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Ενότητα 6 - Επίλυση προβληµάτων στον εργασιακό χώρο

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η Ελένη Μάνεση είναι υπεύθυνη παραδόσεων στο τµήµα πωλήσεων µιας εταιρείας
εφοδιασµού γραφείων. Σήµερα, ∆ευτέρα πρωί, έλαβε αυτό το φαξ από έναν καλό
πελάτη.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΩΡ
Άρτης 27, Αµπελόκηποι, 11523 Αθήνα
Κυρία Ελένη Μάνεση
Υπεύθυνη Παραδόσεων
Τµήµα Πωλήσεων
Εφοδιασµοί Άλφα
Γράµµου 158
Μοσχάτο, 18345 Αθήνα
6 Ιουνίου 2005
Αγαπητή κυρία Μάνεση,
Ίσως θυµάστε την παραγγελία, που είχαµε αναγγείλει µε φαξ την Τετάρτη 1η
Ιουνίου, για το νέο γραφείο, που θα ανοίξουµε στην Κηφισιά. Η ίδια αυτή παραγγελία
παραδόθηκε σε εµάς την περασµένη Παρασκευή 3 Ιουνίου, αλλά µε τρεις ώρες
καθυστέρηση, λόγω κυκλοφορίας, όπως µας ενηµέρωσαν. ∆υστυχώς, υπάρχουν κάποια
λάθη σε κάθε σύνολο επίπλων, που λάβαµε. Σας παρακαλούµε να λυθεί αυτό το
πρόβληµα συντόµως, αφού τα εγκαίνια του νέου µας γραφείου ανακοινώθηκαν σε
όλους τους πελάτες µας, για την επόµενη ∆ευτέρα 13 Ιουνίου, και οι προσκλήσεις είναι
ήδη µοιρασµένες.
Τα προβλήµατα, που υπάρχουν, είναι συγκεκριµένα. Είχαµε ζητήσει δέκα
καρέκλες µοντέλο Ύψος και λάβαµε µόνο έξι. Παραγγείλαµε τρία τραπέζια µοντέλο
Κέδρος και µας ήρθαν τέσσερα, από κάποιο άλλο µοντέλο. Θέλαµε και ένα άλλο τραπέζι,
µοντέλο ∆ρυς, το οποίο επίσης λείπει. Μας λείπει και ένας καναπές Σαβάνα, αφού
παραδόθηκαν µόνο δύο, ενώ εµείς είχαµε παραγγείλει τρεις.
Ίσως υπήρξε λάθος στον εφοδιασµό του φορτηγού και τα αντικείµενα, που
αντιστοιχούν στη δική µας παραγγελία, βρίσκονται αλλού. Έτσι, ίσως, µπορεί να λυθεί
το πρόβληµα. Όµως, στο κάθε κιβώτιο και στο τιµολόγιο γράφει το όνοµα της
εταιρείας µας. Κάτι πάντως δεν ταιριάζει.
Ούτως ή άλλως σας παρακαλούµε να παραδοθούν, όσα λείπουν, χωρίς άλλη
καθυστέρηση. Προσπαθήσαµε να σας ειδοποιήσουµε την περασµένη Παρασκευή, αλλά
το φορτηγό σας ήρθε τόσο αργά, που το γραφείο σας είχε κλείσει, όταν σας πήραµε
τηλέφωνο. Περιµένουµε την απάντησή σας.
Με εκτίµηση,
Γιώργος Παπαδηµητρίου
Υποδιευθυντής του υποκαταστήµατος Κηφισιάς
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Ειδικό Λεξιλόγιο
• Τµήµα, -µατα: µέρος ή κλάδος δηµόσιας υπηρεσίας ή εταιρείας.
Π.χ. Είναι πρόεδρος του τµήµατος αγγλικών στο Πανεπιστήµιο.
• Εφοδιασµός, -οι: η παροχή ή συλλογή των υλικών ή άλλων µέσων για τη σωστή
λειτουργία ενός χώρου.
Π.χ. Ο εφοδιασµός του στρατού ήταν ανεπαρκής.
• Λαµβάνω: παίρνω στα χέρια µου, δέχοµαι.
Π.χ. Έλαβες το µήνυµά µου;
• Συµβούλιο, -α επιχειρήσεων (-η, -εις): οµάδα ή εταιρεία, που βοηθάει σε
αποφάσεις σχετικά µε την οικονοµία ή µε την οργάνωση άλλων εταιριών.
Π.χ. Ή θα προσλάβουµε περισσότερο προσωπικό ή θα πρέπει να καλέσουµε συµβούλιο
επιχειρήσεων.
• Αναγγέλλω: ανακοινώνω κάτι, το κάνω γνωστό.
Π.χ. Στο γράµµα τους µάς ανήγγειλαν τον ερχοµό τους.
• Παραδίδω / παραδίνω: δίνω κάτι στον δικαιούχο ή όπου πρέπει.
Π.χ. Πρέπει να παραδώσουµε πενήντα κιλά κρασί σε αυτό το εστιατόριο.
• Εγκαίνια: τελετή κατά την αρχή της λειτουργίας.
Π.χ. Το νέο στάδιο θα είναι έτοιµο για τα εγκαίνιά του σε τρεις µήνες.
• Πρόσκληση, -εις: το έγγραφο, µε το οποίο προσκαλείται κανείς.
Π.χ. Σ’ αυτό το πάρτι δεν µπαίνει κανείς χωρίς πρόσκληση.
• Αντιστοιχώ: είµαι αντίστοιχος, αναλογώ.
Π.χ. Αυτός ο αριθµός δεν αντιστοιχεί σε κανένα πελάτη.
• Τιµολόγιο, -α: εµπορικό έγγραφο, που δίνεται στον αγοραστή, και στο οποίο
αναγράφονται το είδος, η ποσότητα και η τιµή του πωλούµενου εµπορεύµατος.
Π.χ. Χρειάζοµαι το τιµολόγιο, για να σου δώσω τα χρήµατά σου πίσω.
• Ταιριάζω: αρµόζω, πάω καλά µαζί µε.
Π.χ. Αυτά τα παπούτσια δεν ταιριάζουν πολύ µε το φουστάνι, που φοράς.
• Υποδιευθυντής, -ές: ο αµέσως κατώτερος υπαλληλικός βαθµός από τον διευθυντή, ο
δεύτερος υπεύθυνος για την κυβέρνηση µιας εταιρείας, ιδρύµατος, κλπ.
Π.χ. Ο νέος διευθυντής έχει τρεις υποδιευθυντές για να τον βοηθάνε.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση: (µία περισσεύει)
βρίσκονται επόµενη υλικό παρακαλούµε µοντέλο υπεύθυνο
ΑΠΟ: Κτηµατοµεσίτες Ω
ΓΙΑ: Τασσόπουλο, (1) ……………………………… Πωλήσεων του Άλφα
ΘΕΜΑ: Παραγγελία για την ανανέωση του γραφείου Γλυφάδας.
Σας (2) ……………………………… να µας στείλετε το εξής (3) ………………………………: ένα
τραπέζι ∆ρυς και δώδεκα καρέκλες, όπως αυτές που αγοράσαµε τον περασµένο µήνα.
∆εν µπορούµε να βρούµε τώρα το όνοµα, αλλά θέλουµε να είναι ακριβώς το ίδιο (4)
……………………………… .
Νοµίζετε πως µπορεί να παραδοθεί η παραγγελία αυτή την (5) ………………………………
εβδοµάδα;
Σας ευχαριστούµε και περιµένουµε την απάντησή σας.
Παντελής Μπούρας
Κτηµατοµεσίτες Ω

