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Ενότητα 7 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Παρουσίαση της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα, ο Ανδρέας επισκέπτεται ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ζητάει 
πληροφορίες και υπηρεσίες για διάφορα βασικά θέµατα, όπως η ασφάλιση, το βιβλιάριο 
υγείας και άλλα.    
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του 
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.  
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την 
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα 
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα. 
 

 

Περιεχόµενα της ενότητας 

Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις 

Γραφείο αλλοδαπών Συζήτηση από κοντά Ήχοι µε δύο φωνήεντα (οι, ου, 
ευ, αυ, ει, αι, εω, οιο) 

∆ίπλωµα οδήγησης Συζήτηση από κοντά Λεξιλόγιο  

Κοινωνική ασφάλιση Συζήτηση από κοντά Εκφράσεις για να ζητάς 
πληροφορίες 

Βιβλιάριο υγείας Τηλεφωνική συζήτηση Χρήση πτώσεων – γενική 
 

Τράπεζα Συζήτηση από κοντά Ανοιχτός διάλογος 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
 
∆ιάλογος 1 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.1) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Ο Ανδρέας πηγαίνει σε ένα Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ζητάει 
πληροφορίες για την ανανέωση της άδειας 
παραµονής. 
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα (υπάλληλος 
στο ΚΕΠ). 
Μέρος: Στο ΚΕΠ. 

 

Κατερίνα:     Καληµέρα. Πώς µπορώ να σας βοηθήσω;  

Ανδρέας:     Καληµέρα. Θέλω να µάθω τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για ανανέωση της άδειας 

παραµονής στην Ελλάδα.  

Κατερίνα:  Εξαρτάται ποιος κάνει την αίτηση και για ποιο λόγο.   

Ανδρέας:      ∆ηλαδή;    

Κατερίνα:  Άλλα δικαιολογητικά χρειάζονται αν είσαστε άνεργος ή αν έχετε δουλειά ή αν είστε 

φοιτητής…. 

Ανδρέας:     ∆εν είναι για µένα. Είναι για τη γυναίκα µου. Είναι από την Ουκρανία και δεν εργάζεται.  

Κατερίνα:  Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αντίγραφο της δικής σας φορολογικής δήλωσης και 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή σας κατάσταση. Επίσης, µια 

βεβαίωση από το ασφαλιστικό σας ταµείο ότι καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας της. 

Ανδρέας:      Άλλα δικαιολογητικά;    

Κατερίνα:  Θα συµπληρώσετε µια αίτηση και θα φέρετε το διαβατήριο, την άδεια παραµονής, 2 

φωτογραφίες και ένα παράβολο δηµοσίου.  

Ανδρέας:      Να µαζέψω όλα αυτά και να σας  τα φέρω εδώ;    

Κατερίνα:  Όχι. Θα τα πάτε στο ∆ήµο που ανήκετε και θα σας στείλουν στο Γραφείο Αλλοδαπών. 

Εκείνοι θα µαζέψουν τα δικαιολογητικά και την αίτηση και θα τα εξετάσουν. 

Ανδρέας:      Πόσο καιρό κάνει να ανανεωθεί η άδεια;    

Κατερίνα:  ∆εν το ξέρω αυτό. Μπορεί και µήνες. Εξαρτάται από τις απεργίες των δηµοτικών 

υπαλλήλων… 
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Ο Ανδρέας έχει πάει να ζητήσει πληροφορίες στο: 

α. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)   

      β. δηµαρχείο  

γ.  γραφείο αλλοδαπών    

 

Ο Ανδρέας: 

α. θέλει να βγάλει άδεια παραµονής   

      β. θέλει να ανανεώσει την άδεια παραµονής  

γ.  θέλε να αλλάξει τα στοιχεία του στην άδεια παραµονής    

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι ίδια για όλους          

      β.     Η άδεια παραµονής είναι για τον Αντρέα      

      γ.     Η γυναίκα του Αντρέα είναι άνεργη      

      δ.     Χρειάζονται και 2 φωτογραφίες       

      ε.     Τα χαρτιά πρέπει να πάνε στο γραφείο αλλοδαπών του  
              δήµου                                                                         

      στ.   Η άδεια ανανεώνεται µέσα σε λίγες µέρες                               
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Άσκηση ανάγνωσης 

Υπογραµµίστε τις λέξεις που έχουν 2 ή 3 φωνήεντα µαζί και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε 
κάθε λέξη 

π .χ .  Ουκραν ία  δ ι κα ιολογη τ ικά   

ανανέωση  άδε ια  

α ί τηση  δουλε ιά   

φο ι τη τής  χρε ιάζ ε τα ι  

βεβα ίωση  εκε ί νο ι  
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∆ΙΠΛΩΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

∆ιάλογος 2 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.2) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Ο Ανδρέας πηγαίνει σε ένα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και 
ζητάει πληροφορίες για την ανανέωση της 
άδειας οδήγησης. 
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα 
(υπάλληλος στο ΚΕΠ). 
Μέρος: Στο ΚΕΠ. 

