
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: 

Υπηρεσίες – Οργανισμοί 

           
 
 
Ενότητα: Υπηρεσίες – Οργανισμοί (4 Φύλλα εργασίας) 
 
Επίπεδο: Β1, Β2 
 
Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες 
 
Διάρκεια: 8 ώρες (4 δίωρα) 
 
Υλικοτεχνική υποδομή:  
 

 Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με ηχεία, σύνδεση στο Ίντερνετ και 
σύνδεση με projector, οθόνη προβολής, πίνακας. 

 
 



Φύλλο εργασίας 1 

Στο ταχυδρομείο 

 
(http://www.pak-elta.gr/2010/06/blog-post_2475.html) 

 

Ναζάν: Καλημέρα σας! 

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Καλημέρα σας! Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω; 

Ναζάν: Θέλω να στείλω αυτό το γράμμα, αλλά είναι ανάγκη να φτάσει όσο πιο 

γρήγορα γίνεται. 

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Δηλαδή εξπρές; 

Ναζάν: Ναι, αλλά θα ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα το παραλάβει το 

συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Κανένα πρόβλημα. Τα ΕΛΤΑ σάς προσφέρουν και 

τη δυνατότητα να αποστείλετε ένα γράμμα εξπρές και συστημένο. Βέβαια, θα 

επιβαρυνθείτε λίγο παραπάνω. 

Ναζάν: Δεν πειράζει. Σε πόσες μέρες θα φτάσει η επιστολή; 

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Η επιστολή εξπρές και συστημένη θα φτάσει το 

πολύ σε δύο μέρες. 

Ναζάν: Εντάξει. Τι σας οφείλω; 

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Είναι 4 ευρώ και 20 λεπτά. 

Ναζάν: Ορίστε. 

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Μην ξεχάσετε την απόδειξή σας. 

Ναζάν: Ευχαριστώ. Γεια σας! 

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Γεια σας! 
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1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Τι ζητάει η Ναζάν από τον υπάλληλο του ταχυδρομείου; 

______________________________________________ 

• Τι της λέει ο υπάλληλος να κάνει; 

______________________________________________ 

• Σε πόσες μέρες θα φτάσει η επιστολή της Ναζάν; 

______________________________________________ 

• Πόσα χρήματα πλήρωσε η Ναζάν; 

______________________________________________ 

 

2. Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και βάλτε a στη σωστή 

απάντηση (μία κάθε φορά). 

Με τα ΕΛΤΑ μπορείτε να στείλετε κάθε είδους επιστολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι 
επιστολές διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ προτεραιότητας. 
Προϋποθέσεις Κατάθεσης Επιστολών: 
● Το βάρος τους να μην υπερβαίνει τα 2 κιλά.  
● Οι διαστάσεις των καρτών εξωτερικού που ταχυδρομούνται χωρίς φάκελο πρέπει να είναι οι 
ελάχιστες: 9 Χ 14 εκατοστά και οι μέγιστες: 12 Χ 23,5 εκατοστά. 
● Οι επιστολές πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – παραλήπτη 
(Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικό Κώδικα). Τα ΕΛΤΑ δεν ευθύνονται για τυχόν 
καθυστερήσεις όταν η διεύθυνση του παραλήπτη δεν είναι πλήρης. 
● Οι επιστολές πρέπει να φέρουν επικολλημένα, στην άνω δεξιά θέση του φακέλου, τα 
γραμματόσημα με τα αναλογούντα ταχυδρομικά τέλη. 
Χρόνος Επίδοσης:  
● Οι επιστολές Α΄ προτεραιότητας Εσωτερικού επιδίδονται κατά κανόνα την πρώτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσής τους. 
● Οι επιστολές Α΄ προτεραιότητας Εξωτερικού επιδίδονται σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την 
ημέρα κατάθεσής τους. 
Επιπλέον Δυνατότητες: 
Οι επιστολές Α΄ προτεραιότητας μπορούν, με επιπρόσθετα τέλη, να ταχυδρομηθούν και ως 
συστημένες, κατεπείγουσες κτλ. 

(http://www.yme.gr/index.php?tid=438) 
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Μια επιστολή μπορεί να ζυγίζει το πολύ… 
 500 γραμμάρια. 

