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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

❑Να συζητάτε οικεία θέματα και να λέτε τη γνώμη σας

❑Να κατανοήσετε θέματα που σχετίζονται με την εργασία, τον ελεύθερο 

χρόνο και τις σπουδές

❑ Να αντιμετωπίζετε καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την 

υποβολή αίτησης για εργασία

❑Να δημιουργείτε απλά κείμενα σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία

❑Να περιγράφετε την εργασιακή εμπειρία και τις ικανότητες / δεξιότητες σας

❑Να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας
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❑Πώς να προετοιμάσετε το βιογραφικό σας

❑Είστε έτοιμοι για μια συνέντευξη;

❑Ας δουλέψουμε! Πώς να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας

❑Πώς να γράφετε emails

❑Πώς να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις 
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ΘΕΜΑΤΑ



ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Ανατροφοδότηση: πληροφορία σχετικά με την αντίδραση σε ένα προϊόν ή με την εκτέλεση 

κάποιας εργασίας, χρησιμοποιείται ως βάση για βελτιώση.

Δεξιότητες: ικανότητα να κάνει κάποιος κάτι με επιτυχία ή αποτελεσματικότητα.

Επισυνάπτω: προσθέτω ή τοποθετώ ένα σχετικό έγγραφο σε ένα άλλο ή σε ένα email.

Ικανότητες: η ιδιότητα που έχει κάποιος να κάτι με επιτυχία ή αποτελεσματικότητα

Προσλαμβάνω: απασχολώ κάποιον με μισθό
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ*

*Όλοι οι ορισμοί είναι από το www.oxforddictionaries.com

http://www.oxforddictionaries.com/


ΓΛΩΣΣΑΡΙ*

❑Προώθηση: αποστολή (ενός γράμματος ή ένος email) σε επιπλέον προορισμό.

❑Συνάδελφος: άτομο με τον οποίο δουλεύει κάποιος σε ένα επάγγελμα ή μια επιχείρηση.

❑Συνάντηση: συμβούλιο ατόμων για ένα συγκεκριμένο σκοπό, κυρίως για επίσημη συζήτηση.

❑Συνέντευξη: προφορική εξέταση ενός υποψηφίου για μια δουλεία, μια θέση σε πανεπιστήμιο, 

κλπ.

❑Χαιρετισμός: ένας ευγενικός τρόπος καλωσορίσματος.
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*Όλοι οι ορισμοί είναι από το www.oxforddictionaries.com

http://www.oxforddictionaries.com/


ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
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Μισθός
Συνώνυμα αυτής της λέξης είναι η αμοιβή, η 

πληρωμή και τα κέρδη

Εμπειρία
Απόκτηση εμπειρίας σημαίνει ότι έχετε

πρακτική επαφή με ένα επάγγελμα

Απαιτεί Είναι ένα ρήμα. Σημαίνει "χρειάζεται".

Ευέλικτο

ωράριο

Είναι μια δουλειά οι εργαζόμενοι μπορούν να

ξεκινήσουν την εργασία τους περίπου μια

ώρα νωρίτερα ή να τελειώσουν αργότερα.

Δουλειά με

βάρδιες

Οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλεύουν σε

διαφορετικές χρονικές στιγμές, για

παράδειγμα την μια εβδομάδα ημέρα και την

άλλη νύχτα.



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ*
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❑Κάνω αίτηση: Γράφω μια επιστολή ή συμπληρώνω ένα έντυπο για να ζητήσω επίσημα 

μια θέση εργασίας ή μια θέση.

