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PREPARATION – UNIT 1
page 19
1 confess = ομολογώ
2 congratulate = συγχαίρω
3 declare = κηρύσσω
4 pronounce = κηρύσσω, ανακηρύσσω
5 propose = προτείνω
6 request = ζητώ, αιτούμαι
7 swear = ορκίζομαι
8 shipping company = ναυτιλιακή εταιρεία
9 attend = παρακολουθώ, παρευρίσκομαι σε
10 accountant = λογιστής
11 hire = προσλαμβάνω
12 candidate = υποψήφιος
13 spotless = πεντακάθαρος
 
page 20
14 appreciate = εκτιμώ
15 concern = αφορώ
16 contain = περιέχω
17 doubt = αμφιβάλλω
18 owe = χρωστώ
19 own = κατέχω, μου ανήκει
20 possess = κατέχω
21 require = απαιτώ, χρειάζομαι
22 suppose = υποθέτω
23 chairman = πρόεδρος
24 alternative = εναλλακτικός
25 facilitate = διευκολύνω
26 transportation = μεταφορά
27 chief financial officer = οικονομικός διευθυντής, 

διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών
28 budget = προϋπολογισμός
29 equipment = εξοπλισμός
30 debt = χρέος
31 invoice = τιμολόγιο
32 available = διαθέσιμος
33 feature = παρουσιάζω
34 internship = εσωτερικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, 

περίοδος εκπαίδευσης για επιλεγμένους 
υπαλλήλους με σκοπό την πλήρη ενημέρωση και 
εξοικείωση με την εργασία τους

35 board = συμβούλιο
36 invest = επενδύω
37 suspect = υποπτεύομαι, υποψιάζομαι
38 firm = εταιρεία

page 21
39 contract = συμβόλαιο
40 issue = θέμα, ζήτημα

41 sell out = εξαντλούμαι (για αγαθό)
42 ridiculous = γελοίος
43 supervisor = επόπτης, εποπτικό στέλεχος
44 complimentary = δωρεάν
45 shipment = φόρτωση εμπορευμάτων για μεταφορά, 

αποστολή εμπορευμάτων
46 appointment = διορισμός, τοποθέτηση
47 Chief Executive Officer = διευθυντής, ανώτατο 

στέλεχος
48 public relations = δημόσιες σχέσεις
49 fail = χρεοκοπώ
50 obtain = αποκτώ
51 funds = κεφάλαια
 
page 22
52 query = απορία, ερώτημα
53 negotiations = διαπραγματεύσεις
54 merger = συγχώνευση
55 call off = ματαιώνω, ανακαλώ
56 conference = σύσκεψη, διάσκεψη, συνέδριο
57 software = λογισμικό
58 staff = προσωπικό, υπάλληλοι
59 crash = συγκρούομαι, τρακάρω
60 rate = ποσοστό
61 unemployment = ανεργία
62 degree = πτυχίο
 
page 23
63 discount = έκπτωση
64 in cash = τοις μετρητοίς
65 loan = δάνειο
66 machinery = μηχανήματα
67 assemble = συναρμολογώ
68 safety regulations = κανόνες ασφαλείας
69 take effect = αρχίζω να ισχύω
70 launch = λανσάρω
71 market survey = έρευνα / ανάλυση της αγοράς
72 serve on the board = είμαι μέλος του συμβουλίου
73 annual = ετήσιος
 
page 24
74 applicant = αιτών, υποψήφιος
75 assistance = βοήθεια
76 damage = βλάβη, ζημιά
77 evidence = στοιχεία, αποδείξεις
78 lightning = αστραπή, κεραυνός
79 progress = πρόοδος
80 thunder = βροντή, μπουμπουνητό
81 the elderly = οι ηλικιωμένοι
82 the disabled = τα άτομα με αναπηρία
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83 the homeless = οι άστεγοι
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84 Jupiter = Δίας
85 malaria = ελονοσία
86 mumps = μαγουλάδες, παρωτίτιδα
87 measles = ιλαρά
88 dull = μουντός
89 heaven = παράδεισος
90 hell = κόλαση
91 mankind / humankind = ανθρωπότητα
92 society = κοινωνία
93 the kingdom of heaven = η βασιλεία των ουρανών
 
