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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 
Ο απόφοιτος Ι.Ε.Κ. του κλάδου «Μεσίτες Αστικών Συµβάσεων» µε ειδικότητα «Κτηµατοµεσίτης – 
∆ιαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας» µε τις εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά 
την εκπαίδευσή του, εφαρµόζει την επιστήµη και τις τεχνικές του Real Estate και τις γενικές αρχές:  
 
 Αστικού ∆ικαίου 
 Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας και κατασκευών 
 ∆ηµοσίων Σχέσεων κτλ. 
 
Υποστηρίζει τόσο τη διαχείριση όσο και την οικονοµική λειτουργία και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, 
Ιδιωτών, Οργανισµών ή Επιχειρήσεων. 
 
Ερευνά, εντοπίζει και εξοµαλύνει τις τάσεις στην αγορά των ακινήτων. 
 
Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοαπασχολούµενος Κτηµατοµεσίτης, στέλεχος οργανισµών και 
επιχειρήσεων µε αντικείµενο την ακίνητη περιουσία (Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Γης, 
Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου, Τουριστικά Ακίνητα 
Α.Ε. κλπ) αλλά και ως ειδικός σύµβουλος σε θέµατα ακίνητης περιουσίας σε εταιρείες εντάσεως παγίου 
κεφαλαίου, κατασκευαστικές εταιρείες κα. 
 
1.1.   Τοµέας δραστηριοτήτων 
 
Ο «Κτηµατοµεσίτης» είναι απαραίτητος σε κάθε συναλλαγή µε αντικείµενο την ακίνητη περιουσία και 
αυτό γιατί το περιβάλλον απόκτησης, διατήρησης και διαχείρισης της είναι πλέον περίπλοκο. Πρόκειται 
για µία συνύφανση κοινωνικών, πολιτισµικών, οικονοµικών, χρηµατοδοτικών, φορολογικών, 
πολεοδοµικών, κατασκευαστικών και άλλων στοιχείων που η γνώση και ο συντονισµός τους έχει ξεφύγει 
από τα χέρια των καταναλωτών. Οι ευκαιρίες είναι πλέον δυσδιάκριτες και οι κίνδυνοι λανθασµένων 
επιλογών µεγάλοι και «ακριβοί». 
 
1.2. Επαγγελµατικά Καθήκοντα 
 
Στις µεσιτείες Ακινήτων «Κτηµατοµεσίτης» είναι αυτός που γνωρίζει την αγορά ή ένα τµήµα αγοράς 
ακινήτων στο οποίο εξειδικεύεται πχ. Επαγγελµατικά ακίνητα. 

- Αναλύει τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις συνδυασµού δύο ή περισσοτέρων προσδοκιών 
(Αγοραστής-στές, Πωλητής-τές). 

- ∆ιαφηµίζει και προωθεί ακίνητα µε σύγχρονες µεθόδους και δεν αποκρύπτει ούτε διογκώνει 
στοιχεία τους. 

- Απαλλάσσει από την ταλαιπωρία και προφυλάσσει από κινδύνους τους πελάτες-πωλητές του. 
- Αφαιρεί τις φαινοµενικές συναισθηµατικές συγκρούσεις και βοηθάει στις διαπραγµατεύσεις µε 

τρόπο αντικειµενικό και δίκαιο. 
- ∆ιευκολύνει, ολοκληρώνει και διασφαλίζει τις επιλογές-δεσµεύσεις και τον οικονοµικό 

προγραµµατισµό των συναλλασοµένων. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 
2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων 
 
Οι γενικές γνώσεις που χρειάζεται ένας «Κτηµατοµεσίτης είναι αυτές που θα του επιτρέψουν να 
λειτουργήσει αξιοπρεπώς σε ένα σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι: 
 
- Οργάνωση και διαχείριση Γραφείου. 
- Γενικές αρχές Λογιστικής. 
- Γενικές αρχές Αστικού και Εµπορικού ∆ικαίου. 
- ∆ηµόσιες Σχέσης και ∆ιαφήµιση. 
- Γεωµετρία και γραµµικό σχέδιο. 
- Γνώσεις χειρισµού εφαρµογών γραφείου σε Η/Υ. 
- Αγγλικά γενικά και ειδικότητας (ορολογία Real Estate). 
 
2.2.Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων 
 
Οι βασικές επαγγελµατικές γνώσεις είναι αυτές που δίνουν στον «Κτηµατοµεσίτης» την ικανότητα να 
αντιλαµβάνεται τις αιτίες που οδηγούν τους ανθρώπους στις περιουσιακές συναλλαγές ακινήτων και 
συνοψίζονται παρακάτω. 
- Ηθική – Κώδικας ∆εοντολογίας. 
- Ρόλος του Μεσίτη, Ιστορικά στοιχεία από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
- Αρχές ∆ιαπραγµάτευσης. 
- Κοινωνιολογία. 
- Αρχές Πολεοδοµικού Σχεδιασµού – Χρήσεις Γης – Κατασκευές. 
- Στατιστική – ∆ηµογραφικά στοιχεία. 

 
2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων 

 
Οι ειδικές γνώσεις που διαφοροποιούνται χρονικά, τοπικά και ανά κλάδο. 
- Μορφές εκπροσώπησης Αγοραστών και Πωλητών. 
- Η Γη ως οικονοµικό στοιχείο, συντελεστής παραγωγής και αντικείµενο επένδυσης. 
- Εκτίµηση ακινήτων. 
- Επιθεώρηση Ακινήτων. 
- Τρόποι αναζήτησης και εξασφάλισης ευκαιριών (ακινήτων-αγοραστών). 
- Οργάνωση – ταξινόµηση στοιχείων. 
- Μορφές Συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ επαγγελµατιών. 
- Μάρκετινγκ ακινήτων. 
- Internet - Intranet. 
- ∆ιαχείριση χρόνου.  
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Κτηµατοµεσίτης – ∆ιαχειριστής 
Ακίνητης Περιουσίας πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
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Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Κτηµατοµεσίτης – ∆ιαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 

 
2.1 Τις Γενικές Γνώσεις Αστικού, Εµπορικού, Εργατικού ∆ικαίου τις χρησιµοποιεί για να: 

 
 Αξιολογεί πρόχειρα την δικαιοπρακτική ικανότητα των συναλλασσοµένων. 
 Γνωρίζει τα πλαίσια εξουσιοδότησης που του παρέχονται από τους πελάτες. 
 Κατανοεί και συντάσσει αν χρειαστεί τους όρους µιας αστικής ή εµπορικής  

  µίσθωσης. 
 Μαθαίνει το πλαίσιο της αµοιβής για την διαµεσολάβηση, υπόδειξη και εκτίµηση  

 κάθε ακινήτου. 
 Γνωρίζει τι είναι ενέχυρο, υποθήκη κ.λ.π (βάρος σε ένα ακίνητο). 
 Γνωρίζει τα είδη των εµπορικών εταιριών και πως συστήνονται. 
 Γνωρίζει τις σχέσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών – εργαζοµένων. 
 Κατανοεί και υιοθετεί την καλή πίστη και τα ορθά συναλλακτικά ήθη. 

 
2.2 Τις γνώσεις Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και των οικοδοµικών  
  κατασκευών θα τις χρησιµοποιήσει για να: 
 

 Γνωρίζει τι ισχύει εκάστοτε σχετικά µε την δυνατότητα ανοικοδόµησης των  
 οικοπέδων. 
 Γνωρίζει την χρήση γης και τον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό 
 Γνωρίζει τα στάδια των κατασκευών και την ποιότητα εργασίας και υλικών. 
 Είναι ενήµερος για τα είδη των οικοδοµικών κατασκευών και τα κόστη. 
 Μπορεί να αξιολογήσει ένα ακίνητο. 
 Κατανοεί τη δυνατότητα ή µη της µετατροπής ή αλλαγής χρήσης ενός 

   ακινήτου. 
 Μπορεί να κάνει µακροσκοπικό έλεγχο ζηµιών και φθορών σε ένα ακίνητο. 
 Γνωρίζει τα ρυθµιστικά σχέδια και προβλέπει τις µελλοντικές εξελίξεις. 
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 Γνωρίζει τι ισχύει για τα αυθαίρετα. 
 Αξιολογεί τα διατηρητέα και αποτιµά τον µεταφερόµενο συντελεστή. 
 Προϋπολογίζει κατά προσέγγιση το κόστος επισκευής και ανακαίνισης ενός  

 ακινήτου.  
 
2.3  Τις γενικές γνώσεις Οικονοµικών Μαθηµατικών, Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης, Λογιστικής 

και Φόρων θα τις χρησιµοποιεί για να: 
   

 Γνωρίζει τα είδη των χρηµατοδοτήσεων 
 Κατανοεί τους όρους: απόδοση κεφαλαίου, προεξόφληση, προϋπολογισµός,  

  µέρισµα, τόκοι, απόσβεση κλπ. 
 Αντιλαµβάνεται την ασκούµενη Νοµισµατική – ∆ηµοσιονοµική πολιτική και  

  την επιρροή τους στην ακίνητη περιουσία. 
 Γνωρίζει τι είναι αποτίµηση, ισολογισµός, απογραφή περιουσίας µιας  

  επιχείρησης. 
 Γνωρίζει τι είναι ενεργητικό και τι παθητικό αποτέλεσµα µιας επιχείρησης. 
 Να µπορεί να υπολογίσει το φόρο µιας µεταβίβασης – γονικής παροχής –  

  κληρονοµιάς ενός ακινήτου. 
 Να µπορεί να υπολογίσει τον ΦΠΑ, τις απαλλαγές και την αντικειµενική αξία  

  των ακινήτων σε µια µεταβίβαση. 
 Γνωρίζει την λογιστική τήρηση ενός βιβλίου εσόδων – εξόδων µιας  

  επιχείρησης. 
 Γνωρίζει την φορολογική εισοδηµάτων από ακίνητα. 

 
2.4 Τα στοιχεία Στατιστικής, Γεωµετρίας και Σχεδιάσεως θα τα χρησιµοποιήσει για  
  να: 
 

 Γνωρίζει ποια είναι η χρησιµότητα της Στατιστικής ως µέσο αξιολόγησης της  
 επιχειρηµατικότητας. 
 Να µπορεί να χρησιµοποιήσει δηµογραφικά αποτελέσµατα στην δηµιουργία  

 project επένδυσης ακινήτων. 
 Γνωρίζει απλά στοιχεία µιας οικοδοµικής σχεδιάσεως και την ανάγνωση µιας  

 κατόψεως ή ενός τοπογραφικού διαγράµµατος. 
 Να µπορεί µε την χρήση απλών οργάνων σχεδιάσεως να εµβαδοµετρήσει  

 ένα τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
 Να µπορεί µε µετροταινία πρόχειρη να επαληθεύσει την ορθότητα των  

 δηλούµενων στοιχείων από τους ιδιοκτήτες, ενός οικοπέδου – αγροτεµαχίου. 
 

2.5 Για τα στοιχεία Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, Συµπεριφοράς, Καταναλωτών, ∆ηµοσίων 
Σχέσεων και ∆ιαφήµισης θα χρησιµοποιήσει για: 

 
 Να γνωρίζει τις φάσεις της επικοινωνιακής διαδικασίας. 
 Να γνωρίζει τις τεχνικές της προφορικής επικοινωνίας 
 Να γνωρίζει τις τεχνικές της έγγραφης επικοινωνίας. 
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 Να κατατάξει ή να συντάξει µια επιχειρησιακή επιστολή. 
 Να γνωρίζει τον ρόλο των ∆ηµοσίων Σχέσεων στη σύγχρονη επιχείρηση. 
 Να γνωρίζει και να αξιολογεί την έρευνα της κοινής γνώµης. 
 Να µπορεί να προγραµµατίσει µια καµπάνια ∆ηµοσίων Σχέσεων, τον  

 προϋπολογισµό, τα στάδια και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 
 Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα για την προώθηση της  

 διαφήµισής του. 
  Να αντιλαµβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν την συµπεριφορά των  

 καταναλωτών. 
 Να γνωρίζει την διαδικασία, αξιολόγηση και επιλογή µιας αγοραστικής  

 απόφασης. 
 Να προστατεύει τους καταναλωτές από αµφίβολες φήµες και ψευδείς 

 διαδόσεις. 
 