❑Ψάχνω για: αναζητώ κάτι

❑Καλώ πίσω: τηλεφωνώ ξανά σε κάποιον που με έχει καλέσει

❑Υποβάλλω: αν υποβάλλετε την ειδοποίηση ή την παραίτησή σας, λέτε στον εργοδότη σας, 

με λόγια ή γραπτώς, ότι δεν επιθυμείτε πλέον να εργάζεστε γι ‘αυτόν

*Όλοι οι ορισμοί είναι από: www.oxforddictionaries.com

http://www.oxforddictionaries.com/


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ*
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❑Εκτελώ: Αν εκτελείτε μια εργασία ή μια εντολή, το κάνετε ή ενεργείτε σύμφωνα με αυτήν.

❑Ακυρώνω: Αν ακυρώσετε μια εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί, τότε αυτή 

ματαιώνετε. 

❑Εξετάζω: Αν εξετάσετε ένα έγγραφο, ένα περιστατικό ή ένα πρόβλημα, τότε το κοιτάτε, το 

συζητάτε ή το αναλύετε πολύ προσεκτικά. 

*Όλοι οι ορισμοί είναι από: www.oxforddictionaries.com

http://www.oxforddictionaries.com/


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΓΙΚΟ 
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✓Συντομογραφία για τη φράση “curriculum vitae” (λατινικά) που στα 

ελληνικά μεταφράζεται ως «πορεία ζωής». 

✓Είναι ένα έγγραφο με τις προσωπικές σας, εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές πληροφορίες. Είναι το πιο σημαντικό έγγραφο κατά 

την υποβολή αίτησης για εργασία.

Ένα δημιουργικό βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αναδείξει τον 

δημιουργικό σας χαρακτήρα, επομένως αισθανθείτε ελεύθεροι να 

εκφραστείτε!



ΤΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ
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• Όταν κάνετε αίτηση για δημιουργικό ρόλο, 

βεβαιωθείτε ότι εστιάζετε στις αντίστοιχες 

δεξιότητες. Ωστόσο, θα πρέπει να 

γνωρίζετε τη πιθανότητα καταλήξης του 

βιογραφικού σας σημειώματος σε ένα 

σύστημα παρακολούθησης αιτούντων 

(ATS), το οποίο θα μπορούσε να δώσει 

προτεραιότητα σε  κυρίως σε άλλες 

δεξιότητες και όχι τόσο τη δημιουργικότητα

Προσωπικές 

πληροφορίες

• Όνομα

• Ημερομηνία 

γέννησης

• Στοιχεία 

επικοινωνίας:

διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, email

• Φωτογραφία (πρέπει 

να δείχνει 

επαγγελματική)

Διαδρομή καριέρας

• Χρονολογική σειρά 

των εργασιών σας

• Βραβεία και 

εκδόσεις

• Εκπαίδευση

• Υπολογιστικές 

δεξιότητες

• Επαγγελματικό 

χαρτοφυλάκιο

https://www.jobscan.co/blog/8-things-you-need-to-know-about-applicant-tracking-systems/
https://www.themuse.com/advice/why-you-yes-you-need-a-professional-portfolio


ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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1. Ξεχωρίστε από τους άλλους, αλλά μην το παρακάνετε!

2. Βάλτε τον ευατό σας στην θέση του μελλοντικού σας 

εργοδότη!

3. Η παρουσίαση σας είναι το καλύτερο εργαλείο, οπότε 

κάντε το να μετρήσει!



Η ΔΟΜΗ
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Προσωπικό προφίλ

• Ποιος είσαι

• Τι μπορείς να προσφέρεις στην εταιρεία

• Οι επαγγελματικοί σου στόχοι

Προϋπηρεσία

• Προηγούμενες σχετικές εργασίες

✓ Τίτλος εργασίας

✓ Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

✓ Ο εργοδότης

✓ Οι ημερομηνίες που εργαστήκατε στην εταιρεία αυτή
Εκπαίδευση

• Τα ακαδημαϊκά σας επιτεύγματα

✓ Ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο και πιο συναφές

✓ Ονομάστε τα ιδρύματα και τις ημερομηνίες που βρισκόσασταν εκεί

Δεξιότητες και ικανότητες

• Γλώσσες που γνωρίζετε

• Λογισμικό που ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε Δείτε παραδείγματα βιογραφικών εδώ

https://resume.io/examples


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Συμβουλές για συγγραφή βιογραφικού 