 

Ανδρέας:   Καλησπέρα. Να σας κάνω µια ερώτηση; 

Κατερίνα:      Ναι πείτε µου.  

Ανδρέας:  Θέλω να ανανεώσω την άδεια οδήγησης. Μπορώ να το κάνω εδώ ή πρέπει να πάω 

στο Υπουργείο Μεταφορών;  

Κατερίνα:     Μπορείτε να το κάνετε κι εδώ, αλλά στο Υπουργείο γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία.  

Ανδρέας:  Μένω µακριά από το Υπουργείο. Με βολεύει καλύτερα να φέρω σε εσάς τα 

δικαιολογητικά. Ποια είναι; 

Κατερίνα:   Θα πρέπει να φέρετε την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας, φωτογραφία διαβατηρίου, 

κάποιο έγγραφο που να αναφέρει το ΑΦΜ σας και ένα παράβολο 30 ευρώ από την 

Εθνική Τράπεζα. 

Ανδρέας:  Εντάξει, δεν είναι πολλά. 

Κατερίνα:     Α, ξέχασα. Πρέπει να φέρετε και την παλιά άδεια οδήγησης.   

Ανδρέας:  Μα την παλιά άδεια δεν την έχω. Την είχα µέσα στο πορτοφόλι µου και το έχασα πριν 

2 εβδοµάδες. Για αυτό θέλω να βγάλω καινούριο δίπλωµα. 

Κατερίνα:     Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φέρετε την Βεβαίωση ∆ήλωσης Απώλειας. 

Ανδρέας:  Συγνώµη, δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να φέρω; 

Κατερίνα:     Όταν χάσατε το πορτοφόλι σας, δεν πήγατε στην αστυνοµία να το δηλώσετε; 

Ανδρέας:  Όχι, δεν πήγα. Είναι υποχρεωτικό; 

Κατερίνα:   Ναι, εφόσον χάσατε χαρτιά που µπορεί να τα χρησιµοποιήσει κάποιος άλλος είναι 

απαραίτητο να δηλώσετε ότι τα χάσατε. Σκεφτείτε ότι αυτός που τα βρήκε µπορεί να 

τα χρησιµοποιεί παράνοµα και να φανείτε εσείς ο ένοχος. 

Ανδρέας:  Έχετε δίκιο. Θα πάω σήµερα να το δηλώσω. 
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Κατερίνα:   Ωραία. Και θα µου φέρετε αντίγραφο της ∆ήλωσης που θα κάνετε στο αστυνοµικό 

τµήµα. 

Ανδρέας:  Εντάξει. Σε πόσες µέρες θα είναι έτοιµη η άδεια οδήγησης; 

Κατερίνα:     Περίπου σε 30 µε 35 µέρες. 

Ανδρέας:  Κατάλαβα… Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 

Κατερίνα:     Γεια σας. 

 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Ο Ανδρέας θέλει να ανανεώσει την άδεια οδήγησης    

      β.     Η ανανέωση της άδειας οδήγησης µπορεί να γίνει µόνο  
              στο ΚΕΠ     

      γ.     Η παλιά άδεια οδήγησης είναι απαραίτητη     

      δ.     Ο Ανδρέας έχασε το πορτοφόλι του      

      ε.     Ο Ανδρέας δεν το δήλωσε στην αστυνοµία     

      στ.  Η άδεια οδήγησης βγαίνει µέσα σε 2 βδοµάδες    

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Ο Ανδρέας πάει σε ένα ΚΕΠ να ________________ την άδεια οδήγησης. Πριν µερικές µέρες 

έχασε το πορτοφόλι του αλλά δεν πήγε στην αστυνοµία να το ____________ . Τώρα πρέπει 

να πάει στο ΚΕΠ µια λίστα µε ________________: την ταυτότητα, µια φωτογραφία, ένα 

________________ των 30 ευρώ και ένα έγγραφο µε το ΑΦΜ. Η διαδικασία στο ΚΕΠ 



                                                                                                            Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                                     Agreement number 2010 – 4125/001 

 

Ενότητα 7           Σελίδα 7 

 

παίρνει περίπου 30 µέρες, αν θέλει την άδεια πιο γρήγορα πρέπει να πάει στο 

____________. 

 

Γράψτε τις παρακάτω φράσεις στην άρνηση 

Παράδειγµα: Θέλω να σας κάνω µια ερώτηση – ∆εν θέλω να σας κάνω µια ερώτηση 

1. Πρέπει να φέρετε την ταυτότητα σας  

______________________________________________________________________________ 

2.  Μπορείτε να βγάλετε καινούριο δίπλωµα  

______________________________________________________________________________ 

3. Είναι υποχρεωτικό να πάµε στην αστυνοµία  

______________________________________________________________________________ 

4. Θα πάω σήµερα να το δηλώσω   

______________________________________________________________________________ 

5. Φέρε εδώ το αντίγραφο της δήλωσης 

_____________________________________________________________________________
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

∆ιάλογος 3 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.3) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Ο Ανδρέας πηγαίνει σε ένα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και 
ζητάει να βγάλει Αριθµό Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα 
(υπάλληλος στο ΚΕΠ). 
Μέρος: Στο ΚΕΠ. 