2.6  Τις αρχές Οργάνωση και ∆ιοίκησης, Σύγχρονου Περιβάλλοντος Γραφείου και  
  Marketing Μεσιτικών Υπηρεσιών θα χρησιµοποιήσει για να: 
 

 Γνωρίζει τη δοµή µιας επιχείρησης µικρής ή µεγάλης. 
 Μπορεί να διακρίνει και να κατανείµει τις λειτουργίες σε ένα επιχειρησιακό  

 χώρο. 
 Κατανοεί τη σηµασία του προγραµµατισµού και τις διαδικασίες στην λήψη  

 των αποφάσεων. 
 Ελέγχει, παρακινεί και εκπαιδεύει τους εργαζόµενους σε µια µεσιτική  

 επιχείρηση. 
 Μπορεί να σχεδιάζει, κατευθύνει, αξιολογεί τις πωλήσεις και τους πωλητές 

 στον τοµέα των ακινήτων 
 Ξέρει και χρησιµοποιεί τους κανόνες και τη δεοντολογία των προσωπικών  

 πωλήσεων. 
 Μπορεί να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο περιβάλλον γραφείου στην  

 επιχείρησή του. 
 Γνωρίζει και χρησιµοποιεί τις έννοιες και λειτουργίες του σύγχρονου  

 marketing. 
 Κατανοεί το περιβάλλον που αναπτύσσεται το marketing. 
 Έχει γνώση της αγοράς και των προϊόντων που καλείται να προωθήσει. 
 Γνωρίζει τις γενικές αρχές του marketing Υπηρεσιών και ειδικά του marketing  

 µεσιτικών υπηρεσιών. 
 Γνωρίζει τους εµπλεκόµενους Ιδιώτες, Επαγγελµατίες και ∆ηµόσιες  

 Υπηρεσίες – Φορείς στις µεταβιβάσεις, παραχωρήσεις, αξιοποιήσεις των  
  ακινήτων. 

 Συνεργάζεται µε άλλους µεσίτες στην επίτευξη κοινού αποτελέσµατος µέσα  
 από κανόνες δεοντολογίας. 
 Γνωρίζει τους δανειοληπτικούς Οργανισµούς, ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς. 
 Είναι ενήµερος για τις δραστηριότητες των Εταιριών του ∆ηµοσίου στο χώρο  

 των ακινήτων. 
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2.7  Τις Τεχνικές των Συναλλαγών και ∆ιαπραγµατεύσεων θα χρησιµοποιήσει για  
  να:  
   

 Γνωρίζει την έννοια και τα αίτια της δηµιουργίας Εµπορίου. 
 Γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων και την  

 πίστη των συναλλαγών. 
 Γνωρίζει τι είναι θεµιτός και αθέµιτος ανταγωνισµός καθώς και τα Νοµοθετικά  

 µέτρα. 
 Γνωρίζει γενικά περί Χρηµατιστηρίου Αξιών και ειδικότερα για τις εταιρείες  

 επενδύσεων σε ακίνητα. 
 Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών και τα τραπεζικά προϊόντα. 
 Γνωρίζει τα είδη των συναλλαγών που γίνονται µέσω Τραπεζών. 
 Επιλέγει, καθορίζει και αξιολογεί τους στόχους σε µια διαπραγµάτευση. 
 Αντιλαµβάνεται τα όρια και τα στάδια µιας διαπραγµάτευσης. 
 Κατανοεί τους συναισθηµατικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς παράγοντες σε  

 µια διαπραγµάτευση. 
 Εντοπίζει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που ανακόπτουν κατά τις  

 διαπραγµατεύσεις. 
 Χειρίζεται επιµεριστικές ή συνεργατικές διαπραγµατεύσεις. 
 Ακούει και αντιλαµβάνεται σωστά το νόηµα της στάσης των  

 διαπραγµατευτών. 
 Γνωρίζει να αντιµετωπίζει τις αντιρρήσεις. 
 Γνωρίζει και επανακαθορίζει τη στάση του και τους στόχους του σε µία  

 διαπραγµάτευση. 
 
 
2.8  Την Επιθεώρηση και Εκτίµηση των ακινήτων θα χρειαστεί για να: 
 

 Γνωρίζει τα σηµεία που χρήζουν προσοχής σε µια µακροσκοπική εικόνα  
 ενός ακινήτου. 
 Καταγράφει τα πλέον σηµαντικά στοιχεία περιγραφής ενός ακινήτου για  

 µελλοντική αξιοποίησή τους. 
 Γνωρίζει τα τµήµατα της κατασκευής και αξιολογεί τις τυχόν φθορές και τα  

 κόστη επισκευών τους. 
 Γνωρίζει να συντάξει µια εµπεριστατωµένη αναφορά για ένα ακίνητο και την  

 χρηστικότητά του. 
 Γνωρίζει τις µεθόδους εκτιµήσεως και επιλέγει την καταλληλότερη κάθε  

 φορά. 
 Γνωρίζει να εκτιµά κοινά και ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις. 
 Γνωρίζει να εκτιµά γήπεδα εντός και εκτός σχεδίου καθώς και αγροτικές  

 εκτάσεις. 
 Αξιοποιεί πληροφορίες για ζήτηση – προσφορά, παραθέτει συγκρίσιµα  

 στοιχεία. 
 

2.9   Για τις γνώσεις χειρισµού εφαρµογών γραφείου σε Η/Υ, τα Αγγλικά γενικά και  
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  ειδικότητας Real Estate θα χρησιµοποιήσει για να: 
 

 Ενηµερώνεται – επικοινωνεί µε το διεθνές περιβάλλον. 
 ΄Ερχεται σε επαφή µε ξένους επενδυτές. 
 Αξιοποιεί το Internet και τις εφαρµογές του. 
 Αντιλαµβάνεται την ορολογία Real Estate όταν επικοινωνεί µε συνεργάτες  

 στο εξωτερικό. 
 Εξοικειωθεί µε τους Η/Υ και αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους. 
 Εντάξει τα προγράµµατα διαχείρισης µεσιτικού γραφείου στην οργάνωση  

 των διαθεσίµων πληροφοριών του. 
 ∆ιατηρεί και επιλέγει µέσα από πολλαπλά αρχεία στοιχεία που τον  

 ενδιαφέρουν. 
 Γνωρίζει και χειρίζεται όλες τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειµένου. 
 Γνωρίζει και χειρίζεται το περιβάλλον των λογιστικών φύλλων. 
 Επικοινωνεί ευχερώς µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
 Γνωρίζει τη λειτουργία των περιφερειακών συσκευών των Η/Υ (scanner –  

 Fax – Εκτυπωτές – Modems – δίκτυα – video). 
 
 A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
2. Γενική Λογιστική – Φόροι 
3. ∆ίκαιο Ι, ΙΙ 
4. Οικονοµικά Μαθηµατικά 
5. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 
6. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 
7. Οικοδοµική 
8. ∆ιαφήµιση και ∆ιαφηµιστικά Μέσα 
9. Γεωµετρία – Γραµµικό Σχέδιο 
10. ∆ηµόσιες Σχέσεις 
11. Στοιχεία Πολεοδοµίας 
12. Οικοδοµική 
13. ∆ιοίκηση και Σχεδιασµός Πωλήσεων 
14. Συµπεριφορά του Καταναλωτή 
15. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 
16. Επιχειρησιακή Επικοινωνία  
17. Στατιστική 

 
 Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

1. Εισαγωγή στη Μεσιτεία 
2. Συνεργασία Εµπλεκοµένων Φορέων 
3. Τεχνική των Συναλλαγών 
4. ∆ιοίκηση και Σχεδιασµός Πωλήσεων 
5. Εκτίµηση Ακίνητης Περιουσίας 
6. Τεχνικές ∆ιαπραγµατεύσεων 
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7. Marketing Μεσιτικών Υπηρεσιών 
8. Επιθεώρηση Ακινήτων 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 
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δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 

 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Κτηµατοµεσίτης – ∆ιαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας, εξετάζονται σε γενικά 
θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
2.1 Τις Γενικές Γνώσεις Αστικού, Εµπορικού, Εργατικού ∆ικαίου τις χρησιµοποιεί για να: 

 
 Αξιολογεί πρόχειρα την δικαιοπρακτική ικανότητα των συναλλασσοµένων. 
 Γνωρίζει τα πλαίσια εξουσιοδότησης που του παρέχονται από τους πελάτες. 
 Κατανοεί και συντάσσει αν χρειαστεί τους όρους µιας αστικής ή εµπορικής  

  µίσθωσης. 
 Μαθαίνει το πλαίσιο της αµοιβής για την διαµεσολάβηση, υπόδειξη και εκτίµηση  

 κάθε ακινήτου. 
 Γνωρίζει τι είναι ενέχυρο, υποθήκη κ.λ.π (βάρος σε ένα ακίνητο). 
 Γνωρίζει τα είδη των εµπορικών εταιριών και πως συστήνονται. 
 Γνωρίζει τις σχέσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών – εργαζοµένων. 
 Κατανοεί και υιοθετεί την καλή πίστη και τα ορθά συναλλακτικά ήθη. 

 
2.2 Τις γνώσεις Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και των οικοδοµικών  
  κατασκευών θα τις χρησιµοποιήσει για να: 
 

 Γνωρίζει τι ισχύει εκάστοτε σχετικά µε την δυνατότητα ανοικοδόµησης των  
 οικοπέδων. 
 Γνωρίζει την χρήση γης και τον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό 
 Γνωρίζει τα στάδια των κατασκευών και την ποιότητα εργασίας και υλικών. 
 Είναι ενήµερος για τα είδη των οικοδοµικών κατασκευών και τα κόστη. 
 Μπορεί να αξιολογήσει ένα ακίνητο. 
 Κατανοεί τη δυνατότητα ή µη της µετατροπής ή αλλαγής χρήσης ενός 

   ακινήτου. 
 Μπορεί να κάνει µακροσκοπικό έλεγχο ζηµιών και φθορών σε ένα ακίνητο. 
 Γνωρίζει τα ρυθµιστικά σχέδια και προβλέπει τις µελλοντικές εξελίξεις. 
 Γνωρίζει τι ισχύει για τα αυθαίρετα. 
 Αξιολογεί τα διατηρητέα και αποτιµά τον µεταφερόµενο συντελεστή. 
 Προϋπολογίζει κατά προσέγγιση το κόστος επισκευής και ανακαίνισης ενός  

 ακινήτου.  
 
