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Περιγραφή Επαγγέλµατος 
Η µετάφραση του προφορικού λόγου και η άµεση µεταφορά του στους ακροατές, 
όπως επίσης η απόδοση στην ελληνική γλώσσα πάσης φύσεως κειµένων, 
λογοτεχνικών, επιστηµονικών κ.λπ, είναι το αντικείµενο της εργασίας του. Η 
απόδοση του γραπτού ή προφορικού λόγου πρέπει να γίνεται µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή πιστότητα, προκειµένου να µεταφέρει την ουσία των ιδεών, νοηµάτων και 
συναισθηµάτων του συγγραφέα ή του οµιλητή. 

Συνθήκες Εργασίας 
Εργάζεται σε συνθήκες αρκετά 
καλές. Το ωράριό του ποικίλλει 
ανάλογα µε το αντικείµενο που έχει 
επιλέξει. Όταν εργάζεται ως 
διερµηνέας σε συνέδρια, 
συνεντεύξεις τύπου, σε επαφές και 
γεύµατα πολιτικών προσώπων ή σε 
επιστηµονικές και επαγγελµατικές 
συναντήσεις, είναι υποχρεωµένος να 
ακολουθεί ένα ωράριο ακατάστατο 
για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και το 
πρόγραµµα των άλλων. Όταν όµως 
κάνει µεταφράσεις κειµένων, 
προσαρµόζει το ωράριό του 
σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες 
και έτσι µπορεί να ασχοληθεί και µε 
άλλες δραστηριότητες. Ταξιδεύει 
συχνά στο εσωτερικό της χώρας ή 
στο εξωτερικό. 
 

Ιδιαίτερα Προσωπικά 
Χαρακτηριστικά και Ικανότητες 
Πρέπει να είναι εύστροφος, 
ετοιµόλογος, αντικειµενικό και εκτός 
από την ελληνική γλώσσα θα πρέπει 
να γνωρίζει πολύ καλά τουλάχιστον 
άλλες δύο ξένες γλώσσες για να 
µπορεί να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις της δουλειάς του. Επίσης, 
θα πρέπει να γνωρίζει την ειδική 
ορολογία των θεµάτων που κάθε φορά 
προκύπτουν, να διαθέτει συνθετικές 
ικανότητες και να είναι ακριβής και 
ταχύς ιδιαίτερα στην απόδοση του 
προφορικού λόγου. 
 



 

 
 

Σπουδές 
Σπουδές µπορούν να γίνουν στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας, όπου η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάµηνα, από τα 
οποία το 7ο πραγµατοποιείται υποχρεωτικά σε πανεπιστήµιο του εξωτερικού, σε µία από τις 
τρεις χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, µε έξοδα του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Οι υποψήφιοι για 
το τµήµα αυτό, εισάγονται µε πανελλαδικές εξετάσεις, εξεταζόµενοι εκτός των µαθηµάτων 
γενικής παιδείας και κατεύθυνσης και σε δύο από τα τρία ειδικά µαθήµατα Αγγλική, Γαλλική 
και Γερµανική Γλώσσα.  
Σπουδές µε αντίστοιχο περιεχόµενο (παρέχουν υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας 
στους τοµείς διοίκησης και εµπορίου) παρέχονται στο τµήµα Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών 
στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο του ΑΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουµενίτσα), µε διάρκεια σπουδών οκτώ 
εξάµηνα.  

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
των πτυχιούχων του Τµήµατος 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 
και ∆ιερµηνείας, έχουν 
κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, 
σύµφωνα µε το Π.∆. 169 (ΦΕΚ 
156/2-7-2002). 
 

Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές 
Αγοράς Εργασίας 
Μπορεί να εργαστεί στη Μεταφραστική 
Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών ή σε 
άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού, στο 
∆ηµόσιο, σε τράπεζες και οργανισµούς, 
εκδοτικούς οίκους, στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο), ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του σε συνέδρια, σεµινάρια, διεθνή 
forum κ.α. 


