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1.Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος(Job Profile) 
 

Α. Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ.  «ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει 
πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί 
και  να στελεχώσει οποιασδήποτε µορφής και µεγέθους εµπορική επιχείρηση. 

  Ο Ειδικός Εµπορικών Επιχειρήσεων είναι κάτοχος των συγχρόνων µεθόδων, τεχνικών 
καθώς και των γνώσεων που απαιτούνται για την ίδρυση, την οργάνωση και τη διοίκηση µιας Εµπορικής 
Επιχείρησης. 

  Οι  οικονοµικές του γνώσεις, οι γνώσεις γενικής φορολογικής και µηχανογραφηµένης 
λογιστικής και Η/Υ τον καθιστούν ικανό στο να µπορεί να στελεχώνει τις οικονοµικές υπηρεσίες κάθε 
εµπορικής επιχείρησης και να συµβάλει στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. Οι άρτιες εµπορικές του 
γνώσεις, τον καθιστούν ικανό στο να στελεχώσει τις πωλήσεις και το marketing  µε αξιώσεις. Η τριβή του 
πάνω στα αντικείµενα σύναψης συµβάσεων, συµφωνιών, πιστοποίησης ποιότητας, καθώς και η βαθιά 
γνώση και ενηµέρωση για το ∆ιεθνές Εµπορικό Περιβάλλον, συµβάλλουν στο να χαρακτηρίζεται ως 
στέλεχος απαραίτητο για κάθε εµπορική επιχείρηση αφού µπορεί να καλύψει ολόκληρο το φάσµα των 
λειτουργιών της επιχείρησης. 

Β. Οι κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες (DUTIES) που εκτελεί είναι οι παρακάτω : 
 Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων για την εγκατάσταση, την ίδρυση, την οργάνωση και 
διοίκηση οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης. 

 Συµµετοχή στη λήψη των οικονοµικών αποφάσεων και στη συλλογή  και επεξεργασία των 
στοιχείων που απαιτούνται γι΄ αυτές. 

 Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του µίγµατος marketing. 
 Συµµετοχή στην οργάνωση, διοίκηση των πωλήσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών και 
τεχνικών των πωλήσεων. 

 Συµµετοχή στις αποφάσεις για την οργάνωση του χώρου, την τοποθέτηση προϊόντων 
(εφαρµογή του Merchandising) µε απαραίτητη γνώση των διαδικασιών και προτύπων, 
διασφάλισης της ποιότητας. 

 Συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών από το ∆ιεθνές και το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Περιβάλλον και εκτίµηση των τάσεων που επικρατούν. 

 Συµµετοχή στις διαδικασίες σύναψης κατάρτισης συµβάσεων και εµπορικών συµφωνιών. 
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2.Ανάλυση  επαγγελµατικών δραστηριοτήτων  (Task Analysis) 
 

2.1 Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων για την εγκατάσταση , την ίδρυση, την οργάνωση και 
διοίκηση οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης. 
• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες ίδρυσης. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης . 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες συντονισµού και ελέγχου της εφαρµογής των παραπάνω 

πλάνων. 
2.2 Συµµετοχή στη λήψη των οικονοµικών αποφάσεων και στη συλλογή και επεξεργασία των 

στοιχείων που απαιτούνται γι΄ αυτές. 
• Συλλογή, επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων, πληροφοριών. 
• Εφαρµογή Η/Υ. 
• Εφαρµογή στατιστικών, µαθηµατικών µεθόδων. 
• Επεξεργασία και απεικόνιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. 

2.3 Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του µίγµατος marketing. 
• Συγκεντρώνει , επεξεργάζεται στοιχεία για  προϊόν, τιµή, προώθηση, διανοµή.  
• Πραγµατοποιεί έρευνα marketing.  
• Μελετά την καταναλωτική συµπεριφορά. 
• Μελετά και αναλύει την αγορά. 
• Μελετά και αναλύει το µίκρο και µακροπεριβάλλον της επιχείρησης. 
• Συµµετέχει στη δηµιουργία της κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής. 

2.4 Συµµετοχή στην οργάνωση, διοίκηση των πωλήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και τεχνικών των πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην οργάνωση της ∆ιεύθυνσης Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην επάνδρωση του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην εποπτεία του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην αξιολόγηση του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στον καθορισµό των στόχων των πωλήσεων. 
• Αναπτύσσει και επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των πωλητών, 

εφαρµόζοντας τις σύγχρονες τεχνικές. 
2.5 Συµµετοχή στις αποφάσεις για την οργάνωση του χώρου, την τοποθέτηση προϊόντων, 

εφαρµογή του merchandising µε απαραίτητη γνώση των διαδικασιών και προτύπων 
διασφάλισης ποιότητας. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης του χώρου. 
• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την τοποθέτηση στο ράφι. 
• Αναπτύσσει και εφαρµόζει το merchandising . 
• Ενηµερώνεται και αναπτύσσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. 
• Φροντίζει για την αναγνωρισιµότητα των προϊόντων. 

2.6 Συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών από το ∆ιεθνές και το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Περιβάλλον και εκτίµηση των τάσεων που επικρατούν. 
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• Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από Ευρωπαϊκή ΄Ένωση. 
• Συλλογή και ανάλυση στοιχείων από ∆ιεθνές Εµπορικό Περιβάλλον. 
• Μελέτη διµερών διακρατικών συµφωνιών. 
• Μελέτη αποφάσεων GATT, OOSA, ∆.Ν.Τ. 