2.3  Τις γενικές γνώσεις Οικονοµικών Μαθηµατικών, Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης, Λογιστικής 

και Φόρων θα τις χρησιµοποιεί για να: 



  

 
 

 
 

Σελίδα 15 από 34 

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   
 Γνωρίζει τα είδη των χρηµατοδοτήσεων 
 Κατανοεί τους όρους: απόδοση κεφαλαίου, προεξόφληση, προϋπολογισµός,  

  µέρισµα, τόκοι, απόσβεση κλπ. 
 Αντιλαµβάνεται την ασκούµενη Νοµισµατική – ∆ηµοσιονοµική πολιτική και  

  την επιρροή τους στην ακίνητη περιουσία. 
 Γνωρίζει τι είναι αποτίµηση, ισολογισµός, απογραφή περιουσίας µιας  

  επιχείρησης. 
 Γνωρίζει τι είναι ενεργητικό και τι παθητικό αποτέλεσµα µιας επιχείρησης. 
 Να µπορεί να υπολογίσει το φόρο µιας µεταβίβασης – γονικής παροχής –  

  κληρονοµιάς ενός ακινήτου. 
 Να µπορεί να υπολογίσει τον ΦΠΑ, τις απαλλαγές και την αντικειµενική αξία  

  των ακινήτων σε µια µεταβίβαση. 
 Γνωρίζει την λογιστική τήρηση ενός βιβλίου εσόδων – εξόδων µιας  

  επιχείρησης. 
 Γνωρίζει την φορολογική εισοδηµάτων από ακίνητα. 

 
 
2.4 Τα στοιχεία Στατιστικής, Γεωµετρίας και Σχεδιάσεως θα τα χρησιµοποιήσει για  
  να: 

 Γνωρίζει ποια είναι η χρησιµότητα της Στατιστικής ως µέσο αξιολόγησης της  
 επιχειρηµατικότητας. 
 Να µπορεί να χρησιµοποιήσει δηµογραφικά αποτελέσµατα στην δηµιουργία  

 project επένδυσης ακινήτων. 
 Γνωρίζει απλά στοιχεία µιας οικοδοµικής σχεδιάσεως και την ανάγνωση µιας  

 κατόψεως ή ενός τοπογραφικού διαγράµµατος. 
 Να µπορεί µε την χρήση απλών οργάνων σχεδιάσεως να εµβαδοµετρήσει  

 ένα τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
 Να µπορεί µε µετροταινία πρόχειρη να επαληθεύσει την ορθότητα των  

 δηλούµενων στοιχείων από τους ιδιοκτήτες, ενός οικοπέδου – αγροτεµαχίου. 
 

2.5   Για τα στοιχεία Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, Συµπεριφοράς, Καταναλωτών,    
  ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιαφήµισης θα χρησιµοποιήσει για: 
 

 Να γνωρίζει τις φάσεις της επικοινωνιακής διαδικασίας. 
 Να γνωρίζει τις τεχνικές της προφορικής επικοινωνίας 
 Να γνωρίζει τις τεχνικές της έγγραφης επικοινωνίας. 
 Να κατατάξει ή να συντάξει µια επιχειρησιακή επιστολή. 
 Να γνωρίζει τον ρόλο των ∆ηµοσίων Σχέσεων στη σύγχρονη επιχείρηση. 
 Να γνωρίζει και να αξιολογεί την έρευνα της κοινής γνώµης. 
 Να µπορεί να προγραµµατίσει µια καµπάνια ∆ηµοσίων Σχέσεων, τον  

 προϋπολογισµό, τα στάδια και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 
 Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα για την προώθηση της  

 διαφήµισής του. 
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  Να αντιλαµβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν την συµπεριφορά των  
 καταναλωτών. 
 Να γνωρίζει την διαδικασία, αξιολόγηση και επιλογή µιας αγοραστικής  

 απόφασης. 
 Να προστατεύει τους καταναλωτές από αµφίβολες φήµες και ψευδείς 

 διαδόσεις. 
 
2.6  Τις αρχές Οργάνωση και ∆ιοίκησης, Σύγχρονου Περιβάλλοντος Γραφείου και  
  Marketing Μεσιτικών Υπηρεσιών θα χρησιµοποιήσει για να: 
 

 Γνωρίζει τη δοµή µιας επιχείρησης µικρής ή µεγάλης. 
 Μπορεί να διακρίνει και να κατανείµει τις λειτουργίες σε ένα επιχειρησιακό  

 χώρο. 
 Κατανοεί τη σηµασία του προγραµµατισµού και τις διαδικασίες στην λήψη  

 των αποφάσεων. 
 Ελέγχει, παρακινεί και εκπαιδεύει τους εργαζόµενους σε µια µεσιτική  

 επιχείρηση. 
 Μπορεί να σχεδιάζει, κατευθύνει, αξιολογεί τις πωλήσεις και τους πωλητές 

 στον τοµέα των ακινήτων 
 Ξέρει και χρησιµοποιεί τους κανόνες και τη δεοντολογία των προσωπικών  

 πωλήσεων. 
 Μπορεί να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο περιβάλλον γραφείου στην  

 επιχείρησή του. 
 Γνωρίζει και χρησιµοποιεί τις έννοιες και λειτουργίες του σύγχρονου  

 marketing. 
 Κατανοεί το περιβάλλον που αναπτύσσεται το marketing. 
 Έχει γνώση της αγοράς και των προϊόντων που καλείται να προωθήσει. 
 Γνωρίζει τις γενικές αρχές του marketing Υπηρεσιών και ειδικά του marketing  

 µεσιτικών υπηρεσιών. 
 Γνωρίζει τους εµπλεκόµενους Ιδιώτες, Επαγγελµατίες και ∆ηµόσιες  

 Υπηρεσίες – Φορείς στις µεταβιβάσεις, παραχωρήσεις, αξιοποιήσεις των  
  ακινήτων. 

 Συνεργάζεται µε άλλους µεσίτες στην επίτευξη κοινού αποτελέσµατος µέσα  
 από κανόνες δεοντολογίας. 
 Γνωρίζει τους δανειοληπτικούς Οργανισµούς, ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς. 
 Είναι ενήµερος για τις δραστηριότητες των Εταιριών του ∆ηµοσίου στο χώρο  

 των ακινήτων. 
 
2.7  Τις Τεχνικές των Συναλλαγών και ∆ιαπραγµατεύσεων θα χρησιµοποιήσει για  
  να:  
   

 Γνωρίζει την έννοια και τα αίτια της δηµιουργίας Εµπορίου. 
 Γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων και την  

 πίστη των συναλλαγών. 
 Γνωρίζει τι είναι θεµιτός και αθέµιτος ανταγωνισµός καθώς και τα Νοµοθετικά  
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 µέτρα. 
 Γνωρίζει γενικά περί Χρηµατιστηρίου Αξιών και ειδικότερα για τις εταιρείες  

 επενδύσεων σε ακίνητα. 
 Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών και τα τραπεζικά προϊόντα. 
 Γνωρίζει τα είδη των συναλλαγών που γίνονται µέσω Τραπεζών. 
 Επιλέγει, καθορίζει και αξιολογεί τους στόχους σε µια διαπραγµάτευση. 
 Αντιλαµβάνεται τα όρια και τα στάδια µιας διαπραγµάτευσης. 
 Κατανοεί τους συναισθηµατικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς παράγοντες σε  

 µια διαπραγµάτευση. 
 Εντοπίζει και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που ανακόπτουν κατά τις  

 διαπραγµατεύσεις. 
 Χειρίζεται επιµεριστικές ή συνεργατικές διαπραγµατεύσεις. 
 Ακούει και αντιλαµβάνεται σωστά το νόηµα της στάσης των  

 διαπραγµατευτών. 
 Γνωρίζει να αντιµετωπίζει τις αντιρρήσεις. 
 Γνωρίζει και επανακαθορίζει τη στάση του και τους στόχους του σε µία  

 διαπραγµάτευση. 
 
 
2.8  Την Επιθεώρηση και Εκτίµηση των ακινήτων θα χρειαστεί για να: 
 

 Γνωρίζει τα σηµεία που χρήζουν προσοχής σε µια µακροσκοπική εικόνα  
 ενός ακινήτου. 
 Καταγράφει τα πλέον σηµαντικά στοιχεία περιγραφής ενός ακινήτου για  

 µελλοντική αξιοποίησή τους. 
 Γνωρίζει τα τµήµατα της κατασκευής και αξιολογεί τις τυχόν φθορές και τα  

 κόστη επισκευών τους. 
 Γνωρίζει να συντάξει µια εµπεριστατωµένη αναφορά για ένα ακίνητο και την  

 χρηστικότητά του. 
 Γνωρίζει τις µεθόδους εκτιµήσεως και επιλέγει την καταλληλότερη κάθε  

 φορά. 
 Γνωρίζει να εκτιµά κοινά και ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις. 
 Γνωρίζει να εκτιµά γήπεδα εντός και εκτός σχεδίου καθώς και αγροτικές  

 εκτάσεις. 
 Αξιοποιεί πληροφορίες για ζήτηση – προσφορά, παραθέτει συγκρίσιµα  

 στοιχεία. 
 

2.9    Για τις γνώσεις χειρισµού εφαρµογών γραφείου σε Η/Υ, τα Αγγλικά γενικά και  
  ειδικότητας Real Estate θα χρησιµοποιήσει για να: 
 

 Ενηµερώνεται – επικοινωνεί µε το διεθνές περιβάλλον. 
 ΄Ερχεται σε επαφή µε ξένους επενδυτές. 
 Αξιοποιεί το Internet και τις εφαρµογές του. 
 Αντιλαµβάνεται την ορολογία Real Estate όταν επικοινωνεί µε συνεργάτες  

 στο εξωτερικό. 
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 Εξοικειωθεί µε τους Η/Υ και αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους. 
 Εντάξει τα προγράµµατα διαχείρισης µεσιτικού γραφείου στην οργάνωση  

 των διαθεσίµων πληροφοριών του. 
 ∆ιατηρεί και επιλέγει µέσα από πολλαπλά αρχεία στοιχεία που τον  

 ενδιαφέρουν. 
 Γνωρίζει και χειρίζεται όλες τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειµένου. 
 Γνωρίζει και χειρίζεται το περιβάλλον των λογιστικών φύλλων. 
 Επικοινωνεί ευχερώς µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
 Γνωρίζει τη λειτουργία των περιφερειακών συσκευών των Η/Υ (scanner –  

 Fax – Εκτυπωτές – Modems – δίκτυα – video). 
 