 2 κιλά. 

 3,5 κιλά. 

 

Οι κάρτες που τις στέλνουμε χωρίς φάκελο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες 

από… 

 9 × 14 εκατοστά. 

 14,5 × 23 εκατοστά. 

 12 × 23,5. 

 

Οι επιστολές μπορεί να είναι… 

 Γ΄ και Δ΄ προτεραιότητας. 

 Α΄, Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας. 

 Α΄ και Β΄ προτεραιότητας. 

 

Στον φάκελο πρέπει να γράψουμε… 

 το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη. 

 το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη. 

 το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αποστολέα. 

 

Τα γράμματα Α΄ προτεραιότητας εσωτερικού φτάνουν στον προορισμό τους 

σε… 

 3 μέρες. 

 2 μέρες. 

 1 μέρα. 
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3. Διαβάστε προσεκτικά και αριθμήστε με τη σειρά τις φράσεις του διαλόγου. 

|   | Υπάλληλος των ΕΛΤΑ: Είναι 4 ευρώ και 55 λεπτά. 

|   | Μουσταφά: Εντάξει. 

|   | Υπάλληλος των ΕΛΤΑ: Δώστε μου τον φάκελο, παρακαλώ! 

|   | Μουσταφά: Καλημέρα σας! Θέλω να στείλω αυτό το γράμμα στη Βουλγαρία 

συστημένο. 

|   | Υπάλληλος των ΕΛΤΑ: Περιμένετε λίγο, πάω να το βρω. 

|   | Μουσταφά: Ορίστε. Χρειάζεται να τον κλείσω; 

|   | Υπάλληλος των ΕΛΤΑ: Ορίστε το γράμμα σας, κύριε. 

|   | Μουσταφά:  Ευχαριστώ πολύ! Γεια σας! 

|   | Υπάλληλος των ΕΛΤΑ: Αφήστε το, θα το κάνω εγώ.  

|   | Μουσταφά: Τι σας οφείλω; 

|   | Υπάλληλος των ΕΛΤΑ: Γεια σας! 

|   | Μουσταφά: Ορίστε! Επίσης, έχω πάρει αυτή την ειδοποίηση για ένα γράμμα. 

 

4. Κοιτάξτε προσεκτικά τoν παρακάτω τιμοκατάλογο και πείτε: 

o Πόσο κοστίζει η αποστολή απλής επιστολής Α΄ προτεραιότητας 

εσωτερικού που ζυγίζει 200 γραμμάρια; 

o Πόσο κοστίζει η αποστολή συστημένης επιστολής Β΄ προτεραιότητας 

εσωτερικού που ζυγίζει 50 γραμμάρια; 

o Πόσο κοστίζει η αποστολή εξπρές επιστολής Α΄ προτεραιότητας 

εσωτερικού που ζυγίζει 350 γραμμάρια; 

o Πόσο κοστίζει η αποστολή συστημένης επιστολής εξωτερικού 2ης 

ζώνης που ζυγίζει 100 γραμμάρια; 
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5. Κοιτάξτε προσεκτικά το ειδοποιητήριο και συζητήστε στην τάξη σε ποιον 

έχει σταλεί, τι του έχουν στείλει και πότε, επίσης αν είναι πρώτη ή δεύτερη 

ειδοποίηση κτλ. 

 

(http://arkadiko.blogspot.com/2011/03/blog-post_06.html) 

 

6. Συμπληρώστε τον παρακάτω φάκελο γράφοντας τα απαραίτητα στοιχεία 

του αποστολέα και του παραλήπτη στη σωστή τους θέση. 

 
 

 

 7

http://arkadiko.blogspot.com/2011/03/blog-post_06.html


 

(http://gr.freepik.com/free-vector/air-mail-envelope-clip-art_382165.htm) 
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Ένα μήνυμα σου στέλνω… 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MHNYMA.pdf, σελ. 46-49)  

Φτιάχνουμε μια συλλογή 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/FTIAXNOUME_MIA_SYLLOGI.

pdf, σελ. 22-25)  

 

Γραμματική 

α) Χρήση των αοριστικών στοιχείων κανένας, καμία, κανένα:  

 οι ασκήσεις στις σελίδες 224-226 και 232 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Μέλλοντας παθητικής φωνής: 