σημειώματος 

Υποδείγματα βιογραφικών σημειωμάτων 

Συμβουλές για ένα επιτυχημένο βιογραφικό σημείωμα 
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https://www.youtube.com/watch?v=gK1Y_UuUdyY
https://www.youtube.com/watch?v=vV3D0YcJLx0
http://edujob.gr/pylh-edujob/syntaksh-viografikou-kai-upodeigmata
https://www.e-biografiko.gr/10-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C/


ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
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20 ΧΡΗΣΙΜΑ ΡΗΜΑΤΑ

Ρήμα Χρήσεις Παραδείγματα

Μπορώ

Δεξιότητα

Άδεια

Πιθανότητα

Αίτημα

Η Μαρία μπορεί να μιλήσει 3 γλώσσες.

Μπορείς να πας διακοπές όποτε θέλεις.  

Μπορεί να είναι δύσκολο κάποιες φορές.

Μπορώ να δω τις άδειες παρακαλώ;

Μπορούσα

Παρελθοντική Δεξιότητα

Άδεια

Πιθανότητα

Αίτημα

Στην προηγούμενη δουλειά μου μπορούσα να δουλεύω με 

πάνω από 10 συνεργάτες

Θα μπορούσα να γνωρίσω το υπόλοιπο προσωπικό;

Θα μπορούσα να μάθω πως να το κάνω

Θα μπορούσες να ξεκινήσεις αύριο;

Πρέπει/Δεν 

πρέπει

Υποχρέωση

Απαγόρευση

Πρέπει να φοράς κουστούμι κάθε μέρα.

Δεν πρέπει να κοιτάς το κινητό σου στη δουλειά 

Οφείλω Συμβουλή-παρατήρηση Οφείλεις να είσαι καλός/ή με τους συναδέλφους σου 

Ξέρω Γνώση Ξέρω πως να χρησιμοποιώ το Excel

Μιλήστε για το

τι μπορείτε ή τι

δεν μπορείτε

να κάνετε.

Περιγράψτε τις

δεξιότητες και

τις ικανότητές

σας.



2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

21 ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ

Όσον αφορά την κλίση των ρημάτων, τα ελληνικά έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την 
παθητική.  

Η ενεργητική φωνή περιλαμβάνει το σύνολο των ρηματικών τύπων που έχουν κατάληξη -

ω, π.χ. δουλεύεω. θέλω, ζω. 

Η παθητική φωνή περιλαμβάνει το σύνολο των ρηματικών τύπων που έχουν κατάληξη -

μαι, π.χ.  εργάζομαι, μοιράζομαι, χαίρομαι. 

 
Πολλά ρήματα έχουν ρηματικούς τύπους και στις δύο φωνές, π.χ. κλείνω – κλείνομαι, ενώ άλλα 
μόνο σε μία.  
 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή  

Εγώ δουλεύω  Εγώ εργάζομαι 

Εσύ δουλεύεις Εσύ εργάζεσαι 

Αυτός δουλεύει Αυτός εργάζεται 

Αυτή δουλεύει  Αυτή εργάζεται 

Αυτό δουλεύει Αυτό εργάζεται 

Εμείς δουλεύουμε Εμείς εργαζόμαστε 

Εσείς δουλεύετε Εσείς εργαζόσαστε 

Αυτοί δουλεύουν Αυτοί εργάζονται 

 
Στα ελληνικά χρησιμοποιείται συχνά ο πληθυντικός ευγενείας (δεύτερο πρόσωπο του 
πληθυντικού), στόχος του οποίου είναι να καταδείξει ευγένεια και σεβασμό.  
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22 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ [1/2] 