 A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
2. Γενική Λογιστική – Φόροι 
3. ∆ίκαιο Ι, ΙΙ 
4. Οικονοµικά Μαθηµατικά 
5. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 
6. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 
7. Οικοδοµική 
8. ∆ιαφήµιση και ∆ιαφηµιστικά Μέσα 
9. Γεωµετρία – Γραµµικό Σχέδιο 
10. ∆ηµόσιες Σχέσεις 
11. Στοιχεία Πολεοδοµίας 
12. Οικοδοµική 
13. ∆ιοίκηση και Σχεδιασµός Πωλήσεων 
14. Συµπεριφορά του Καταναλωτή 
15. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 
16. Επιχειρησιακή Επικοινωνία  
17. Στατιστική 

 Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
1. Εισαγωγή στη Μεσιτεία 
2. Συνεργασία Εµπλεκοµένων Φορέων 
3. Τεχνική των Συναλλαγών 
4. ∆ιοίκηση και Σχεδιασµός Πωλήσεων 
5. Εκτίµηση Ακίνητης Περιουσίας 
6. Τεχνικές ∆ιαπραγµατεύσεων 
7. Marketing Μεσιτικών Υπηρεσιών 
8. Επιθεώρηση Ακινήτων 
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4.Κατάλογος Ερωτήσεων 
 

ΟΜΑ∆Α Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 
1. Ποια είναι η έννοια της µεσιτείας  σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα; 
2. Ποιοι υπογράφουν το κείµενο:  α) του οριστικού συµβολαίου αγοραπωλησίας  β) του 

προσυµφώνου αγοραπωλησίας;  
3. Πρέπει να µεταγραφεί το συµβόλαιο και πού; 
4. Οι συµβαλλόµενοι ενός συµβολαίου αγοραπωλησίας απαιτείται να υπογράφουν το συµβόλαιο 

την ίδια ηµέρα; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
5. Πρέπει να ενηµερώνεται η Πολιτεία για τη σύναψη κάποιου οριστικού συµβολαίου και µε ποιο 

τρόπο; 
6. Ποιος πληρώνει βάσει του νόµου την Εφορία για τη µεταβίβαση του ακινήτου; 
7. Τι είναι το Υποθηκοφυλακείο και ποια η αποστολή του; 
8. Ποια είναι η  διαφορά µεταξύ Συµβολαιογράφου και Υποθηκοφύλακα; 
9. Γιατί συµφέρει η αναγραφή της αντικειµενικής αξίας στο συµβόλαιο αγοραπωλησίας; 
10. Ποιος βεβαιώνει την εγκυρότητα ενός τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος; 
11. Ισχύει σήµερα η γονική παροχή και τι εννοούµε µε τον όρο αυτό; 
12. Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την εγγραφή της υποθήκης; Να αναφέρετε τι σηµαίνουν. 
13. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να είναι έγκυρη µια 

δικαιοπραξία. 
14. Τι είναι η ποινική ρήτρα - τι είναι ο αρραβώνας; 
15. Με ποιους τρόπους έρχονται στην κατοχή µας τα ακίνητα; 
16. Τι διάρκεια έχει η µίσθωση ενός καταστήµατος βάσει του νόµου; 
17. Ποια η έννοια και ποια τα είδη της διαθήκης; 
18. Πότε ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεµάχιο είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο; 
19. Ποια είναι η αρµόδια αρχή για την έκδοση άδειας οικοδοµής; 
20. Ποια η διαφορά της «χρησικτησίας» από τον «τίτλο κυριότητας»; 
21. Ποια είναι τα «καθαρά µέτρα» ενός διαµερίσµατος και ποιοι οι «κοινόχρηστοι χώροι» µιας 

πολυκατοικίας; 
22. Τι ονοµάζουµε «αντικειµενική αξία» ενός ακινήτου; 
23. Τι ονοµάζουµε «εµπορική αξία» ενός ακινήτου; 
24. Τι ονοµάζουµε «πραγµατική αξία» ενός ακινήτου; 
25.             α) Τι καλείται ‘εµπορική επωνυµία’; β) Σε τι διαφέρει η εµπορική επωνυµία από τον ‘διακριτικό 

τίτλο’; γ)  Σε τι διαφέρει η εµπορική επωνυµία από το ‘σήµα’; 
26. Ποια είναι η διαδικασία συστάσεως µιας Οµόρρυθµης Εταιρίας και ποια στοιχεία περιέχει το 

καταστατικό της; 
27. Να αναφέρετε µε συντοµία τις κυριότερες υποχρεώσεις του εργοδότη που απορρέουν από 

µια ατοµική σύµβαση εργασίας. 
28. Ποια είναι τα βιβλία Β΄ κατηγορίας και τι καταχωρείται σε αυτά; 
29. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων έναντι των µεγάλων; 
30. Ποιοι εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία βιβλίων; 
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31. Ποιοι φορολογικοί συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν σήµερα και πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις; 
32. Τράπεζα προεξοφλεί τίτλο #100.000# €  60 ηµέρες πριν από τη λήξη του και καταβάλλει στον 

κοµιστή 99.000 €. Να υπολογιστεί το επιτόκιο για εξωτερική προεξόφληση 360 ηµερών. 
33. Κεφάλαιο 100.000 € τοκίζεται µε ανατοκισµό και ετήσιο επιτόκιο 11% για 2 έτη. Να 

υπολογιστεί ο τόκος. 
34. Κεφάλαιο 100.000 € τοκίζεται µε ανατοκισµό και εξαµηνιαίο επιτόκιο 4% για 1,5 έτος. Να 

υπολογιστεί ο τόκος. 
35. Από ποια συστατικά αποτελείται το σκυρόδεµα;    
36. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα του σκυροδέµατος;  
37. Ποια είναι τα τέσσερα (4) στάδια για την κατασκευή ενός οικοδοµικού έργου; 
38. Πώς µπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι µορφές ιδιοκτησίας; 
39. Πώς κατηγοριοποιούνται τα κονιάµατα ανάλογα µε τον τρόπο στερεοποίησής τους; 
40. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα ενός έτοιµου επιχρίσµατος; 
41. Πώς κατηγοριοποιούνται οι βαφές ανάλογα µε τον τύπο του διαλύτη και ποια τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της καθεµιάς; 
42. Τι εξετάζουµε ,όταν ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής δαπέδου είναι η οικονοµία;  
43. Ποια αίτια προκαλούν φθορά στις κατασκευές µε την πάροδο του χρόνου; 
44. Τι ορίζεται ως «ηµιυπαίθριος χώρος» ; 
45. Τι ορίζεται ως «εξώστης»;  
46. Πώς διακρίνονται τα «αδρανή» µε βάση την προέλευσή τους; 
47. Ποια είναι τα κύρια υλικά κατασκευής κουφωµάτων; 
48. Τι επιτυγχάνουµε µε την τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης επάνω από την πλάκα του 

δώµατος; 
49. Η Τράπεζα ΑLFA LEASING συνάπτει 10ετή χρηµατοδοτική µίσθωση για αγορά 

επαγγελµατικού ακινήτου µε τον ΒΗΤΑ επιχειρηµατία. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης  µέχρι της 
λήξεως της 10ετίας; 
Α. Η ALFA LEASING  
Β. Ο ΒΗΤΑ επιχειρηµατίας  
Γ.  Αµφότεροι  50-50% 

50. Ποιος δικηγόρος είναι σηµαντικότερος σε µία αγοραπωλησία; 
Α. Του αγοραστού 
Β. Του πωλητού 
Γ. Αµφότεροι 

51. Ένα τετράγωνο οικόπεδο ενός στρέµµατος έχει πρόσοψη: 
Α.  10µ.  Γ.  45,22 µ. 
Β.  31,63 µ. ∆.  100 µ. 

52. Γιατί η διαφήµιση µέσω ∆ιαδικτύου είναι χρήσιµη;   
53. Τι είναι δικαιοπρακτική ικανότητα;  
54. Πού ερευνά ο δικηγόρος στα Υποθηκοφυλακεία όταν γίνεται µεταβίβαση ακινήτου; 
55. Να αναφέρετε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας που σχετίζονται µε 

τα ακίνητα ( ανοικοδόµηση, µεταβίβαση, αξιοποίηση, χρήση). 
56. Να αναφέρετε τα σφάλµατα αντίληψης στη διαπραγµάτευση.       
57. Περιγράψτε ένα κατάλληλο χώρο διαπραγµατεύσεων για το µεσίτη.                                                    
58. Περιγράψτε συνοπτικά τα είδη εξουσιοδότησης των διαπραγµατευτών.                                              
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59. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα µιας ακραίας εναρκτήριας προσφοράς και ποια τα µειονεκτήµατά 
της;                                                   

60. Να αναφέρετε τις τακτικές κλεισίµατος συµφωνίας.                       
61. Ποια είναι η σειρά στη διαδικασία της αντίληψης;                       
62. Ποιες είναι οι γενικές αρχές για τη σύνταξη εγγράφων; 
63. Να αναφέρετε τους βαθµούς ασφάλειας ενός εγγράφου.  
64. Ποιοι είναι οι βαθµοί προτεραιότητας στην επίδοση εγγράφων;    
65. Να αναφέρετε τις στήλες καταγραφής στο πρωτόκολλο των εγγράφων που παραλαµβάνονται 

και αποστέλλονται.       
66. Ποια είναι τα κριτήρια της εµπορικής επιστολής;  

Να αναφέρετε στερεότυπες εκφράσεις στο κλείσιµο µιας επιστολής. 
67. Να συντάξετε σε δέκα (10) σειρές επιστολή προς ιδιοκτήτη πωλητή , µε την οποία να ζητάτε 

την ανάληψη ακινήτου προς πώληση.  
68. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ εγκυκλίου και εισηγήσεως ενός οργάνου;  
69. Μια δυσάρεστη επιστολή πρέπει να αρχίζει:  

α)  µε συνοπτική περιγραφή της κατάστασης; 
β)  µε ευχάριστη σηµείωση για κάποιο θέµα της κατάστασης; 
γ)  µε τονισµό της δυσάρεστης κατάστασης για να ακολουθήσει ευχάριστη κατάληξη; 
δ)  µε ουδέτερη προσέγγιση; 

70. Πώς αρχίζουν οι επιστολές πειθούς; 
 α)  µε τονισµό των επιθυµιών µας προς τον παραλήπτη 
 β)  µε ευχάριστη σηµείωση για την επικοινωνία µας 
 γ)  µε ουδέτερη αναφορά των επιθυµιών µας για να ακολουθήσει  πιεστικό ύφος 
 δ) µε µία ερώτηση προς τον παραλήπτη 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

71. Να απαριθµήσετε µια σειρά µηχανών γραφείου . 
72. Να αναφέρετε 3 πλεονεκτήµατα και 3 µειονεκτήµατα των Οµορρύθµων Εταιρειών.                            
73. Να αναφέρετε τις οµοιότητες των ΕΠΕ µε τις ΟΕ και τις ΑΕ.  
74. Να αναφέρετε τις λειτουργίες ή συστατικά τµήµατα του συστήµατος επιχείρηση.                                 
75. Ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης;                        
76. Να αναφέρετε είδη επιχειρήσεων που ασχολούνται  µε την πρωτογενή παραγωγή.                            
77. Να αναφέρετε πέντε(5) είδη επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τη  δευτερογενή παραγωγή.             
78. Να αναφέρετε είδη επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την τριτογενή παραγωγή.                                
79. Προσδιορίστε χρονικά τους βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους 

στόχους µιας επιχείρησης.                                                                         
80. Ποιες βασικές αρχές πρέπει να τηρούνται για να είναι αποτελεσµατικός ο προγραµµατισµός 

σε µια επιχείρηση  ; 
81. Να αναφέρετε τρόπους κάλυψης των χρηµατοδοτήσεων . 
82. Να αναφέρετε επαγγέλµατα ασυµβίβαστα µε την εµπορική ιδιότητα. 
83. Πού γίνεται η έρευνα για εξεύρεση εργασίας;                             
84. Ποιος είναι ο στόχος ενός βιογραφικού σηµειώµατος;              
85. Προσδιορίστε τους στόχους ενός σχεδίου δηµοσιότητας.   
86.   Τι σηµαίνει περιληπτικά κωδικοποίηση διαφηµιστικού µηνύµατος;  
87. Αναγράψτε ένα λογότυπο κατάλληλο για διαφήµιση µεσιτικού γραφείου σε έντυπο που θα 

διανεµηθεί σε πολυκατοικίες.      
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88. Ποιες αρχές εφαρµόζονται στο σχεδιασµό του µηνύµατος της διαφήµισης;                                         
89. Να αναφέρετε κανόνες συµπεριφοράς στην υποδοχή τηλεφωνικής κλήσης από γραµµατέα 

γραφείου.                                               
90. Με ποιους άλλους τρόπους εκτός από την οµιλία µας επικοινωνούµε µε τους άλλους (άφωνη 

επικοινωνία);                
91. Να αναφέρετε µέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση του  INTERNET ως µέσου επικοινωνίας.                   
92. Να αναφέρετε τις τρεις βασικές κατηγορίες ιών στους υπολογιστές.                                                    
93. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και το µειονέκτηµα των άτυπων πληροφοριών σε µια 

επιχείρηση.                                                  
94. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά µεταξύ του hearing και του listening στην ακρόαση;                             
95. Να αναφέρετε συνοπτικά κανόνες που χρησιµοποιούνται, ώστε να κάνουν ένα εκτενές 

διαφηµιστικό έντυπο να διαβαστεί ολόκληρο.                                                                                       
96. Να αναφέρετε τα βασικά  χρώµατα και πώς επηρεάζουν  ψυχολογικά το άτοµο.                                 
97. Πώς αντιλαµβάνεστε την ενεργητική ακρόαση;   
98. Ποια Υπηρεσία ∆ΕΝ είναι αρµόδια για την έκδοση Στεγαστικών ∆ανείων: 

Α. Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
Β. Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
Γ. ΕΛΤΑ 
∆. Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας 
Ε. Εθνική Τράπεζα 

99.  Τι καλείται συναλλαγµατική και ποια τα τυπικά της στοιχεία; 
100. Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της επιταγής; 
101. α) Τι είναι µετοχή;   

β) Ποιες είναι οι διακρίσεις των µετοχών; 
102. Τι ονοµάζεται «πληρεξουσιότητα» και τι «πληρεξούσιο»; 
103. Τι ονοµάζεται παραγραφή και ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτής; 
104. α)  Τι είναι συστατικό µέρος πράγµατος; ∆ώστε δύο παραδείγµατα. 