2.7 Συµµετοχή στις διαδικασίες σύναψης και κατάρτισης συµβάσεων και εµπορικών 
συµφωνιών. 
• Συµµετέχει στη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 
• Συµµετέχει στην κατάρτιση εµπορικών συµβάσεων. 
• Συµµετέχει στη σύναψη εµπορικών συµφωνιών. 
• Εφαρµόζει τις κατάλληλες τεχνικές συναλλαγών. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Εµπορικών Επιχειρήσεων 

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 Ειδικός Εµπορικών Επιχειρήσεων 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. 

 
 
1. Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων για την εγκατάσταση , την ίδρυση, την οργάνωση και 

διοίκηση οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης. 
• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες ίδρυσης. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης . 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες συντονισµού και ελέγχου της εφαρµογής των παραπάνω 

πλάνων. 
2.  Συµµετοχή στη λήψη των οικονοµικών αποφάσεων και στη συλλογή και επεξεργασία των 
στοιχείων που απαιτούνται γι΄ αυτές. 

• Συλλογή, επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων, πληροφοριών. 
• Εφαρµογή Η/Υ. 
• Εφαρµογή στατιστικών, µαθηµατικών µεθόδων. 
• Επεξεργασία και απεικόνιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. 

 
3.  Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του µίγµατος marketing. 

• Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται στοιχεία για  προϊόν, τιµή, προώθηση, διανοµή.  
• Πραγµατοποιεί έρευνα marketing.  
• Μελετά την καταναλωτική συµπεριφορά. 
• Μελετά και αναλύει την αγορά. 
• Μελετά και αναλύει το µίκρο και µακροπεριβάλλον της επιχείρησης. 
• Συµµετέχει στη δηµιουργία της κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής. 

 
4.  Συµµετοχή στην οργάνωση, διοίκηση των πωλήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και τεχνικών των πωλήσεων. 

• Συµµετέχει στην οργάνωση της ∆ιεύθυνσης Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην επάνδρωση του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
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• Συµµετέχει στην εποπτεία του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην αξιολόγηση του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στον καθορισµό των στόχων των πωλήσεων. 
• Αναπτύσσει και επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των πωλητών, 

εφαρµόζοντας τις σύγχρονες τεχνικές. 
 
5.  Συµµετοχή στις αποφάσεις για την οργάνωση του χώρου, την τοποθέτηση προϊόντων, 
εφαρµογή του merchandising  µε απαραίτητη γνώση των διαδικασιών και προτύπων 
διασφάλισης ποιότητας. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης του χώρου. 
• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την τοποθέτηση στο ράφι. 
• Αναπτύσσει και εφαρµόζει το merchandising . 
• Ενηµερώνεται και αναπτύσσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. 
• Φροντίζει για την αναγνωρισιµότητα των προϊόντων. 

 
6.  Συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών από το ∆ιεθνές και το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Περιβάλλον και εκτίµηση των τάσεων που επικρατούν. 

• Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
• Συλλογή και ανάλυση στοιχείων από ∆ιεθνές Εµπορικό Περιβάλλον. 
• Μελέτη διµερών διακρατικών συµφωνιών. 
• Μελέτη αποφάσεων GATT, OOSA, ∆.Ν.Τ. 

 
7.  Συµµετοχή στις διαδικασίες σύναψης και κατάρτισης συµβάσεων και εµπορικών 
συµφωνιών. 

• Συµµετέχει στη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 
• Συµµετέχει στην κατάρτιση εµπορικών συµβάσεων. 
• Συµµετέχει στη σύναψη εµπορικών συµφωνιών. 
• Εφαρµόζει τις κατάλληλες τεχνικές συναλλαγών. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 10 από 21 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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 Ειδικός Εµπορικών Επιχειρήσεων, 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. 

 
1.  Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων για την εγκατάσταση , την ίδρυση, την οργάνωση και 
διοίκηση οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης. 

• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες ίδρυσης. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης . 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες συντονισµού και ελέγχου της εφαρµογής των παραπάνω 

πλάνων. 
 
2.  Συµµετοχή στη λήψη των οικονοµικών αποφάσεων και στη συλλογή και επεξεργασία των 
στοιχείων που απαιτούνται γι΄ αυτές. 

• Συλλογή, επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων, πληροφοριών. 
• Εφαρµογή Η/Υ. 
• Εφαρµογή στατιστικών, µαθηµατικών µεθόδων. 
• Επεξεργασία και απεικόνιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. 

 
3.  Συµµετοχή στις διαδικασίες εφαρµογής του µίγµατος marketing. 

• Συγκεντρώνει , επεξεργάζεται στοιχεία για το προϊόν, τιµή, προώθηση, διανοµή.  
• Πραγµατοποιεί έρευνα marketing.  
• Μελετά την καταναλωτική συµπεριφορά. 
• Μελετά και αναλύει την αγορά. 
• Μελετά και αναλύει το µίκρο και µακροπεριβάλλον της επιχείρησης. 
• Συµµετέχει στη δηµιουργία της κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής. 

 
4.  Συµµετοχή στην οργάνωση, διοίκηση των πωλήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και τεχνικών των πωλήσεων. 