 οι ασκήσεις στις σελίδες 393-394 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

γ) Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ο, -ι: 

 οι ασκήσεις στις σελίδες 61 και75 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τις σελίδες 156 και 163 (άσκηση 6) από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες 

(διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf) 
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Φύλλο εργασίας 2 

Στη ΔΕΗ 

 
 

(http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=10&artid=100094) 

 

Ο κύριος Μιχαηλίδης με την οικογένειά του μετακομίζουν από τη Θεσσαλονίκη στο πατρικό 

του σπίτι στην Κομοτηνή. Εκεί, μετά τον θάνατο των γονιών του, δεν έμενε κανείς για αρκετά 

χρόνια, και έτσι ο κύριος Μιχαηλίδης είχε κόψει το ρεύμα. Τώρα όμως θα χρειαστεί να το 

συνδέσει και πάλι. 

............................. 

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Πώς μπορώ να βοηθήσω, κύριε; 

κύριος Μιχαηλίδης: Μετακόμισα και θέλω να επανασυνδέσω το ρεύμα.  

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Το σπίτι συνδέεται για πρώτη φορά στο δίκτυο 

ηλεκτροδότησης; 

κύριος Μιχαηλίδης: Όχι, το σπίτι είχε ρεύμα παλιότερα. 

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Τότε, θα χρειαστείτε μερικά δικαιολογητικά, όπως: 

1. Βεβαίωση της ΔΕΗ για την προηγούμενη διακοπή ρεύματος.  

2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο αν υπάρχει. 

3. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας.   
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κύριος Μιχαηλίδης: Πώς μπορώ να βρω τη βεβαίωση της ΔΕΗ; 

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Θα μου πείτε τη διεύθυνση του σπιτιού σας, το 

ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ιδιοκτήτη και θα σας τη δώσω εγώ. 

κύριος Μιχαηλίδης: Η προηγούμενη σύνδεση ήταν στο όνομα του πατέρα μου. 

Επομένως τα στοιχεία είναι: Μιχαηλίδης Ιωάννης, οδός Λυκούργου 23, 

Κομοτηνή.  

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Εντάξει, το βρήκα. Πάρτε και τη βεβαίωση. 

κύριος Μιχαηλίδης: Ευχαριστώ! Αυτά είναι όλα; 

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Όχι, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και αυτό το έντυπο 

με τα στοιχεία σας και θα πληρώσετε και ένα χρηματικό ποσό, που εξαρτάται 

από τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού, όταν θα προσκομίσετε όλα τα 

δικαιολογητικά. 

Κύριος Μιχαηλίδης: Ευχαριστώ και πάλι! Γεια σας! 

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Γεια σας! 

 

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Για ποιον λόγο ο κύριος Μιχαηλίδης πήγε στη ΔΕΗ; 

_______________________________________________ 

• Πού ζούσε παλιότερα ο κύριος Μιχαηλίδης; 

_______________________________________________ 

• Για να συνδέσει το ρεύμα, ποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί; 

_______________________________________________ 

• Η προηγούμενη σύνδεση του ρεύματος ήταν στο όνομά του; 

_______________________________________________ 

• Θα χρειαστεί να ξαναπάει στη ΔΕΗ και, αν ναι, για ποιον λόγο; 

_______________________________________________ 
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2. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και στη συνέχεια απαντήστε στις 

ερωτήσεις. 

Ο λογαριασμός του ρεύματος 

1. Αριθμός λογαριασμών ρεύματος που παίρνω τον χρόνο: 

Για τους οικιακούς καταναλωτές εκδίδονται λογαριασμοί κάθε δύο μήνες – 3 ΕΝΑΝΤΙ 

και 3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ – δηλαδή 6 λογαριασμοί για όλο τον χρόνο.  

 

2. Τι είναι ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός; 

Για την έκδοση του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού δε γίνεται η καταμέτρηση της κατανάλωσης 

του ηλεκτρικού ρεύματος που έγινε τους συγκεκριμένους δύο μήνες. Το χρηματικό 

ποσό που καλείται να πληρώσει κανείς αφορά το ρεύμα που καταναλώθηκε κατά την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. 