β)  Τι είναι παράρτηµα; ∆ώστε δύο παραδείγµατα. 
105. Πώς λύνεται η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας:   

α) Ορισµένου χρόνου 
β) Αορίστου χρόνου 

106. Ποια είναι τα κυριότερα τακτικά επιδόµατα που καταβάλλονται στο µισθωτό; 
107. Ποιες είναι οι κρατήσεις επί του µισθού; 
108. Ποια σύµβαση ονοµάζεται αµφοτεροβαρής και ποια ετεροβαρής; ∆ώστε δύο  

παραδείγµατα ανά περίπτωση. 
109. Να αναφέρετε τους λόγους αποκατάστασης του πτωχεύσαντος. 
110. Ποια η έννοια της ανώνυµης εταιρείας; 
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ΟΜΑ∆Α Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
1. Να αναφέρετε µειονεκτήµατα που µας απασχολούν  όταν είναι να αγοράσουµε δίνοντας το 

ίδιο ποσό   
α) ένα περιφερειακό καινούριο διαµέρισµα στο στάδιο της αποπεράτωσης  
β) ένα κεντρικό µεταχειρισµένο διαµέρισµα 30 χρόνων κενό. 

2. Σε περίπτωση λάθους σε συµβόλαιο αγοραπωλησίας υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης στο 
κείµενο του συµβολαίου; Αν ναι, µέχρι ποιο χρονικό σηµείο; 

3. Για την υπογραφή του συµβολαίου µιας αγροτικής κατοικίας απαιτείται ο τίτλος κυριότητας; Σε 
ποια περίπτωση χρειάζεται µόνο το τοπογραφικό σχεδιάγραµµα και όχι ο τίτλος κυριότητας; 

4. πότε είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο ένα αγροτεµάχιο; 
5. Υπάρχει συντελεστής δόµησης στα αγροτεµάχια; 
6. Ποια αγροτεµάχια είναι εντός ζώνης; 
7. Πόσα στρέµµατα ενός αγροτεµαχίου πρέπει να ευρίσκονται εντός ζώνης για να κτίζεται; 
8. Έχουµε δύο αγροτεµάχια εντός ζώνης, εκ των οποίων το ένα είναι δύο (2) στρέµµατα και  το 

άλλο 3.990 τµ. Τι µέτρα κτίζει το καθένα:  
α) σε περίπτωση που αυτά είναι όµορα  και  
β) σε περίπτωση µη γειτνίασης αυτών; 

9. Να αναφέρετε  πέντε(5) περιπτώσεις χαρακτηρισµένων χρήσεων γης από την Πολιτεία. 
10. Σε ποια περίπτωση ακινήτων υπάρχουν υποχρεωτικά και ο Συντελεστής ∆όµησης (Σ∆) και ο 

Συντελεστής Κάλυψης (ΣΚ); 
11. Είναι απαραίτητη η καταβολή φόρου για την οικοδόµηση ενός οικοπέδου; 
12. Είστε ιδιωτικός υπάλληλος µε οικογένεια και 2 παιδιά 8 και 10 χρόνων. Έχετε 100000 ευρώ 

στην άκρη και δικό σας σπίτι. Κατατάξτε κατά σειρά προτεραιότητας τι θα αγοράζατε   
 α) Από πλευράς σηµερινής απόδοσης  
 β) Από πλευράς µελλοντικής αξιοποίησης 

 1. Μεταχειρισµένο διαµέρισµα στο κέντρο 80 µ µε 2∆ΣΚΛ 
 2. Καινούριο δυάρι 48 µ σε προάστιο 
 3. Μικρό µαγαζί 25 µ σε νεόδµητο εµπορικό κέντρο 

4. Αγροτεµάχιο 2000 µ εκτός σχεδίου µε ορίζοντα ένταξης την εικοσαετία; 
13. Πότε µπορούµε να µεταβιβάσουµε ένα ακίνητο µε µειωµένο φόρο; Να αναφέρετε τουλάχιστον 

δύο περιπτώσεις. 
14. Τι είναι η «ψιλή κυριότητα», πώς µεταβιβάζεται και πώς αντιµετωπίζεται φορολογικά; 
15. Τι είναι «επικαρπία»; 
16. Τι είναι το προσύµφωνο πώλησης και σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται; 
17. Τι είναι «αυτοτελή αγροτεµάχια», «διαιρετά αγροτεµάχια», «εξ αδιαιρέτου αγροτεµάχια» και τι 

«κληροτεµάχια»; 
18. Όταν την «ψιλή κυριότητα» ενός ακινήτου την έχει ο γιος και την επικαρπία ο πατέρας,  

µπορεί να γίνει µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας αυτού του ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο µόνο 
από το γιο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

19. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ «κληροτεµαχίων» και «αγροτεµαχίων»; 
20. Τι ονοµάζουµε «κλήρο» στα αγροτεµάχια; 
21. ∆ώστε τους ορισµούς των εννοιών: «βοσκότοπος», «αιγιαλίτιδα ζώνη»,  «δάσος». 
22. Τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκε από την Πολιτεία το Εθνικό Κτηµατολόγιο Ακινήτων. Γνωρίζετε 

αν υπήρχε παλαιότερα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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23. Σε ποια περίπτωση µπορεί κάποιος να απωλέσει την κυριότητα ενός αγροτεµαχίου, αν και 
διαθέτει πλήρεις τίτλους κυριότητας; 

24. Περιγράψτε τις αρµοδιότητες της Εφορίας Νεωτέρων Μνηµείων και τι ισχύει µε τα διατηρητέα. 
25. Υπάρχει περίπτωση ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να µην γνωρίζει τα όρια αυτού και τι πρέπει να 

κάνει για να τα µάθει; 
26. Όταν έχουµε ένα ακίνητο µεγάλης ζήτησης  

α) Περιµένουµε τον πελάτη να έρθει σε µας 
β) Έχουµε λίστα ενδιαφερόµενων αγοραστών και προτείνουµε 
γ) Επιδιώκουµε συνεργασία 
δ) Κάνουµε έντονη διαφήµιση του ακίνητου 
Αξιολογήστε την προτεραιότητα πχ (αγδβ) 

27. ∆εδοµένα των εκτιµήσεων είναι: 
Αυτοψία ,Αποτελεσµατικότητα, Αντικειµενικότητα 
∆εσµεύσεις, ∆ιαδικασίες 
Εκκρεµότητες,  Εντιµότητα, Ενδείξεις 
Νοµιµότητα, Νοµιµοφάνεια 
Συνιδιοκτησίες, Συνδιαλλαγές, Συνεταιρισµοί 
(αναφέρετε 5 λέξεις σχετικές µε τις εκτιµήσεις). 

28. Τι είναι δίκαιο πρακτική ικανότητα; 
α) Το δικαίωµα εκπροσώπησης έναντι των αρχών 
β) Το δικαίωµα υπογραφής συµβολαίων έναντι άλλου προσώπου 
γ) Το δικαίωµα αγοραστού / πωλητού να υπογράφουν συµβόλαια 
δ) Το δικαίωµα του µεσίτη να συµµετέχει σε διαπραγµατεύσεις 
ε) Το καθήκον κάθε δικηγόρου. 

29. Αντιστοιχίστε την χρήση µε τον χώρο ή τόπο 
Φροντιστήριο                                                  Πεζόδροµος 
Ξυλουργείο                                                     1ος όροφος 
Κατοικία                                                          Περιφερειακός     
Καφετέρια                                                       Υπόγειο 
Συµβολαιογράφος                                          3ος όροφος 
Φωτοτυπίες                                                    Παραλιακή 
Αντιπροσωπία αυτοκινήτων                           Κέντρο 
Ψαροταβέρνα                                             Φοιτητική γειτονιά 

30. Ποιες είναι οι συνήθεις οικοδοµικές άδειες (αναφορά); 
31. Πότε παραδίδεται η νοµή και κατοχή ενός πωλούµενου διαµερίσµατος; 

α) Κατά την υπογραφή των συµβολαίων 
β) Κατά την ολοσχερή εξόφληση του τιµήµατος αγοράς 
γ) Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο συµβόλαιο 
δ) Μετά την ανακαίνιση του διαµερίσµατος 
ε) Μετά την αποχώρηση του µισθωτού ή του ιδιοκτήτου από το διαµέρισµα 

32. Σηµειώστε µε κύκλο την σωστή χρονολογία στα παρακάτω γεγονότα 
α) Αλλαγή αντισεισµικού κανονισµού:  1980-1985 ή 1970-1975 
β) Μεγάλη χρησιµοποίηση Θερµοσυσσωρευτών: 1970-1975 ή 1980-1985 
γ) Κατάργηση των γύψινων διακοσµήσεων περιµετρικά των δωµατίων: 1965-1970 ή 1985-
1990 
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δ)Στις κουζίνες τοποθετούνται έτοιµοι πάγκοι από µελαµίνη και µεταλλικές  γούρνες: 1975-
1980 ή 1990-1995 

ε) Κατάργηση των χώλ και διαδρόµων, είσοδος κατευθείαν στο σαλόνι: 1965-1970 ή 1985-
1990; 

33. Να αναφέρετε σειρά ερωτήσεων που ο µεσίτης πρέπει να κάνει για να διαπιστώσει τις 
ανάγκες, τις δυνατότητες και τους σκοπούς των ενδιαφερόµενων να µισθώσουν ένα 
διαµέρισµα. 

34. Να αναφέρετε σειρά ερωτήσεων που ο µεσίτης πρέπει να κάνει για να διαπιστώσει τις 
ανάγκες, τις δυνατότητες και τους σκοπούς των ενδιαφερόµενων να αγοράσουν ένα 
διαµέρισµα. 

35. Προσδιορίστε το κόστος της αντιπαροχής για τον εργολάβο µε τα εξής στοιχεία: Εµβαδόν 
οικοπέδου 2000 µ, κόστος κατασκευής 1300 ευρώ το µέτρο, Σ∆ 1,2, ποσοστό αντιπαροχής 
40%. 

36. Προσδιορίστε την διασφαλιστική τιµή (εκτός κέρδους, απρόβλεπτων, φορολογικών) που 
πρέπει να πουλήσει ένας εργολάβος για να πάρει τα χρήµατα του πίσω, όταν το οικόπεδο 
είναι 2000 µ, ο Σ∆ 1, το ποσοστό αντιπαροχής 50% και το κόστος κατασκευής 1200 ευρώ το 
µέτρο. 