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που σηµαίνουν:

1.
2.
3.
4.
5.

Εντολή για προµήθεια (παρ. 1)
………………………………………
Κίνηση (παρ. 1)
………………………………………
∆ίνω κάτι εκεί που πρέπει (παρ. 2)
………………………………………
Εµπορικό έγγραφο που δίνεται στον αγοραστή (παρ. 3) ………………………………………
Ενεργώ για να καταφέρω κάτι (παρ. 4)
………………………………………
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Γενικό Λεξιλόγιο
• Υπεύθυνη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(υπεύθυνος-η-ο)
Π.χ. Ποιος είναι ο υπεύθυνος υπάλληλος για τα λογιστικά;
Κλίση:
υπεύθυνος
υπεύθυνου
υπεύθυνο
υπεύθυνε

υπεύθυνη
υπεύθυνης
υπεύθυνη
υπεύθυνη

υπεύθυνο
υπεύθυνου
υπεύθυνο
υπεύθυνο

υπεύθυνοι
υπευθύνων
υπεύθυνους
υπεύθυνοι

υπεύθυνες
υπεύθυνων
υπεύθυνες
υπεύθυνες

υπεύθυνα
υπευθύνων
υπεύθυνα
υπεύθυνα

• Πωλήσεων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (η
πώληση, -ης/ -εως)
Π.χ. ∆ουλεύει ως προϊστάµενος πωλήσεων σε ένα εργοστάσιο.
Κλίση:
η πώληση
της πώλησης
την πώληση
πώληση
•

Εταιρείας: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
εταιρεία, -ας)
Π.χ. Το προσωπικό της εταιρείας αρνείται να δουλέψει κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Κλίση:
η εταιρεία
της εταιρείας
την εταιρεία
εταιρεία

