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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Y2-MKT8 Διοίκηση Πωλήσεων και Τεχνικές Διαπραγματεύσεων 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Y2-MKT8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διοίκηση Πωλήσεων και Τεχνικές Διαπραγματεύσεων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 
5 

Ομάδες Εμβάθυνσης 1 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=657 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει σύγχρονες μορφές οργάνωσης του τμήματος πωλήσεων για απόδοση 
και αύξηση πωλήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Να αναλύσει τις σύγχρονες αντιλήψεις και 
μεθόδους πωλήσεων και να παρουσιάσει την πρακτική της οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων. Να θέσει 
ως βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων την σωστή οργανωτική δομή των πωλήσεων ώστε να γίνουν ικανές 
να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. Πιο αναλυτικά σκοπός του 
μαθήματος είναι αφενός η κατανόηση του αντικειμένου και τον ρόλο που διαδραματίζει στο σύγχρονο 
επιχειρηματικό περιβάλλον και αφετέρου η εισαγωγή  στις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και 
διαπραγματεύσεων  που ένα στέλεχος καλείται να χρησιμοποιήσει προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
απαιτήσεις στο πλαίσιο ενός τέτοιου ρόλου στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο φοιτητής που θα 
παρακολουθήσει το μάθημα θα αποκτήσει μια σφαιρική και εμπεριστατωμένη γνώση τόσο των θεωρητικών 
υποδειγμάτων όσο και των πρακτικών που σχετίζονται με τη διαδικασία της προσωπικής πώλησης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται   στο ρόλο και τις αρμοδιότητες του διευθυντή πωλήσεων σχετικά με θέματα όπως πρόβλεψη 
και καθορισμός στόχων πωλήσεων, σχεδιασμός περιοχής πώλησης και καθορισμός μεγέθους και οργάνωσης 
δύναμης πωλητών, στρατολόγηση, επιλογή, πρόσληψη, εκπαίδευση, υποκίνηση, αμοιβή, επιτήρηση και 
αξιολόγηση πωλητών, κ.α. Τα παραπάνω θέματα είναι εξαιρετικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του 
τμήματος πωλήσεων και για την αποτελεσματική διαχείριση των περιορισμένων πόρων της επιχείρησης. 
Παράλληλα, η γνώση σχετικά με τις τεχνικές προσωπικής πώλησης δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή/τρια να 
κατανοήσει με μεγαλύτερη ευκολία και τα θέματα που άπτονται της διοίκησης του τμήματος πωλήσεων. Η 
κατανόηση της διαδικασίας της πώλησης, η κατηγοριοποίηση και η ταξινόμηση των πωλήσεων, Ο σχεδιασμός 
των πωλήσεων, η πρόβλεψη των πωλήσεων, η οργάνωση των πωλητών, η αξιολόγηση και υποκίνηση, 
αποτελούν το βασικό κορμό του μαθήματος, ενώ η χρήση των μοντέλων  αποτελεί τη βάση για την εμβάθυνση 
στο αντικείμενο της διοίκησης των πωλήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση 
να: 
 
▪ Αναλύουν τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης του τμήματος πωλήσεων για απόδοση και αύξηση πωλήσεων 

σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία  
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▪ Αξιολογήσουν την σωστή οργανωτική δομή των πωλήσεων ώστε να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίσουν τον 
ανταγωνισμό και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. 

▪ Αποκτήσει το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο σχετικά με τις αρχές, τεχνικές και στρατηγικές της 
διαδικασίας της προσωπικής πώλησης . 

▪ Εφαρμόζουν  σύγχρονες τεχνικές πώλησης    προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 
στο πλαίσιο ενός τέτοιου ρόλου στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον.   

▪ Διακρίνουν τις κατηγορίες των πιθανών αγοραστών και να εφαρμόζουν το αντίστοιχο μοντέλο για την 
επιτυχημένη διαδικασία πωλήσεων. 

▪ Αξιολογούν τις  δυνατότητες για αύξηση των πωλήσεων μέσα από την υιοθέτηση και τη σωστή   χρήση 
τεχνικών προσωπικής πώλησης. 