• Συµµετέχει στην οργάνωση της ∆ιεύθυνσης Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην επάνδρωση του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην εποπτεία του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στην αξιολόγηση του ∆ικτύου Πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στον καθορισµό των στόχων των πωλήσεων. 
• Αναπτύσσει και επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων. 
• Συµµετέχει στα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των πωλητών, 

εφαρµόζοντας τις σύγχρονες τεχνικές. 
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5.  Συµµετοχή στις αποφάσεις για την οργάνωση του χώρου, την τοποθέτηση προϊόντων, 
εφαρµογή του merchandising  µε απαραίτητη γνώση των διαδικασιών και προτύπων 
διασφάλισης ποιότητας. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης του χώρου. 
• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την τοποθέτηση στο ράφι. 
• Αναπτύσσει και εφαρµόζει το merchandising . 
• Ενηµερώνεται και αναπτύσσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. 
• Φροντίζει για την αναγνωρισιµότητα των προϊόντων. 

 
6.  Συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών από το ∆ιεθνές και το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Περιβάλλον και εκτίµηση των τάσεων που επικρατούν. 

• Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
• Συλλογή και ανάλυση στοιχείων από ∆ιεθνές Εµπορικό Περιβάλλον. 
• Μελέτη διµερών διακρατικών συµφωνιών. 
• Μελέτη αποφάσεων GATT, OOSA, ∆.Ν.Τ. 

 
7.  Συµµετοχή στις διαδικασίες σύναψης και κατάρτισης συµβάσεων και   εµπορικών 
συµφωνιών. 
• Συµµετέχει στη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 
• Συµµετέχει στην κατάρτιση εµπορικών συµβάσεων. 
• Συµµετέχει στη σύναψη εµπορικών συµφωνιών. 
• Εφαρµόζει τις κατάλληλες τεχνικές συναλλαγών. 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α 1) 
 

1. Τι είναι  εµπορική επιχείρηση;  
2. Ποιος είναι ο ρόλος της εµπορικής επιχείρησης στη σύγχρονη οικονοµία;  
3. Ποια είναι η διάκριση των εµπορικών επιχειρήσεων;  
4. Τι είναι τυπική και τι άτυπη οργάνωση;  
5. Τι γνωρίζετε για τη διοικητική σχάρα;  
6. Ποιες είναι οι συνηθισµένες µέθοδοι επικοινωνίας, πού χρησιµοποιούνται στις οργανώσεις;   
7. Ποια είναι η έννοια του ειδικού περιβάλλοντος της επιχείρησης  και  ποια στοιχεία το απαρτίζουν;  
8. Τι γνωρίζετε για το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της επιχείρησης και  ποια στοιχεία το απαρτίζουν;  
9. Βασικές αρχές της ∆ιοίκησης.  
10. Ποιοι είναι οι παράγοντες ανάπτυξης των πολυεθνικών επιχειρήσεων;  
11. Τι είναι η οργάνωση εργασίας και πώς συµβάλλει στη λειτουργία της επιχείρησης;  
12. Ποιοι  είναι οι θεσµοί του λιανικού εµπορίου, ανάλογα µε την ιδιοκτησία;  
13. Ποιοι είναι οι θεσµοί του λιανικού εµπορίου, ανάλογα µε το είδος της εµπορίας;  
14. Χαρακτηριστικά αλυσίδας καταστηµάτων.  
15. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των µεγάλων επιχειρήσεων;  
16. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και  ποια τα µειονεκτήµατα των µικρών επιχειρήσεων;         
17. Γιατί είναι αναγκαίος ο προγραµµατισµός;  
18. Ποιες είναι οι φάσεις του προγραµµατισµού;  
19. Αναλύστε τα στάδια λήψης των αποφάσεων.  
20. Πώς αξιολογείται το υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης;  
21. Ποια είναι τα εµπόδια της αποτελεσµατικής επικοινωνίας;  
22. Τι γνωρίζετε για τις φάσεις της διαδικασίας του ελέγχου;  
23. Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη (Managers);   
24. Αναφερθείτε συνοπτικά στην έννοια της ∆ιοίκησης βάσει στόχων (Μ.Β.Ο.) 
25. Τι είναι ηγεσία και ποια τα χαρακτηριστικά του ηγέτη;  
26. Ποιες είναι οι γενικές αρχές δικαιοπραξιών; Να τις αναλύσετε συνοπτικά.  
27. 27.Η έννοια της πώλησης και  τα δικαιώµατα του πωλητή και  του αγοραστή.  
28. FRANCHISING : έννοια, δικαιώµατα και  υποχρεώσεις των FRANCHISOR  και  FRANCHISEE.  
29. Αναφερθείτε στα στάδια επιλογής του προσωπικού.  
30. Μίσθωση πράγµατος, έννοια,  ποια  τα δικαιώµατα του µισθωτή  και ποια  του εκµισθωτή.  
31. Εγγύηση: έννοια - σύσταση - δικαιώµατα.  
32. Έννοια της κυριότητας και πώς αποκτάται  : 

α. για τα κινητά 
β. για τα ακίνητα   

33. Έννοια ενέχυρου και σύσταση.  
34. Υποθήκη: έννοια και σύσταση.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α 2) 
 