•

•

οι πωλήσεις
των πωλήσεων
τις πωλήσεις
πωλήσεις

οι εταιρείες
των εταιρειών
τις εταιρείες
εταιρείες

Λόγω: πρόθεση, που δηλώνει αιτία
Π.χ. Το µηχάνηµα δεν λειτουργεί λόγω βλάβης.
Να λυθεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄, (λύνοµαι)
Π.χ. Tο πρόβληµα δεν λύθηκε ικανοποιητικά.
Αρχικοί χρόνοι: λύνοµαι, λυνόµουν, θα λύνοµαι, θα λυθώ, λύθηκα, έχω λυθεί, είχα
λυθεί, θα έχω λυθεί

•

Συντόµως: επίρρηµα χρονικό
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Π.χ. Θα τα ξαναπούµε λίαν συντόµως.
•

Ανακοινώθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (ανακοινώνοµαι)
Π.χ. H κυβέρνηση ανακοίνωσε τα νέα µέτρα στην οικονοµία.
Αρχικοί χρόνοι: ανακοινώνοµαι, ανακοινωνόµουν, θα ανακοινώνοµαι, θα
ανακοινωθώ, ανακοινώθηκα, έχω ανακοινωθεί, είχα ανακοινωθεί, θα έχω
ανακοινωθεί

•

•

Επόµενη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(επόµενος-η-ο)
Π.χ. Η καινούργια µας διαφηµιστική καµπάνια αρχίζει την επόµενη ∆ευτέρα.
Κλίση:
επόµενος
επόµενου
επόµενο
επόµενε

επόµενη
επόµενης
επόµενη
επόµενη

επόµενο
επόµενου
επόµενο
επόµενο

επόµενοι
επόµενων
επόµενους
επόµενοι

επόµενες
επόµενων
επόµενες
επόµενες

επόµενα
επόµενων
επόµενα
επόµενα

Φορτηγού: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(το φορτηγό, -ού)
Π.χ. Λόγω της απεργίας ακινητοποιήθηκαν τα φορτηγά.
Κλίση:
το φορτηγό
του φορτηγού
το φορτηγό
φορτηγό

•

Αντικείµενα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το αντικείµενο, -ου)
Π.χ. Tο γλωσσικό ζήτηµα έγινε αντικείµενο έντονης πολιτικής συζήτησης.
Κλίση:
το αντικείµενο
του αντικειµένου
το αντικείµενο
αντικείµενο

•

τα φορτηγά
των φορτηγών
τα φορτηγά
φορτηγά

τα αντικείµενα
των αντικειµένων
τα αντικείµενα
αντικείµενα

Κιβώτιο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
κιβώτιο, -ου)
Π.χ. Aγοράζει τα αναψυκτικά µε το κιβώτιο.
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τα κιβώτια
των κιβωτίων
τα κιβώτια
κιβώτια

• Ούτως ή άλλως: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Ούτως ή άλλως δεν µπορώ να έρθω.

Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Το γράµµα αυτό ήρθε µε e-mail.
Ο πελάτης παραπονιέται στο γράµµα.
Ο πελάτης χρειάζεται µια γρήγορη λύση.
Το πρόβληµα συνέβη σήµερα.
Φαίνεται πως το υλικό αντιστοιχεί σε παραγγελία άλλου πελάτη.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η εταιρεία, για την οποία δουλεύει ο Γιώργος Παπαδηµητρίου, ονοµάζεται:
α) Κηφισιά.
β) Άλφα.
γ) Έκτωρ.
2. Το υλικό έφτασε στο γραφείο του κυρίου Παπαδηµητρίου
α) στις 3 του µηνός.
β) την 1η Ιουνίου.
γ) στις 13 Ιουνίου.
3. Ο κύριος Παπαδηµητρίου παραπονιέται, γιατί
α) µε έλλειψη εφοδιασµού το γραφείο δεν µπορεί να λειτουργεί καλά.
β) κοντεύει η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του γραφείου και δεν θα είναι όλα
έτοιµα.
γ) µερικά από τα αντικείµενα δεν είναι σε καλή κατάσταση.
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4. Τι παράγγειλε ο κύριος Παπαδηµητρίου;
α) ∆έκα καρέκλες Κέδρος, τέσσερα τραπέζια Ύψος, Σαβάνα.
β) ∆έκα καρέκλες Ύψος, τρία τραπέζια Κέδρος, δύο τραπέζια ∆ρυς και τρεις
καναπέδες Σαβάνα.
γ) ∆έκα καρέκλες Ύψος, τρία τραπέζια Κέδρος, ένα τραπέζι ∆ρυς και τρεις καναπέδες
Σαβάνα.
5. Μόλις κατάλαβε το λάθος, ο κύριος Παπαδηµητρίου
α) έστειλε φαξ στην κυρία Μάνεση.
β) πήρε τηλέφωνο στο γραφείο του Άλφα.
γ) υπέγραψε το τιµολόγιο και το έστειλε µε το φορτηγό.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ερωτηµατικές - Αόριστες - Οριστικές Αντωνυµίες
Ερωτηµατικές αντωνυµίες
Χρησιµοποιούµε τις ερωτηµατικές αντωνυµίες, για να ζητήσουµε πληροφορίες για
πρόσωπα (ποιος), πράγµατα (τι) ή την ποσότητα (πόσος).
Η αντωνυµία ποιος / ποια / ποιο χρησιµοποιείται:
α) ως ουσιαστικό: Ποιος είναι;
β) ως επίθετο: Ποιος υπάλληλος έκανε λάθος;
γ) για να ρωτήσουµε για τον ιδιοκτήτη ή το δικαιούχο (στη γενική): Ποιανού ήταν το
λάθος;