 

Κατερίνα:  Περάστε παρακαλώ. 

Ανδρέας:  Καληµέρα. Να σας κάνω µια ερώτηση παρακαλώ; Θέλω να βγάλω αριθµό µητρώου 

κοινωνικής ασφάλισης, µπορείτε να µου πείτε τι χρειάζεται; 

Κατερίνα:  Θέλετε αριθµό ΑΜΚΑ. Μάλιστα. Για εσάς; 

Ανδρέας:  Για εµένα, τη γυναίκα µου και τον γιο µου. Η γυναίκα µου δεν έχει ελληνική 

υπηκοότητα, έχει σηµασία αυτό; 

Κατερίνα:  Ναι. Εργάζεται ή δεν είναι ασφαλισµένη;  

Ανδρέας:  Είναι άνεργη. 

Κατερίνα:  Ο γιος σας είναι ανήλικος; 

Ανδρέας:  Ναι. Είναι 5 ετών. Μήπως δεν χρειάζεται να βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ;  

Κατερίνα:  Όχι, χρειάζεται. Θα φέρετε τη δική σας αστυνοµική ταυτότητα και το διαβατήριο της 

γυναίκας σας. Για το παιδί σας που είναι ανήλικο, θα φέρετε το πιστοποιητικό της 

οικογενειακής σας κατάστασης και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Στην Ελλάδα 

γεννήθηκε, ή όχι; 

Ανδρέας:  Ναι στην Ελλάδα. Μπορείτε να µου τα ξαναπείτε παρακαλώ; 

Κατερίνα:  Τα γράφει σε αυτό το χαρτί, κρατήστε το.  

Ανδρέας:         Να φέρω τα χαρτιά σε εσάς;  

Κατερίνα:        Θα µου τα φέρετε και θα συµπληρώσω εγώ την αίτηση. 

Ανδρέας:  Ωραία. Πρέπει να έρθει εδώ η ίδια η γυναίκα µου ή µπορώ να συµπληρώσω εγώ 

την αίτηση για εκείνη; 

Κατερίνα:  ∆εν υπάρχει πρόβληµα. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Μόνο που θα πρέπει να 

υπογράψετε µια Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

Ανδρέας:  Εντάξει. Θα έρθω πάλι αύριο. Είστε και το Σάββατο ανοιχτά; 
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Κατερίνα:  Τα Σάββατα λειτουργούµε από τις 8 το πρωί µέχρι τις 2. 

Ανδρέας:  Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. 

Κατερίνα:  Γεια σας. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ: 

α. για τον ίδιο  

      β. για τον ίδιο και για τη γυναίκα του  

γ.  για τον ίδιο, για τη γυναίκα του και για το παιδί του  

 

2. Η γυναίκα του Ανδρέα: 

α. έχει δουλειά  

      β. δεν έχει δουλειά  

γ.  έχει δουλειά αλλά δεν είναι ασφαλισµένη   

 

3. Το παιδί: 

α. είναι κάτω από 18 χρονών και χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ   

      β. είναι πάνω από 18 χρονών και χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ  

γ. είναι κάτω από 18 χρονών και δεν χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ  

 

4. Η αίτηση θέλει υπογραφή: 

α. µόνο από αυτόν που κάνει την αίτηση   

      β. από κάποιο συγγενή αυτού που κάνει την αίτηση  

γ.  από κάποιον που έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση   
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Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που χρησιµοποιούνται για να ζητήσουν 
πληροφορίες. 

Παράδειγµα: Να σας κάνω µια ερώτηση παρακαλώ; 

1. _____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Γράψτε τις ερωτήσεις στις παρακάτω απαντήσεις 

Παράδειγµα:  

– Η γυναίκα σου έχει ελληνική υπηκοότητα;  

– Η γυναίκα µου δεν έχει ελληνική υπηκοότητα 

______________________________________________________________________________ 

- Τα παιδιά µου είναι ασφαλισµένα  

______________________________________________________________________________ 

- Έχω βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ  

______________________________________________________________________________ 

-  Μπορεί να συµπληρώσει την αίτηση η γυναίκα σας 

______________________________________________________________________________ 

-  Μπορώ να το κάνω και µόνος µου   

______________________________________________________________________________ 

-  Είµαστε ανοιχτά και το Σάββατο 

______________________________________________________________________________
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ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ιάλογος 4 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.4) 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 
Κατάσταση: Ο Ανδρέας τηλεφωνεί σε ένα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για 
να ρωτήσει πώς θα βγάλει βιβλιάριο 
υγείας. 
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα 
(υπάλληλος στο ΚΕΠ). 

 

Κατερίνα:  Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Παρακαλώ; 

Ανδρέας:  Καληµέρα. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. 

Κατερίνα:  Πείτε µου. 

