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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου 
Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής, Παν. Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 414 2258, ngeorgop@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία - Πωλήσεις 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε το 
Παράρτημα) 

202, 203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 4 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 40 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το πρόγραμμα απευθύνεται  

• σε όλα τα στελέχη των πωλήσεων πεπειραμένα ή μη, 

μεσαία ή ανώτερα τα οποία θέλουν να βελτιωθούν και 

να εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές πώλησης για να 

ξεπερνούν τον ανταγωνισμό και να κάνουν τον πελάτη – 

ιδιοκτήτη επιχείρησης να σκεφτεί και να πει μέσα του: 

"Μακάρι και οι δικοί μου πωλητές, να ήταν σαν κι’ 

αυτόν!" Κάτι παρόμοιο θα καθιστούσε τον πωλητή 

αναντικατάστατο συνεργάτη αλλά και σύμβουλο του 

κάθε πελάτη.  

• σε όλους τους εργαζόμενους, τα μεσαία και τα ανώτερα 

στελέχη, τους διευθυντές πωλήσεων, του marketing και 

στη διοίκηση της επιχείρησης. Γενικότερα, το σεμινάριο 

απευθύνεται σε όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν 

κατανοήσει τη σημασία που έχει ο πελάτης και η 

διατήρησή του για την επιβίωση της επιχείρησης, 

ιδιαίτερα όταν ο ανταγωνισμός και η ομοιότητα των 

προϊόντων είναι τόσο έντονη όσο ποτέ στο παρελθόν. 

Όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση δεν θα πρέπει να 

ξεχνούν ότι ο καλύτερος υποψήφιος πελάτης είναι ο … 

υπάρχων πελάτης! Γι’ αυτό βελτιώστε την φροντίδα και 

την εξυπηρέτηση που προσφέρετε σ’ αυτόν.  

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων Απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΚΕΚ/  
Φοιτητές-απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης Δια ζώσης 



2 
 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο 
μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. 
Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο 
Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια 
της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 
εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου 
διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 
ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα 
οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και 
εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα 
ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο 
εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και 
από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις 
δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του 
εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία 
επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών.  Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να :  
• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 
• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 
• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  
Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης 
μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Επιτέλους Πουλάω! Τα πάντα για τις Πωλήσεις 2 μήνες, 20 ώρες 

Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη 2 μήνες, 20 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των τεχνικών, οι 
οποίες θα βοηθήσουν τον νέο αλλά και τον έμπειρο πωλητή Β2Β 
ή/και B2C πώλησης να: 

❑ Κατανοήσει την σημασία της συνεργασίας στην ομάδα 
των πωλητών 

❑ Επιτυγχάνει με ευκολία τους στόχους και τα επιθυμητά 
για την επιχείρηση αποτελέσματα. 

❑ Κάνει ικανοποιητικές πωλήσεις στους πελάτες του είτε 
πηγαίνει στο χώρο τους ή έρχονται στην επιχείρηση 

❑ Αξιολογήσει τη διαδικασία της πώλησης που ακολουθεί 
σύμφωνα με όσα διαμείβονται στο πρόγραμμα και να 
συγκρίνει τους στόχους του με τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνει 

❑ Εντοπίσει τα δυνατά του σημεία και να βελτιώνει 
συνεχώς τις αδυναμίες του 

❑ Οικοδομήσει ισχυρές και μόνιμες σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους μόνιμους και τακτικούς πελάτες της επιχείρησης 

❑ Βελτιώσει την προσωπική του εικόνα και τις προσωπικές 
του αδυναμίες 

❑ Διατηρεί έντονο το ενδιαφέρον του πελάτη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πώλησης και σύντομα να κερδίζει την 
εμπιστοσύνη του.   