Αόριστες αντωνυµίες
Άκλιτες:
κάθε

κάτι
τίποτε / α
Κλιτές: στον ενικό µόνο:
στον πληθυντικό µόνο:
και στους δύο αριθµούς:

κανένας / κανείς, καµία, κανένα
µερικοί, -ές, -ά
κάποιος, -α, -ο
άλλος, -η, -ο
αρκετός, -ή, -ό

1. Οι αντωνυµίες κανένας / κανείς, καµία, κανένα και τίποτε / α χρησιµοποιούνται:
α) Με θετική σηµασία σε ερωτηµατικές προτάσεις:
Είδε κανείς κάποιο λάθος στις ετικέτες;
Χρειαζόµαστε κανένα νέο βοηθό για µια τέτοια δουλειά.
Σου είπε τίποτε ο κύριος Παπαδηµητρίου;
β) Με αρνητική σηµασία σε αρνητικές προτάσεις ή σαν µονολεκτική απάντηση σε
ερώτηση:
Κανείς δεν ξέρει πού είναι τα έπιπλά µας.
∆εν έχω τίποτα να πω.
Ήρθε κανένας; Κανείς.
Τι θέλεις; Τίποτα.
2. Η αντωνυµία κάποιος, -α, -ο δηλώνει αόριστο ή άγνωστο πρόσωπο ή πράγµα:
Κάποιος θα σας περιµένει στο γραφείο Κηφισιάς.
Κάποια εµπορεύµατα θα αργήσουν να φτάσουν στους αγοραστές.
3. Η αντωνυµία µερικοί, -ές, -ά δηλώνει µικρή ποσότητα ή µικρό αριθµό:
Μερικοί από τους καλύτερους πελάτες µας είναι προσκαλεσµένοι στα εγκαίνια του
νέου γραφείου.
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4. Η αντωνυµία άλλος, -η, -ο (µε ή χωρίς άρθρο) αντικαθιστά τα µέχρι τώρα γνωστά µε
άγνωστα:
Πού είναι οι άλλες καρέκλες που λείπουν;
Κάποιος άλλος έχει τον εξοπλισµό µας.
5. Η αντωνυµία κάθε (µε ή χωρίς άρθρο) σηµαίνει κατανοµή (ένα-ένα):
Να εξετάσετε προσεκτικά το κάθε πακέτο να βεβαιωθούµε ότι είναι όλα σωστά.
6. Η αντωνυµία κάτι χρησιµοποιείται:
α) Ως ουσιαστικό και σηµαίνει άγνωστο πράγµα ή ζώο:
Κάτι λείπει σε αυτή την παραγγελία.
β) Ως επίθετο (µε ουσιαστικά στον πληθυντικό) και σηµαίνει άγνωστα πράγµατα, ζώα ή
πρόσωπα:
Κάτι πελάτες παραπονιούνται για την κατάσταση των προϊόντων.
Λείπουν κάτι τραπέζια από την παραγγελία µας.
7. Η αντωνυµία αρκετός, -ή, -ό δηλώνει ότι ο οµιλητής είναι ικανοποιηµένος µε την
ποσότητα πραγµάτων ή προσώπων:
Έχουµε αρκετούς πελάτες στην Κηφισιά.
Τώρα θα υπάρχουν αρκετές καρέκλες στο γραφείο.

Οριστικές αντωνυµίες
1. Η αντωνυµία ίδιος, -α, -ο (επίθετο ή ουσιαστικό) ταυτίζει πρόσωπο ή πράγµα µε κάτι
µόλις ειπωµένο, κάποιες φορές µε εµφατικό σκοπό:
Ο ίδιος ο κύριος Παπαδηµητρίου µάς πήρε τηλέφωνο.
Είναι η ίδια καρέκλα που είχαµε ζητήσει.
Η κυρία Μάνεση; Η ίδια.
2. Η αντωνυµία µόνος, -η, -ο χρησιµοποιείται και µε τη γενική της προσωπικής
αντωνυµίας:
Έλυσε το πρόβληµα µόνη της.
Οι µόνοι, που δούλεψαν πολύ χτες, ήταν οι δύο καινούργιοι.
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο της αντωνυµίας ποιος-α-ο:
1.
2.
3.
4.
5.