Ανδρέας:  Μπορώ στο ΚΕΠ να βγάλω βιβλιάριο υγείας ή πρέπει να πάω στο ΙΚΑ; 

Κατερίνα:  Είστε άµεσα ασφαλισµένος στο ΙΚΑ; 

Ανδρέας:        Τι εννοείται άµεσα; 

Κατερίνα:  Είστε ιδιωτικός υπάλληλος και ο εργοδότης σας πληρώνει ΙΚΑ; 

Ανδρέας:  Ναι, θεωρούµαι άµεσα ασφαλισµένος; 

Κατερίνα:  Ναι. Έµµεσα ασφαλισµένοι είναι τα µέλη της οικογένειας σας αν δεν δουλεύουν και 

έχουν µόνο τη δική σας ασφάλεια υγείας. Για παράδειγµα, αν έχετε ανήλικα παιδιά, 

αυτά είναι έµµεσα ασφαλισµένα. 

Ανδρέας:  Κατάλαβα. Πείτε µου πρώτα τι δικαιολογητικά χρειάζοµαι εγώ για να βγάλω το 

βιβλιάριο υγείας.  

Κατερίνα:  Θα πρέπει να κάνετε µια αίτηση. Να φέρετε ένα επικυρωµένο αντίγραφο της 

ταυτότητας σας, µια φωτογραφία και το εκκαθαριστικό της εφορίας. 

Ανδρέας:  Εκκαθαριστικό της εφορίας δεν έχω. Γιατί πέρσι ήµουν άνεργος και δεν είχα κάνει 

φορολογική δήλωση. 

Κατερίνα:  ∆εν πειράζει. Μπορείτε να φέρετε κάποιο λογαριασµό που να γράφει πάνω τη 

διεύθυνση σας: ένα λογαριασµό της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ…ό,τι έχετε. 

Ανδρέας:  Αυτά µόνο; 

Κατερίνα:  Ναι. Εδώ θα συµπληρώσετε και µια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε ασφαλισµένος 

σε άλλο ταµείο. 

Ανδρέας:  Ωραία. Ευχαριστώ. Μέχρι τι ώρα είστε το απόγευµα ανοιχτά; 



                                                                                                            Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                                     Agreement number 2010 – 4125/001 

 

Ενότητα 7           Σελίδα 12 

 

Κατερίνα:  Μέχρι τις 8 το βράδυ. 

Ανδρέας:  Εντάξει. Γεια σας. 

Κατερίνα:  Γεια σας. 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Ο Ανδρέας είναι ιδιωτικός υπάλληλος     

      β.     Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει βιβλιάριο υγείας     

      γ.     ∆εν χρειάζεται να κάνει αίτηση για το βιβλιάριο υγείας    

      δ.     Πρέπει να φέρει και το εκκαθαριστικό της εφορίας και  
              ένα λογαριασµό     

      ε.     Πρέπει να κάνει και µια υπεύθυνη δήλωση         

    στ.     Τα ΚΕΠ κλείνουν µετά το µεσηµέρι                                         

 

Ασκήσεις γραµµατικής  

 

Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις που είναι στην παρένθεση στη γενική πτώση. 

1. Πρέπει να φέρετε αντίγραφο της (ταυτότητα) __________.  

2. Το βιβλιάριο της (γυναίκα) __________ µου έχει λήξει. 

3. Το παιδί µου είναι δέκα (χρόνος) __________. 

4. Το δηµαρχείο της (πόλη) __________ είναι κοντά. 

5. Ο Θανάσης µοιάζει του (θείος) __________ του. 
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Αναγνωρίστε το νόηµα της γενικής πτώσης στις ακόλουθες φράσεις και σηµειώστε αν δείχνουν 
ιδιοκτησία, χρόνο, ηλικία ή χρήση. 

 

 

 

 ιδιοκτησία χρόνο ηλικία χρήση 

Το σπίτι της µητέρας µου     

Ο γέρος 80 ετών     

Η τάξη των µαθητών     

Το ταξίδι µίας ώρας     

Τα µάτια της γάτας     

Τα ρούχα της δουλειάς     
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ΤΡΑΠΕΖΑ 

∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.5) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Ο Ανδρέας πηγαίνει στην 
τράπεζα και ζητάει να ανοίξει λογαριασµό. 
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα 
(υπάλληλος στην τράπεζα). 
Μέρος: Στην τράπεζα. 

 

Κατερίνα:  Πείτε µου, παρακαλώ. Πώς µπορώ να σας εξυπηρετήσω; 

Ανδρέας:  Θέλω να ανοίξω ένα λογαριασµό. 

Κατερίνα:  ∆ύο πράγµατα χρειαζόµαστε, την ταυτότητα σας και ένα έγγραφο που να φαίνεται 

το ΑΦΜ σας. 

Ανδρέας:  Τι έγγραφο δηλαδή; 

Κατερίνα:  Το εκκαθαριστικό της εφορίας, τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή κάποιο λογαριασµό 

που να φαίνεται πάνω το ΑΦΜ σας… 

Ανδρέας:      Να σας πω την αλήθεια, είχα βγάλει πριν από χρόνια ΑΦΜ αλλά από τότε δεν µου 

είχε χρειαστεί και δεν ξέρω πού µπορεί να το βρω. 

