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Σο επάγγελμα …όπωσ το βρήκαμε 

ΠΕ Μεταφραςτήσ-διερμηνζασ δημοςίου τομζα 
• Κλάδοσ  
• Η οργανική θζςη 
• Ρόλοσ – αντικείμενο   
• Προςόντα 
• Καθήκοντα – γλώςςεσ εργαςίασ, γνωςτικά πεδία 
• ‘Οροι εργαςίασ   
• υνεργαςίεσ 
• Σο γλωςςικό περιβάλλον τησ υπηρεςίασ 
…και 
• Διαχείριςη ζργου 
• Ροή εργαςιών: μετάφραςη-αναθεώρηςη-επιμζλεια 
• Αξιολόγηςη και ανατροφοδότηςη  
• Μζςα και εργαλεία 
• Ενςωμάτωςη εμπειρίασ 
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Reality Check -1  

Μετάφραςη και διερμηνεία  
ςτισ ςυναντήςεισ τεχνικών κλιμακίων με την Τρόικα  

(2010-2012) 
 
- Ζητοφμενα 
- Εκτζλεςη καθηκόντων 
- Προκλήςεισ : π.χ. αντικείμενα, ορολογία, πληροφόρηςη, ώρεσ 

εργαςίασ, ςυνεργαςία με οργανωτικζσ μονάδεσ, επείγων 
χαρακτήρασ, αντίκτυπο, ευθφνη, ζλεγχοσ ποιότητασ, ρόλοσ 
(γλωςςομαθών) ςτελεχών δημόςιασ διοίκηςησ  

- Σρόποσ αντιμετώπιςησ (υπηρεςία vs μεταφραςτήσ-διερμηνζασ) 
- Ενςωμάτωςη εμπειρίασ (υπηρεςία vs μεταφραςτήσ-διερμηνζασ) 
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Reality Check -2 

Μετάφραςη και διερμηνεία  
κατά τη διάρκεια τησ  

Ελληνικήσ προεδρίασ του Συμβουλίου τησ ΕΕ 
 α’ εξάμηνο 2014 

 
- Ζητοφμενα 
- Εκτζλεςη καθηκόντων 
- Προκλήςεισ : π.χ. όγκοσ εργαςίασ, ταχφτητα, ζλεγχοσ ποιότητασ, 

ρόλοσ γλωςςομαθών ςτελεχών δημόςιασ διοίκηςησ 
- Σρόποσ αντιμετώπιςησ (υπηρεςία vs μεταφραςτήσ-διερμηνζασ) 
- Ενςωμάτωςη εμπειρίασ (υπηρεςία vs μεταφραςτήσ-διερμηνζασ) 
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Reality Check -3 

Μετάφραςη και διερμηνεία  
κατά την προςφυγική-μεταναςτευτική κρίςη  

2015-2018 
- Ζητοφμενα 
- Εκτζλεςη καθηκόντων 
- Προκλήςεισ: π.χ. πεδία, ορολογία, γλώςςεσ εργαςίασ, 

αντίκτυπο, διεθνοποιημζνο περιβάλλον, αμεςότητα, 
κοινωνικόσ ρόλοσ, επικαιρότητα, ευθφνη, επίγνωςη 

- Σρόποσ αντιμετώπιςησ (υπηρεςία vs μεταφραςτήσ-
διερμηνζασ) 

- Ενςωμάτωςη εμπειρίασ (υπηρεςία vs μεταφραςτήσ-
διερμηνζασ) 

 

5 



 
 

ήμερα, όλα τριγφρω αλλάζουν... -1  
  
 

Η δημόςια διοίκηςη 

• Ηλεκτρονική διακυβζρνηςη 

• Διοίκηςη μζςω ςτόχων 

*   *  * 

• Οργανογράμματα Τπουργείων  
– Αυτοτελζσ γραφείο ευρωπαϊκών και διεθνών υποθζςεων 

• Περιγράμματα θζςεων 
– Διπλωματία  

• Αξιολόγηςη υπαλλήλων 
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ήμερα, όλα τριγφρω αλλάζουν… -2  

 Το γλωςςικό περιβάλλον τησ δημόςιασ διοίκηςησ 

• Οι απαιτήςεισ 

• Οι γλώςςεσ εργαςίασ 

• Σα γνωςτικά πεδία 

• Οι ςυνομιλητζσ 

• Οι ωφελοφμενοι των υπηρεςιών 

• Οι νομικζσ υποχρεώςεισ 

• Όγκοσ και ποιότητα κειμζνων προσ μετάφραςη, 
ςυνθήκεσ διερμηνείασ, διεφρυνςη αντικειμζνου 
εργαςίασ και εφαρμογών 
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…Κι όλα τα ίδια μένουν; 

• Κατοχφρωςη μεταφράςεων φορζα 
• Οργάνωςη εργαςίασ και διαχείριςη ζργου 
• τελζχωςη υπηρεςιών 
• Εξοπλιςμόσ 
• Επιμόρφωςη 
• υνεργαςίεσ και ςυνζργειεσ 
• Μητρώο μεταφραςτών δημοςίου τομζα 
• Δικτφωςη εντόσ και εκτόσ του δημοςίου 
• Οργανωτικζσ δομζσ και υπηρεςιακή εξζλιξη 
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