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ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 204 ΩΡΕΣ                                                      

Σκοπός

Σκοπός  του  προγράμματος  είναι  η  εκπαίδευση  των  συμμετεχόντων  στη  μεταπώληση  κυρίως
καινούργιων αλλά και  μεταχειρισμένων αγαθών σε  λιανεμπόρους και  η απόκτηση  γνώσεων και
δεξιοτήτων στις πωλήσεις προϊόντων χονδρικού εμπορίου αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ένταξής
τους στην αγορά εργασίας

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 Να περιγράφουν τη διαδικασία και τις τεχνικές της πώλησης προϊόντων χονδρικού εμπορίου

 Να  διενεργούν  αγορές  και  προμήθειες  προϊόντων,  να  αποθηκεύουν  εμπορεύματα,  να
διαχειρίζονται  τα  αποθέματα  της  επιχείρησης  και  να  διανέμουν  τα  εμπορεύματα  στους
πελάτες

 Να συνεργάζονται και να υιοθετούν τη στάση ενός επαγγελματία πωλητή χονδρικού εμπορίου

Επιμέρους στόχοι

Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα πρέπει  να 
έχουν αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες: 

Γνώσεις
 Να περιγράφουν τη διαδικασία έρευνας για προμήθειες εμπορευμάτων
 Να περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής εμπορευμάτων και ανάθεσης των παραγγελιών
 Να  αναφέρουν  τα  βήματα  της   σύνταξης  προϋπολογισμού  και  της  κοστολόγησης

εμπορευμάτων και παραγγελιών
 Να περιγράφουν τη διαδικασία διαχείρισης του συστήματος διοίκησης της αποθήκης
 Να περιγράφουν τη διαδικασία διαχείρισης των αποθεμάτων της αποθήκης
 Να περιγράφουν τη διαδικασία διαχείρισης των υπαρχουσών παραγγελιών και προσέγγισης

νέων πελατών
 Να περιγράφουν τη διαδικασία διανομής των εμπορευμάτων στους πελάτες 
 Να αναγνωρίζουν  και  να  τηρούν  το  λογιστικό  σύστημα  της  επιχείρησης  σε  σχέση  με  τις

αγορές, την αποθήκευση και διανομή των εμπορευμάτων στους πελάτες 
 Να περιγράφουν  τις βασικές αρχές Υγιεινής και ασφάλειας  στους χώρους εργασίας και να

διακρίνουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
 Να αναγνωρίζουν τα προγράμματα Word, excel και τη διαδικασία σύνδεσης στο internet
 Να κατανοούν την ξένη ορολογία του επαγγέλματος

Δεξιότητες

 Να εφαρμόζουν τη διαδικασία και τις τεχνικές πώλησης προϊόντων χονδρικού εμπορίου
 Να διεξάγουν έρευνες σχετικά με το αντικείμενο ενασχόλησης της επιχείρησης για προμήθειες

εμπορευμάτων
 Να επιλέγουν εμπορεύματα και να αναθέτουν παραγγελίες
 Να συντάσσουν προϋπολογισμούς και να κοστολογούν εμπορεύματα και παραγγελίες



 Να διαχειρίζονται το σύστημα διοίκησης της αποθήκης
 Να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τα αποθέματα της αποθήκης
 Να διαχειρίζονται τις υπάρχουσες παραγγελίες και να διερευνούν για νέους πελάτες
 Να διανέμουν τα εμπορεύματα στους πελάτες
 Να  τηρούν  το  λογιστικό  σύστημα  της  επιχείρησης  του  σε  σχέση  με  τις  αγορές,  την

αποθήκευση και διανομή των εμπορευμάτων στους πελάτες
 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
 Να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πακέτα πληροφορικής που απαιτούνται για το επάγγελμα
 Να χρησιμοποιούν την ξένη ορολογία που απαιτείται για τις ανάγκες του επαγγέλματος

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
               

α/α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

1. Διενέργεια  αγορών  και  προμηθειών
εμπορευμάτων 

36 18 54

2. Διαχείριση  των  αποθεμάτων  της
αποθήκης 

24 12 36

3. Διανομή  των  εμπορευμάτων  στους
πελάτες 

42 24 66

4. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας - Μέσα Ατομικής 
Προστασίας