▪ Οργανώνουν τις γεωγραφικές περιοχές πωλήσεων, καθώς και να προσδιορίζουν και να κατανέμουν τους 
“λογαριασμούς” (accounts) πωλήσεων σε πωλητές. 

▪ Στρατολογούν, να εκπαιδεύουν, να υποκινούν, να ελέγχουν και να αξιολογούν τους πωλητές. 
▪ Συντάσσουν προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των πωλήσεων. 
▪ Αξιολογούν το κόστος σε σχέση με την απόδοση της λειτουργίας των πωλήσεων. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  
▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Πωλήσεις και Στρατηγική Μάρκετινγκ. Στρατηγικός Σχεδιασμός.Διοίκηση Πωλήσεων και Στρατηγική 
Μάρκετινγκ.Μοντέλα Οργάνωσης και Διοίκησης Πωλήσεων  

2. Η Προσωπική Πώληση. Οι εξελίξεις στο χώρο της προσωπικής πώλησης. Η διαδικασία της προσωπικής 
πώλησης. Πλεονεκτήματα προσωπικής πώλησης. Ρόλοι και χαρακτηριστικά πωλητή. Τύποι, καθήκοντα, 
ικανότητες και αδυναμίες πωλητών  

3. Ο Προγραμματισμός των Πωλήσεων. Η διαδικασία κατάρτισης προγραμμάτων. Εντοπισμός υποψήφιων 
πελατών. Πηγές πληροφοριών. Μέθοδοι προγραμματισμού.Πρόβλεψη για την επίτευξη στόχων.Κατάρτιση 
προγράμματος πωλήσεων. Καθορισμός προτεραιοτήτων. Η ανάγκη επικοινωνίας για αποτελεσματικό 
προγραμματισμό  

4. .Η Πώληση. Χαρακτηριστικά πώλησης. Προετοιμασία πώλησης. Τεχνικές προσέγγισης. Στρατηγικές και 
οδηγίες παρουσίασης πώλησης.Ταξινομήσεις πωλήσεων/πωλητών. Σύγκριση θεωρητικών ταξινομήσεων 
πωλητών/πωλήσεων  

5. Η Διαδικασία της Επίσκεψης.Τεχνικές αρχικής προσέγγισης.Μέθοδοι ανίχνευσης/διερεύνησης. Διαδικασία 
υποστήριξης απόφασης πελάτη.Τεχνικές διαχείρισης αποτυχίας. Τεχνικές και απαραίτητες ικανότητες 
επικοινωνίας στην πώληση  

6. Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων. Ορισμός και είδη αντιρρήσεων. Λόγοι αντιρρήσεων. Πλεονεκτήματα 
αντιρρήσεων.Τεχνικές διαπραγμάτευσης για αντιμετώπιση αντιρρήσεων. Προετοιμασία διαχείρισης 
αντιρρήσεων  

7. Κλείσιμο Συμφωνίας/Πώλησης.Αρχές και τεχνικές κλεισίματος συμφωνίας. Δοκιμαστικό κλείσιμο 
συμφωνίας/πώλησης. Αποφυγή κλεισίματος συμφωνίας/πώλησης. Αρχές πειθούς στο κλείσιμο 
συμφωνίας/πώλησης. Άμεσες ενέργειες μετά το κλείσιμο συμφωνίας/πώλησης  

8. Εξυπηρέτηση Πελατών.Ορισμός εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελάτη. Στρατηγικές συνεχούς 
παρακολούθησης πελάτη. Αξιολόγηση ποιότητας εξυπηρέτησης πελάτη. Στρατηγικές δημιουργίας πιστών 
πελατών  

9. Ηθικά Ζητήματα στην Προσωπική Πώληση. Ορισμός επιχειρηματικής ηθικής.Ηθικά ζητήματα των 
Πωλητών. Ο ρόλος της επιχείρησης στην τήρηση κανόνων ηθικής στις πωλήσεις.Ηθική και κανονισμοί στις 
διεθνείς Πωλήσεις. Διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων στις πωλήσεις Πρόβλεψη Πωλήσεων 

10. Ορισμοί βασικών εννοιών. Η σημασία της πρόβλεψης πωλήσεων.Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων. 
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης μεθόδων πρόβλεψης.  