page 26
94 sour = ξινός
95 affect = επηρεάζω
96 level = βαθμίδα
97 agent = πράκτορας
98 according to = σύμφωνα με
99 resumé = βιογραφικό σημείωμα
100 pioneer = λανσάρω κτ
101 one-way street = μονόδρομος
102 quarter = τρίμηνo
103 be aimed at = έχω ως στόχο
104 harmless = άκακος, ακίνδυνος
 
page 27
105 full-time = πλήρους απασχόλησης
106 temporary = προσωρινός
107 shift = βάρδια
108 paperwork = γραφική δουλειά
109 part-time = μερικής απασχόλησης
110 flextime = ελαστικό ωράριο
111 permanent = μόνιμος
112 bureaucracy = γραφειοκρατία
113 in charge of = που είναι υπεύθυνος για, που έχει την 

εποπτεία
114 properly = σωστά
115 official = επίσημος
116 process = διαδικασία
117 document = έγγραφο
118 limited = περιορισμένος
119 rewarding = που προσφέρει αίσθημα ικανοποίησης
120 repetitive = που επαναλαμβάνεται
121 stimulating = που κεντρίζει το ενδιαφέρον
122 dull = βαρετός
123 creative = δημιουργικός
124 tough = δύσκολος, σκληρός
125 demanding = απαιτητικός
126 hands-on = που περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση
127 secure = ασφαλής
128 want ads / classified ads = μικρές αγγελίες

129 qualifications = προσόντα
130 references = συστάσεις, συστατικές επιστολές
131 recruitment = ανεύρεση και πρόσληψη νέων 

υπαλλήλων
132 agency = γραφείο, πρακτορείο
133 copy = αντίγραφο
134 CV = βιογραφικό σημείωμα
 
page 28
135 time management = χρονοδιαχείριση, εξοικονόμηση 

χρόνου
136 selection = επιλογή
137 shortlist = μικρή λίστα, κατάλογος τελικής επιλογής
138 skilled = ειδικευμένος
139 unskilled = ανειδίκευτος
140 rejection = απόρριψη
141 take sth up = αποδέχομαι
142 turn sth down = απορρίπτω
143 act = δρω
144 refer to = αναφέρομαι σε
145 interpersonal skills = ικανότητα στις διαπροσωπικές 

σχέσεις
146 initiative = πρωτοβουλία
147 commute = πηγαινοέρχομαι καθημερινά στη 

δουλειά μου με μέσο μεταφοράς διανύοντας 
μεγάλη απόσταση (συν. από προάστιο στο 
κέντρο)

148 telecommute = εργάζομαι από το σπίτι με τη 
βοήθεια υπολογιστή, φαξ κλπ

149 in-house = ενδοεπιχειρησιακός, που συμβαίνει μέσα 
σε μια επιχείρηση

150 freelance = ανεξάρτητος (για συνεργάτη), που 
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες 
επιχειρήσεις

151 volunteer = προσφέρομαι εθελοντικά να κάνω κτ
152 donate = δωρίζω
153 charity = φιλανθρωπική οργάνωση
154 fund-raising = συγκέντρωση χρημάτων για κάποιο 

σκοπό
155 non-profit = μη κερδοσκοπικός
156 aim = στοχεύω
157 retire = συνταξιοδοτούμαι
158 promote = προάγω, δίνω προαγωγή
159 demote = υποβιβάζω, υποβαθμίζω
160 dismiss = απολύω
161 lay off = απολύω εργαζόμενο λόγω μείωσης / 

έλλειψης εργασιών
162 fire = απολύω
163 make sb redundant = απολύω κπ ως υπεράριθμο /

