είναι τέτοια που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες για την 

κάλυψη των οποίων δημιουργήθηκαν. Τα προβλήματα που χρειάζεται να ξεπεραστούν 

στην προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας μονογραφίας και ενός περιγράμματος του 

επαγγέλματος του μεταφραστή είναι σημαντικά και απαιτούν τη συμβολή πολλών 

ειδικών και εκπροσώπων του κλάδου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, αποτελεσματική θα ήταν η 

δημιουργία ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους των επαγγελματικών ενώσεων, 

εκπροσώπους των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταφραστών και 

μεταφρασεολόγους, προκειμένου να διερευνήσουν τις διάφορες παραμέτρους του 

επαγγέλματος του μεταφραστή στην Ελλάδα και να εκπονήσουν περίγραμμα και 

μονογραφία του επαγγέλματος του μεταφραστή με στόχους: τη συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης, την ανάπτυξη ή επικαιροποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μεταφραστών, την 

τυποποίηση του επαγγέλματος του μεταφραστή και, τελικά, μέσω όλων αυτών, την 

αναγνώριση και αναβάθμιση του επαγγέλματος του μεταφραστή στην Ελλάδα. 
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