1. ∆ιάκριση του «ενεργητικού» και του «παθητικού».  
2. Τι είναι η απογραφή και  ποια τα είδη της;  
3. Τι είναι το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ και πώς τηρείται ;  
4. Τι είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ και ποια  η χρήση του ;  
5. Ποιοι είναι οι Λογαριασµοί του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ;  
6. Ποιοι είναι οι Λογαριασµοί του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ;  
7. Ποιοι είναι οι Λογαριασµοί  ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ;  
8. Ε.Γ.Λ.Σ., ποιοι είναι οι σκοποί του ;  
9. Πόσο σηµαντική είναι η ΟΝ - LINE ενηµέρωση των Λογιστικών αρχείων ;  
10. Τι ονοµάζεται ονοµαστική και τι παρούσα αξία συναλλαγµατικής;  
11. Τι είναι ράντες και πώς αυτές κατατάσσονται ;  
12. Να υπολογίσετε το Τελικό Κεφάλαιο Κn για Κεφάλαιο Κ που εσείς θα δώσετε, όταν  n =  2 έτη  και  

i  = 0,08 µε ετήσιο ανατοκισµό.  
13. Ποιο είναι το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης αγαθών και πότε αυτό εκδίδεται ;  
14. Πότε εκδίδεται ∆ελτίο Αποστολής και πότε Τιµολόγιο Πώλησης ;  
15. Ποια στοιχεία περιέχει το ∆ελτίο Αποστολής ;  
16. Ποια στοιχεία περιέχει το Τιµολόγιο ;  
17. Τι στοιχείο θα εκδώσει η επιχείρηση, όταν αγοράζει εµπορεύµατα από τρίτο και τι στοιχείο θα 

εκδώσει στην περίπτωση που η επιχείρηση πουλάει προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές 
(καταναλωτικά προϊόντα) ;  

18. Πότε εκδίδεται το τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ;  
19. Ποιους συντελεστές Φ.Π.Α. γνωρίζετε ;  
20. Πότε γίνεται η ενηµέρωση των βιβλίων και πότε των στοιχείων ;  
21. Υποχρεούται ο εργοδότης να παραδίδει βεβαίωση αποδοχών στον εργαζόµενο και µέχρι πότε ;  
22. Τι γνωρίζετε για τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζοµένου για υπάλληλο εµπορικής 

επιχείρησης (ποσοστά) ;   
23. Ποια είναι η έννοια της περιουσίας της επιχείρησης και ποιες οι διακρίσεις της;  
24. Τι είναι ο ισολογισµός; Να δώσετε ένα υπόδειγµα µε δικά σας στοιχεία και νούµερα.  
25. Τι είναι το Ισοζύγιο; Ποια είναι τα είδη του και πότε συντάσσεται ;  
26. Ποια είναι η ∆ιάρθρωση των Λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ.; 
27. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην αναγκαιότητα της Μηχανογραφηµένης Λογιστικής ;  
28. Ποιος είναι ο χρόνος Μηχανογραφικής ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων µε 

βάση του Κ.Β.Σ.;  
29. Ποια είναι η αρχική , η παρούσα και η τελική αξία της ράντας ;  
30. Ποιες είναι οι κατηγορίες των Λογιστικών βιβλίων και ποια είναι τα κριτήρια ένταξης σε καθεµιά 

από αυτές ;  
31. Πού υποβάλλεται η δήλωση έναρξης εργασιών µιας επιχείρησης και ποια δικαιολογητικά 

χρειάζονται ;  
32. Αναφέρετε 3 είδη θεωρηµένων στοιχείων και 3 είδη µη θεωρηµένων.  
33. Βιβλιοπώλης αγόρασε ένα βιβλίο αντί 3.240 δρχ. (αξία + ΦΠΑ) και θα το πουλήσει µε κέρδος 

20%. Να υπολογίσετε την τιµή πώλησης του βιβλίου.  
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34. Ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδήµατος ;  
35. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αυτών που κάνουν παρακράτηση φόρου, πότε και πώς αποδίδεται ο 

φόρος;  
36. Πώς φορολογείται το εισόδηµα από Ατοµική Επιχείρηση ;  
37. Τι είναι οι Αποσβέσεις; Να δώσετε ένα παράδειγµα Απόσβεσης Παγίου στοιχείου, χωρίς 

υπολειµµατική αξία µε διάρκεια ζωής 8 έτη για το πρώτο χρόνο µε σταθερή µέθοδο. (Να γίνει η 
εγγραφή και να ενηµερώσετε τους σχετικούς λογαριασµούς).  

38. Ποιες είναι οι µέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων; Περιγράψτε τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα της καθεµιάς.  

39. Πώς γίνεται η φορολόγηση των κερδών της Ε.Π.Ε. ;  
40. Πώς φορολογούνται τα κέρδη της Ο.Ε. ;  
41. Πώς γίνεται η διάθεση των κερδών της Α.Ε. ;  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α 3) 
 

1. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της τµηµατοποίησης της αγοράς ; 
2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υφίστανται για να είναι αποτελεσµατική η τµηµατοποίηση της 

