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ΘΕΜΑ: «Περί της αποδοχής από τη Διοίκηση των µεταφράσεων των 
πτυχιούχων µεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστηµίου». 
1.- Σας στέλνουµε, συνηµµένα, για ενηµέρωσή σας και εφαρµογή το αριθ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650/25.11.2005 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτηµα της Υπηρεσίας 
µας και αφορά στο παραπάνω θέµα και επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το προαναφερθέν 
έγγραφο: 
α).- Δεν υφίστανται διατάξεις νόµου, οι οποίες να ρυθµίζουν το θέµα της αποδοχής ή όχι από τη 
Διοίκηση των µεταφράσεων, που διενεργούν οι µεταφραστές- πτυχιούχοι του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου. 
Το συγκεκριµένο θέµα έχει αντιµετωπιστεί: 
i) µε την αριθ. 495/2004 Γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
(η οποία σας κοινοποιήθηκε µε το αριθ. 
1099983/1273/0006Δ/21.10.2005 έγγραφό µας), που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και σύµφωνα µε την οποία οι µεταφράσεις 
των πτυχιούχων µεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστηµίου δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτές από 
τη Διοίκηση και δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και 
ii) µε την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (η οποία σας κοινοποιήθηκε µε το αριθ. 
1083343/1076/0006Δ/2.9.2005 έγγραφό µας), σύµφωνα µε την οποία εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της Διοίκησης να δέχεται ή όχι τις εν λόγω µεταφράσεις. 
β).- Tα κριτήρια που πρέπει να υιοθετούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου για την άσκηση της 
διακριτικής τους ευχέρειας, πρέπει να προσδιορίζονται από τις ίδιες, καθόσον κάθε Διοικητική 
Αρχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και τις δικές της προτεραιότητες, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 
της. 
2.- Κατά την άποψή µας, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται για τη διεκπεραίωση κάποιας 



υποθέσεως, η υποβολή µεταφράσεως και η µετάφραση που προσκοµίζεται από τον 
ενδιαφερόµενο έγινε από πτυχιούχο µεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστηµίου, οι Υπηρεσίες µας, 
προκειµένου να ασκήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια περί αποδοχής ή µη των µεταφράσεων 
αυτών, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη: 
- τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου και των πολιτών, - την κατηγορία και τη 
σπουδαιότητα του εγγράφου, - τη σπουδαιότητα και την ιδιαιτερότητα της προς διεκπεραίωση 
υποθέσεως, 
- την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, - την εύρυθµη λειτουργία τους και - την 
αποτελεσµατική και ταχεία αντιµετώπιση των σχετικών υποθέσεων, µε ταυτόχρονη διασφάλιση 
των υπαλλήλων από οποιαδήποτε αµφισβήτηση της ηθικής τους υπόστασης. 
3.- Διευκρινίσεις σχετικά µε τον τύπο των µεταφράσεων που διενεργούν οι µεταφραστές- 
πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστηµίου, τις συνέπειες που υφίστανται σε περίπτωση µη 
προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων τους και γενικότερα τον τρόπο µε τον οποίο 
διαπιστώνεται η νοµιµότητα των εν λόγω µεταφράσεων, θα σας δοθούν µετά από την απάντηση 
της αρµόδιας Δ/νσης Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, που αναµένουµε. 
4.- Τέλος, για την καλύτερη ενηµέρωσή σας και την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, σας 
στέλνουµε συνηµµένα, φωτοαντίγραφο του αριθ. 
1106554/1338/0006Δ/10.11.2005 εγγράφου µας προς το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, µε το οποίο υποβλήθηκε 
το σχετικό ερώτηµα. 
 

Συνηµµένα: Τα αναφερθέντα στο κείµενο 
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