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Επικοινωνιακή Περιγραφή της Πράξης
Τα στοιχεία του καταλόγου των πράξεων αντλούνται από τη βάση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση
της πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται
με μια επικοινωνιακού τύπου προσέγγιση, ώστε να γίνονται αντιληπτές από το ευρύ κοινό.
Γι’ αυτόν το λόγο εφιστάται η προσοχή δικαιούχων στο θέμα της κατανοητής περιγραφής
και εύληπτης διατύπωσης των δράσεων και των πράξεων στο αντίστοιχο πεδίο στα Τεχνικά
Δελτία Πράξης, καθώς από αυτά θα ανασύρονται τα σχετικά κείμενα για τον κατάλογο
των πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη.

Μερικές Χρήσιμες Οδηγίες
 Διαμορφώστε 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 σύντομοι.
Αποφύγετε τη χρήση περιττών λέξεων (π.χ. Διάφορες, κλπ, κ.α.,) ή την ταυτόχρονη χρήση
συνωνύμων εννοιών (π.χ. Δημιουργία και Κατασκευή)
 Δώστε 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
Περιφερειακή Ενότητα).
 Δώστε προσοχή στη σύνταξη και την ορθογραφία
 Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις τι, πού, πότε, γιατί.
 Τα πιο σημαντικά στοιχεία περιγράφονται 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. Δώστε 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
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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 02/06/2016.
 Όταν αναφέρετε ποσοτικά στοιχεία, χρησιμοποιείτε αριθμούς που διαβάζονται πιο
εύκολα (10 αντί για δέκα).

Υπόδειγμα Επικοινωνιακής Περιγραφής

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης
Η πράξη αφορά στην προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ασθενοφόρων οχημάτων τύπου "B" για
τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. , στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για 14 οχήματα ''VAN'' κλειστού
τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN1789:2007 για
ασθενοφόρα τύπου ''Β''. Το ασθενοφόρο τύπου ''Β'' έχει την δυνατότητα βασικής
υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και μεταφοράς του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες
περιστάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών. Επίσης, προβλέπονται ανάλογο ύψος
του εσωτερικού χώρου του θαλάμου ασθενούς, ώστε να επιτρέπει την παροχή
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αποτελεσματικής ιατρικής και διασωστικής παρέμβασης, όταν επιβάλλεται, κατά την
μεταφορά του ασθενούς, κατάλληλη εσωτερική διαρρύθμιση και σχεδιασμό του θαλάμου
ασθενούς, που να επιτρέπει την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του χώρου, από εργονομικής
άποψης. Διασφαλίζονται επιπροσθέτως οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που
να καθιστούν τα οχήματα ευέλικτα στην κίνηση σε πόλεις και να τους επιτρέπουν τη
διέλευση ή στροφή από δρόμους στενούς ή ημιαποφραγμένους από σταθμευμένα
αυτοκίνητα. Τέλος, πρέπει να διαθέτουν επαρκή ισχύ κινητήρα για να ανταποκρίνονται στις
λειτουργικές τους ανάγκες. Ο εξοπλισμός του αποτελείται ενδεικτικά από: Φορείο
ασθενούς, Ειδική ηλεκτρική βάση φορείου, Εφεδρικό (σπαστό) φορείο ασθενούς, Φορείο
πολυτραυματία

(scoop),

Κάθισμα

μεταφοράς

ασθενούς,

Στρώμα κενού,

Σανίδα

ακινητοποίησης πολυτραυματία, Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (αερονάρθηκες),
Σάκος Γενικών Εφοδίων Πρώτων Βοηθειών, Σετ συσκευών ακινητοποίησης Αυχένος
(αυχενικά κολάρα), Παροχές Οξυγόνου, Φορητή παροχή Οξυγόνου, Συσκευή Τεχνητού
Αερισμού (AMBU) με τα παρελκόμενά της, Επιτοίχια ηλεκτρική Αναρρόφηση, Φορητή
Ηλεκτρική Αναρρόφηση, Πιεσόμετρο χειροκίνητο, Παλμικό Οξύμετρο, Στηθοσκόπιο,
Διαγνωστικός φωτισμός, Αυτόματος Απινιδωτής, Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών,
Αναρτήρες Ορών- Φιαλών αίματος, Μάσκα C.P.A.P. τύπου Boussignac, Νάρθηκας Τύπου
Γιλέκο και Σακχαρόμετρο».

Επικοινωνιακή Περιγραφή
Το έργο αφορά στην προμήθεια 14 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στη Δυτική
Μακεδονία. Τα οχήματα, κλειστού τύπου VAN, πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών
προτύπων και έχουν τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και
μεταφοράς του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφορά και
υποστήριξη δύο ασθενών. Επίσης, προβλέπονται όλες οι απαραίτητες δυνατότητες από
εργονομικής άποψης και διάταξης του χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η
αποτελεσματικότερη ιατρική παρέμβαση και οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις
για λόγους ευελιξίας στην κίνηση μέσα στις πόλεις. Ο εξοπλισμός τους αποτελείται από τις
απαραίτητες συσκευές, φορεία και ιατρικά εργαλεία, προκειμένου να παρασχεθεί η
κατάλληλη ιατρική και διασωστική παρέμβαση.
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