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• Γεληθά 

• Η εθζηξαηεία Clear Writing εγθαηληάζηεθε επίζεκα ην 2010 κεηά από ζρεηηθή πξσηνβνπιία 
ηελ νπνία αλέιαβε ην 2009 ε Γεληθή Δηεύζπλζε Μεηάθξαζεο (ΓΔΜ) ηεο Επξσπατθήο 
Επηηξνπήο. Οη κεηαθξαζηέο, πνπ είλαη θαη νη πξώηνη αλαγλώζηεο ησλ εγγξάθσλ πνπ παξάγεη ε 
Επηηξνπή, είραλ δηαπηζηώζεη όηη ηα πξσηόηππα ησλ εγγξάθσλ πνπ θαινύληαλ λα 
κεηαθξάζνπλ παξνπζίαδαλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αξθεηά πξνβιήκαηα. Απηά ηα πξνβιήκαηα 
νθείινληαλ ζε δηάθνξνπο ιόγνπο: ζηε ζύληαμε ησλ πξσηνηύπσλ από κε θπζηθνύο νκηιεηέο 
ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, ρσξίο αλαζεώξεζή ηνπο από θπζηθνύο νκηιεηέο ζηε ζπλέρεηα· ζηε 
ζπκκεηνρή πνιιώλ ζπληαθηώλ ζηε ζπγγξαθή ησλ εγγξάθσλ ζην πιαίζην ησλ δηππεξεζηαθώλ 
δηαβνπιεύζεσλ· ζε αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ επίπησζε ζηε 
ζπλνρή ησλ εγγξάθσλ θ.ιπ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ ζνβαξνύ δεηήκαηνο, ε ΓΔΜ 
έζεζε ην ζέκα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Επηηξνπήο, ε νπνία ελέθξηλε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο 
εθζηξαηείαο.  

 

• Η εθζηξαηεία απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο, κε 
ζθνπό λα ηνπο πείζεη γηα ηελ αλάγθε λα ζπληάζζνπλ ζαθέζηεξα έγγξαθα. Η εθζηξαηεία 
ηνλίδεη όηη ηα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πην ζύληνκα θαη πην απιά, ώζηε λα είλαη πην ειθπζηηθά 
γηα ηνπο αλαγλώζηεο. Έηζη βειηηώλεηαη ε δεκόζηα εηθόλα ηεο ΕΕ, αιιά θαη ε επηθνηλσληαθή 
απνηειεζκαηηθόηεηα θάζε εγγξάθνπ. Σπγρξόλσο, δηεπθνιύλεηαη πνιύ ην έξγν ησλ 
κεηαθξαζηώλ, αλ ην έγγξαθν πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ζε άιιεο γιώζζεο, θαη απνθεύγνληαη 
πξνβιήκαηα αζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ γισζζηθώλ εθδόζεσλ.  

 

• Η εθζηξαηεία νξγαλώλεηαη από εηδηθή νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη πέληε 
ππεξεζηώλ ηεο Επηηξνπήο: Γεληθή Γξακκαηεία· Ννκηθή Υπεξεζία· ΓΔ Αλζξώπηλσλ Πόξσλ 
(Μάζεζε θαη Αλάπηπμε)· ΓΔ Επηθνηλσλίαο· θαη ΓΔ Μεηάθξαζεο (κνλάδα Editing). Υπάξρνπλ 
επίζεο «αληαπνθξηηέο» ζε όιεο ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηεο Επηηξνπήο. 
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• Πόξνη 

• Ο βαζηθόο πόξνο ηεο εθζηξαηείαο είλαη ην θπιιάδην «Πώο λα γξάθεηε κε ζαθήλεηα», πνπ δηαηίζεηαη 
ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηεο ΕΕ. 

• Υπάξρεη επίζεο (κόλν ζηα αγγιηθά θαη ζηα γαιιηθά) ην έγγξαθν Claire's Clear Writing Tips, ζην 
νπνίν δίλνληαη ιεπηνκεξείο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ζσζηήο ζύληαμεο. 

• Εμάιινπ, θάζε εβδνκάδα απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηνπο εγγεγξακκέλνπο 
ζπλδξνκεηέο κηα πξαθηηθή ζπκβνπιή γηα ηε ζσζηή ζύληαμε ησλ εγγξάθσλ ηνπο. 

• Υπάξρεη αθόκε ε «Εξγαιεηνζήθε ηνπ ζπληάθηε» (The Writer's Toolbox) όπνπ δίλνληαη ζπκβνπιέο 
(πξνο ην παξόλ κόλν ζηα αγγιηθά, ζηα γαιιηθά θαη ζηα γεξκαληθά) γηα ηε ζύληαμε ζπγθεθξηκέλσλ 
ηύπσλ εγγξάθσλ. 

 

 

• Σπκβνπιέο, καζήκαηα θαη εθδειώζεηο 

• Άκεζε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ζπληάθηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα: DGT-EDIT-
HELPLINE  

• Δηαδηθηπαθό επηκνξθσηηθό κάζεκα (tutorial) 

• Μεζεκεξηαλέο παξνπζηάζεηο (lunchtime sessions) 

• Εμεηδηθεπκέλεο εκεξίδεο πξαθηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ: DGT-CLEAR-WRITING  

• Εβδνκάδα «Clear Writing»  

• Οξγάλσζε εηδηθώλ εθδειώζεσλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ ηεο εθζηξαηείαο (κε δηαθεθξηκέλνπο 
πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο θ.ιπ.)  