αγοράς;  
3. Ποια είναι τα δηµογραφικά κριτήρια τµηµατοποίησης της αγοράς ;  
4. Ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει το “µη διαφοροποιηµένο  marketing” ;  
5. Σε  ποια κριτήρια στηρίζεται η επιλογή της µεθόδου τµηµατοποίησης της αγοράς ;  
6. Ποιοι λόγοι κάνουν αναγκαία τη συσκευασία ;  
7. Τι γνωρίζετε για την τεχνολογική συσκευασία ;  
8. Ποια είναι η σηµασία του σήµατος για τον καταναλωτή ;  
9. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού σήµατος ;  
10. Τι γνωρίζετε για την πολιτική τιµολόγησης, ανάλογα µε τον ανταγωνισµό;  
11. Ποιος ο ρόλος των εµπορικών εκθέσεων στο διεθνές marketing ;  
12. Το stock  µιας επιχείρησης και η σηµασία του.  
13. Τι είναι η ετικέτα ενός προϊόντος ;  
14. Ποιες είναι η ιδιότητες των αναγκών ;  
15. Τι είναι συνάλλαγµα και τι συναλλαγµατική ισοτιµία;  
16. Αναφερθείτε στο ισοζύγιο διεθνών πληρωµών.  
17. Ποια είναι τα διαφηµιστικά µέσα ;  
18. Ποιοι είναι οι συντελεστές της διαφήµισης;  
19. Ποιες διαφορές υπάρχουν µεταξύ διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων ;  
20. Τι επιδιώκουν οι δηµόσιες σχέσεις µε τη χρησιµοποίηση του τύπου και των εκδόσεων;  
21. Ποιοι είναι οι ουσιώδεις κανόνες της προφορικής επικοινωνίας ;  
22. Πότε και πού είναι απαραίτητη η χορηγία ;  
23. Τι γνωρίζετε για το δελτίο τύπου ;  
24. Ποια στοιχεία  περιλαµβάνει ο προϋπολογισµός δηµοσίων σχέσεων ; 
25. Ποια στοιχεία αποτελούν το µίγµα marketing ;  
26. Αναφερθείτε στον καταναλωτισµό σε σχέση µε το marketing.  
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27. Τι γνωρίζετε για τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος ;  
28. Ποια χαρακτηριστικά προσδιορίζουν το στάδιο της “ανάπτυξης, του κύκλου ζωής του προϊόντος” ;  
29. Αναφερθείτε συνοπτικά στη διαδικασία δηµιουργίας ενός νέου προϊόντος .  
30. Ποιοι είναι οι λόγοι αποτυχίας ενός νέου προϊόντος ;  
31. Ποια είναι η φύση των δικτύων διανοµής ;  
32. Ποιοι είναι οι συνηθισµένοι στόχοι της τιµολόγησης ;  
33. Αναφέρετε επιγραµµατικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιµή ενός προϊόντος.  
34. Ποιες κατηγορίες αγορών περιλαµβάνει η βιοµηχανική αγορά ;  
35. Πώς, κυρίως, προωθούνται οι πωλήσεις σε επίπεδο βιοµηχανικού marketing ;  
36. Πώς αξιολογείται και επιλέγεται ο τελικός προµηθευτής ;  
37. Ποια είναι τα στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε επίπεδο διεθνούς marketing;  
38. Ποια αναγκαιότητα υπαγορεύει την ύπαρξη του συστήµατος πληροφοριών marketing;  
39. Ποιοι τοµείς αναλύονται και µελετώνται, κατά την έρευνα αγοράς ;  
40. Τι γνωρίζετε για την έρευνα των µέσων διαφήµισης ;  
41. Ποια στάδια ακολουθεί η έρευνα της συµπεριφοράς καταναλωτή ;  
42. Με τι ασχολείται η έρευνα ανάπτυξης νέων προϊόντων ;  
43. Πώς καθορίζεται το πρόβληµα ή ο αντικειµενικός σκοπός της έρευνας ;  
44. Ποιες µορφές χονδρεµπορίου γνωρίζετε ;  
45. Αναφερθείτε στους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης.  
46. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πλήρους ανταγωνισµού;  
47. Αναφερθείτε στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων στο ολιγοπώλιο.  
48. Πώς εξελίχθηκε µεταπολεµικά η σύνθεση του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην Ελλάδα ;  
49. Ποια είναι τα είδη της διαφήµισης ;  
50. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων;  
51. Τι είναι το “PRE TEST”  και τι το “POST TEST” στη διαφήµιση;  
52. Ποια είναι η σπουδαιότητα της διαφήµισης για τις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων;  
53. Ποιος είναι ο ρόλος του ∆ηµιουργικού στη διαφήµιση ;  
54. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στη διαφήµιση ;  
55. Αναφερθείτε στη διαφηµιστική δεοντολογία.  
56. Αναφέρετε τις βασικές αρχές ενός σωστού µηνύµατος επικοινωνίας.  
57. Ποια µέσα του προφορικού λόγου χρησιµοποιούνται στις δηµόσιες σχέσεις ;  
58. Ποιοι παράγοντες εξετάζονται κατά την επιλογή των µέσων των δηµοσίων σχέσεων ;  
59. Ποια σηµεία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα σε µια συνέντευξη τύπου ;  
60. Ποιες είναι οι κυριότερες εκδηλώσεις που χρησιµοποιούνται στις δηµόσιες σχέσεις ;  
61. Τι είναι διάλεξη και σε τι διακρίνεται ;  
62. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή του καναλιού διανοµής ;  
63. Πώς επηρεάζει ο κύκλος των οικονοµικών συγκυριών τη στρατηγική τιµολόγησης ;  
64. Τι περιλαµβάνει το µίγµα marketing στο marketing υπηρεσιών ;  
65. Ποιοι παράγοντες του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος της αγοράς του εξωτερικού επηρεάζουν 

την εξαγωγική επιχείρηση ;  
66. Από  ποια στάδια αποτελείται ο σχεδιασµός µιας διεθνούς διαφηµιστικής καµπάνιας;  
67. Αναφέρετε επιγραµµατικά τα υποσυστήµατα πληροφοριών markteting.  
68. Ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος εξετάζονται στα πλαίσια της έρευνας των δικτύων διάθεσης 

των προϊόντων ; 
69. Τι περιλαµβάνει η έρευνα της οικονοµικής κατάστασης και της ευθύνης της εταιρείας;  
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70. Πώς προσδιορίζεται η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας σε µια ελεύθερη αγορά;  ∆ώστε 
παράδειγµα.  