 

3. Τι είναι ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός; 

Η ΔΕΗ μετράει την κατανάλωση του ρεύματος κάθε τέσσερις μήνες, με διμηνιαία 

έκδοση λογαριασμών. Έτσι, ο πρώτος λογαριασμός είναι ΕΝΑΝΤΙ, δηλαδή χωρίς 

καταμέτρηση των καταναλώσεων, και ο επόμενος ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ.  

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλου του 

τετραμήνου που καταμετρήθηκε, μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον 

ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό. 

 (http://www.dei.gr/Default.aspx?id=1708&nt=18&lang=1) 

 

o Πόσοι είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος τον χρόνο; 

o Κάθε πόσο παίρνουμε τον λογαριασμό ρεύματος; 

o Ποιον λογαριασμό λέμε εκκαθαριστικό; 

o Ποιον λογαριασμό λέμε έναντι; 
 

3. Κοιτάξτε προσεκτικά τον παρακάτω λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και 

συζητήστε στην τάξη τα εξής: 

o Εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λογαριασμού τι άλλο 

πληρώνουμε; 

o Σε ποιο σημείο του λογαριασμού αναγράφεται η ημερομηνία μέχρι την 

οποία πρέπει να πληρώσουμε τον λογαριασμό; 
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o Πού στον λογαριασμό γράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να 

πληρώσουμε;  

o Ποια από τις 2 σελίδες χρειαζόμαστε για να πληρώσουμε τον 

λογαριασμό; 

 
(http://www.dei.gr/Images/NL_03smaller.pdf) 

 

4. Ξέρετε ότι όποιος έχει νυχτερινό ρεύμα έχει κάποιες ώρες της ημέρας 

πιο φτηνό ρεύμα; Εσείς έχετε νυχτερινό ρεύμα; 

Συζητήστε στην τάξη άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να         

μειώσουμε τον λογαριασμό του ρεύματος. 
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5. Γράψτε με λέξεις τους παρακάτω αριθμούς, όπως στο παράδειγμα: 

242 διακόσια σαράντα δύο 

589  

27  

99  

103  

77  

999  

1005  

2421  

111  
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Υποστηρικτικό υλικό 

Το βιβλίο:  

Ένα μήνυμα σου στέλνω 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MHNYMA.pdf, σελ. 50) 

 

Γραμματική 

α) Υπερσυντέλικος ενεργητικής φωνής: 

 οι ασκήσεις στις σελίδες 282-284 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Υποτακτική αορίστου ενεργητικής φωνής: 

 οι ασκήσεις στις σελίδες 291-293 και 297 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τη σελίδα 154 από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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Φύλλο εργασίας 3 

Στην τηλεφωνική εταιρεία 

 
(http://www.dimoi-news.gr/dimoi_read.php?id=517) 

 

Τζεμίλ: Καλημέρα σας! Ενδιαφέρομαι να βάλω Ίντερνετ στο σπίτι μου.  

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Είστε πελάτης της εταιρείας μας;  

Τζεμίλ: Όχι, δεν είμαι πελάτης. Ήρθα επειδή ένας φίλος μου είναι 

ευχαριστημένος με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία σας. 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Γνωρίζετε τα προγράμματα που 

προσφέρει η εταιρεία μας; 

Τζεμίλ: Όχι, θα ήθελα να με ενημερώσετε. 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Σας ενδιαφέρει μόνο το Ίντερνετ ή ένα 

πιο ολοκληρωμένο πακέτο; 

Τζεμίλ: Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε πιο ολοκληρωμένο πακέτο; 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Όταν λέμε πακέτο, εννοούμε 

περισσότερες από μία υπηρεσίες.  
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Τζεμίλ: Αυτό που θα με ενδιέφερε είναι σταθερό τηλέφωνο και Ίντερνετ. Τι 

έχετε να μου προτείνετε; 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Κοιτάξτε αυτό τον πίνακα ο οποίος 

περιέχει τα βασικά προγράμματα της εταιρείας μας. 