 

• Βξαβεία  

• Δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ «Clear Writing» κία θνξά ηνλ ρξόλν. Η απνλνκή ησλ εηήζησλ βξαβείσλ 
είλαη ε θνξπθαία ζηηγκή ηεο εθζηξαηείαο (βι. κεζεπόκελε δηαθάλεηα). 

 

 



Η εηζαγωγηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηόπνπ 
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Τν εηήζην βξαβείν Clear Writing 

• Επηιέμηκα γηα βξάβεπζε είλαη έγγξαθα πνπ εκπίπηνπλ ζε 
νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

• Ννκηθέο πξάμεηο θαη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο 

• Έγγξαθα πνιηηηθήο θαη εθζέζεηο (αλαθνηλώζεηο, εθζέζεηο 
εθαξκνγήο, έγγξαθα δηαβνπιεύζεσλ θ.ιπ.) 

• Έγγξαθα γηα ελωζηαθά πξνγξάκκαηα ή γηα δξάζεηο πνπ 
ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ ΕΕ (ζπγγξαθέο ππνρξεώζεσλ, 
νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα εηδηθέο 
επηρνξεγήζεηο ή ζπκβάζεηο, έληππα αίηεζεο θαη άιια ζρεηηθά 
έγγξαθα) 

• Έγγξαθα εμωηεξηθήο επηθνηλωλίαο (δειηία Τύπνπ, 
θπιιάδηα θ.ιπ.) 

• Έγγξαθα εζωηεξηθήο επηθνηλωλίαο (αλαθνηλώζεηο ή νδεγίεο 
πξνο ην πξνζσπηθό, ππεξεζηαθά ζεκεηώκαηα θ.ιπ.). 
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Τν εηήζην βξαβείν Clear Writing (ζπλέρεηα) 

• Δηαδηθαζία 
 

• 1. Πξνηάζεηο 

 

• Κάζε ππάιιεινο κπνξεί λα πξνηείλεη έγγξαθα πξνο βξάβεπζε. Γηα λα ην θάλεη, 
πξέπεη λα ζηείιεη ζηε δηεύζπλζε DGT-CLEAR-WRITING κήλπκα, γξάθνληαο σο ζέκα 
ηε θξάζε «Clear Writing Awards Nomination» θαη πξνζδηνξίδνληαο ηελ θαηεγνξία 
θαη ηνλ ζπληάθηε. Πξέπεη επίζεο λα εμεγήζεη γηαηί πξνηείλεη ην έγγξαθν, 
πξνζζέηνληαο θάζε ρξήζηκε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

 

• 2. Επηινγή 

 

• Μηα επηηξνπή πξνεπηινγήο επηιέγεη ηηο θαιύηεξεο ππνςεθηόηεηεο θάζε θαηεγνξίαο. 
Σηε ζπλέρεηα, ε εηδηθή νκάδα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ εθζηξαηεία «Clear Writing» 
επηιέγεη ηηο ππνςεθηόηεηεο πνπ ζα βξαβεπζνύλ. Μπνξνύλ λα απνλεκεζνύλ 
πεξηζζόηεξα από έλα βξαβεία ζε θάζε θαηεγνξία. 

 

• 3. Τειεηή απνλνκήο 

 

• Η ηειεηή απνλνκήο γίλεηαη κε κεγάιε επηζεκόηεηα ηνλ Δεθέκβξην θάζε έηνπο. Φέηνο 
ζα γίλεη ζηηο 5 Δεθεκβξίνπ. 

 

•   
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Δηαγωληζκόο Noble prize 

• Εθηόο από ην εηήζην κεγάιν βξαβείν «Clear Writing», 
απνλέκνληαη θάζε ρξόλν θαη ηα βξαβεία  Noble (πνπ δελ 
πξέπεη βέβαηα λα ζπγρένληαη κε ηα βξαβεία Nobel). 

•                                                                                            
     

• Τα βξαβεία Noble απνλέκνληαη ζηνπο ληθεηέο ελόο 
δηαγσληζκνύ ηνλ νπνίν δηεμάγεη θάζε ρξόλν ε Μνλάδα Editing 
ηεο ΓΔΜ παξάιιεια κε ηα βξαβεία «Clear Writing».  

 

• Απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη δηαγσληδόκελνη είλαη λα 
βειηηώζνπλ πέληε κηθξά έγγξαθα γξακκέλα ζε δπζλόεηε, 
γξαθεηνθξαηηθή γιώζζα. 

 

• Ο δηαγσληζκόο Noble δελ δηεμάγεηαη κόλν ζηα αγγιηθά αιιά 
θαη ζηα γαιιηθά θαη ηα γεξκαληθά. 
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Η εξγαιεηνζήθε ηνπ ζπληάθηε 
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Εηδηθέο νδεγίεο γηα ηα δηάθνξα είδε εγγξάθωλ 
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Οη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο ηεο Claire 
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Τν βαζηθό έγγξαθν 
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Έλα παξάδεηγκα (ζπκβνπιή 10) 
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Πξνο ζπδήηεζε 
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• Τι θα μπορούσαμε να κάνοσμε 
στη τώρα μας, εμπνεόμενοι από 
την εκστρατεία «Clear Writing»; 



Καη βέβαηα 

• Σουόν το σαυές 

 

• Απλούς ο μύθος της 
αληθείας έυυ (O λόγος της 
αλήθειας είναι εκ υύσεως 

απλός) 
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