……………………………… από αυτές τις κυρίες είναι η θεία σου;
Σε ……………………………… πελάτη ανήκει αυτή η παραγγελία;
Σας παρακαλώ, δεσποινίδες, ……………………………… από σας είναι αυτή η σακούλα;
Για ……………………………… εταιρεία εργάζεται ο κύριος Παπαδηµητρίου;
Αν δεν είναι του κυρίου Παπαδηµητρίου, τότε ……………………………… είναι αυτά τα
έπιπλα;

2. Συµπληρώστε τα κενά µε την κατάλληλη αόριστη αντωνυµία:
-

Σας είπε (1) ……………………………… η κυρία Μάνεση για την απόδειξη;
Ναι. Είπε να µας δώσετε αυτή την απόδειξη και να πάρετε µαζί σας την (2)
……………………………… .
Έγινε. Λείπει όµως (3) ……………………………… άλλο.
Μήπως υπάρχει (4) ……………………………… έπιπλο που δεν φορτώσατε;
Όχι, αλλά θέλουµε να σας ζητήσουµε συγγνώµη, γιατί σας προκαλέσαµε (5)
……………………………… προβλήµατα.

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των αντωνυµιών ίδιος ή µόνος:
1. Όλα στη ζωή του τα κατάφερε ……………………………… του.
2. Είναι η ……………………………… κοπέλα, που βρήκαµε στην πόρτα πριν από µια ώρα.
3. Όλα αυτά είναι της κυρίας Μάνεση, ακόµα και η τσάντα είναι της
……………………………… .
4. Ο Γιώργος και η Μαρία δουλεύουν για την ……………………………… εταιρεία.
5. Οι άλλοι έφυγαν και µείναµε ……………………………… µας.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
(Η Ελένη Μάνεση καλεί τη βοηθό της, την κυρία Αγγελική Καραθάνου)

Ε. Μάνεση:

Α. Καραθάνου:
Ε. Μάνεση:
Α. Καραθάνου:

Ε. Μάνεση:

Α. Καραθάνου:
Ε. Μάνεση:
Α. Καραθάνου:
Ε. Μάνεση:
Κ. Παπαδηµητρίου:
Ε. Μάνεση:
Κ. Παπαδηµητρίου:

Ε. Μάνεση:

Κ. Παπαδηµητρίου:
Ε. Μάνεση:
Κ. Παπαδηµητρίου:
Ε. Μάνεση:
Κ. Παπαδηµητρίου:
Ε. Μάνεση:
Α. Καραθάνου:
Ε. Μάνεση:

Κυρία Καραθάνου, σας παρακαλώ, µπορείτε να πάρετε τον οδηγό
του φορτηγού 4; Να του πείτε να σταµατήσει και να κοιτάξει τις
ετικέτες πάνω στα κιβώτια. Εάν γράφουν Ω, είναι λάθος και
πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα. Εάν γράφουν Παπαδόπουλος,
το υλικό πρέπει να πάει στην Κοµοτηνή. Ό, τι και να µεταφέρει,
δηλαδή, δεν πάει στην Θεσσαλονίκη.
Αµέσως. Μη µου πείτε, πάλι λάθος στο εργαστήριο
συσκευασίας, ε;
Ναι, δίχως αµφιβολία. Πρέπει να µιλήσω στους δύο καινούργιους
υπαλλήλους... Βρήκατε τον οδηγό;
Ναι, ήταν σε βενζινάδικο λίγο µετά τη Λαµία. Λέει ότι γράφουν Ω.
Τώρα αντί να συνεχίσει για Θεσσαλονίκη, θα γυρίσει στην Αθήνα.
Ρώτησε, αν πρέπει να τα φέρει πίσω στην αποθήκη.
∆εν ξέρω ακόµα. ∆ώστε µου, παρακαλώ, τον κύριο
Παπαδηµητρίου του Έκτορα, για να δω αν υπάρχει κανείς στο
γραφείο της Κηφισιάς, ώστε να παραλάβει τα έπιπλα.
Βεβαίως. Περιµένετε µισό λεπτό... Ναι, ναι. Κυρία Μάνεση;
Ναι;
Ο κύριος Παπαδηµητρίου στη γραµµή δύο.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδηµητρίου, τι κάνετε; Σας ζητάµε
συγνώµη για το λάθος.
Γεια σας, κυρία Μάνεση. Τελικά λάθος παραγγελία ήταν, έτσι;
Ναι, κύριέ µου. Κάποιος υπάλληλος µπέρδεψε τις ετικέτες και
απέστειλε τα δικά σας στη Θεσσαλονίκη.
Μη µου πείτε, Θεσσαλονίκη! Και µήπως µπορείτε να µου πείτε
πότε θα τα έχουµε εδώ; Αφού το ξέρετε ότι βιαζόµαστε, γιατί οι
µέρες πριν ανοίξουµε δεν είναι αρκετές...
Μην ανησυχείτε. Τα έπιπλά σας δεν πρόλαβαν να φτάσουν στη
Θεσσαλονίκη. Ή θα σας τα φέρουµε το µεσηµέρι, αν έχετε
κανέναν στην Κηφισιά τέτοια ώρα, ή το απόγευµα. Όπως
προτιµάτε.
Θα έχω κάποιον, οπωσδήποτε. Τι ώρα θα έρθετε;
Εξαρτάται από την κίνηση. Το φορτηγό έρχεται τώρα από τη
Λαµία. Σε δύο ή τρεις ώρες θα είναι στην Κηφισιά, υποθέτω.
Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάνεση.
Εγώ ευχαριστώ. Και σας ζητώ πάλι συγνώµη για την ενόχληση.
Τίποτα, τίποτα, αφού θα λυθεί τόσο γρήγορα... Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Παπαδηµητρίου. Κυρία Καραθάνου;
Ναι, πείτε µου;
Μπορείτε παρακαλώ να πείτε στον οδηγό να µεταφέρει όσα έπιπλα
έχουν το Ω στην ετικέτα στο γραφείο της Έκτωρ στην Κηφισιά,
και να πάρει τα εµπορεύµατα, που παραδόθηκαν εκεί χτες, και να
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τα πάει στην αποθήκη; Να αναβάλει το ταξίδι στο εργοστάσιο.
Αύριο πρέπει να πάει Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή.
Εντάξει, κυρία Μάνεση.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Βοηθός, -οί: αυτός που βοηθά.
Π.χ. Χρειάζοµαι τουλάχιστον δύο βοηθούς, για να κάνω αυτή τη δουλειά.