12 - 12

5. Βασικές γνώσεις υπολογιστών  18 06 24
6. Ξενόγλωσση Ορολογία 12 - 12

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 144 60 204

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης,
ειδικοτήτων  συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. 
Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  επιλογή  των  εκπαιδευτών  είναι  η  επαγγελματική   εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών. 
Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις θα προσδιορίζονται στην σχετική προκήρυξη πρόσληψης 
ωρομισθίων εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Η   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
(36Θ -18Π)   54 ώρες
1.1  Έρευνα  σχετικά  με  το  αντικείμενο  ενασχόλησης  της  επιχείρησης  για  προμήθειες
εμπορευμάτων (12Θ – 6Π)

-     Βασικές αρχές μάρκετινγκ 
-     Βασικές αρχές έρευνας αγοράς
-     Λειτουργία χονδρεμπορίου 
-     Βασικές αρχές προμηθειών (αγορών)
-     Γνώση αντικειμένου/ ων εμπορίας 
-     Διαδικασίες προμηθειών



1.2 Επιλογή εμπορευμάτων και ανάθεση παραγγελιών (12Θ – 6Π)
- Βασικές αρχές μάρκετινγκ
- Χονδρεμπόριο 
- Βασικές αρχές προμηθειών 
- Αξιολόγηση κριτηρίων για απόφαση επιλογής 
- Διαδικασίες παραγγελιών 

1.3 Προϋπολογισμός και κοστολόγηση εμπορευμάτων και παραγγελιών (12Θ – 6Π)
- Έννοια, σημασία και τρόποι σύνταξης προϋπολογισμού 
- Αρχές είδη κοστολόγησης 
- Διαδικασία κοστολόγησης εμπορευμάτων 
- Τιμολογιακή πολιτική 

2  Η   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    (24Θ –
12Π) 36 ώρες
2.1 Διαχείριση του συστήματος διοίκησης της αποθήκης (12Θ – 6Π)

- Βασικές αρχές λειτουργίας αποθηκών
- Λειτουργία χειρόγραφου ή μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης αποθήκης 

2.2 Οργάνωση και διαχείριση των αποθεμάτων της αποθήκης  (12Θ – 12Π)
- Βασικές αρχές διαχείρισης αποθεμάτων
- Λειτουργία χειρόγραφου ή μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης αποθήκης – 

αποθέματα 

3  Η   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ    (42Θ –
24Π) 66 ώρες
3.1 Διαχείριση των υπαρχουσών παραγγελιών και διερεύνηση για νέους πελάτες (18Θ – 12Π)

- Αρχές και διοίκηση πωλήσεων 
- Ανάλυση αγοράς 
- Βασικές αρχές μάρκετινγκ (κανάλια 
- διανομής)
- Διαχείριση παραγγελιών 
- Προβλέψεις πωλήσεων 
- Επέκταση πελατολογίου 

3.2  Διανομή των εμπορευμάτων στους πελάτες (12Θ)
- Βασικές αρχές μάρκετινγκ (κανάλια διανομής) 
- Αρχές εξυπηρέτησης πελατών 
- Διαδικασίες διανομής εμπορευμάτων

3.3 Τήρηση  του  λογιστικού  συστήματος  της  επιχείρησης  σε  σχέση  με  τις  αγορές,  την
αποθήκευση και διανομή των εμπορευμάτων στους πελάτες (12Θ – 12Π)

- Βασικές αρχές λογιστικής 
- Βασικές αρχές λογιστικής επιχειρήσεων 
- χονδρεμπορίου 
- Γνώσεις φορολογικής νομοθεσίας
- Αρχές εμπορικού δικαίου
- Τήρηση βιβλίων και στοιχείων 
- επιχείρησης χονδρεμπορίου
- Τήρηση νομικών διαδικασιών 
- Γνώσεις μηχανογραφημένων εμπορικών 
- πακέτων 



4  Η   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ   
ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΣΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    (12Θ)  12 ώρες

- Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
- Βασικές αρχές ατομικής υγιεινής
- Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

5  Η   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     (18Θ- 6Π)  24ώρες
- Προγράμματα Word, excel, βάσεις δεδομένων
- Σύνδεση με το internet 
- Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
- Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

6  Η   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ    (12Θ)  12 ώρες

- Βασική  ξένη ορολογία του επαγγέλματος
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