
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ  
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-210704 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε 
ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ 

πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3  

Αςκιςεισ Πράξθσ 2  

ΤΝΟΛΟ 5 5 
   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

Ειδικοφ Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210704_Per_Organwsh-k-

Dioikhsh-Pwlhsewn.pdf 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ην Πιαίζην 

Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Χώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β 

Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 
1. ΓΝΩΗ: Οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ διδάςκονται με επάρκεια τον ρόλο των πωλιςεων ςτο 
γενικότερο μίγμα μάρκετινγκ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν και να περιγράφουν επαρκϊσ 
τα ςτοιχεία τα αναφερόμενα ςε ενζργειεσπωλιςεων. 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Κατανοοφν τισ λειτουργίεσ του τμιματοσ πωλιςεων και είναι ςε κζςθ να 
διακρίνουν τισ διαφορζσ από τισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μποροφν να ςυνδυάςουν μεκόδουσ πρόβλεψθσ και να εξετάςουν τισ δυνατότθτεσ 
πωλιςεων. 

4. ΑΝΑΛΤΗ: Μποροφν με αναλυτικό τρόπο να κατανοιςουν τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και να 
ςχεδιάςουν τθν οργανωτικι δομι ενόσ τμιματοσ πωλιςεων.  

5. ΤΝΘΕΗ: Μποροφν να δθμιουργοφν κίνθτρα, προγράμματα εκπαίδευςθσ, ςτελζχωςθ του 
τμιματοσ και να αναδιοργανϊςουν ζνα τμιμα πωλιςεων. 



6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Μποροφν να αξιολογιςουν και να μετριςουν τθν ςυνολικι προςπάκεια ςε ζνα 
τμιμα πωλιςεων. 

 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και 

των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό Μέροσ Μαθήματοσ 
 
 1. Ειςαγωγι ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Πωλιςεων.  
 2. Ο κακοριςμόσ των ρόλων του διευκυντι πωλιςεων και των πωλθτϊν.  
 3. Ο ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικισ και προχπολογιςμόσ.  
 4. Η οργάνωςθ του προςωπικοφ πωλιςεων.  
 5. Εκτίμθςθ δυνατοτιτων και προβλζψεισ πωλιςεων.  
 6. Αναηιτθςθ και επιλογι των πωλθτϊν.  
 7. Η εκπαίδευςθ των πωλθτϊν.  
 8. Η δθμιουργία κινιτρων.  
 9. Αποηθμίωςθ των πωλθτϊν.  
10.χεδιαςμόσ περιοχϊν πωλιςεων.  
11.Κακοριςμόσ των μζτρων αποδοτικότθτασ.  
12.Εκτίμθςθ και ζλεγχοσ. 
13. φνδεςθ με πραγματικζσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ 
 
Εργαςτηριακό Μέροσ Μαθήματοσ  

 Video και αςκιςεισ  

 Μελζτεσ περιπτϊςεων 

 Εργαςία ςε ομάδεσ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ  



Αςκιςεισ πράξθσ 

Μελζτθ περιπτϊςεων 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ λογιςμικοφ προβολισ διαφανειϊν ι video. 
Επικοινωνία με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ κεωρίασ  65 
Αςκιςεισ  35 
Μελζτθ περιπτϊςεων 10 
Βίντεο προβολζσ  10 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ  20 
Διάλεξθ από επιςκζπτθ 10 
  

  

  
φνολοΜακιματοσ 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικά 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ για τθν κεωρία: 

 Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ/κρίςεωσ  

 Γραπτιεργαςία ςε wordι ΡΡΣ 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ για ςτισ Αςκιςεισ Πράξθσ: 

 υμμετοχι ςτθν άςκθςθ 

 Μελζτεσ περιπτϊςεων 

Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.   Εξαδάκτυλοσ, Ν. “Η τεχνικι των πωλιςεων”  
2.  StantonW. andBuskirk, R. “Διοίκθςθ και Οργάνωςθ των πωλιςεων”  
3.   Douglas, J. Dalrymple “Sales Management”  
4.   Rogers, L. “Handbook of Sales and Marketing Management”  
5.   Futrell C. M. “Fundamentals of Selling, Customers for life” 
 
 