Αναλύστε την εργασία και την 

εταιρεία

✓ Ελέγξτε την περιγραφή θέσης 

εργασίας και σκεφτείτε τι ψάχνει η 

εταιρεία

✓ Δημιουργήστε μια λίστα δεξιοτήτων, 

γνώσεων, επαγγελματικών και 

προσωπικών απαιτήσεων

✓ Κάντε μια λίστα με τα στοιχεία σας και 

τα αντιστοιχίστε με τις απαιτήσεις της 

εργασίας

✓ Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία
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23 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ [2/2] 

Πως θα περιγράφατε των εαυτό σας;

✓ Δώστε πληροφορίες σχετικά με την εργασία, για 

παράδειγμα, εξηγήστε γιατί είστε ο καλύτερος 

υποψήφιος για την εργασία

Ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες 

σας;

✓ Μετατρέψτε τις αδυναμίες σε δυνάμεις.

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

✓ Αναφέρετε τι σας αρέσει σχετικά με την εταιρεία 

και τη δουλειά

Γιατί πρέπει να σας προσλαμβάνουμε;

✓ Εξηγήστε τι μπορείτε να προσφέρετε στον 

εργοδότη. Να είστε αποφασιστικοί και 

συγκεντρωμένοι 

Γιατί φεύγετε από την πραγματική δουλειά 

σας;

✓ Να είστε θετικοί, να μιλάτε για νέες ευκαιρίες. 

Μην πείτε αρνητικά πράγματα για την άλλη 

εταιρεία.

Πώς διαχειρίζεστε το άγχος και την πίεση;

✓ Δώστε ένα παράδειγμα για το πώς 

χειριστήκατε το άγχος στην προηγούμενη 

δουλειά σας

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;

✓ Πείτε στο άτομο που κάνει τη συνέντευξη ότι 

αυτή η εργασία ευθυγραμμίζεται με τους 

μακροπρόθεσμους στόχους σας

Αναμένετε πιθανές ερωτήσεις 
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24 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

✓ Χαιρετήστε όλους όσους συναντήσετε ευγενικά

✓ Παραμείνετε ήρεμος/ήρεμη και να έχετε αυτοπεποίθηση

✓ Παρακολουθήστε τη γλώσσα του σώματός σας, σφίξτε τα χέρια σας σταθερά και κάντε επαφή με 

τον συνεντευξιαστή

✓ Ακούστε προσεκτικά τον συνετευξιαστή και πάρτε το χρόνο σας πριν απαντήσετε.

✓ Ενημερώστε τον εργοδότη πως πιστεύετε ότι η δουλειά είναι εξαιρετική και σας ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα

Μετά τη συνέντευξη 
• Γράψτε ένα ευχαριστήριο email προκειμένου ο εργοδότης να γνωρίζει ότι το 

εκτιμάτε που είστε υποψήφιοι για αυτή τη δουλειά.
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25 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αναλυτικές

δεξιότητες

Η ικανότητα να αναλύετε καταστάσεις και 

να βρίσκετε λύσεις στα προβλήματα που 

προκύπτουν στην εργασία

Επικοινωνιακές

δεξιότητες

Η ικανότητα να μιλάτε και να γράφετε

αποτελεσματικά και να οργανώνετε λογικά τις

σκέψεις σας.

Ηγετικές

ικανότητες

Η ικανότητα του να παρακινείτε άλλα άτομα

να πετύχουν τους στόχους τους

Οργανωτικές

δεξιότητες

Η ικανότητα προγραμματισμού 

δραστηριοτήτων και τήρησης προθεσμιών.