Κατερίνα:  ∆εν κάνετε φορολογική δήλωση; 

Ανδρέας:  Είχα χαµηλό εισόδηµα και δεν ήταν απαραίτητο να κάνω. 

Κατερίνα:  ∆εν γίνεται όµως αλλιώς. Είναι απαραίτητο να µας το φέρετε. Να πάτε στην εφορία 

και να ζητήσετε να σας βγάλουν ΑΦΜ, να πάρετε τη βεβαίωση. Και βγάλτε τη 

φωτοτυπίες να είστε σίγουρος ότι δεν θα τη χάσετε. 

Ανδρέας:  Πρέπει να πάω στην εφορία της περιοχής µου ή µπορώ να πάω και στην εφορία 

που είναι εδώ δίπλα;  

Κατερίνα:  Όχι. Πρέπει να πάτε στην εφορία στην οποία ανήκετε.  

Ανδρέας:  Εντάξει. Μήπως έχετε να µου δώσετε κάποιο φυλλάδιο µε πληροφορίες για τους 

λογαριασµούς που µπορώ να ανοίξω στην τράπεζα σας; 

Κατερίνα:  Ναι, ορίστε. Εδώ θα δείτε όλες τις πληροφορίες για τα επιτόκια και τις υπηρεσίες 

που προσφέρουµε. 

Ανδρέας:  Εντάξει, ευχαριστώ. Θα το διαβάσω και θα ξανάρθω.  

Κατερίνα:  Κι εγώ σας ευχαριστώ. Πάρτε και µια κάρτα µου αν θέλετε να µε πάρετε τηλέφωνο. 

Γεια σας. 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Ο Ανδρέας θέλει να ανοίξει λογαριασµό στην τράπεζα                                    

      β.     Η ταυτότητα δεν είναι απαραίτητη    

      γ.     Ο Ανδρέας δεν ξέρει πού να βρει το ΑΦΜ του   

      δ.     Ο Ανδρέας κάνει φορολογική δήλωση κάθε χρόνο                

      ε.     Μπορεί να βγάλει ΑΦΜ σε οποιαδήποτε εφορία                    

    στ.     Ο Ανδρέας θα ξαναπάει στην τράπεζα άλλη µέρα                 

 

Aνοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Κατερίνα:  Καληµέρα. Πώς µπορώ να σας εξυπηρετήσω; 

Ανδρέας: _________________________________________________________ 

Κατερίνα:  Θέλετε να σας πω ποια δικαιολογητικά πρέπει να µας φέρετε; 

Ανδρέας: _________________________________________________________ 

Κατερίνα:  Χρειάζεται η ταυτότητα σας και ένα έγγραφο που να λέει πάνω το ΑΦΜ σας. 
Φορολογική δήλωση κάνετε; 

Ανδρέας: _________________________________________________________ 



                                                                                                            Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                                     Agreement number 2010 – 4125/001 

 

Ενότητα 7           Σελίδα 16 

 

Κατερίνα:   Μπορείτε να πάτε στην εφορία και να το ζητήσετε. Θα σας το δώσουν αµέσως.  

Ανδρέας: _________________________________________________________ 

Κατερίνα:  Ορίστε και η κάρτα µου αν θέλετε να µε πάρετε τηλέφωνο. Γεια σας. 

Ανδρέας: _________________________________________________________ 

Επιλέξτε τον σωστό τύπο της λέξης για να συµπληρώσετε την πρόταση  

1. Πρέπει να πάω 

α. η τράπεζα                    

β. στην τράπεζα               

γ. της τράπεζας                

 

2. ∆εν έχω τα χαρτιά 

α. για την εφορία             

β. για της εφορίας           

γ. η εφορία                      

 

3. Είναι το αυτοκίνητο 

α. ο αδερφός µου             

β. του αδερφού µου          

γ. τον αδερφό µου            

 

4. Πήγα να δω 

α. ο φίλος µου            

β. του φίλου µου         

γ. τον φίλο µου           
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5. ∆εν θέλω να γυρίσω 

α. στο σπίτι µου            

β. το σπίτι µου               

γ. του σπιτιού µου        
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Γενική πτώση 
 

Όταν στην πρόταση υπάρχουν µαζί δύο ουσιαστικά, το δεύτερο ουσιαστικό συνήθως 
µπαίνει στη γενική πτώση. Η γενική πτώση µπορεί να έχει πολλές διαφορετικές σηµασίες.  

1α  Πχ. Το µολύβι της αδερφής µου. (δείχνει σε ποιον ανήκει κάτι) 

1β  Πχ. Παιδί δέκα χρονών. (δείχνει ηλικία) 

1γ          Πχ. Μάθηµα δύο ωρών. (δείχνει χρόνο) 

1δ         Πχ. Η ράµπα των αναπήρων (δείχνει τη χρήση/ το σκοπό) 

Σε πολλές περιπτώσεις το ουσιαστικό µπαίνει στη γενική µετά από κάποιο ρήµα, αντικαθιστώντας 
µια πρόθεση. 