37. Τι συνήθως περιλαµβάνει το πακέτο µιας πλήρους ανακαίνισης ενός διαµερίσµατος 35 ετίας 
χωρίς καλοριφέρ; 

38. Γνωρίζετε αν κατά τη µεταβίβαση ενός αγροτεµαχίου µεταξύ αγροτών είναι υποχρεωµένοι να 
πληρώσουν κάποιο ποσό στην Εφορία; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

39. Τι  εννοούµε µε τον όρο κοινά, αδιαίρετα και κατά ισοµοιρία στην κατοχή µιας ιδιοκτησίας; 
40. Επιτρέπεται ο τεµαχισµός ενός αγροτεµαχίου και η πώληση τµηµάτων; Αιτιολογήστε την 

απάντηση. 
41. Πότε ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεµάχιο είναι άρτιο, αλλά δεν είναι οικοδοµήσιµο; 
42. Πότε λέµε ότι έγινε οριζόντια και πότε κάθετη διανοµή στις πολυκατοικίες; 
43. Να αναφέρετε συνοπτικά τα σηµεία παρέµβασης και  τα είδη αντισεισµικής ενίσχυσης που 

συνηθίζονται σε παλιές πολυκατοικίες. 
44. Ποια τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα που έχουν σαν κατοικίες οι όροφοι εν 

εσοχή (ρετιρέ).Αναφέρετε συνοπτικά. 
45. Τι είναι ο Κανονισµός Πολυκατοικίας. Αναφέρετε συνοπτικά. 
46. Σε ποια στοιχεία και συστήµατα της πολυκατοικίας απαγορεύεται να παρεµβαίνουµε κατά την 

ανακαίνιση ενός διαµερίσµατος; 
47. Τι είναι ο µεταφερόµενος συντελεστής δόµησης, από πού προέρχεται και πού πηγαίνει; 
48. Κατά τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλεως µιας περιοχής, τι ονοµάζουµε «τακτοποίηση» 

και τι «πράξη εφαρµογής»; 
49. Τι εννοούµε µε τον όρο «έργα υποδοµής» σε µια οικιστικά αναπτυσσόµενη περιοχή; 
50. Είναι υποχρεωτική η µνηµόνευση µεσιτείας από το συµβολαιογράφο κατά την υπογραφή του 

συµβολαίου; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
51. Οργανώστε την σειρά υπόδειξης τριών διαµερισµάτων ίσης περίπου τιµής και αιτιολογήστε το 

γιατί: ένα µέτριο, ένα καλό , ένα καλύτερο. 
52. Ένας ιδιοκτήτης σας ζητά µια υπέρογκη τιµή για το ακίνητο του. Τι θα πράξετε; 

Α) Θα το καταγράψετε και θα φύγετε αδιαφορώντας περαιτέρω 
Β) Θα διαµαρτυρηθείτε και αν δεν δεχτεί την άποψη σας θα αρνηθείτε την εντολή 
Γ) Θα κάνετε εικονική χαµηλή αντιπροσφορά για πελάτη σας την επόµενη  
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∆) Θα δεχθείτε την εντολή και θα περιµένετε µήπως αλλάξει γνώµη στο µέλλον  
 Ε) Τι άλλο (αναφέρατε) 

53. Πόσο επηρεάζει η µη ύπαρξη ασανσέρ την τιµή πώλησης ενός διαµερίσµατος 
Αναφέρατε ποσοστά % 
Όταν βρίσκεται στον 2ο όροφο 
Όταν βρίσκεται στον 3ο όροφο 

 Όταν βρίσκεται στον 4ο όροφο  
54. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ των αξιών ενός ακινήτου (εµπορική, αντικειµενική, 

πραγµατική); 
55. Η πώληση ενός ακινήτου είναι «εµπορική πράξη»; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
56. Γίνονται «εικονικές πωλήσεις»  στα ακίνητα  και αν ναι, γιατί; 
57. Η περιουσία ενός ∆ήµου είναι ιδιοκτησία του εκάστοτε ∆ηµάρχου ή όλων των δηµοτών; 

Μπορεί να µεταβιβαστεί και πότε; 
58. Να αναφέρετε πιθανούς τρόπους αποπληρωµής τιµήµατος ενός πωλούµενου ακινήτου. 
59. Κατά την κατάρτιση ενός αγοραπωλητηρίου συµβολαίου, ο συµβολαιογράφος αναφέρει όλες 

τις  προηγούµενες µεταβιβάσεις ή αναφέρεται µόνο στη σηµερινή κατάσταση του ακινήτου; 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

60. Είναι προς το συµφέρον των µεσιτών να αναλαµβάνουν ακίνητα προς πώληση, συνάπτοντας 
µε τους πωλητές συµφωνίες του τύπου <Ο πωλητής θα λάβει αυτό το ποσό, και ότι επιπλέον 
πωληθεί το ακίνητο το παίρνει ο µεσίτης σαν αµοιβή>; ή όχι; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 

61. Όταν ανατίθεται η πώληση ενός ακινήτου τηλεφωνικά και ο µεσίτης κάποια στιγµή το 
πουλήσει χωρίς όµως να συµφωνήσει τη µεσιτική αµοιβή του, δικαιούται αµοιβής και ποια 
είναι αυτή; 

62. Ένα διαµέρισµα σε δώµα έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Είναι νόµιµο ή όχι; Που ελέγχεται η 
νοµιµότητα του; 

63. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η µελλοντική χρήση των περισσότερων µικρών καταστηµάτων που 
παραµένουν αδιάθετα στις συνοικίες µεγάλων πόλεων; 

64. Τι πρέπει να περιλαµβάνει µια ανακαίνιση των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων µιας 
πολυκατοικίας 35 χρόνων, για την αναβάθµιση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της 
εµπορικής της αξίας; 

65. Πόσα είδη δαπέδων χρησιµοποιούνται στις συνήθεις οικοδοµικές κατασκευές και µε τι υλικά 
τοποθετούνται; Αναφέρατε περιληπτικά. 

66. Υπάρχει Οµοσπονδία Μεσιτών Ελλάδος; Ποια είναι η αποστολή της; 
67. ∆ίνονται οι λογαριασµοί: 

Α.  Κέρδη από εκποίηση στοιχείων  500 € 
Β. Ζηµίες από εµπορεύµατα   600 € 
Γ. Κέρδη από χρεώγραφα   1.500 € 
∆. Ενοίκια – Έσοδα    300€ 
ε. Παροχές τρίτων    500 € 
Ζητείται:  Να εµφανιστούν οι λογαριασµοί σε σχήµα «Τ» και να εξαχθεί το τελικό αποτέλεσµα 
της χρήσης µε τις ηµερολογιακές εγγραφές. 

68. α. Ποια βιβλία του µεσιτικού γραφείου πρέπει να θεωρούνται πριν από την     καταχώρηση 
των λογιστικών πράξεων σε αυτά; 

 β.  Ποιος είναι ο τόπος τήρησης των βιβλίων; 
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69. ∆ώστε τον ορισµό του ∆ανείου. Τι είναι βραχυπρόθεσµα και τι µακροπρόθεσµα  δάνεια; Τι 
είδους τόκος εφαρµόζεται στο καθένα από αυτά; 

70. Ποια είναι τα κατακόρυφα στοιχεία ενός φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα;   
71. Να αναφέρετε επτά (7) από τις βασικές αρχές της εκτίµησης. 
72. Τοποθετήστε στη σωστή χρονική σειρά τις παρακάτω οικοδοµικές εργασίες ξεκινώντας από 

αυτή που θα λάβει χώρα πρώτη: 
Α) Χρωµατισµοί 
Β) Κατασκευή φέροντος οργανισµού 
Γ) Εφαρµογή επιχρισµάτων 
∆) Χωµατουργικές εργασίες 
Ε) ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
ΣΤ) Κατασκευή δαπέδων ( κεραµικά πλακίδια, ξύλινα, πλάκες µαρµάρου κλπ)  
Ζ) Κατασκευή τοιχοποιίας   

73. Τι είναι η ρυµοτοµική και τι η οικοδοµική γραµµή ενός οικοπέδου; 
74. Σε οικόπεδο 1200 τ.µ έχουµε συντελεστή δόµησης 1,2 µέγιστο ύψος τα 16 µ  και ποσοστό 

κάλυψης 70%: 
       α)Πόση είναι η µέγιστη επιφάνεια δόµησης; 
         β)Πόση µπορεί να είναι η µέγιστη πραγµατοποιούµενη κάλυψη; 
         γ)Πόσα τ.µ ηµιυπαιθρίων χώρων µπορούµε να έχουµε; 
         δ)Εξετάστε λύση µε όσο το δυνατόν χαµηλότερο κτίσµα µε πλήρη εκµετάλλευση ηµιπαιθρίων 

και δόµησης.  
75. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα εκδήλωσης του φαινόµενου της διάβρωσης του 

οπλισµού στο οπλισµένο σκυρόδεµα; 
76. Ποια είναι τα τρία είδη επιφανειακών θεµελιώσεων; Τοποθετήστε τα είδη σε σειρά ξεκινώντας 

από το πιο ενισχυµένο είδος. 
77. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ εξωτερικών τοίχων που χαρακτηρίζονται ως “φέροντες τοίχοι” και 

αυτών που χαρακτηρίζονται ως “συνδετικοί” ή “τοίχοι πλήρωσης”; 
78. Ποιες οπτοπλινθοδοµές (τοιχοποιίες από οπτόπλινθους δηλαδή τούβλα) χαρακτηρίζονται ως 

δροµικές και ποιες ως µπατικές;Ποιες χρησιµοποιούµε σε εσωτερικούς και ποιες σε 
εξωτερικούς τοίχους; 

79. Τι ορίζεται ως Πλειστηριακή και τι ως ∆ιασφαλιστική αξία ενός ακινήτου; 
80. Στην περίπτωση εκτίµησης µιας κατοικίας, ενός καταστήµατος και ενός αποθηκευτικού χώρου 

πού αναµένεται ο συντελεστής µέσης ανά έτος παλαίωσης να έχει µεγαλύτερη τιµή και γιατί; 
81. Περιγράψτε το καθεστώς της επικαρπίας.Ποια τα είδη της και ποια η επίδρασή της στην 

εµπορική αξία ενός ακινήτου; 
82. Εκτιµήστε καινούργιο κατάστηµα 60 τ.µ., µε βάση τις παρακάτω πληροφορίες που έχετε 

συλλέξει: 
 Πωλήθηκε προ 3µήνου καινούργιο κατάστηµα 65 τ.µ. προς 95.000€ 
 Πωλήθηκε προ 2µήνου επίσης καινούργιο κατάστηµα 52 τ.µ. προς 74.000€ 
 Πωλείται κατάστηµα 70 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή προς 105.000€. 
 Μεσίτης µε µικρή διάθεση συνεργασίας έδωσε εκτίµηση 100.000€. 
 Υποψήφιος αγοραστής δήλωσε ενδιαφέρον για αγορά µε 75.000€.  