•

Ετικέτα, -ες: µικρή επιγραφή πάνω σε κιβώτια, σάκους, κουτιά κλπ., που δηλώνει
το περιεχόµενο και την τιµή τους.
Π.χ. Πρέπει να γράφει την ηµεροµηνία λήξεως πάνω στην ετικέτα.

•

Μεταφέρω: κουβαλάω, φέρνω κάτι πάνω µου.
Π.χ. Τι µεταφέρετε µέσα στις βαλίτσες σας;

•

Εργαστήριο, -α: χώρος κατάλληλος και εφοδιασµένος για ορισµένη εργασία.
Π.χ. Ο ξυλουργός δουλεύει οκτώ ώρες την ηµέρα στο εργαστήριό του.

•

Συσκευασία, -ες: τακτοποίηση αντικειµένων σε κιβώτια ή δέµατα για µεταφορά.
Π.χ. Αυτά είναι πολύ εύθραυστα, οπότε πρέπει να πάνε σε ειδική συσκευασία.

•

Αποθήκη, -ες: κλειστός χώρος για φύλαξη αντικειµένων.
Π.χ. Να µαζέψουµε στην αποθήκη όσα έπιπλα ανήκουν στο Ω, για να φύγουν όλα
µαζί τη ∆ευτέρα.

•

Αποστέλλω: στέλνω κάτι µε ενδιάµεσο πρόσωπο ή ανάλογη υπηρεσία.
Π.χ. Θα σας αποστείλω χρήµατα τον άλλο µήνα.

•

Προλαβαίνω: φτάνω εγκαίρως.
Π.χ. Έλα γρήγορα, να προλάβουµε το πλοίο.

•

Προτιµώ: δίνω περισσότερη σηµασία, θέλω περισσότερο.
Π.χ. Αν δε σας προκαλεί πρόβληµα, προτιµούµε να πληρωθούµε µε µεταφορά στο
λογαριασµό µας στην Εθνική Τράπεζα.

•

Αναβάλλω: µεταθέτω στο χρόνο.
Π.χ. Το παιχνίδι αναβλήθηκε για λόγους ασφάλειας.

•

Εργοστάσιο, -α: κτίριο µε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, όπου παράγονται
βιοµηχανικά προϊόντα.
Π.χ. Αυτές τις µέρες όλες οι πολυεθνικές εταιρίες ανοίγουν εργοστάσια στην Ασία.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που σηµαίνουν το αντίθετο των:

1.συνεχίζω
2.σωστό
3.πηγαίνω
4.ανεπαρκής
5.καθόλου

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που σηµαίνουν:

1.
2.
3.
4.
5.