περιττό
164 sack = απολύω
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165 on display = που εκτίθεται
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166 on leave = σε / με άδεια
167 in business = που είναι σε λειτουργία (για 

επιχείρηση)
168 on business = για δουλειά
169 in debt = χρεωμένος
170 on the board = στο διοικητικό συμβούλιο
171 in demand = που έχει ζήτηση από το κοινό
172 on demand = σε πρώτη ζήτηση, μόλις ζητηθεί
173 on a committee = που συμμετέχει σε μια επιτροπή
174 in a shop window = σε βιτρίνα
175 on good terms with = που έχει καλές σχέσεις με
176 on duty = σε υπηρεσία
177 in stock = (για αποθέματα) διαθέσιμα, 

ετοιμοπαράδοτα
178 career ladder = κλίμακα / βαθμίδες σταδιοδρομίας
179 lifelong learning = διά βίου εκμάθηση / εκπαίδευση
180 training = εκπαίδευση
181 employable = που μπορεί να απασχοληθεί / να 

εργαστεί
182 job-sharing = κατανομή, διανομή εργασίας, 

επιμερισμός της θέσης εργασίας
183 divide = μοιράζω, διαιρώ
184 business consultant = σύμβουλος επιχειρήσεων
185 salary = μισθός, αποδοχές
186 overtime pay = αμοιβή για υπερωρίες
187 vacation = διακοπές
188 travel allowance = οδοιπορικά
189 commission = προμήθεια αντιπροσώπου
190 maternity leave = άδεια μητρότητας
191 pay = αμοιβή, πληρωμή
192 wage = αμοιβή εργαζομένου για τις υπηρεσίες του 

(ωριαία, ημερήσια, εβδομαδιαία κλπ)
193 time off = άδεια, ρεπό
194 benefit = επίδομα, πρόσθετη παροχή
195 personnel department = διεύθυνση / τμήμα 

προσωπικού
196 human resources = ανθρώπινοι πόροι, ανθρώπινο 

κεφάλαιο
197 technical support = τεχνική υποστήριξη
198 headquarters = έδρα, κεντρικά γραφεία
199 branch office = υποκατάστημα
200 head office = κεντρικά γραφεία, κεντρικό 

κατάστημα
201 central office = κεντρικά γραφεία
202 entrepreneur = επιχειρηματίας
203 executive = ανώτερο στέλεχος επιχείρησης
204 director = διευθυντής
205 board member = μέλος διοικητικού συμβουλίου
206 Vice President = Αντιπρόεδρος
207 President = Πρόεδρος
208 Managing Director = Διευθύνων Σύμβουλος
209 middle manager = διευθυντικό στέλεχος μέσου 

επιπέδου (π.χ. προϊστάμενος, τμηματάρχης, 
εργοδηγός κλπ)

210 department manager = διευθυντής τμήματος
211 founder = ιδρυτής
212 department head = επικεφαλής τμήματος
213 walkout = διακοπή και αποχώρηση από την εργασία 

ύστερα από κήρυξη απεργίας
214 industrial action = εργατική κινητοποίηση, 

εργασιακές τριβές
215 strike = απεργία
216 labor union = εργατικό σωματείο / συνδικάτο
 
page 30
217 remote = απόμακρος
218 domineering = αυταρχικός
219 authoritarian = αυταρχικός, απολυταρχικός
220 morale boosting = τόνωση του ηθικού
221 dynamic = δυναμικός
222 motivational = που παρέχει κίνητρα
223 communicative = πρόθυμος να συζητήσει, 

κοινωνικός, δεκτικός επικοινωνίας
224 unapproachable = απλησίαστος, απρόσιτος
225 terminate = τερματίζω, διακόπτω
226 enter into = υπογράφω, συνάπτω
227 update = επικαιροποιώ, ενημερώνω με νέα στοιχεία
228 submit = υποβάλλω
229 take up = αναλαμβάνω
230 feedback = ανατροφοδότηση, γνώμες, αντιδράσεις, 