Ομαδική εργασία Η ικανότητα να δουλεύετε αποτελεσματικά με

άλλους ανθρώπους



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Πως να κερδίσετε εντυπώσεις σε μια συνέντευξη

Συχνές ερωτήσεις σε συνέντευξη 

Προετοιμασία πριν τη συνέντευξη 

5 συμβουλές για μια συνέντευξη  

https://www.youtube.com/watch?v=tHKUu090B2g
https://www.youtube.com/watch?v=ELWu2cUGnbc
https://www.randstad.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82/career-blog/archives/%CE%B7-%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC_7195/
https://www.randstad.gr/υποψήφιος/career-blog/archives/5-tips-για-να-εντυπωσιάσετε-σε-μια-συνέντευξη-εργασίας_7422/
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Καλημέρα Έως το μεσημέρι 

Καλησπέρα Από το μεσημέρι έως το βράδυ 

Καλό 

απόγευμα

Το απόγευμα

Καληνύχτα Το βράδυ λίγο πριν τον ύπνο
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Όπως βλέπετε καθημερινά τους συναδέλφους σας και ίσως 

ξέρεις πώς είναι, προσπαθήστε να κάνεις ενναλακτικές 

ερωτήσεις στο "Πώς είσαι" ή "Τι κάνεις":

"Πώς είσαι σήμερα?"

"Πώς είναι η μέρα σου μέχρι τώρα;"

"Πως ήταν η μέρα σου?"

“Είναι πολυάσχολη η μέρα σου;"

"Το απόγευμα μου ήταν λίγο κουραστικό. Πώς πάει το δικό 

σου; "
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Χρονικά επιρρήματα-Τα χρησιμοποιούμε για να πούμε:

Πότε έγινε κάτι

• Χθες είδα τον Tom .

• Ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία το1985.

Για πόσο καιρό

• Δούλευα εκεί τα τελευταία 20 χρόνια.

• Είμαι αυτοαποασχολούμενος από πέρσι.

• Δούλευα στον κήπο όλη μέρα χθες.

Πόσο συχνά

• Κάθομαι συχνά μέχρι αργά στη δουλεία.

• Συνήθως περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου σκεπτόμενος/η πως να βελτιωθώ στη

δουλειά.

Επίσης, χρησιμοποιείται συχνά μια φράση για να δηλώσει χρόνο:

Παρελθόν: την προηγούμενη εβδομάδα, τον προηγούμενο μήνα / έτος, το προηγούμενο

καλοκαίρι

Μέλλον: την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα / έτος. Μεθαύριο, τα επόμενα

Χριστούγεννα
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Να είστε ενεργητικοί ακροατές -Μην διακόπτετε τους άλλους όταν μιλάνε

Δώστε προσοχή στη γλώσσα 

του σώματος

- Διατηρείστε οπτική επαφή όταν μιλάτε με τους 

συναδέλφους σας

- Να προσέχετε τη στάση τους σώματος σας και τις 

εκφράσεις του προσώπου.

Σεβαστείτε τις προτιμήσεις 

επικοινωνίας των άλλων 

ανθρώπων

-Μερικοί άνθρωποι προτιμούν μια τηλεφωνική κλήση, ενώ 

άλλοι προτιμούν ένα email, γραπτό μήνυμα η μήνυμα στο 

WhatsApp

Μιλήστε με σαφήνεια και 

επισημότητα

-Προσέξτε τον τόνο σας. Εάν είστε θυμωμένος/η πάρτε 

μερικά λεπτά για να ηρεμήσετε.

Προσπαθήστε να βρείτε μια 

ισορροπία μεταξύ του να είστε 

πολύ χαλαρός/η και πολύ 

απομακρυσμένος/η

-Βρείτε τρόπους να αλληλεπιδράτε σε προσωπικό 

επίπεδο, αλλά αποφύγετε την υπερβολική χαλαρότητα. 
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Προσφέρετε 

επικοιδομητική

κριτική 

- Να δίνεται θετική ανατροφοδότηση και να 

βρουν τρόπους βελτίωσης με ευγενικό 

τρόπο.