Επίσης, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία πιστών 
πελατών. Οι πιστοί πελάτες δημιουργούνται από την 
ικανοποίηση,  την υπέρβαση των προσδοκιών τους, και όχι απλά 
από την κάλυψη των αναγκών τους, που είναι υποχρέωση της 
επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται αν  διαχειριζόμαστε κάθε 
πελάτη ως άτομο και μοναδικό! Να μιλάμε συχνά μαζί του για τις 
εμπειρίες του από τη συνεργασία μας, αν έχουμε πραγματικό 
ενδιαφέρον να κάνουμε την προσφερόμενη εξυπηρέτηση – 
φροντίδα μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Κάθε πελάτης 
σας θα πρέπει να σκέφτεται “τι εμπειρία μπορώ να βιώσω στην 
επιχείρηση με την οποία συνεργάζομαι και που δεν μπορώ να 
την έχω οπουδήποτε αλλού; ” Η θετική διαχείριση και η 
υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας είναι το κλειδί για 
ικανοποιημένους πελάτες. 
Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται, με άμεσο τρόπο, κάποιοι από 
τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ικανοποίηση του 
πελάτη και προτείνονται λύσεις για την καλύτερη διαχείρισή της 
σχέσης μαζί του τόσο κατά την πώληση, όσο και μετά την 
πώληση. Να γνωρίζουμε αν ο πελάτης είναι ικανοποιημένος με 
την αγορά του και απολαμβάνει τα οφέλη του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας την οποία αγόρασε 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες (γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, ψυχοκινητικές 
κ.α.)   (ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 

και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

Εκπαίδευση των πωλητών της επιχείρησης ώστε να βελτιώνουν 
συνεχώς τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και τις συμπεριφορές 
τους εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την εμπειρία τους. Μαθαίνοντας 
μαζί με τον πελάτη. Ακούγοντας τον πελάτη. Υποβάλλοντας τις 
κατάλληλες ερωτήσεις στον πελάτη ώστε να εντοπίζει τις ανάγκες 
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ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι σημαίνει 
κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει 

εάν..., ικανότητα αξιοποίησης των 
γνωστικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 

που έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 
καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, διαμόρφωση νοοτροπίας, 
ικανότητα χρήσης των ερεθισμάτων τα 

οποία εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να αναλάβω, να 

επιλέξω, να περιγράψω κάτι)  

του, τις επιθυμίες του αλλά και τις προσδοκίες του. Μιλώντας τη 
γλώσσα του. Κατανοώντας τη γλώσσα του σώματος του πελάτη. 
Επιλύοντας τις αντιρρήσεις του πελάτη και παρακολουθώντας την 
πώληση (follow up), κ.λπ. Μόνο τότε ο πωλητής θα καταφέρνει να 
πουλά περισσότερα και να επιτυγχάνει τους στόχους του. Όλα αυτά 
μπορούν να γίνουν με: 

• Την αρτιότερη προετοιμασία και οργάνωση του πωλητή 
πριν από την συνάντησή του με τον υπάρχοντα ή/και τον 
υποψήφιο πελάτη 

• Το να βασίζεται ο πωλητής στις υπάρχουσες γνώσεις και 
εμπειρία 

• Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών και να 
αντιδρά άμεσα στις δικαιολογίες που προβάλλει ο 
πελάτης 

• Την απόκτηση της γνώσης σχετικά με το πώς να 
τερματίζει μια διαφωνία με τον πελάτη χωρίς να 
διαταράσσει τις μεταξύ τους σχέσεις 

• Την σωστή διαχείριση του χρόνου που έχει στη διάθεσή 
του ο πελάτης  

• Με την ανατροφοδότηση του προϊσταμένου του για την 
συνάντησή με τον πελάτη ώστε να διορθώνονται τυχόν 
λάθη που έγιναν κατά την παρουσίαση του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας που πωλεί 