 

 

Internet Σταθερά Κινητά Τιμή/Μήνα 

2 Mbps 180΄ 20' 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

€30,90 
Τελική Τιμή 

έως 24 Mbps 250' 50' 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

€37,90 
Τελική Τιμή 

2 Mbps Απεριόριστα 30' 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

€39,90 
Τελική Τιμή 

έως 24 Mbps Απεριόριστα 60' 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

€43,90 
Τελική Τιμή 

Τζεμίλ: Απ’ ό,τι βλέπω, με ενδιαφέρει το δεύτερο στη σειρά. 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Αυτό το πρόγραμμα σας δίνει πρόσβαση 

στο Ίντερνετ έως 24 Mbps, 250 λεπτά δωρεάν ομιλία τον μήνα προς 

σταθερά τηλέφωνα, αστικά και υπεραστικά, και 50 λεπτά τον μήνα προς 

κινητά τηλέφωνα. Η τελική τιμή του είναι στα 37 ευρώ και 90 λεπτά τον μήνα. 

Τζεμίλ: Τον εξοπλισμό τον αγοράζω εγώ; 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Η εταιρεία μας σας δίνει το ασύρματο 

μόντεμ δωρεάν. 

Τζεμίλ: Εντάξει, θα καταλήξω σε αυτό το πρόγραμμα. Σε πόσες μέρες 

ενεργοποιείται το Ίντερνετ; 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Η σύνδεση ενεργοποιείται μέσα σε λίγες 

ώρες από τη στιγμή που θα εγκαταστήσετε το μόντεμ. 

Τζεμίλ: Κατάλαβα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν οδηγίες γι’ αυτό. 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Βεβαίως, κύριέ μου, θα τις βρείτε στο  

κουτί του μόντεμ. Να ετοιμάσω το συμβόλαιό σας; 

Τζεμίλ: Ναι, ετοιμάστε το. 

Υπάλληλος τηλεφωνικής εταιρείας: Ορίστε, κύριε. Διαβάστε το προσεκτικά 

και υπογράφετε εδώ κάτω. 
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1. Βάλτε a στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). 

Ο Τζεμίλ πήγε…  
 να πληρώσει τον λογαριασμό τηλεφώνου. 

 στην εταιρεία τηλεφωνίας. 

 να κάνει παράπονα για τον λογαριασμό του τηλεφώνου. 

 

Ο Τζεμίλ πήγε στη συγκεκριμένη εταιρεία επειδή… 

 ήταν ήδη πελάτης. 

 άκουσε μια διαφήμιση στην τηλεόραση. 

 έμαθε γι’ αυτήν από έναν φίλο του. 

 

Ο Τζεμίλ ενδιαφέρεται… 

  μόνο για το Ίντερνετ. 

  για το σταθερό τηλέφωνο και για το Ίντερνετ. 

 μόνο για το σταθερό τηλέφωνο. 

 

Για το πρόγραμμα που επέλεξε ο Τζεμίλ θα πληρώνει… 

 50 ευρώ το δίμηνο. 

 37 ευρώ και 90 λεπτά τον μήνα. 

 24 ευρώ τον μήνα. 

 

2. Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις. 

Δωρεάν ασύρματο Ίντερνετ σε 4 νέα σημεία στην Ξάνθη 

Μετά το ασύρματο Ίντερνετ του Δήμου Ξάνθης, 4 νέα σημεία πρόσβασης 

στο ασύρματο Ίντερνετ τοποθετήθηκαν από τη Νομαρχία Ξάνθης. Σε 

αυτά τα σημεία μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση είτε με φορητό 
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υπολογιστή είτε με κινητό τηλέφωνο νέας γενιάς. Τα σημεία αυτά 

βρίσκονται: 

• στο κτίριο της Νομαρχίας,  

• στο κτίριο που στεγάζεται το Υποθηκοφυλακείο, 

• στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, 

• στο κτίριο του πρώην Φρουραρχείου. 

Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες του διαδικτύου στην πόλη έχουν τη 

δυνατότητα ασύρματης και δωρεάν πρόσβασης στην Παραλία και την 

Κεντρική Πλατεία (όπου ήδη λειτουργούσε το δίκτυο του Δήμου), 

καθώς και σε 4 ακόμα πολυσύχναστα σημεία της πόλης, κάνοντας έτσι 

ένα πυκνό και αξιοπρεπές δίκτυο στο κέντρο της πόλης. 