µικρή επιγραφή που δηλώνει περιεχόµενο και τιµή
ξαναγυρίζω
αβεβαιότητα
κλειστός χώρος όπου τοποθετούνται διάφορα είδη για φύλαξη
µου αρέσει περισσότερο

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Οδηγό: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ο
οδηγός, -ού)
Π.χ. Είναι επαγγελµατίας οδηγός.
Κλίση:
ο οδηγός
του οδηγού
τον οδηγό
οδηγέ

•

οι οδηγοί
των οδηγών
τους οδηγούς
οδηγοί

Να επιστρέψει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επιστρέφω)
Π.χ. Αν ο υπολογιστής που αγοράσατε έχει βλάβη, θα σας επιστρέψουµε τα
χρήµατα.
Αρχικοί χρόνοι: επιστρέφω, επέστρεφα, θα επιστρέφω, θα επιστρέψω, επέστρεψα,
έχω επιστρέψει, είχα επιστρέψει, θα έχω επιστρέψει

•

Αµέσως: επίρρηµα χρονικό
Π.χ. Θα σας απαντήσω αµέσως.
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•

Αµφιβολία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
αµφιβολία, -ας)
Π.χ. H συµπεριφορά του µου γεννά πολλές αµφιβολίες.
Κλίση:
η αµφιβολία
της αµφιβολίας
την αµφιβολία
αµφιβολία

•

οι αµφιβολίες
των αµφιβολιών
τις αµφιβολίες
αµφιβολίες

Βενζινάδικο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(το βενζινάδικο, -ου)
Π.χ. Σταµάτα στο πρώτο βενζινάδικο, που θα βρεις, γιατί τελειώνει η βενζίνη.
Κλίση:
το βενζινάδικο
του βενζινάδικου
το βενζινάδικο
βενζινάδικο

•
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τα βενζινάδικα
των βενζινάδικων
τα βενζινάδικα
βενζινάδικα

Βιαζόµαστε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (βιάζοµαι)
Π.χ. ∆εν µπορώ να σε δω τώρα, γιατί βιάζοµαι.
Αρχικοί χρόνοι: βιάζοµαι, βιαζόµουν, θα βιάζοµαι, θα βιαστώ, βιάστηκα, έχω βιαστεί,
είχα βιαστεί, θα έχω βιαστεί

•

Εξαρτάται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (εξαρτώµαι)
Π.χ. Η χώρα µας δεν εξαρτάται οικονοµικά από καµιά άλλη.
Αρχικοί χρόνοι: εξαρτώµαι, εξαρτιόµουν, εξαρτήθηκα, θα εξαρτώµαι, θα εξαρτηθώ,
έχω εξαρτηθεί, είχα εξαρτηθεί, θα έχω εξαρτηθεί

•

Υποθέτω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (υποθέτω)
Π.χ. Aς υποθέσουµε ότι θα δεχτεί την πρόταση, που του γίνεται.
Αρχικοί χρόνοι: υποθέτω, υπέθετα, θα υποθέτω, θα υποθέσω, υπέθεσα, έχω
υποθέσει, είχα υποθέσει, θα έχω υποθέσει
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η Αγγελική Καραθάνου εργάζεται στην εταιρεία
α) Άλφα.
β) Ω.
γ) Έκτωρ.
2. Πού πήγαινε το φορτηγό 4;
α) Στην Αθήνα.
β) Στη Θεσσαλονίκη.
γ) Στην Κοµοτηνή.
3. Σε ποιον πελάτη ανήκουν πραγµατικά τα αντικείµενα, που µεταφέρει το φορτηγό 4;
α) Στον Ω.
β) Στον κ. Παπαδόπουλο.
γ) Στον Έκτορα.
4. Πού είναι τώρα τα έπιπλα, που παράγγειλε ο κύριος Παπαδηµητρίου;
α) Στη Θεσσαλονίκη.
β) Στη Λαµία.
γ) Στην Κηφισιά.
5. Πού πρέπει να παραδώσει ο οδηγός του φορτηγού 4 το υλικό;
α) Στους Αµπελόκηπους. β) Στο Μοσχάτο.
γ) Στην Κηφισιά.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Τι γράφουν οι ετικέτες πάνω στα έπιπλα, που πρέπει να παραδοθούν στον κύριο
Παπαδηµητρίου;
α) Άλφα
β) Ω
γ) Έκτωρ
2. Ποιος έκανε λάθος;
α) Η Ελένη Μάνεση.
β) Η Αγγελική Καραθάνου.
γ) Οι υπάλληλοι που πακετάρισαν.
3. Το Έκτωρ θα έχει τα έπιπλα στο γραφείο Κηφισιάς
α) το µεσηµέρι.
β) το απόγευµα.
γ) αύριο.
4. Τώρα ο οδηγός πρέπει να πάει κατευθείαν
α) σε βενζινάδικο.
β) στην αποθήκη.
γ) στο νέο γραφείο του Έκτωρ.
5. Αύριο το φορτηγό 4 θα πάει στην
α) Θεσσαλονίκη.
β) Κοµοτηνή.
γ) Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Προθέσεις δίχως / χωρίς, αντί
1. δίχως / χωρίς: δηλώνει απουσία ή εξαίρεση.
α) + όνοµα:
∆εν αγοράζω τίποτα δίχως / χωρίς τιµολόγιο.
β) + να + ρήµα:
∆εν αγοράζω τίποτα δίχως / χωρίς να µου δίνουν το τιµολόγιο.
2. αντί: δηλώνει αντικατάσταση.
α) + για + όνοµα:
Μας παρέδωσαν την παραγγελία του Ω αντί για τη δική µας.
β) + να + ρήµα:
Αντί να µας παραδώσουν την παραγγελία µας, µάς έφεραν τα έπιπλα του Ω.