71. Πώς καταστρώνεται η στρατηγική για τη δηµιουργία του διαφηµιστικού µηνύµατος ;  
72. Τι είναι η κοινή γνώµη και ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν στη µεταβολή των απόψεων;  
73. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση ενός συνεδρίου ;  
74. Τι θα πρέπει να ελέγχεται σε ένα πρόγραµµα δηµοσίων σχέσεων ;  
75. Τι γνωρίζετε για το ηλεκτρονικό εµπόριο ;  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α 4) 
 

1. Τι γνωρίζετε για το κλείσιµο ραντεβού ;   
2. Ποια είναι τα κίνητρα των πωλητών;  
3. Πόσο φίλοι πρέπει να  είµαστε µε τους πελάτες ;  
4. Τι είναι το λιανεµπόριο και  ποια η σπουδαιότητά του;   
5. Ποιοι είναι οι τύποι λιανοπωλητών ;  
6. Ποια είναι η σπουδαιότητα του χονδρεµπορίου;  
7. Ποιες είναι οι  διαφορές µεταξύ χονδρέµπορου και λιανοπωλητή;  
8. Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή πωλήσεων;  
9. Ποιους τύπους - κατηγορίες πωλητών γνωρίζετε;  
10. Πώς προσδιορίζεται ο αριθµός των απαιτούµενων πωλητών ;  
11. ∆ώστε ένα παράδειγµα υπολογισµού του αριθµού των πωλητών που χρειάζεται µια επιχείρηση.  
12. Ποια είναι η δοµή του συστήµατος αµοιβών των πωλητών ;  
13. Τι γνωρίζετε για την αξιολόγηση µε βάση τα ποσοτικά δεδοµένα των πωλήσεων ;  
14. Τι είναι οι εµπορικές εκθέσεις και ποια είναι η σηµασία τους ;  
15. Τι είναι το KARTEX  των πελατών ;  
16. Τι περιµένει ο πελάτης από τον πωλητή για να δεχθεί την πώληση ;  
17. Τι γνωρίζετε για τις συσκέψεις πωλήσεων , πώς και πότε πρέπει να γίνονται ;  
18. Ποια είναι η έννοια της προσωπικής πώλησης και ποιος ο ρόλος του πωλητή ;  
19. Ποιο πρέπει να είναι το PROFILE  ενός πετυχηµένου πωλητή ; 
20. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει το αρχείο του κάθε πελάτη ;  
21. Πώς γίνεται ο εντοπισµός νέων πελατών ;  
22. Ποια είναι τα στοιχεία της σωστής προετοιµασίας του πωλητή ;  
23. Πώς πρέπει να γίνεται η παρουσίαση και η επίδειξη του προϊόντος ;  
24. Τι είναι οι εκθέσεις πωλητών, πότε συντάσσονται και ποια  η  χρησιµότητά τους;  
25. Ποιος είναι ο ρόλος του εσωτερικού και ποιος ο ρόλος του εξωτερικού πωλητή ;  
26. Ποιες κατηγορίες αντιρρήσεων γνωρίζετε ;  
27. Πώς γίνεται η προσέγγιση του πελάτη ;  
28. Τι γνωρίζετε για τη γλώσσα του σώµατος ;  
29. Τι γνωρίζετε για το κλείσιµο της πώλησης ;  
30. Σε  ποια στάδια  - φάσεις της πώλησης, οι πελάτες εγείρουν αντιρρήσεις ;  
31. Πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ανταγωνιστές µας ;  
32. Ποια είναι η σπουδαιότητα της σωστής αντιµετώπισης του πελάτη και τι περιµένει ο πελάτης ;   
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33. Πόσο σπουδαίο είναι το SERVICE after sales ;  
34. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του τόπου εγκατάστασης µιας χονδρεµπορικής επιχείρησης;   
35. ∆ώστε τον ορισµό του merchandising. Ποιοι είναι οι στόχοι του ;  
36. Ποια είναι τα µέσα και ποιες οι τεχνικές του merchandising;  
37. ∆ώστε το οργανόγραµµα µιας εµπορικής εταιρείας.  
38. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία για το γενικό στρατηγικό σχεδιασµό της  επιχείρησης ;  
39. Ποια είναι η φύση της δουλειάς του σύγχρονου πωλητή ;  
40. Τι είναι υποκίνηση και  η σπουδαιότητά της, ιδιαίτερα για το δίκτυο πωλήσεων.  
41. Ποιες είναι οι µέθοδοι πρόβλεψης των πωλήσεων; Να αναφερθείτε συνοπτικά σε καθεµιά από 