83. Γιατί κατά τη σχεδίαση του φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα, επιθυµούµε να 
αποφύγουµε οποιαδήποτε αστοχία σε κάποιο κόµβο; 

84. Τι γνωρίζετε για τους µανδύες ως µέσο επισκευής ή ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού; 
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85. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της εξωτερικής µόνωσης στο περίβληµα του κτιρίου; 
86. Ποιοι οικισµοί χαρακτηρίζονται ως «περιαστικοί» και ποιοι ως «παραλιακοί»; 
87. Ποιοι οικισµοί χαρακτηρίζονται ως «ενδιαφέροντες» και ποιοι ως «συνεκτικοί»; 
88. Τοποθετήστε σε σειρά τα παρακάτω είδη γραµµών σε κάποιο σχέδιο ξεκινώντας από την 

παχύτερη: 
α) Γραµµή διαστάσεων 
β) Γραµµή εδάφους 
γ) Γραµµή προβολών 
δ) Γραµµή τοµής (Α) 

89. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα της συγκριτικής µεθόδου όσον αφορά το τελικό αποτέλεσµα της 
εκτίµησης της αξίας ενός ακινήτου; 

90. Αποκλειστική Εντολή Πωλήσεως  σηµαίνει: 
* ∆ικαίωµα του µεσίτη να πωλήσει το ακίνητο µόνο αυτός εντός οποιουδήποτε  χρονικού 
διαστήµατος . 
* ∆ικαίωµα και του πωλητού – Ιδιοκτήτη να πωλήσει το ακίνητο µόνος του. 
* Υποχρέωση του µεσίτη να συνεργαστεί και µε άλλους συναδέλφους και να πωλήσει  το 
ακίνητο εντός  καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

91. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων δηµιουργεί προϋποθέσεις για: 
* Προτύπωση αξιοπρεπούς συµπεριφοράς  και παροχή εγγυήσεων αξιοπιστίας  
επαγγελµατικής συµπεριφοράς 
* Πρόληψη διαφωνιών και επίλυση διαφορών µεταξύ των µελών  
* Προάσπιση των δικαιωµάτων  και του κύρους του επαγγέλµατος 
* ΄Ολα τα ανωτέρω 

92. Τι σηµαίνει Αντιπαροχή 50%; 
Α. ∆ύο συνιδιοκτήτες σε ένα ακίνητο  
Β. Σχέση εκµετάλλευσης – ιδιοκτησίας   κατασκευαστή µε οικοπεδούχο 
Γ. Καταµερισµός αµοιβών δύο µεσιτών 
∆. Ανταλλαγή ιδιοκτησιών 

93. Ποια Υπηρεσία ∆ΕΝ είναι αρµόδια για την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων στην υπογραφή 
συµβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτου: 

Α. Πολεοδοµία  
Β. ∆ήµος  
Γ. ∆.Ο.Υ. 
∆. Υποθηκοφυλακείο 
Ε. Εισαγγελία 

94. Τι εκφράζει ο Σ.∆.; 
Α. Πόσα τ.µ. συνολικά θα κτισθούν  
Β. Πόσα τ.µ. του οικοπέδου θα καλυφθούν 
Γ. Πόσα τ.µ. υπέργεια θα κτισθούν 

95. Ποιο  από τα παρακάτω απαιτεί το ακριβότερο κόστος κατασκευής;  
Α. ∆ιαµερίσµατα 
Β. Γραφεία 
Γ. Βιοµηχανικοί χώροι 

96. Σε µία  κάρτα διαµερίσµατος ποιο στοιχείο περιγραφής ∆ΕΝ είναι κύριο; 



  

 
 

 
 

Σελίδα 29 από 34 

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Α. Περιοχή 
Β. Τ.Μ. [Μέγεθος] 
Γ. Τιµή πώλησης ανά τ.µ. 
∆. ΄Ετος κατασκευής 
Ε. Παροχή αυτόνοµης θέρµανσης 

97. Στην εκτίµηση ενός  καταστήµατος ποιο στοιχείο ∆ΕΝ είναι σηµαντικό;  
Α. Η θέση του 
Β. Η ανάγκη επισκευών 
Γ. Το µέγεθός του σε τ.µ. 
∆. Πρόσβαση σε συγκοινωνίες 
Ε. Η χρήση του [κύρια ή βοηθητική] 

98. Μια καφετέρια θέλει να στεγαστεί. Ποιος χώρος ∆ΕΝ πληροί τις προϋποθέσεις; 
Α. Ισόγειο – βοηθητικός χώρος 
Β. Ταράτσα 
Γ. ∆ιατηρητέο 
∆. A΄ όροφος εµπορικού κέντρου 
Ε. Κατάστηµα 50τ.µ. 

99. Αντιστοιχίστε τις έννοιες: 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ                      Α΄  ΟΡΟΦΟΥ 
ΓΚΑΡΑΖ                              ΜΠΑΛΚΟΝΙ 
ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΣ                 ΙΣΟΓΕΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ                            ΠΥΛΩΤΗ 
ΘΕΣΕΙΣ PARKING              ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΡΕΤΙΡΕ                                ∆ΩΜΑ   

100. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι κοινόχρηστος χώρος: 
Κήπος – Ταράτσα – Λεβητοστάσιο – Θέση Γκαράζ  υπογείως – Φωταγωγός –  
Ηµιυπαίθριος.  

101. Ποιοι είναι οι τρόποι παρουσίασης – διαφήµισης ενός ακινήτου προς πώληση; Να γράψετε 
αγγελία διαµερίσµατος τελευταίου ορόφου προς πώληση. 

102. ∆ίνεται η παρακάτω άσκηση:  
∆ιαχειριζόµαστε 300.000 ευρώ και επί πλέον έξοδα φόρων, αµοιβή δικηγόρου, µεσίτη, κ.τ.λ. (τα 
έξοδα να µην υπολογιστούν) για να αγοράσουµε ένα κατάστηµα µισθωµένο. Ο εντολέας µας θέλει να 
έχει απόδοση στο κεφάλαιο αγοράς 5%. Βρίσκουµε ένα κατάστηµα 50τ.µ. το οποίο  πωλείται προς 
6.000Ευρώ/τ.µ. και ο επιχειρηµατίας δίνει ενοίκιο 1500 Ευρώ/µήνα. Θα το αγοράσουµε ή όχι και 
γιατί; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

103. Τι είναι ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης  Περιουσίας [Φ.Μ.Α.Π.]; 
104. Τι είναι το Τέλος  Ακίνητης Περιουσίας [Τ.Α.Π.]; 
105. Τι καθορίζει η χρήση γης  σε ένα ρυµοτοµικό σχέδιο πόλης;  
106. Περιγράψτε τα καθήκοντα των δικηγόρων αγοραστού και πωλητού.   
107. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τους παράγοντες που αυξάνουν την αξία ενός καταστήµατος: 
   Η εµπορική του θέση              Η παλαιότητά του            Έχει θέσεις parking.  
108. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τις ενέργειες ενός µεσίτη ο οποίος αναλαµβάνει από ιδιοκτήτη 

ακινήτου την πώλησή του:   
∆ιαφήµιση ακινήτου. 
Επίδειξη ακινήτου στον αγοραστή. 
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Λήψη εντολής πωλητού. 
Λήψη εντολής αγοραστού. 
Επίσκεψη – καταγραφή ακινήτου. 
Είσπραξη αµοιβής. 
Υπογραφή συµβολαίων. 
Επαφές µε συναδέλφους µεσίτες. 
Επαφή µε δικηγόρο αγοραστή. 

109. Τι είναι ο «εκµισθωτής», τι είναι ο «αντιπαρέχων» οικόπεδο και τι είναι η «ιδιόχρηση»; 
110. Ποια είναι τα κριτήρια θέσεως για την εγκατάσταση ενός µεσιτικού γραφείου; 
111. Έχετε 10000 ευρώ και την υποχρέωση να προβείτε σε ανακαίνιση ενός διαµερίσµατος 80 τµ 35 

χρόνων. Επιλέξτε τις εργασίες που θα κάνατε κατά προτεραιότητα όταν κοστίζουν: 
 Αλλαγή δαπέδων                                                       2200  
 Αλλαγή εξωτερικών κουφωµάτων                              1600 
 Κουζίνα (πάγκος – νεροχύτες – ντουλάπια)               2800 
 Αλλαγή σωληνώσεων υδραυλικών – αποχετεύσεως 1300 
 Αλλαγή θέρµανσης σε ατοµική µε Φ/Α                        3000 
 Ενοποίηση χώρων κουζίνας – χώλ                              500 
 Αλλαγή καλωδιώσεων                                                1000 
 Αλλαγή µπάνιου (είδη υγιεινής-πλακάκια -βρύσες)     2300 
 Βαφή διαµερίσµατος                                                    700 
 Θωρακισµένη πόρτα                                                    600       

112. Από την παρακάτω περιγραφή συντάξτε αγγελία για δηµοσίευση σε εφηµερίδα αγγελιών µέχρι 
10 λέξεις (δεν περιλαµβάνεται όνοµα- τηλέφωνο, δεκτή η σύντµηση 2∆ΣΚΛ, δεν 
υπολογίζονται ως λέξη οι µονοσύλλαβες και τα παραρτήµατα πχ ορ,µ2, ευρ) 

"Πωλείται διαµέρισµα 2ου ορ µε 2 δωµάτια σαλόνι κουζίνα λουτρο,30 ετών, µε ασανσέρ 
καλοριφέρ, αλλαγµένα  µπάνιο- κουζίνα, σε καλή κατάσταση, βλέπει σε ανοιχτή πρασιά, φωτεινό, 
αδειάζει το καλοκαίρι νοικιασµένο 350 €, τιµή 100000 €". 

113. Να αναφέρετε διαφορές µεταξύ Εντολής πωλήσεως και Αποκλειστικής εντολής  πωλήσεως.          
114. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της Αποκλειστικής εντολής πωλήσεως 

έναντι της Εντολής πωλήσεως; 
115. Ποιες άλλες περιπτώσεις συναλλαγής καλύπτουν οι εντολές Ιδιοκτήτου και Αγοραστού εκτός της 

πωλήσεως και ενοικιάσεως; 
116. Να υπολογισθεί η συνολική τιµή πωλήσεως ενός κτηρίου ανεξάρτητου του οποίου το ισόγειο 

είναι µισθωµένο προς 3000 ε / µήνα, ο 1ος όροφος προς 1000 ε / µήνα, το υπόγειο γκαράζ 
προς 500 ε / µήνα. Η µισθωτική απόδοση του κτηρίου κατά έτος είναι 8% της αξίας του.  

117. Αντιστοιχίστε τις έννοιες: 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ                     ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗ                          ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                     ΙΣΟΓΕΙΟ 
ΠΥΛΩΤΗ                             ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ 
∆ΩΜΑ                                  PARKING 
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ                     ΡΕΤΙΡΕ   

118. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τις ενέργειες για την πώληση ενός ακινήτου:  
ΕΝΤΟΛΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΥ 
ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 
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ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΠΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΠΟΥ 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ – ΜΕΣΙΤΕΣ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ) 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΤΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΠΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ & ΑΓΟΡΑΣΤΗ) 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ) 
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ – ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ/ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΣΙΤΗ 

119. ∆ιαχωρίστε τα ανακοινώσιµα από τα µη ανακοινώσιµα στοιχεία ενός ακινήτου: 
Κατάστηµα οδός ∆. Σούτσου 4 πλησίον Πλ. Μαβίλη γωνιακό  κατασκευής 1954, φαρδύ 
πεζοδρόµιο, κατάλληλο για fast food, τραπέζια έξω, µπαρ, εστιατόριο, χαµηλά κοινόχρηστα, 
τράπεζα πωλείται ή ενοικιάζεται. Πώληση 1.000.000 ευρώ, ενοίκιο 5.000 ευρώ/µήνα. 
Ιδιοκτήτης Σακκάς 7248451. Κλειδιά θυρωρός Τάκης. Θέρµανση κοινή καλοριφέρ. Αέρας 
100.000 ευρώ. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΑ                                         ΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΑ 

120. Γράψτε αγγελία διαµερίσµατος τελευταίου ορόφου προς πώληση  (µέχρι 20 λέξεις) 
121. Τοποθετήστε τις κατάλληλες λέξεις στις σωστές σειρές: 

   Πωλητής           (χρήµατα)  (δυνατότητα πληρωµών) 
      Αγοραστής        (τιµή) (προοπτική αξιοποίησης) 

Εκµισθωτής      (κατασκευές)  (εισόδηµα) 
Μισθωτής          (ανάγκη χρήσης)  (εκποίηση) 
Οικοπεδούχος    (εκµετάλλευση ακινήτου)  (εµπορεία-κέρδος)  
Εργολάβος          (δοµήσιµος χώρος) (απόκτηση) 

122. Ποιοι είναι οι κανόνες συµπεριφοράς των µεσιτών κατά την υπόδειξη;  
123. Ποιες είναι οι ενέργειες και η συµπεριφορά του µεσίτη, όταν καλείται να  γνωµοδοτήσει στο 

δικαστήριο για αξία ακινήτου;  
124. Τοποθετήστε στην κατάλληλη χρονολογία τα χαρακτηριστικά των συνήθων  οικοδοµών 

(πότε εµφανίζονται;): 
Μέχρι το 1965 
1965 – 1970 
1970 – 1975 
1975 – 1980 
1980 – 1985 
1985 – 1990 

Σαλοκουζίνες,  αποθήκες στις ταράτσες,  µαρµάρινες σκάλες µέχρι τον 1ο όροφο,  
θερµοσυσσωρευτές,  πλαστικά ρολά,  έγχρωµα είδη υγιεινής 
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125. Να αναφέρετε σειρά ερωτήσεων που πρέπει να γίνονται από µεσίτη σε εκµισθωτές πριν την 
ανάληψη ακινήτου προς µίσθωση.  