Επαναπροσδιορί

στε αυτό που 

ακούτε

-Επαναλάβετε τα σημαντικά σημεία για να 

δείξετε ότι καταλάβατε τι σας είπε ο 

συνάδελφός σας ή το αφεντικό σας. Αυτός 

είναι επίσης ένας καλός τρόπος για να 

διευκρινιστούν οι παρεξηγήσεις.

Επιλύετε τις 

συγκρούσεις 

ειρηνικά

-Εάν υπάρχει σύγκρουση, ακούστε 

προσεκτικά τον συνάδελφό / συναδέλφους 

σας και βρείτε μια λύση. Ορίστε τους 

κανόνες για να αποφύγετε τη σύγκρουση 

στο μέλλον.



ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

33

Να είστε στην ώρα 

σας 

-Η αργοπορία δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους 

συναδέλφους

Μείνετε στο θέμα -Μη συζητάτε θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ατζέντα

Προσέχετε τη 

γλώσσα του 

σώματος 

-Να γνωρίζετε το μήνυμα που δίνετε με τη γλώσσα του σώματός 

σας

Ακούστε τους 

συναδέλφους σας 

-Όταν δεν ακούτε κάντε εξάσκηση στην ενεργή ακοή. 

Όταν μιλάτε -Να είναι σαφής, συνοπτικός/ή και άμεσος/η

-Να απευθύνεστε σε ολόκληρη την ομάδα, όχι μόνο σε ένα άτομο.

-Υποστηρίξτε τις ιδέες σας.
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Χειρισμός συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Τρόποι για να προωθείτε τις ιδέες σας στο χώρο 

εργασίας

Τρόποι για να επικοινωνείτε αποτελεσματικότερα στο χώρο 

εργασίας

https://www.epixeiro.gr/article/105377
https://www.fortunegreece.com/article/deka-tropi-gia-na-proothisete-tis-kaliteres-idees-sas-sti-doulia/
https://www.neolaia.gr/2018/10/25/10-tropoi-gia-na-iparxei-apotelesmatiki-epikoinonia/
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Οι σύνδεσμοι - που ονομάζονται 

και λέξεις συζευκτικές - είναι οι 

λέξεις που συνδέουν δύο 

παρόμοια στοιχεία στην 

πρόταση.  Στα ελληνικά οι 

σύνδεσμοι χωρίζονται σε δυο 

κύριες κατηγορίες συνδέσμων, 

τους παρατακτικούς και τους 

υποτακτικούς. Αυτοί με την 

σειρά τους χωρίζονται σε 

υποκατηγορίες, μερικές από τις 

οποίες είναι: οι αντιθετικοί, οι 

συμπερασματικοί, οι χρονικοί, οι 

αιτιολογικοί και οι υποθετικοί 

σύνδεσμοι. 

Χρόνος

Αφού

ΚαθώςΌταν

Αιτία

Αφού

ΔιότιΕπειδή 

Υπόθεση 

Άμα

ΣανΑν 

Αντίθεση

Αλλά 

ΩστόσοΕνώ



ΤΥΠΟΙ EMAIL

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

37

Προσωπικό email

• Δεν χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσετε την 

επίσημη γλώσσα, αλλά 

να είστε ευγενικοί και 

φιλικοί

• Χαιρετισμός: Αγαπητέ/ή 

(Όνομα)

• Κλείσιμο: Ευχαριστώ ή 

θα σας δω σύντομα

Ημιεπίσημο email

• Να δείχνετε σεβασμό, να 

το κρατήσετε σύντομο και 

ξεκάθαρο

• Χαιρετισμός: Αγαπητέ 

κύριε / κα (επώνυμο)

• Κλείσιμο: Ευχαριστώ εκ 

των προτέρων ή ελπίζω 

να σας ακούσω σύντομα

Επίσημο Email

• Να είστε σαφής, να 

αναφέρετε σχετικές 

λεπτομέρειες

• Δηλώστε το αποτέλεσμα 

που περιμένετε

Χαιρετισμός: Αγαπητέ κύριε 

/ κα (επώνυμο) ή σε ποιον 

μπορεί να αφορά (αν δεν 

γνωρίζετε το όνομα των 

προσώπων)

Κλείσιμο: Με εκτίμηση 
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✓ Γράψτε μια συγκεκριμένη γραμμή θέματος.