2α  Πχ. ∆ίνω στη Μαρία την τσάντα. – ∆ίνω της Μαρίας την τσάντα  

2β  Πχ. Μοιάζει µε τον πατέρα. – Μοιάζει του πατέρα 

Η γενική χρησιµοποιείται µε τα απρόσωπα ρήµατα «πάει» και «αρέσει» 

3α  Πχ. Αρέσει του Γιώργου αυτή η µουσική.   

 

Εξαιρούνται συνήθως από τον κανόνα εκφράσεις που δείχνουν ποσότητα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις το δεύτερο ουσιαστικό είναι στην ονοµαστική πτώση. 

Μια µερίδα µπιφτέκια. 

Ένα ποτήρι νερό (εννοείται ένα ποτήρι µε νερό) ΕΝΩ Ένα ποτήρι νερού (εννοείται ποτήρι για 
νερό). 

Ένα µπουκάλι µπύρα. 

Ένα κιλό πατάτες. 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΕΠ» 

Στο Δήμο Αθηναίων λειτουργούν εννέα (9) Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ), ένα σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα.  

Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι καθημερινά 8:00 - 20:00 και 

Σάββατο 8:00 - 14:00.  

 Στα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων ο πολίτης μπορεί:  

• να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων.  

• να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις 

υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και του Δημοσίου.  

Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει 

στα ΚΕΠ είναι:  

• Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού 

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας 

• Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και 

οικογενειακής κατάστασης 

• Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής 

χρήσης 

• Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και 

οικογενειακής κατάστασης Δήμου Αθηναίων (on line) 

• Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και 

θανάτου  

• Οικογενειακό επίδομα - ΟΑΕΔ 

• Έκδοση και παραλαβή άδειας οδήγησης 

• Ανανέωση άδειας οδήγησης 

• Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο  

Να σημειωθεί ότι, η "Γραμμή του Πολίτη" (τηλεφωνική γραμμή "1595") 

παρέχει πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για όλες τις 

διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ.  

(∆ηµοσίευση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων  http://www.cityofathens.gr/eksypiretisi-
politi/k-e-p, 2007) 

Πάρει 

πληροφορίες 

συχνές   

Φάκελος με 

ποινές 

φυλάκισης 

Ολοκλήρωση, 

πραγματοποίηση 

Αλλαγή του 

ιδιοκτήτη της 

άδειας 

Βοήθειας  

Δήλωση στο 

ληξιαρχείο 

(τμήμα του 

δήμου) 

Για να ισχύει 

ξανά κάτι που 

έχει λήξει 

Φωτοτυπία 

Η πράξη όταν 

δίνω κάτι σε 

κάποιον 

Η πράξη όταν 

παίρνεις κάτι 

από κάποιον 

Πολιτικό 

δικαστήριο 

Δίνει 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                 ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

       α.     Τα ΚΕΠ είναι κλειστά τις Κυριακές.                                            

      β.     Τα ΚΕΠ δίνουν πληροφορίες για υποθέσεις του ∆ηµοσίου       
      γ.     Στα ΚΕΠ δεν εκδίδονται άδειες κυκλοφορίας                             
      δ.     Στα ΚΕΠ δίνεται αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης               

     ε.      Στα ΚΕΠ δεν ανανεώνονται οι άδειες οδήγησης                         

    στ.     Στο τηλέφωνο 1595 δίνονται πληροφορίες για τις  
             διαδικασίες των ΚΕΠ                                                                  
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. δικαιολογητικό (το) 

2. αίτηση (η) 

3. άνεργος (ο) 

4. φορολογική δήλωση (η) 

5. ασφαλιστικό ταµείο (το) 

6. αστυνοµικό τµήµα (το) 

7. γραφείο αλλοδαπών (το) 

8. βιβλιάριο υγείας (το) 

9. Υπουργείο (το) 

10. εφορία (η) 

11. άδεια (η) 

12. ανανέωση (η) 

13. παράνοµος (ο) 

14. υπηκοότητα (η) 

15. ασφαλισµένος (ο) 

16. επιτόκιο (το) 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ONLINE ΛΕΞΙΚΑ 
 
http://dictionary.in.gr/  
 
www.wordreference.com 

http://www.lexilogos.com/english/greek_dictionary.htm  

http://greekdictionary.babylon.com/ 
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ΛΥΣΕΙΣ 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Ο Ανδρέας έχει πάει να ζητήσει πληροφορίες στο: 

α. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)   

      β. δηµαρχείο  

γ.  γραφείο αλλοδαπών    

 

Ο Ανδρέας: 

α. θέλει να βγάλει άδεια παραµονής   

      β. θέλει να ανανεώσει την άδεια παραµονής  

γ.  θέλε να αλλάξει τα στοιχεία του στην άδεια παραµονής    

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι ίδια για όλους          

      β.     Η άδεια παραµονής είναι για τον Αντρέα      

      γ.     Η γυναίκα του Αντρέα είναι άνεργη      

      δ.     Χρειάζονται και 2 φωτογραφίες       

      ε.     Τα χαρτιά πρέπει να πάνε στο γραφείο αλλοδαπών του  
              δήµου                                                                         

      στ.   Η άδεια ανανεώνεται µέσα σε λίγες µέρες                                

 