(http://www.xanthipress.gr/eidiseis/koinonia/1854--internet-.html) 

 

 Πόσα είναι τα καινούρια σημεία πρόσβασης στο ασύρματο Ίντερνετ 

στην πόλη της Ξάνθης; 

 Ποιος το πραγματοποίησε; 

 Πού βρίσκονται αυτά τα σημεία; 

 Σε πόσα σημεία ο Δήμος Ξάνθης είχε ήδη τοποθετήσει το ασύρματο 

δωρεάν Ίντερνετ; 

 Πόσα σημεία πρόσβασης στο δωρεάν ασύρματο Ίντερνετ υπάρχουν 

στην Ξάνθη; 

 
3. Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και συζητήστε στην τάξη για 

το:  

o Τι προσφέρει το πρόγραμμα 2play και τι το πρόγραμμα Τηλεφωνία; 

o Τι κοινό έχουν και τα δύο προγράμματα; 

o Ποιο από τα δύο προγράμματα θα ενδιέφερε τον Τζεμίλ; 
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Η εταιρεία μας προσφέρει: 

Με το πρόγραμμα 2play 

Έχετε… 

Απεριόριστα σε σταθερά σε όλη την Ελλάδα  

Δωρεάν σε σταθερά σε 43 χώρες  

60΄/μήνα προς εθνικά κινητά 

Απεριόριστο Ίντερνετ ADSL έως 24 Mbps  

 

Η τιμή του είναι 41,24 € τον μήνα. 

 

Και επιπλέον το πρόγραμμα 2play σάς προσφέρει… 

• Δωρεάν ασύρματο εξοπλισμό  

• Δυνατότητα διατήρησης του τηλεφωνικού αριθμού σας 

• Δυνατότητα απόκτησης νέου τηλεφωνικού αριθμού 

• Δυνατότητα απόκτησης και δεύτερης τηλεφωνικής γραμμής  

 

Με το πρόγραμμα Τηλεφωνία 

Έχετε… 

Απεριόριστα σε σταθερά σε όλη την Ελλάδα  

Δωρεάν σε σταθερά σε 43 χώρες  

60΄/μήνα προς εθνικά κινητά 

 

Η τιμή του είναι 19,90 € τον μήνα. 

 

Και επιπλέον το πρόγραμμα Τηλεφωνία σάς προσφέρει… 

• Δυνατότητα διατήρησης του τηλεφωνικού αριθμού σας 

• Δυνατότητα απόκτησης νέου τηλεφωνικού αριθμού 

• Δυνατότητα απόκτησης και δεύτερης τηλεφωνικής γραμμής 
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4. Συζητήστε στην τάξη για τη διαφήμιση αφού παρακολουθήσετε το βίντεο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.youtube.com/watch?v=I1YZo5_EwB4&feature=player_embed

ded. 

  

5) Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν στην ακροστιχίδα. 

1. πατέρας + -ικός... 

2. g + -ικός...  

3. αδερφός + -ικός... 

4. γέρος + -ικος... 

5. τηλέφωνο + -ικός... 

6. έθνος + -ικός... 

7. ψέμα + -ικος... 

8. κλέφτης + -ικος... 

9. n + -ικός... 

10. νύφη + -ικός... 

    1   τ          

   2    ρ          

 3      ι          

      4 γ          

 5      ω          

    6   ν          

  7     ι          

      8 κ          

9       ό          

10       ς          
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Το παζάρι και ο κόσμος του 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PAZ&KOSMOS.pdf, σελ. 50)  

Ένα μήνυμα σου στέλνω 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MHNYMA.pdf, σελ. 52) 

Ταξίδια με λόγια, Στ΄ τάξη, 2ο βιβλίο 

(http://museduc.gr/docs/dimotiko/2011/TAXIDIA_ME_LOGIA_2.pdf, 

σελ. 1-7, 15) 

 

Γραμματική 

α) Ενεστώτας παθητικής φωνής ρημάτων α΄ και β΄ συζυγίας: 

 οι ασκήσεις στις σελίδες 364-367 και 371 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

β) Μετοχή παρακειμένου παθητικής φωνής: 

 οι ασκήσεις στις σελίδες 403-405 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

γ) Συνοπτικός μέλλοντας ενεργητικής φωνής: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 250, 251, 267, 354 και 355 από τις Γλωσσικές 

Ασκήσεις 

δ) Θηλυκά ουσιαστικά σε –ση, -ξη, -ψη: 

 οι ασκήσεις στις σελίδες 82-85 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τη σελίδα 302(2) από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf) 
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Φύλλο εργασίας 4 

Στην τράπεζα 

 
(http://onairnews.blogspot.com/2011/04/blog-post_04.html) 

 

Ο Αχμέτ πήγε στην τράπεζα για να ανοίξει έναν λογαριασμό καταθέσεων. 