✓ Γράψτε ένα κατάλληλο χαιρετισμό:

- μετά το χαιρετισμό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κόμμα

✓ Δώστε προσοχή στη στίξη:

- ξεκινήστε κάθε πρόταση με κεφαλαίο γράμμα

-να βάλετε τα κατάλληλα σημεία στίξης στο τέλος της πρότασης

- τοποθετήστε κενά μεταξύ των παραγράφων

- χρησιμοποιήστε έναν ορθογραφικό έλεγχο

- να διαβάσετε προσωπικά το email σας πριν το στείλετε

✓ Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κλείσιμο

✓ Ελέγξτε διπλά τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους παραλήπτες

✓ Αποφύγετε την προώθηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων και την απάντηση σε όλα

✓ Να είστε σαφείς, σύντομοι και ευγενικοί. Χρησιμοποιήστε σύντομες προτάσεις

✓ Χρησιμοποιήστε ξεχωριστές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρήσεις και άτομα
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Επισύναψη αρχείου Όπως βρείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα… (συμβόλαιο/ ατζέντα συνάντησης 

…) 

Επαναφορά / προώθηση 

πληροφοριών που 

ελήφθησαν

Σας έχω προωθήσει… /Σας προωθώ…

Ενημέρωση τρίτων Έχω κοινοποίηση αυτό το email στον/ στην (όνομα)

Αναφορά στο λόγω του email Σας γράφω προκειμένου/ για να… 

Παράκληση για επιβεβαίωση Παρακαλώ επιβεβαιώστε

Κλείσιμο: Εκφράστε την 

προθυμία σας να 

απαντήσετε επιπλέον 

ερωτήσεις 

Παραµένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή 

διευκρίνιση.

Κλείσιμο: Πείτε τι αναμένετε 

από εκείνον 

Αναμένω την απάντηση σας/ Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
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1η Παράγραφος Δηλώστε με σαφήνεια τον λόγο που γράφετε και πού είδατε την αγγελία για τη

δουλειά

2η Παράγραφος Δώστε λίγα στοιχεία σχετικά με τα προσόντα και την εμπειρία σας. Βεβαιωθείτε ότι οι

πληροφορίες που δώσατε σχετίζονται με την εργασία για την οποία υποβάλλετε

αίτηση.

3η Παράγραφος Αναφέρετε τους λόγους που πιστεύετε ότι είστε κατάλληλοι για τη δουλειά και τι

μπορείτε να προσφέρετε στην εταιρεία.

4η Παράγραφος Πείτε στον αναγνώστη οτι είστε στη διάθεσή του για μια συνέντευξη και πώς να 

επικοινωνήσει μαζί σας. Δείτε εδώ παραδείγματα επιστολών

Όταν το όνομα του παραλήπτη είναι άγνωστο σε εσάς, στην αρχή της επιστολής γράψτε Αγαπητέ κύριε ή 

κυρία και ολοκληρώστε την επιστολή γράφοντας «με εκτίμηση». Όταν γνωρίζετε το όνομα του 

παραλήπτη, γράψτε, για παράδειγμα, Αγαπητέ κ. Παπαδόπουλε/ κα Παπαδοπούλου και ολοκληρώστε 

την επιστολή γράφοντας «με φιλικούς χαιρετισμούς»

http://edujob.gr/syntaksh-synodeytikhs-epistolhs-ypodeigmata
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Κλείσιμο σε email