 

Άσκηση ανάγνωσης 

Υπογραµµίστε τις λέξεις που έχουν 2 ή 3 φωνήεντα µαζί και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε 
κάθε λέξη 
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π .χ .  Ουκραν ία  δ ι κα ιολογη τ ικά   

ανανέωση  άδε ια  

α ί τηση  δουλε ιά   

φο ι τη τής  χρε ιάζ ε τα ι  

βεβα ίωση  εκε ί νο ι  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Ο Ανδρέας θέλει να ανανεώσει την άδεια οδήγησης    

      β.     Η ανανέωση της άδειας οδήγησης µπορεί να γίνει µόνο  
              στο ΚΕΠ     

      γ.     Η παλιά άδεια οδήγησης είναι απαραίτητη     

      δ.     Ο Ανδρέας έχασε το πορτοφόλι του      

      ε.     Ο Ανδρέας δεν το δήλωσε στην αστυνοµία     

      στ.  Η άδεια οδήγησης βγαίνει µέσα σε 2 βδοµάδες    

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Ο Ανδρέας  πάει σε ένα ΚΕΠ να ανανεώσει την άδεια οδήγησης. Πριν µερικές µέρες έχασε 

το πορτοφόλι του αλλά δεν πήγε στην αστυνοµία να το δηλώσει . Τώρα πρέπει να πάει στο 

ΚΕΠ µια λίστα µε δικαιολογητικά: την ταυτότητα, µια φωτογραφία, ένα παράβολο των 30 

ευρώ και ένα έγγραφο µε το ΑΦΜ. Η διαδικασία στο ΚΕΠ παίρνει περίπου 30 µέρες, αν 

θέλει την άδεια πιο γρήγορα πρέπει να πάει στο Υπουργείο. 
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Γράψτε τις παρακάτω φράσεις στην άρνηση 

Παράδειγµα: Θέλω να σας κάνω µια ερώτηση – ∆εν θέλω να σας κάνω µια ερώτηση 

1. Πρέπει να φέρετε την ταυτότητα σας - ∆εν πρέπει να φέρετε την ταυτότητα σας 

2.  Μπορείτε να βγάλετε καινούριο δίπλωµα - ∆εν µπορείτε να βγάλετε καινούριο δίπλωµα 

3. Είναι υποχρεωτικό να πάµε στην αστυνοµία - ∆εν είναι υποχρεωτικό να πάµε στην αστυνοµία 

4. Θα πάω σήµερα να το δηλώσω - ∆εν θα πάω σήµερα να το δηλώσω 

5. Φέρε εδώ το αντίγραφο της δήλωσης - Μη φέρεις εδώ το αντίγραφο της δήλωσης 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ: 

α. για τον ίδιο  

      β. για τον ίδιο και για τη γυναίκα του  

γ.  για τον ίδιο, για τη γυναίκα του και για το παιδί του  

 

2. Η γυναίκα του Ανδρέα: 

α. έχει δουλειά  

      β. δεν έχει δουλειά  

γ.  έχει δουλειά αλλά δεν είναι ασφαλισµένη   

 

3. Το παιδί: 

α. είναι κάτω από 18 χρονών και χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ   

      β. είναι πάνω από 18 χρονών και χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ  

γ. είναι κάτω από 18 χρονών και δεν χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ  

 

4. Η αίτηση θέλει υπογραφή: 

α. µόνο από αυτόν που κάνει την αίτηση   

      β. από κάποιο συγγενή αυτού που κάνει την αίτηση  
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γ.  από κάποιον που έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση   

 

Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που χρησιµοποιούνται για να ζητήσουν 
πληροφορίες. 

Παράδειγµα: Να σας κάνω µια ερώτηση παρακαλώ; 

1. Μπορείτε να µου πείτε τι χρειάζεται; 

2. Μήπως δεν χρειάζεται να βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ; 

3. Μπορείτε να µου τα ξαναπείτε παρακαλώ; 

4. Στην Ελλάδα γεννήθηκε, ή όχι; 

 

Γράψτε τις ερωτήσεις στις παρακάτω απαντήσεις 

Παράδειγµα:  

– Η γυναίκα σου έχει ελληνική υπηκοότητα;  

– Η γυναίκα µου δεν έχει ελληνική υπηκοότητα 

- Τα παιδιά σου είναι ασφαλισµένα; 

- Τα παιδιά µου είναι ασφαλισµένα  

- Έχεις βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ; 

- Έχω βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ  

-  Μπορεί να συµπληρώσει την αίτηση η γυναίκα µου; 

-  Μπορεί να συµπληρώσει την αίτηση η γυναίκα σας 

-  Μπορείς να το κάνεις και µόνος σου; 

-  Μπορώ να το κάνω και µόνος µου   

-  Είσαστε ανοιχτά και το Σάββατο; 

-  Είµαστε ανοιχτά και το Σάββατο 
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Ο Ανδρέας είναι ιδιωτικός υπάλληλος     

      β.     Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει βιβλιάριο υγείας     

      γ.     ∆εν χρειάζεται να κάνει αίτηση για το βιβλιάριο υγείας    

      δ.     Πρέπει να φέρει και το εκκαθαριστικό της εφορίας και  
              ένα λογαριασµό     

      ε.     Πρέπει να κάνει και µια υπεύθυνη δήλωση         

    στ.     Τα ΚΕΠ κλείνουν µετά το µεσηµέρι                                         

 

Ασκήσεις γραµµατικής  

Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις που είναι στην παρένθεση στη γενική πτώση. 