 

Υπάλληλος της τράπεζας: Καλημέρα σας! Πώς μπορώ να βοηθήσω; 

Αχμέτ: Καλημέρα σας! Ενδιαφέρομαι να ανοίξω έναν λογαριασμό καταθέσεων 

στην τράπεζά σας. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς χρειάζεται να κάνω; 

Υπάλληλος της τράπεζας: Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό καταθέσεων, θα 

χρειαστεί να μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως, για παράδειγμα: το 

ονοματεπώνυμό σας, το πατρώνυμο, την ημερομηνία γέννησής σας, τη 

διεύθυνσή σας, τον αριθμό της ταυτότητάς σας, το ΑΦΜ, το επάγγελμά σας 

κτλ. 

Αχμέτ: Δηλαδή σας δίνω αυτά τα στοιχεία προφορικά και δε χρειάζεται 

τίποτα άλλο; 
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Υπάλληλος της τράπεζας: Όχι, όλα τα στοιχεία που σας ζητάμε πρέπει να 

πιστοποιηθούν με την προσκόμιση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Σας 

δίνω τη λίστα με τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε για να 

σας ανοίξουμε τον λογαριασμό: 

o Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,  

o πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας 

(λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφώνου) που να πιστοποιεί τη 

διεύθυνση κατοικίας, 

o το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, 

o τη βεβαίωση του εργοδότη ή 

o το αντίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας 

Αχμέτ: Σας ευχαριστώ! Μόλις συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα 

ξανάρθω. 

Υπάλληλος της τράπεζας: Εντάξει. Γεια σας! 

Αχμέτ: Γεια σας! 

 

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Για ποιον λόγο πήγε ο Αχμέτ στην τράπεζα; 

____________________________________________________ 

• Ποια προσωπικά στοιχεία θα χρειαστεί να δώσει ο Αχμέτ; 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

• Ποια έγγραφα θα χρειαστεί να προσκομίσει για να ανοίξει λογαριασμό 

καταθέσεων; 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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2. Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και στη συνέχεια γράψτε με 

δικά σας λόγια σε ποιους απευθύνεται και τι προσφέρει ο λογαριασμός 

«Μεγαλώνω».  

Καταθετικοί Λογαριασμοί για παιδιά - «Μεγαλώνω» για παιδιά 

Από γενιά σε γενιά η αποταμίευση ήταν και παραμένει συνώνυμο του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ας φροντίσουμε μαζί για το μέλλον των 

παιδιών μας, βοηθώντας τα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους! Ελάτε 

σε ένα από τα Καταστήματα του δικτύου μας και ανοίξτε, από την πρώτη 

κιόλας μέρα της ζωής τους, τον νέο λογαριασμό νεολαίας «Μεγαλώνω».  

«Δώστε την ευκαιρία στο παιδί σας να διπλασιάσει τις αποταμιεύσεις 

του!»  

134.000 παιδιά έχουν ήδη Καταθετικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό 

Μεγαλώνω.  

Ανοίξτε και εσείς στο παιδί σας έναν λογαριασμό Μεγαλώνω και 

επωφεληθείτε από όλα τα προνόμιά του:  

• Επιτόκιο 2,00%, για όλο το ποσό του λογαριασμού.  

• Εκτοκισμός: δύο φορές τον χρόνο: 30/6 και 31/12  

• Δωρεάν έξοδα διαχείρισης λογαριασμού  

• Ποσό αρχικής κατάθεσης από €50  

• Δώρο καλωσορίσματος τον πρώτο κουμπαρά του!  