αυτές.  
42. Ποιες είναι οι δυσκολίες της αξιολόγησης της απόδοσης των πωλητών;  
43. Τι είναι το Telemarketing  και ποια µέσα χρησιµοποιεί ;  
44. Τι σηµαίνει πολιτική τιµών ;  
45. Πώς γίνεται ο χειρισµός των αντιρρήσεων (τρόποι) ;  
46. Ποιες είναι οι αντιρρήσεις τιµών και πώς γίνεται ο χειρισµός τους ;  
47. Πώς γίνεται ο χειρισµός των παραπόνων του πελάτη ;  
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α 5) 
1. Τι είναι το room service ;  
2. Πώς τοποθετούνται σωστά τα προϊόντα στα ράφια ;  
3. Τι είδους ευχέρεια πρέπει να προσφέρει ο χώρος για την άνετη προµήθεια του πελάτη;  
4. Ποιος είναι ο ρόλος της ταµπέλας της επιχείρησης και της βιτρίνας στην είσοδο του 

καταστήµατος;  
5. Τι είναι το ISO  9000 ;  
6. Tι είναι το ISO  9001 ;  
7. Τι είναι το ISO  9002 ;  
8. Τι είναι το ISO  9003 ;  
9. Τι είναι το ISO  9004 ;  
10. Τι είναι το ISO  9004-1 ;  
11. Ποια η διαφορά της περιφερειακής από την κεντρική αγορά ;  
12. Τι είναι το εµπορικό κέντρο ;  
13. Τι πρέπει να λάβουµε υπόψη µας για τον εξοπλισµό του καταστήµατος µε ράφια ;  
14. Ο ρόλος και η τεχνική του εσωτερικού φωτισµού.  
15. Πόσο απαραίτητα είναι τα ταµπελάκια στα ράφια και ποια η χρησιµότητά τους;  
16. Ποιοι είναι οι τύποι εµπορευµάτων ;  
17. Ποια είναι η  σπουδαιότητα της καλοσχεδιασµένης ροής και διακίνησης πελατών ;  
18. Παίζει ρόλο το ύψος που βρίσκεται το προϊόν πάνω στο ράφι ;  Να αναλυθεί η σχετική τεχνική 

τοποθέτησης.  
19. Πώς γίνεται η αναγνώριση ενός εµπορεύµατος και  ποια στοιχεία εξετάζουµε ;  
20. Ποια είναι τα προϊόντα πρωτογενούς και  ποια τα προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής;  
21. Τι είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης και ποιος ο ρόλος του και οι αρµοδιότητές του ;  
22. Τι ονοµάζουµε ποιότητα και τι ολική ποιότητα ;  
23. Τι είναι η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.) ;  
24. Πώς επιλέγουµε τη θέση και το χώρο εγκατάστασης µιας λιανεµπορικής επιχείρησης;  



  

 
 

 
 

Σελίδα 19 από 21 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

25. Τι είναι τα Barcodes ; Ποια η χρησιµότητά τους και πώς αναλύονται τα 13 ψηφία τους ;  
26. Ποια είναι τα τρία συστήµατα ποιοτικού ελέγχου (συνοπτική αναφορά) ;  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α 6) 
1. Τι είναι η αξία  F.O.B. ;  
2. Τι είναι η αξία  C.Ι.F. ;  
3. Ποιες είναι οι συνέπειες για το εµπόριο από την κατάργηση των φυσικών και φορολογικών 

συνόρων στην Ευρώπη ;  
4. Τι είναι το ισοζύγιο πληρωµών και  ποια επί µέρους ισοζύγια το απαρτίζουν ;  
5. Τι γνωρίζετε για την GATT και  ποια ζητήµατα ρυθµίζει ;  
6. Τι εννοούµε µε τον τίτλο “όροι εµπορίου” ;  
7. Ποιοι παράγοντες συντελούν στην ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου ;  
8. Ποιες ωφέλειες έχει µια χώρα - οικονοµία από την ανάπτυξη του ∆ιεθνούς Εµπορίου ;  
9. Τι είναι το εµπορικό ισοζύγιο και τι µας δείχνε η µελέτη του;  
10. Τι είναι ο ΟΟΣΑ ;  
11. Τι είναι το ∆.Ν.Τ. ;  
12. Αναφερθείτε στους δυσµενείς παράγοντες για το διεθνές εµπόριο.  
13. Ποια η σηµασία και ο ρόλος των χρηµατιστηρίων ;  
14. Τι είναι οι συνασπισµοί  των  επιχειρήσεων και σε ποιους οικονοµικούς τύπους διακρίνονται ;  
15. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πολυεθνικών επιχειρήσεων ;  
16. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ελευθέρων ζωνών ;  
17. Ποια διοικητικά µέτρα παρέµβασης στο διεθνές εµπόριο γνωρίζετε ;  
18. Ποια επιχειρήµατα µπορείτε να επικαλεστείτε κατά του προστατευτισµού ;  
19. Ποιες είναι οι απόψεις υπέρ της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας;  
20. Ποια είναι τα πέντε (5) θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι τα δύο (2) 