Πως να γράψετε ένα επαγγελματικό email 

Χρήσιμες εκφράσεις

https://www.youtube.com/watch?v=OcNkAt0sTZ0
https://business.tutsplus.com/el/tutorials/how-to-start-and-end-a-professional-business-email--cms-26313
https://www.babla.gr/%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/email/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1
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Πριν την κλήση:

• Προετοιμάστε τον εαυτό σας. Σκεφθείτε το σκοπό της κλήσης σας. Προετοιμάστε τα κύρια 

σημεία που πρέπει να αναφέρετε

• Προετοιμασία των εγγράφων που μπορεί να χρειαστείτε, π.χ. αριθμός τιμολογίου ή 

ημερομηνία

Κατά τη διάρκεια της κλήσης:

• Συστηθείτε. Πείτε το όνομά σας και το όνομα της εταιρείας σας. Μπορείτε να κάνετε κάποια 

μικρή συζήτηση, π.χ. Ελπίζω να είστε καλά σήμερα, αλλά μην το παρακάνετε.

• Αναφέρετε σαφώς τον σκοπό της κλήσης

• Ζητήστε ανατροφοδότηση για να βεβαιωθείτε ότι το άλλο πρόσωπο καταλαβαίνει τι λέτε

• Σημειώστε τις πιο σημαντικές πληροφορίες

• Αποσαφηνίστε τις επόμενες ενέργειες, εάν είναι απαραίτητο
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✓ Ετοιμάστε ένα επαγγελματικό χαιρετισμό. Γνωστοποιείστε την εταιρεία και 

τον εαυτό σας. "Γεια σας / Καλημέρα / Καλησπέρα, είμαι [το όνομά σας] από 

[όνομα εταιρείας]".

✓ Ρωτήστε ποιος σας καλεί. "Μπορώ να ρωτήσω ποιος καλεί, παρακαλώ;"

✓ Μιλήστε ευγενικά και αποφύγετε τη χρήση αργκό.

✓ Όταν ο καλών συνομιλεί, ακούστε αυτό που έχει να πει χωρίς διακοπές.

✓ Αν η κλήση αφορά άλλο άτομο, ρωτήστε εάν ο καλών θέλει να αφήσει ένα 

μήνυμα. "Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη. Μπορώ να πάρω 

ένα μήνυμα?"

✓ Ποτέ μην λέτε τις λέξεις "δεν ξέρω" όταν μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο. 

θα ήταν καλύτερα να πείτε για παράδειγμα, "Θα το ελέγξω αυτό για σας".

✓ Όταν τερματίζετε μια τηλεφωνική κλήση, μην κλείνετε το τηλέφωνο χωρίς 

θετικό κλείσιμο, όπως "Σας ευχαριστούμε για την κλήση" ή "Να έχετε μια 

καλή μέρα«.
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Τηλεφωνική επικοινωνία 

Συμβουλές για τηλεφωνική επικοινωνία 

Αποτελεσματικές τηλεφωνικές κλήσεις (en)

https://www.semifind.gr/news/view/Nea/431/tilefoniki-symperifora
http://www.panoptron.gr/training_videos/video_titles/telephone_behaviour.htm
https://www.wikihow.com/Make-Effective-Business-Phone-Calls
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Σε αυτό το μάθημα, έχω μάθει βασικό λεξιλόγιο και γραμματική να επικοινωνώ στο χώρο 

εργασίας.

Σωστό

Λάθος

Αφού ολοκληρώσω αυτό το μάθημα, μπορώ να γράψω το βιογραφικό μου στα Ελληνικά.

Σωστό

Λάθος
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Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος εγώ ...

α)είμαι πιο σίγουρος/η όταν επικοινωνώ με συναδέλφους

β) έχω βελτιώσει τα ελληνικά μου στον προφορικό λόγο

γ)έχω βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την εργασία

Αφού ολοκληρώσω αυτό το μάθημα, αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά 

την προετοιμασία για μια συνέντευξη στα ελληνικά.

Σωστό

Λάθος
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή 

δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