• Δώρο Κάρτα Μέλους με μοναδικό αριθμό για συμμετοχή στις 

εβδομαδιαίες κληρώσεις… και δώστε του την ευκαιρία να διπλασιάσει 

τις αποταμιεύσεις του, όπως έκαναν ήδη πάνω από 1.600 παιδιά!  

Καταθέστε μαζί του τα χρήματα που μάζεψε στον κουμπαρά του, δίνοντας 

του τη χαρά να δει τις αποταμιεύσεις του να καρποφορούν! 

(http://www.ttbank.gr/default.asp?siteID=1&pageid=135&langid=1) 
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Ο καταθετικός λογαριασμός Μεγαλώνω __________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, συζητήστε στην τάξη για το τι είναι 

και τι προσφέρει η prepaid κάρτα. 

ΑΤΕbank Prepaid Card (Η Προπληρωμένη Κάρτα) 

 

Η ΑΤΕbank Prepaid Card είναι το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι για ασφαλείς 

συναλλαγές παντού, ακόμα και στο Ίντερνετ!  

Ο κάτοχος μπορεί να φορτίζει την κάρτα του με το ποσό που επιθυμεί κάθε φορά να 

χρησιμοποιήσει. 
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Χρησιμοποιείται 24 ώρες το 24ωρο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με το σήμα VISA 

για: 
• Αγορές/πληρωμές/συνδρομές μέσω Ίντερνετ (χωρίς τη φυσική παρουσία της 

κάρτας)  
• Αγορές σε εμπορικά καταστήματα και σε σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό  

• Τηλεφωνικές και ταχυδρομικές παραγγελίες αγοράς (χωρίς τη φυσική παρουσία της 

κάρτας)  
• Αναλήψεις μετρητών σε όλα τα ΑΤΜ διεθνώς  
• Αναλήψεις μετρητών σε όλα τα ΑΤΜ της ΑΤΕbank δωρεάν  

 
Η ATEbank Prepaid Card είναι κάρτα που πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. 

Είναι ασφαλής, αφού μπορείτε να έχετε διαθέσιμο, αποκλειστικά και μόνο, το ποσό 

που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε άμεσα. Τη «φορτίζετε» με χρήματα μόνο όταν τη 

χρειάζεστε. Τη χρησιμοποιείτε στις αγορές σας, και στη συνέχεια, όποτε τη χρειαστείτε, 

τη «φορτίζετε» πάλι.  
Με τον τρόπο αυτό ο κάτοχος δεν εκτίθεται σε πιθανούς κινδύνους παράνομης χρήσης 

της κάρτας του από τρίτους για μεγάλα ποσά. 

Ο αιτών πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.  

(http://www.atebank.gr/ATEbank/QuickLinks/kartes/ATEBankPrepaid.htm) 

 

4. Προσπαθήστε να περιγράψετε με δικά σας λόγια το βίντεο που θα 

παρακολουθήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.youtube.com/watch?v=5FHT69CYWCQ&feature=related. 
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5. Γράψτε τι σημαίνει κάθε αρκτικόλεξο, όπως στο παράδειγμα.  

Ε.Τ.Ε. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 

Α.Τ.Ε.  

Δ.Ε.Η.  

Ο.Τ.Ε.  

ΕΛ.ΤΑ.  

Ε.Υ.Δ.Α.Π.  
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Με ένα λεωφορείο όλοι τριγυρνάμε μέσα στην πόλη  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/LEOFOREIO.pdf, σελ. 22-23) 

Στο παζάρι  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/STO_PAZARI.pdf, σελ. 51-52)  

Το παζάρι και ο κόσμος του  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PAZ&KOSMOS.pdf, σελ. 4-16) 

Εμπορικοί δρόμοι 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/EMPORIKOI_DROMOI.pdf, σελ. 

38-40) 

Εγώ, εμείς και η Ευρώπη 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/EuropAgogi/europe.pdf, σελ. 8-9) 

 

Γραμματική 

α) Υποτακτική αορίστου παθητικής φωνής: 

 η άσκηση στη σελίδα 395 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Συνοπτικός μέλλοντας παθητικής φωνής: 

 οι ασκήσεις στις σελίδες 393-394 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τη σελίδα 160(1) και 162 (άσκηση 3) από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες 

(διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf) 
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