Συµβουλευτικά όργανα ;  
21. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται ο καθορισµός των τιµών στο διεθνές εµπόριο ;  
22. Τι γνωρίζετε για τις πολυµερείς εµπορικές διεθνείς συµβάσεις ;  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α 7) 
1. Ποιες είναι οι εργασίες  των τραπεζών ;  
2. Ποιες είναι οι µορφές χρηµατοδότησης των εµπορικών επιχειρήσεων ;  
3. Τι γνωρίζετε για τις έξυπνες κάρτες (SMART CARDS) ; 
4. Αναφέρετε τραπεζικά προϊόντα - υπηρεσίες.  
5. Τι γνωρίζετε για τις συναλλαγές από το σπίτι (HOME BANKING);  
6. Τι γνωρίζετε για τα CORPORATE TERMINALS ;  
7. Ποια άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, εκτός από τις τράπεζες, γνωρίζετε ;  
8. Τι είναι η νοµισµατική ισοτιµία και τι η υποτίµηση ; 
9. Ποιος είναι ο ρόλος των Επαγγελµατικών Επιµελητηρίων ;  
10. ∆ιαφορές µεταξύ γραµµατίου και  τραπεζικής επιταγής.  
11. Τι θεωρείται σήµα και  ποια  στοιχεία µπορούν να το αποτελέσουν ;  
12. Τι γνωρίζετε για την εµπορική επωνυµία ;  
13. Ποιες ειδικές περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού προβλέπονται από το Νόµο ;  
14. Ποια στοιχεία περιέχει η τραπεζική επιταγή ;  
15. Τι είναι η σύµβαση εργασίας ;  
16. Ποιος θεωρείται εργοδότης ;  
17. Πότε χορηγείται η κανονική άδεια και µε ποιες προϋποθέσεις είναι ; 



  

 
 

 
 

Σελίδα 21 από 21 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

18. Τι θεωρείται εργατικό ατύχηµα ;  
19. Ποια είναι η διάρκεια της άδειας των µισθωτών, όταν εργάζονται σε πενθήµερη βάση και σε ποια 

περίπτωση εξαήµερης απασχόλησης εβδοµαδιαίως ;  
20. Είναι υποχρεωτική η χορήγηση κανονικής άδειας; Στην περίπτωση που δε χορηγηθεί από 

υπαιτιότητα της επιχείρησης τι δικαιούται ο εργαζόµενος ;  
21. Πόση είναι η άδεια κύησης και λοχείας ;  
22. Ποιος ο σκοπός των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ;  
23. Επιτρέπεται η απόλυση υπαλλήλου µισθωτού που βρίσκεται σε κύηση ;  
24. Πότε µια απόλυση θεωρείται καταχρηστική ;  
25. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης ∆ώρου Πάσχα ;  
26. Ποιες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του Επιδόµατος Αδείας ;  
27. Πότε ένας εργαζόµενος δικαιούται αποζηµίωσης ;  
28. Τι σηµαίνει εµπορική αλληλογραφία ;  
29. Ποια είναι η σηµασία της εµπορικής αλληλογραφίας ;  
30. Μορφές εµπορικών επιστολών.  
31. Ποια είναι τα κριτήρια χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης από µια τράπεζα ;  
32. Ποια είναι η έννοια του εµπόρου και πώς αποκτάται η εµπορική ιδιότητα ;  
33. Ποια είναι τα είδη των εµπορικών βιβλίων (υποχρεωτικά και προαιρετικά) ;  
34. Αναφερθείτε στους γενικούς όρους σύστασης της εµπορικής εταιρείας.  
35. Ποια είναι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εταίρων στην οµόρρυθµη εταιρεία;  
36. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά το καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας ; 
37. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ;  
38. Ποιοι είναι οι τρόποι λύσης σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ;  
39. Τι είναι Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και ποιο το περιεχόµενό της ; 
40. Ποιες είναι οι διακρίσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ;  
41. Τι αποζηµίωση δικαιούται ένας Ιδιωτικός Υπάλληλος, µισθωτός, µε σύµβαση αορίστου χρόνου, 

που απολύεται µετά από 5 έτη συνεχούς εργασίας;  
42. Τι είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, πού ανήκει και ποιος ο σκοπός της ;  
43. Πώς συντάσσεται µια εµπορική επιστολή ; 
44. Ποια στοιχεία αποτελούν το µέρος του κυρίως κειµένου της εµπορικής επιστολής ;  
45. Τι γνωρίζετε για το ύφος της εµπορικής επιστολής ;  
46. Τι γνωρίζετε για τη δοµή και τη µορφή µιας σύµβασης ;  
47. Ποιες µορφές συµβάσεων γνωρίζετε ;  
48. Σύµφωνα µε το Νόµο 1568/85 και την Οδηγία 89/391 Ε.Ε. ο εργοδότης έχει την ευθύνη για την 

ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων στην επιχείρησή του. Να αναφέρετε ποιες είναι οι 
γενικές υποχρεώσεις του εργοδότη.  

49. Να δώσετε ένα υπόδειγµα εµπορικής επιστολής.  
50. Ο χονδρέµπορος “Ω” προµηθευτής της µεγάλης αλυσίδας SUPER MARKETS “Y” δέχεται 

επιστολή - παράπονο, ότι η εκτέλεση της παραγγελίας της είναι πληµµελής και οι τιµές των ειδών 
είναι υψηλότερες από εκείνες που ο “Ω” δίνει σε ανταγωνιστές της Αλυσίδας. Να συντάξετε την 
απαντητική επιστολή προς την Αλυσίδα για λογαριασµό του χονδρέµπορου “Ω”. 

51. Ποιες είναι οι αρχές που πρέπει να διέπουν τις συµβάσεις ;  
52. Ποια είναι η διαδικασία κατάρτισης µιας σύµβασης ;  
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