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1. Εισαγωγικά
Το anaptyxi.gov.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που
παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εταιρικού Συμφώνου για
το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ
2007-2013).
Στην σελίδα anaptyxi.gov.gr δημοσιοποιoύνται βασικά στοιχεία των έργων (τίτλος, περιγραφή, δείκτες,
κλπ) του ΕΣΠΑ και τροφοδοτείται από τους ∆ικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις
∆ιαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της
πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Για το σκοπό αυτό, με το παρόν δίνονται οδηγίες με βασικούς κανόνες γραφής και παραδείγματα ώστε
οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται να γίνονται αντιληπτές από το ευρύ κοινό.
2. Οδηγίες Καταχώρισης
 Για τον «Τίτλο Έργου»:
o
Μη χρησιμοποιείτε ξενόγλωσσες φράσεις και εξειδικευμένη επιστημονική / τεχνική
ορολογία αν υπάρχουν αντίστοιχες διατυπώσεις στην καθημερινή γλώσσα.
o
∆ιαμορφώστε τους τίτλους ώστε να είναι σαφείς και σύντομοι — Οι τίτλοι πρέπει να
αποδίδουν σε μια φράση τι είναι το έργο και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχείς. Αποφύγετε τη
χρήση περιττών λέξεων (π.χ. ∆ιάφορες, κλπ, κ.α.,) ή την ταυτόχρονη χρήση συνωνύμων
εννοιών (π.χ. ∆ημιουργία και Κατασκευή)
o
Χρησιμοποιείτε πεζά γράμματα και όχι κεφαλαία που δυσκολεύουν την ανάγνωση, ειδικά σε
ιστοσελίδες.
o
∆ώστε προσοχή στη σύνταξη και την ορθογραφία
o
∆ώστε προσοχή σε θέματα «χωροθέτησης» του έργου, ώστε με μια ματιά το ευρύ κοινό να
μπορεί να καταλάβει πού εκτελείται το συγκεκριμένο έργο (αναφέρετε περιοχή ή/και Νομό).
 Για την «Επικοινωνιακή Περιγραφή φυσικού αντικειμένου»:
o
o
o

o

o
o
o

o
o
o

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις τι, πού, πότε, γιατί.
Τα πιο σημαντικά στοιχεία έρχονται πρώτα, με τα λιγότερο σημαντικά τελευταία.
Το κείμενο πρέπει να περιγράφει όσο το δυνατόν καλύτερα το έργο και να μην
πλατιάζει. Μπορείτε να αναφέρετε τους στόχους του έργου, συνοπτικά και χωρίς επαναλήψεις,
αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση γενικόλογες περιγραφές. ∆ώστε έμφαση σε απτά
αποτελέσματα του έργου, π.χ. « 20 χλμ δρόμου», «1000 καταρτιζόμενοι» κλπ. Μην κάνετε
όμως την περιγραφή του έργου μια βαρετή λίστα αριθμών και τεχνικών ορολογιών αλλά μία
ενδιαφέρουσα περιγραφή.
Αποφύγετε μεγάλες προτάσεις, επαναλαμβανόμενες γενικές πτώσεις, περιττά επίθετα και
λέξεις. Πχ. αντί για «προβλέπεται χρήση ειδικών στατιστικών περιβαλλοντικών δεικτών ελέγχου
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της υποβαθμισμένης περιοχής Χ» προτιμήστε «θα
χρησιμοποιηθούν ειδικοί στατιστικοί περιβαλλοντικοί δείκτες για να ελεγχθεί η ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα στην υποβαθμισμένη περιοχή Χ»
Χρησιμοποιείτε σύντομες παραγράφους (30 - 80 λέξεις) με 1-3 προτάσεις
Χρησιμοποιείτε πεζά γράμματα και όχι κεφαλαία που δυσκολεύουν την ανάγνωση, ειδικά σε
ιστοσελίδες.
Αποφεύγετε ακρωνύμια, εκτός αν είναι ευρέως γνωστά στο ευρύ κοινό (πχ. ΟΤΕ χωρίς
τελείες). Ακρωνύμια λιγότερο γνωστά και συντμήσεις θα πρέπει πάντα να εξηγούνται κατά την
πρώτη τους χρήση. Για παράδειγμα αν υπάρχουν πολλές αναφορές στα Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων ή στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, τότε στην αρχή γράψτε
«Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), «Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)» και
στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντομογραφία «ΚΗΦΗ», «ΟΚΩ».
Μη χρησιμοποιείτε ξενόγλωσσες φράσεις και εξειδικευμένη επιστημονική / τεχνική
ορολογία αν υπάρχουν αντίστοιχες διατυπώσεις στην καθημερινή γλώσσα.
Οι ημερομηνίες γράφονται με τη μορφή 02/06/2017.
Όταν αναφέρετε ποσοτικά στοιχεία, χρησιμοποιείτε αριθμούς που διαβάζονται πιο εύκολα
(10 αντί για δέκα).
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3. Παραδείγματα
Η επιλογή των παραδειγμάτων είναι απολύτως τυχαία και προέκυψε από δείγμα στοιχείων, που
καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣ (κυρίως της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013). Οι προτεινόμενες
περιγραφές έχουν μοναδικό και αποκλειστικό στόχο να αναδείξουν το ύφος και τον τρόπο γραφής που
πρέπει να ακολουθηθεί για τις ανάγκες του ΟΠΣ και κυρίως του anaptyxi.gov.gr,
που είναι
προσβάσιμο στο ευρύ κοινό.
3.1 Παραδείγματα τίτλου έργου:

Τίτλος

Τίτλος

Τίτλος
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Τίτλος

Τίτλος
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3.2 Παραδείγματα επικοινωνιακής περιγραφής φυσικού αντικειμένου πράξης
Τα παραδείγματα που δίνονται παρακάτω είναι ενδεικτικά και έχουν συνταχθεί με σκοπό να αναδείξουν το ύφος
γραφής που είναι απαραίτητο για την δημοσίευση των στοιχείων. Είναι στην ευχέρεια της ∆ιαχειριστικής
Αρχής να διορθώσει τα προτεινόμενα κείμενα, να προσθέσει ή να διατηρήσει πληροφορίες που είναι
σημαντικές για το έργο.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1
Τίτλος: Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Τίτλος: Δρόμος Αλυκές – Ξυγκιά
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Τίτλος: Παράκαμψη Σκριπέρου
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