σχόλια (για να διαπιστωθεί η επίδραση, 
η αποτελεσματικότητα κλπ προϊόντος ή 
υπηρεσίας)

231 advancement = πρόοδος, εξέλιξη
232 consultation = σύσκεψη, διαβούλευση
233 exploitation = εκμετάλλευση
234 micromanagement =  

μικρο-διοίκηση, διοίκηση με υπερβολικά 
αυστηρό έλεγχο και προσήλωση σε ασήμαντα 
ζητήματα

235 meritocracy = αξιοκρατία
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236 inspire = εμπνέω
237 inspiration = έμπνευση
238 inspirational = που εμπνέει
239 predictable = προβλέψιμος
240 predictor = αυτός που προβλέπει
241 reliable = αξιόπιστος, υπεύθυνος
242 reliance = εμπιστοσύνη, πίστη
243 creation = δημιουργία
244 creativity = δημιουργικότητα
245 abstract noun = αφηρημένο ουσιαστικό
246 concrete noun = συγκεκριμένο ουσιαστικό
247 centralize = προκαλώ διοικητικό συγκεντρωτισμό
248 centralized = συγκεντρωτικός
249 decentralized = αποκεντρωτικός
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250 promoter = οργανωτής, υποκινητής
251 promotional = προωθητικός, διαφημιστικός
252 lengthy = εκτενής
253 necessity = αναγκαιότητα
254 partner = συνέταιρος
255 tend = τείνω, έχω την τάση να
256 install = εγκαθιστώ, τοποθετώ
257 subscribe = εγγράφομαι / είμαι συνδρομητής
258 prescribe = χορηγώ ιατρική συνταγή
259 inscribe = εγγράφω, επιγράφω
260 comment = σχόλιο
261 subtract = αφαιρώ
262 distract = αποσπώ την προσοχή
263 extract = βγάζω
264 retract = ανακαλώ, παίρνω πίσω
265 overlap = συμπίπτω
266 overpay = πληρώνω παραπάνω απ’όσο πρέπει
267 overdue = εκπρόθεσμος, υπερήμερος
268 overdraw = εκδίδω επιταγή για ποσό μεγαλύτερο 

από το υπόλοιπο του λογαριασμού μου
269 assignment = ανατεθείσα εργασία
270 attachment = εξάρτημα
271 assessment = αξιολόγηση

page 32
272 labor costs = κόστος εργασίας
273 laborer = εργάτης
274 payee = δικαιούχος, κομιστής
275 payable = πληρωτέος
276 payer = πληρωτής
277 decline = αρνούμαι
278 attractive = ελκυστικός
279 attraction = πόλος έλξης
280 settler = άποικος
281 settled = τακτοποιημένος, διευθετημένος
282 settlement = διευθέτηση, τακτοποίηση
283 unsettled = ασταθής, αβέβαιος
284 development = ανάπτυξη
285 govern = κυβερνώ
286 governor = κυβερνήτης
287 estimate = 1. υπολογίζω, εκτιμώ 

2. υπολογισμός, εκτίμηση
288 opposition = αντίθεση, εναντίωση
289 opposed = που αντιτίθεται, που εναντιώνεται
290 opposing = αντιμαχόμενος, αντίπαλος
291 volunteer = προσφέρομαι εθελοντικά
292 voluntary = εθελοντικός
293 replacement = κπ ή κτ που αντικαθιστά κπ ή κτ άλλο
294 categorize = ταξινομώ
295 categorical = κατηγορηματικός, ρητός
296 inclusion = συνυπολογισμός
297 influence = επηρεάζω
298 question = αμφισβητώ