Σύνδεσµοι (διαχωριστικοί και διστακτικοί)
1. ή...ή και είτε...είτε: δηλώνουν διάζευξη ισοδυνάµων ή αντιθέτων στοιχείων:
Ή λείπουν αντικείµενα ή είναι λάθος παραγγελία.
Πρέπει είτε να πάρουµε τηλέφωνο είτε να στείλουµε φαξ.
2. ίσως: δηλώνει δυνατότητα ή αµφιβολία,
µήπως: δηλώνει δυνατότητα, ενδοιασµό ή φόβο,
µη: δηλώνει φόβο ή ενδοιασµό.
Κανονικά χρησιµοποιούνται µε ρήµατα ή ουσιαστικά που εκφράζουν φόβο, αγωνία,
αµφιβολία, κλπ.
Ίσως έρθει σήµερα το φορτηγό.
Φοβόµαστε µήπως ο εξοπλισµός δεν προλάβει να είναι εδώ εγκαίρως.
Προσοχή µη βάλετε λάθος ετικέτα.
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε δίχως / χωρίς ή µε αντί:
1. ………………………………… εσένα δεν πάµε πουθενά
2. ………………………………… να φάµε πάλι τα ίδια, γιατί δεν δοκιµάζουµε κάτι
διαφορετικό;
3. Συγνώµη, κύριε, αλλά ………………………………… απόδειξη δεν γίνεται επιστροφή.
4. Εδώ δεν γίνεται τίποτα ………………………………… να το µάθει η κυρία Μάνεση.
5. Εγώ προτιµώ ψάρι ………………………………… για κρέας.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε διαχωριστικούς και διστακτικούς συνδέσµους:
1.
2.
3.
4.
5.

Φοβάµαι ………………… φτάσουν και δεν είµαστε εκεί.
Αφού δεν απαντούν, ………………… έφυγαν ………………… υπάρχει καµία βλάβη.
………………… να είµαστε ήδη εδώ όταν γυρίσετε.
Φρόντισε ………………… πάθετε κανένα ατύχηµα.
Θα έρθεις µαζί µας; ………………… θα πάµε σινεµά, ………………… θα πάµε θέατρο.

123

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 6 - Επίλυση προβληµάτων στον εργασιακό χώρο

Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Συµπληρώστε τα κενά. Οι µονοί αριθµοί αντιστοιχούν σε οριζόντιες απαντήσεις στο
σταυρόλεξο και οι ζυγοί σε κάθετες.
1. To __________________ αυτό είναι
2
λάθος. ∆ε γράφει ούτε την ηµεροµηνία
4
ούτε όλες τις τιµές.
1
2. Αυτό το νέο __________________
αυτοκινήτου θα έχει µεγάλη επιτυχία.
3
3. Αποφάσισες; __________________
έρχεσαι µαζί µας τώρα, είτε θα πας
µόνος σου µετά.
4.
Αυτά
τα
έπιπλα
πρέπει
να
__________________
από
την
αποθήκη στο γραφείο του Ω.
5. Το ταξίδι του φορτηγού 4 για
Θεσσαλονίκη __________________ ,
5
γιατί έγινε λάθος.
Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Αργοπορία, η µη έγκαιρη άφιξη.
Κ__________
2. Οργανισµός, γραφεία, εµπορική ένωση µε σκοπό το κέρδος.
Ε_______
3. Χώρος όπου δουλεύουν υπάλληλοι.
Γ______
4. Κτίριο όπου φυλάσσονται εµπορεύµατα.
Α______
5. Μετάβαση σε τόπο συνήθως µακρινό και ειδικά µε συγκοινωνιακό µέσο. Τ _ _ _ _ _
Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. ______________ υπάλληλος του γραφείου σας µάς πήρε τηλέφωνο σήµερα το πρωί.
α) Κάτι
β) Κάποιος
γ) Κανείς
2. ______________ φορές κάνω κι εγώ ηλιοθεραπεία, όταν µπορώ.
α) Μερικές
β) Κάτι
γ) Κάθε
3. Όχι, δε θέλω αυτό. Εγώ ήθελα ______________ µοντέλο.
α) άλλο
β) κάποιο
γ) αρκετό
4. ∆εν έχουµε ______________ χρόνο, για να είµαστε έτοιµοι στις έξι.
α) τίποτε
β) κάποιο
γ) αρκετό
5. Γεια σας, υπάρχει ______________ γιατρός στην αίθουσα;
α) αρκετός
β) κανένας
γ) κάθε
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