1. Πρέπει να φέρετε αντίγραφο της (ταυτότητα) ταυτότητας.  

2. Το βιβλιάριο της (γυναίκα) γυναίκας µου έχει λήξει. 

3. Το παιδί µου είναι δέκα (χρόνος) χρονών. 

4. Το δηµαρχείο της (πόλη) πόλης είναι κοντά. 

5. Ο Θανάσης µοιάζει του (θείος) θείου του. 

 

Αναγνωρίστε το νόηµα της γενικής πτώσης στις ακόλουθες φράσεις και σηµειώστε αν δείχνουν 
ιδιοκτησία, χρόνο, ηλικία ή χρήση. 

 ιδιοκτησία χρόνο ηλικία χρήση 

Το σπίτι της µητέρας µου Χ    

Ο γέρος 80 ετών   Χ  

Η τάξη των µαθητών    Χ 

Το ταξίδι µίας ώρας  Χ   
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                      ΛΑΘΟΣ 

      α.     Ο Ανδρέας θέλει να ανοίξει λογαριασµό στην τράπεζα                                    

      β.     Η ταυτότητα δεν είναι απαραίτητη    

      γ.     Ο Ανδρέας δεν ξέρει πού να βρει το ΑΦΜ του   

      δ.     Ο Ανδρέας κάνει φορολογική δήλωση κάθε χρόνο                

      ε.     Μπορεί να βγάλει ΑΦΜ σε οποιαδήποτε εφορία                    

    στ.     Ο Ανδρέας θα ξαναπάει στην τράπεζα άλλη µέρα                 

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Κατερίνα:  Καληµέρα. Πώς µπορώ να σας εξυπηρετήσω; 

Ανδρέας: Θέλω να ανοίξω ένα λογαριασµό. 

Κατερίνα:  Θέλετε να σας πω ποια δικαιολογητικά πρέπει να µας φέρετε; 

Ανδρέας: Ναι παρακαλώ. Τι χρειάζεται; 

Κατερίνα:  Χρειάζεται η ταυτότητα σας και ένα έγγραφο που να λέει πάνω το ΑΦΜ σας. 
Φορολογική δήλωση κάνετε; 

Ανδρέας: Όχι δεν έκανα πέρσι. Τι να κάνω; 

Κατερίνα:   Μπορείτε να πάτε στην εφορία και να το ζητήσετε. Θα σας το δώσουν αµέσως.  

Ανδρέας: Εντάξει. Μπορείτε να µου δώσετε κάποιο φυλλάδιο µε πληροφορίες;   

Κατερίνα:  Ορίστε και η κάρτα µου αν θέλετε να µε πάρετε τηλέφωνο. Γεια σας. 

Ανδρέας: Ευχαριστώ. Γεια σας. 

 

Επιλέξτε τον σωστό τύπο της λέξης για να συµπληρώσετε την πρόταση  

1. Πρέπει να πάω 

Τα µάτια της γάτας Χ    

Τα ρούχα της δουλειάς    Χ 
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α. η τράπεζα                     

β. στην τράπεζα                

γ. της τράπεζας                

 

2. ∆εν έχω τα χαρτιά 

α. για την εφορία             

β. για της εφορίας           

γ. η εφορία                      

 

3. Είναι το αυτοκίνητο 

α. ο αδερφός µου             

β. του αδερφού µου          

γ. τον αδερφό µου            

 

4. Πήγα να δω 

α. ο φίλος µου            

β. του φίλου µου        

γ. τον φίλο µου           

 

5. ∆εν θέλω να γυρίσω 

α. στο σπίτι µου            

β. το σπίτι µου              

γ. του σπιτιού µου        

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 
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                                                                                                                                  ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

       α.     Τα ΚΕΠ είναι κλειστά τις Κυριακές.                                             

      β.     Τα ΚΕΠ δίνουν πληροφορίες για υποθέσεις του ∆ηµοσίου        
      γ.     Στα ΚΕΠ δεν εκδίδονται άδειες κυκλοφορίας                              
      δ.     Στα ΚΕΠ δίνεται αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης                

     ε.      Στα ΚΕΠ δεν ανανεώνονται οι άδειες οδήγησης                          

    στ.     Στο τηλέφωνο 1595 δίνονται πληροφορίες για τις  
             διαδικασίες των ΚΕΠ                                                                   