11. Καθορισμός Στόχων Πωλήσεων Σχεδιασμός Περιοχής Πώλησης. Σκοποί και χρήση των στόχων 
πωλήσεων. Χαρακτηριστικά συστημάτων στόχων πωλήσεων. Διαδικασία καθορισμού στόχων.Η έννοια 
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της περιοχής πωλήσεων. Λόγοι καθορισμού περιοχών πωλήσεων. Διαδικασία σχεδιασμού περιοχών 
πωλήσεων.Καθορισμός δρομολογίων πωλητών.  

12. Στρατολόγηση, Επιλογή και Πρόσληψη Πωλητών Εκπαίδευση Πωλητών. Καθορισμός αρμοδιοτήτων για 
θέματα επιλογής και πρόσληψης των πωλητών. Ανάλυση και περιγραφή της θέσης εργασίας. Πηγές 
άντλησης πωλητών. Κριτήρια επιλογής πωλητών. Διαδικασία επιλογής πωλητών. 

13. Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης. Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού προγράμματος.Αλληλεπίδραση επιλογής και εκπαίδευσης πωλητών.Υποκίνηση και Αμοιβή 
Πωλητών Αξιολόγηση Πωλητών.Θεωρίες, παράγοντες και εργαλεία υποκίνησης πωλητών.Αμοιβή 
πωλητών.Υποκίνηση και αμοιβή και τύποι πωλητών. Ανάγκη για επιτήρηση και αξιολόγηση. Αντικείμενο, 
ρόλοι, λόγοι, προβλήματα, εργαλεία μέτρησης και παράγοντες καθορισμού επιτήρησης πωλητών.Λόγοι, 
κριτήρια, πηγές πληροφόρησης, ρόλοι και προβλήματα στην αξιολόγηση των πωλητών. 

  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία Οι φοιτητές κατά την διάρκεια του 
μαθήματος θα κάνουν χρήση διεθνών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, 
και έγκριτων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων για την εξεύρεση έγκυρων 
δευτερογενών στοιχείων που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν 
την ικανότητα τους της ανίχνευσης δεδομένων από το εξωτερικό 
περιβάλλον (environmental scanning) για την υλοποίηση ενός 
sales plan. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ανάλυση μελετών 
περίπτωσης 

25 

Ομαδική Εργασία βασισμένη 
στην διεξαγωγή ενός sales 

plan  
35 

Αυτοτελής Μελέτη 26 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει: Επίλυση 
προβλημάτων σχετικών με θεωρητικά και  ποσοτικά δεδομένα ενός 
σχεδίου πωλήσεων 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 
 
Γραπτή Εργασία Διεξαγωγή Sales  Plan  (30 %) Περίληψη των 
τμημάτων της αγοράς-στόχου της επιχείρησής σας 
Παράγοντες που επηρεάζουν τις μελλοντικές πωλήσεις, γνώση  
μέσω της έρευνας αγοράς  
SWOT ανταγωνιστών 
Επιπτώσεις των τρεχόντων  ή των προβλεπόμενων συνθηκών 
marketing 
Στόχοι  μάρκετινγκ 
Βασικές υποθέσεις / προβλέψεις των πωλήσεων   
Ιστορικό πωλήσεων 
Στρατηγικές, τακτικές και μέτρα επίτευξης 
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Σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
Κατανομή του προϋπολογισμού 

 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
▪ Σαμαντά Ειρήνη -Καρναχωρίτης Δ. (2020) Διοίκηση Πωλήσεων: Στρατηγική Προσέγγιση Εκδόσεις Μπένου 
▪ Kυριαζόπουλος Π. Γ. ΖΑΙΡΗΣ Α.Γ. (2005) Τεχνικές Πωλήσεων Σύγχρονη Εκδοτική 
▪ Charles Futrell Sale Management Teamwork Leadership and Technology (2001) by Harcourt INC Nigel F. 

Piercy, David W. Cravens, Neil A. Morgan Sources of effectiveness in the business-to-business sales 
organization Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, Vol. 3 No. 1, 1997, pp. 43-69 

 


