
 

 
                                                 GRAMMAR NOTES                    FUTURE PERFECT SIMPLE  

  

 
FUTURE PERFECT SIMPLE  / ΑΠΛΟ ΤΝΣΕΛΕΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝΣΑ 

 

ΥΗΜΑΣΙΜΟ  will  have + past participle 

 
Affirmative /Καηάθαζη        Interrogative /Επώηηζη      Negative/Άπνηζη 

I will have cleaned                         Will I have cleaned?                        I won’t have cleaned 
 

 
ΥΡΗΗ 
1. Για ππάξειρ πος θα έσοςν ολοκληπωθεί  ππιν από ένα σπονικό ζημείο ζηο μέλλον ή 
ππιν να ζςμβεί μία άλλη ππάξη.  
By the end of this year we’ll have moved to America.  
When he returns next month, we’ll have finished the project  
 
2. Μποπούμε  και να αναθέποςμε ηη διάπκεια ηηρ ππάξηρ ή οποία θα έσει ολοκληπωθεί 
ππιν από ένα σπονικό ζημείο ζηο μέλλον ή ππιν από μία άλλη ππάξη.  
By the end of next month I’ll have worked as a teacher for 15 years.  
 
ηην πεπίπηωζη αςηή, όμωρ, μποπούμε, σωπίρ ιδιαίηεπη αλλαγή ζηο νόημα, να 
σπηζιμοποιήζοςμε και ηον Future Perfect Continuous. 
By the end of next month I’ll have been working as a teacher for 15 years.  
 
Ο Future Perfect Continuous δίνει μεγαλύηεπη έμθαζη ζηη διάπκεια ηηρ ππάξηρ.  
 
3. Για να δηλώζοςμε ένα λογικό ζςμπέπαζμα.   
Call him at 7:00. He’ll have come back from work by then.  
 
ΠΡΟΟΥΗ: Δεν  σπηζιμοποιούμε will ζηιρ σπονικέρ πποηάζειρ (μεηά ηοςρ ζςνδέζμοςρ 
before, after, when, while, once, by the time, until, as soon as). Έηζι, ανηί για Future 
Perfect Simple σπηζιμοποιούμε Present Perfect Simple: 
I’m going to the movies after I’ve finished my homework (όχι after I’ll have finished) 
 
 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ ΦΡΑΕΙ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΕ FUTURE PERFECT 
SIMPLE 

Before, by next month, by 8:00 o’clock, by then, by that time (etc.), by the time + 
ππόηαζη (π.σ. by the time he comes) until (με άπνηζη, όσι καηάθαζη: we won’t have 
finished until Monday αλλά : We’ll have finished by Monday.* ) 
 
 
 

*until (με καηάθαζη) = μέσπι (δηλώνει διάπκεια μιαρ ππάξηρ μέχπι ένα χπονικό ζημείο) π.χ.  
                                     I’ll be waiting until 2:00 o’clock. Then I’ll go. 
 until (με άπνηζη) = ππιν (δηλώνει όηι μια ππάξη δεν θα έχει ολοκληπωθεί ππιν από ένα  
                                χπονικό ζημείο) π.χ.  
                                 He won’t have come back until Monday (μόνο τη Δευτέρα μπορεί να 
                                έρθει και  όχι πριν)                            
                                