126. Οι στόχοι στη διαπραγµάτευση είναι υλικοί και άυλοι. Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα.                       
127. Να αναφέρετε τα πέντε είδη των διαπροσωπικών συγκρούσεων και από µία κατάσταση που 

µπορεί να εφαρµοστεί.                                       
128. Πότε χρησιµοποιούµε τη στρατηγική της «µη ανάµειξης»;           
129. Πότε το διαπραγµατευτικό φάσµα είναι θετικό και πότε αρνητικό;                                                            
130. Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών στην επιµεριστική  διαπραγµάτευση τι κυρίως  

 προσπαθούµε να κάνουµε;            
131. Να αναφέρετε ενέργειες απόκρυψης στην επιµεριστική διαπραγµάτευση.                                               
132. Η διάταξη των παραχωρήσεων σε µια διαπραγµάτευση είναι από µεγαλύτερη σε  

 µικρότερη. Υπάρχει ελπίδα συµφωνίας και γιατί;                                                                                      
133. Ποια µηνύµατα εµπεριέχει η τελική προσφορά σε µια διαδοχική σειρά      παραχωρήσεων;                
134. Ποια είναι τα βήµατα στη διαδικασία της συνθετικής διαπραγµάτευσης;                                                  
135. Τι είναι η δηµιουργία στερεοτύπων;                                        
136. ∆ώστε τρία παραδείγµατα «θετικής προσέγγισης».                
137. ∆ώστε τρία παραδείγµατα ερωτήσεων «αρνητικής προσέγγισης».                                                          
138. Να αναφέρετε πλεονεκτήµατα εντός έδρας διαπραγµατεύσεων.   
139. Γιατί το κλείσιµο µιας συµφωνίας πρέπει να γίνει εγγράφως και ποιες δεσµεύσεις  

 περιλαµβάνονται σε µια συµφωνία µεταβίβασης ακινήτου;                                                                      
140. Να αναφέρετε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση στα ακίνητα.                               
141. Να αναφέρετε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά στα  
 ακίνητα.                                                              
142. Ποιοι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την αξία αστικών ακινήτων ;                                                   
143. Να αναφέρετε τους συνηθέστερους τρόπους εύρεσης ακινήτων και προώθησής τους.                          
144. Να αναφέρετε «ειδικότητες» µεσιτικών γραφείων.                  
145. Τι περιλαµβάνει µια εντολή ανάθεσης ακινήτου προς πώληση;  
146. Ποιες παράµετροι επιβάλλεται να συµφωνούνται γραπτά από την αρχή σε µια συνεργασία 

µεσιτικών γραφείων;               
147. Τι γνωρίζετε για τους σκοπούς της ΟΜΑΣΕ; (περιληπτικά)     
148. Τι προϋποθέτει η άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης;                     
149. Τι γνωρίζετε για το franchising  στο χώρο των Κτηµατοµεσιτικών Υπηρεσιών;   
150. Τι καθορίζει η χρήση γης σε ένα ρυµοτοµικό σχέδιο πόλης; 
151. Ένας φούρνος θέλει να στεγαστεί. Ποιοι χώροι ∆ΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις:         
    Α. Υπόγειο – βοηθητικός χώρος 

Β. Ταράτσα 
Γ. ∆ιατηρητέο 
∆. Α΄  όροφος εµπορικού κέντρου 
Ε. Κατάστηµα 100 τ.µ. 
ΣΤ. Μονοκατοικία 100 τ.µ. 

152. Ο µεσίτης πρέπει να χρησιµοποιεί την Εντολή Υπόδειξης και Ανάθεσης και γιατί;                                
153. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ οριστικού συµβολαίου αγοραπωλησίας και προσυµφώνου; 
154. Τα υπόγεια διαµερίσµατα των πολυκατοικιών είναι νόµιµα ή παράνοµα και γιατί; 
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155. Μετά πόσα χρόνια τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο περιέρχονται στην 
κατοχή του ∆ηµοσίου; 

156. Τι έγγραφα προσκοµίζονται  στο συµβολαιογράφο για τη σύναψη συµβολαίων αγοραπωλησίας 
διαµερίσµατος; 

157. Σε περίπτωση λάθους στην αρτιότητα του ακινήτου φέρει ευθύνη ο συντάξας τοπογράφος 
µηχανικός; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

158. Ποια είναι η αρµοδιότητα της ∆ασικής Υπηρεσίας στην έκδοση οικοδοµικών αδειών. Ποια 
στοιχεία χρησιµοποιεί για να αποφασίζει τον χαρακτηρισµό ή µη µιας έκτασης σαν <δάσος>. 

159. Τι είναι το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ); 
160. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο µεσιτών ποια είναι  η αµοιβή του καθενός; 
161. Η µεσιτική αµοιβή είναι διαπραγµατεύσιµη; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
162. Επιτρέπεται η συνεργασία µεταξύ των κτηµατοµεσιτών;  Πότε είναι απαγορευτική και  

 γιατί; 
163. Ο κτηµατοµεσίτης πρέπει να γνωρίζει τους δικηγόρους των συµβαλλοµένων και γιατί; 
164. Ο κτηµατοµεσίτης πέραν της µεσιτικής αµοιβής του πρέπει να εισπράξει βάσει του  

 Αστικού Κώδικα επιπλέον έξοδα και πόσα είναι αυτά; 
165. Ποιος εκδίδει την άδεια επαγγέλµατος του µεσίτη; 
166. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα σε <εκούσιο> και <αναγκαστικό> Πλειστηριασµό; 
167. Μπορεί κάποιος µεσίτης να συστεγάσει το γραφείο του µε άλλο επαγγελµατικό χώρο 

 π.χ. Ιατρείο, ∆ικηγορικό Γραφείο, Λογιστικό Γραφείο κ.λ.π.; ∆ικαιολογήστε την  απάντησή σας. 
168. Τι είδους ακίνητα µισθώνονται συνήθως µε την µέθοδο της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

(Leasing). Αναφέρετε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις. 
169. Ποια είναι η πραγµατική διάσταση ενός ευθύγραµµου τµήµατος µήκους 2 εκατοστών   σε 

σχέδιο µε κλίµακα 1:50 και πόσα εκατοστά µήκος θα είχε η συγκεκριµένη διάσταση  
 σε κλίµακα 1:200; 
170. Να αναφέρετε τα στοιχεία αξιολόγησης των µεσιτών 
171. Να αναφέρετε σχέσεις µεσιτών µε τους συµβολαιογράφους.  
172. Με ποιους ιδιώτες και φορείς συνεργάζονται κυρίως οι µεσίτες;  
173. Στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας τα πράγµατα πρέπει να γίνονται σωστά από την αρχή ή πρέπει 

να διορθώνονται αµέσως; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.                 
174. Ποια είναι τα 2 πιο κατάλληλα µέσα για την προώθηση της αναγνωρισιµότητος ενός µεσαίου 

µεσιτικού γραφείου: 
α) τηλεόραση,  β) περιοδικά,  γ) ραδιόφωνο, δ) εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας, ε) τοπικός 
τύπος, ζ) έντυπα ταχυδροµείου,  στ) διαφηµιστικά ταµπλό                         

175. Απαριθµήστε τις κατηγορίες των µεσιτών που αναφέρονται στην εµπορική δραστηριότητα.      
176. Ποιοι είναι οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί που ασχολούνται µε την δανειοδότηση και επιδότηση 

επιτοκίου αγοράς κατοικίας; 
177. Ο Μεσίτης έχει δικαίωµα να αρνηθεί τη συνέχιση υπογεγραµµένης Εντολής: 

* του αγοραστή 
* του πωλητή-ιδιοκτήτη 
* σε κανένα 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

178. ∆οθείσα προκαταβολή η οποία κρατείται από Μεσίτη µέχρι της υπογραφής των συµβολαίων 
ανήκει στον: 

* Πωλητή – Ιδιοκτήτη 
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* Αγοραστή 
* Μεσίτη ως έξοδα ή αµοιβή. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

179. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διένεξης  δύο Μεσιτών αρµόδιο πρωτίστως είναι: 
* Το πειθαρχικό συµβούλιο Συλλόγου  Μεσιτών. 
* Το Ειρηνοδικείο  
* Τα Αστικά ∆ικαστήρια 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

180. Ποια µεσιτική αµοιβή συνηθίζεται να καταβάλλεται από τον αγοραστή και από τον πωλητή; 
181. Ποια µεσιτική αµοιβή συνηθίζεται να καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη: 

  α) για µίσθωση κατοικίας και 
  β) για µίσθωση επαγγελµατικής στέγης; 

182. Τι γνωρίζετε για την ΚΕ∆ (Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου) και τις δραστηριότητες της; 
183. Οι επενδυτές ακινήτων όσον αφορά τις αξίες των ακινήτων συµβουλεύονται τους µεσίτες ή 

τους χρηµατιστές; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
184. Τι ορίζεται ως «συντελεστής κάλυψης» και τι ως «συντελεστής δόµησης»;   
185. Πώς εκφράζεται ο Συντελεστής ∆όµησης [Σ.∆.]; 

    Α. Κλάσµα π.χ 1/2 
 Β. ∆εκαδικό π.χ. 0,5 
 Γ. Ποσοστό π.χ. 50% 
186. Με ποιου το  µέρος είναι ο µεσίτης σε µία διαφορά µεταξύ αγοραστού –  πωλητού; 
  Α. Με τον αγοραστή 
 Β. Με τον πωλητή 
 Γ. Με κανέναν, είναι ουδέτερος 

 ∆. Συµµετέχει µέχρι της υπογραφής  του συµβολαίου αγοραπωλησίας 
187. Να συντάξετε αγγελία (µέχρι 20 λέξεις). 

Ο υποψήφιος αγοραστής συµφωνεί να αγοράσει το διαµέρισµα 200.000ευρώ αντί της 
προτεινόµενης τιµής 220.000ευρώ. Έχει 100.000ευρώ µετρητά και ψάχνει τράπεζα να τον 
δανειοδοτήσει µε τα υπόλοιπα. Ποιες είναι οι ενέργειες του µεσίτη; Να τις αριθµήσετε µε σειρά 
προτεραιότητας. 
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