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35 Useful Phrases for Formal Letters
- KEY -

A/ LETTERS OF ADVICE

1.Θα το εκτιμούσα εάν μου δίνατε συμβουλές  για ....
I would appreciate it if you gave me some advice for ….

2. Αναρωτιέμαι εάν θα μπορούσατε να με βοηθήσετε με ένα  πρόβλημα.
I wonder if you could help me with a problem ….

3. Ανυπομονώ να λάβω τη συμβουλή σας
I look forward to receiving your advice

4. Παρακαλώ πείτε μου τί νομίζετε ότι πρέπει να κάνω.
Please, let me know what you think I should do.

5. Ευχαριστώ για το γράμμα σας που ζητάτε συμβουλές για ...
Thank you for your letter requesting my advice about…

6. Πιστεύω ότι το προτιμότεροo (course of action) που μπορείτε να κάνετε είναι...
I believe that the best course of action is…

7. Ελπίζω ότι οι συμβουλές μου σας βοήθησαν.
I hope my advice will be of some help.

Β/ Letter of Complaint//Apology

8. Σας γράφω για να παραπονεθώ σχετικά με ....
I am writing to complain about…

9. Θέλω να εκφράσω τη δυνατή απογοήτευσή μου για ....
I want to express my strong dissatisfaction.

10. Ελπίζω ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.
I hope that the situation will improve.

11. Πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί.
I trust that this matter will be resolved.

12. Επιμένω να αντικατασταθεί (το αντικείμενο) αμέσως.
I insist that you replace the item at once.

13. Απαιτώ μια πλήρη αποζημίωση.
I demand a full refund.
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14. Παρακαλώ δεχτείτε την ειλικρινή μου συγνώμη.
Please accept my sincere apologies for.

15.Πρέπει να απολογηθώ βαθύτατα για ...
I must apologize profusely for…

C/ Letter of invitation

16. Με χαρά σε προσκαλώ σε....
I cordially invite you to …

17. Η παρουσία σου θα εκτιμούνταν στο ....
Your presence at ... would be appreciated ...

18. Είστε προσκεκλημένος να παρακολουθήσετε....
You are invited to attend…

19. Ευχαριστώ για τη πρόσκλησή σας, την οποία με τιμά να δεχτώ.
Thank you for your invitation which I would be honoured to accept.

20. Ευχαριστώ για την πρόσφατη πρόσκλησή σας αλλά λυπάμαι να σας ενημερώσω ότι δεν θα 
μπορέσω να την δεχτώ.

We thank you for your recent invitation to … but we regret to inform you that 
we will be unable to accept it.

D/ Letters of Application

21. Γράφω αναφορικά με την διαφήμισή σας για τη θέση...
I am writing with regard to your advertisement for the position of…

22. Εδώ και δυο χρόνια εργάζομαι ως....
For the past two years I have been working as…

23. Θα εκτιμούσα μια απάντηση όσο ταχύτερα μπορέσετε.
I would appreciate a reply at your earliest convenience.

24. Εσωκλείω το βιογραφικό μου.
I enclose my CV.

25. Μετά χαράς θα παρακολουθούσα μια συνέντευξη όποτε μπορέσετε.
I would be glad to attend an interview at your earliest convenience.

2



Cambridge Proficiency
Study List

35 Useful Phrases for Formal Letters
- KEY -

26. Έχω πτυχίο στα Μαθηματικά.
I have a degree in Mathematics.

27. Έχω παρακολουθήσει τα ακόλουθα μαθήματα.
I have attended the following courses.

E// Letters Requesting / Providing Information

28. Γράφω για να ρωτήσω σχετικά με ...
I am writing to inquire about…

29. Θα ήταν δυνατόν να μου πείτε...?
Would it be possible for you to tell me…?

30. Άλλο ένα θέμα πάνω στο οποίο ζητώ πληροφορίες...
Another matter I need information on is …..

31. Θα το εκτιμούσα εάν με ενημερώνατε όσο το δυνατόν ταχύτερα.
I would appreciate it if you could inform me as soon as possible.

32. Γράφω για να σας ενημερώσω σχετικά με ...
I am writing to inform you about…

33. Γράφω σε απάντηση της ερώτησής σας.
I am writing in reply to your query.

34. Ανυπομονώ να λάβω απάντησή σας το νωρίτερο δυνατόν.
I look forward to receiving your answer as soon as possible.

35. Ελπίζω να σας φάνηκα χρήσιμος. Παρακαλώ ενημερώστε με εάν χρειαστείτε επιπλέον 
βοήθεια.

I hope I have been of some assistance to you. Please inform me should you 
need further support.

**
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