299 openness = ειλικρίνεια, ευθύτητα
300 consciousness = συνείδηση, αισθήσεις
301 awkwardness = αμηχανία
302 effectiveness = αποτελεσματικότητα
303 subscriber = συνδρομητής
304 subsidiary = θυγατρική εταιρεία
305 subordinate = υφιστάμενος
306 subsistence = συντήρηση, ύπαρξη, διαβίωση
307 weakening = που εξασθενίζει
308 forecast = προβλέπω
309 foreclose = κατάσχω, κάνω κατάσχεση
310 forego = αποποιούμαι
311 forestall = ενεργώ με τρόπο που να προλαμβάνει 

ενέργειες ή να ματαιώνει τα σχέδια άλλου
312 disclaim = αποποιούμαι, απαρνούμαι
313 proclaim = διακηρύσσω, εξαγγέλλω
314 exclaim = αναφωνώ
315 acclaim = επευφημώ, ζητωκραυγάζω
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316 goal-oriented = που προσανατολίζεται σε ένα στόχο
317 graduate = απόφοιτος
318 post-graduate = μεταπτυχιακός
319 computer-literate = που έχει γνώσεις ηλεκτρονικού 

υπολογιστή
320 team player = άτομο ικανό να δουλέψει ως μέλος 

ομάδας
321 proven = αποδεδειγμένος
322 track record = δεδομένα, αξιολογικά στοιχεία, 

αρχεία / πίνακες κλπ που δείχνουν την εξέλιξη / 
απόδοση ατόμου, εταιρείας κλπ

323 ambitious = φιλόδοξος
324 willing = πρόθυμος
325 field = τομέας
326 rise = ανέρχομαι
327 insurance = ασφάλιση, ασφάλειες
328 society = οργανισμός
329 insurance agent = ασφαλιστικός πράκτορας
330 recruit = (βρίσκω και) προσλαμβάνω
331 self-motivated = που εργάζεται σκληρά και 

προσπαθεί χωρίς να χρειάζεται παρότρυνση
332 product manager = διευθυντής προϊόντος, στέλεχος 

υπεύθυνο για την τιμολόγηση, διανομή, επιτυχή 
προώθηση κλπ προϊόντος που ασχολείται 
επίσης με τη δημιουργία, το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων

333 product promotion agent = άτομο υπεύθυνο για την 
προώθηση προϊόντος στην αγορά

334 competitive = ανταγωνιστικός
335 performance-related salary = μισθός ανάλογα με την 

απόδοση
336 flexible = ευέλικτος, ελαστικός
337 term = όρος
338 package = πακέτο
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339 administration = διοίκηση, διεύθυνση
340 accounts = λογιστήριο
341 attached = συνημμένος, προσαρτημένος
342 market leader = ηγέτης της αγοράς
343 currently = τώρα, την παρούσα περίοδο
344 demonstrate = επιδεικνύω
345 numeracy = γνώση μαθηματικών, ικανότητα να 

κατανοεί κπ τα μαθηματικά
346 income = εισόδημα
347 telemarketer = πωλητής εξ αποστάσεως 

(τηλεφωνικώς ή μέσω της τηλεόρασης)
348 considerable = σημαντικός, αξιόλογος
349 serve = υπηρετώ, προσφέρω τις υπηρεσίες μου
350 volunteer = εθελοντής
351 assist = βοηθώ
352 campaign = εκστρατεία, καμπάνια
353 at your convenience = όποτε σας βολεύει
354 on request = κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου
355 place an order = δίνω μια παραγγελία
356 recommendation = σύσταση, υπόδειξη
357 effective = αποτελεσματικός
358 shortlist = περιλαμβάνω στη μικρή λίστα
359 suggest = δείχνω, υποδηλώνω
360 interpersonal = διαπροσωπικός
361 motivational = που δίνει κίνητρο
362 boost = τονώνω
363 morale = ηθικό
364 emphasize = τονίζω, δίνω έμφαση
365 option = επιλογή
366 immediate = άμεσος
367 hopefully = ας ελπίσουμε ότι
368 reject = απορρίπτω
369 former = πρώην
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