Μέσω του προγράμματος αυτού ευελπιστούμε ότι οι 
συμμετέχοντας θα κατανοήσουν τη σημασία που έχει η εξαιρετική 
εξυπηρέτηση και φροντίδα του πελάτη. Όχι με δουλικότητα αλλά 
με τον αρμόζοντα επαγγελματισμό! Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται 
μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και θα κληθούν να 
διαχειριστούν την σχέση με έναν ή περισσότερους πελάτες. 
Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις 
συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές 
τους με: 

• Την κατάλληλη προετοιμασία και οργάνωση στη 
διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη 

• Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε 
να αντιλαμβανόμαστε τις προσδοκίες του πελάτη και 
όχι μόνο να τις ικανοποιούμε αλλά, αν είναι εφικτό να 
τις ξεπερνάμε 

• Την αντίσταση στην πίεση του πελάτη όταν αυτός 
φαίνεται να μην έχει το δίκαιο με το μέρος του 

• Την απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης σχετικής με 
την εξυπηρέτηση του πελάτη 

• Την τήρηση της δέσμευσης απέναντι στον πελάτη. Να 
μην υπερυποσχόμαστε και υποπαραδίδουμε σαν 
επιχείρηση. Αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια στον 
πελάτη 

• Με την συνεχή ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση και 
τους προϊσταμένους σχετική με τις πηγές των 
παραπόνων των πελατών 
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• Με την κατανόηση της λειτουργίας των διαφόρων 
τμημάτων της επιχείρησης και το συντονισμό τους στην 
φροντίδα του πελάτη 

 
 

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων 
προγράμματος 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζοντ
αι οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση 
μεταξύ των 
γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, 
που είναι οι 
πλέον σχετικές 
για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)*   

Θεωρία Πρακτική 

Δια 
ζώσης 

διδασκα
λία στην 

τάξη 

Από 
απόσταση  

(e-
learning) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα από την παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να αποτελέσουν το εφαλτήριο 

για περισσότερες και ποιοτικότερες πωλήσεις για την επιχείρηση. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πλήρως το 

στόχο της εκπαίδευσης που είναι: η αύξηση των εσόδων της οργάνωσης και η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους 

της. 

Είναι εφικτό, μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα να πουλάνε οι πωλητές περισσότερα στους υπάρχοντες πελάτες, να 

αυξήσουν τον μέσο όρο των πωλήσεών τους, να προσελκύσουν και νέους πελάτες ή/και επιχειρήσεις, να μειώσουν 

τον κύκλο της πώλησης και να την κλείνουν με λιγότερες επισκέψεις στον πελάτη. Επίσης, θα είναι σε θέση να 

διαπραγματεύονται καλύτερα και να κλείνουν συμφωνίες win–win. Τέλος, θα βελτιώσουν το προσωπικό τους στυλ 

και από πωλητές προϊόντος θα γίνουν πωλητές σύμβουλοι του πελάτη. 

Ανάλυση ανά Εκπαιδευτική Ενότητα 

Επιτέλους  Πουλάω! Τα πάντα για τις Πωλήσεις 

Ενότητα 1    2,5 Εισαγωγή στην πώληση. Οι 
κανόνες και τα μυστικά 
των πωλήσεων. Οι στόχοι 
στις πωλήσεις και η 
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σημαντικότητά τους. 40 
Κανόνες για την επιτυχία σ 
τις πωλήσεις. Γιατί 
αποτυγχάνουν οι πωλητές; 

Ενότητα 2     2 Είσαι γεννημένος για 
πωλήσεις; 7 Σημεία για να 
εστιάσει ο πωλητής την 
προσοχή του. Πως θέλει ο 
πελάτης να τον 
χειριστούμε; Οι καλύτεροι 
υποψήφιοι πελάτες είναι 
οι παρόντες πελάτες. Οι 11 
βασικές αρχές του 
Networking στις πωλήσεις. 

 

Ενότητα 3    2,5 Η δύναμη των ερωτήσεων 
στις πωλήσεις. Το κλείσιμο 
της πώλησης με πέντε 
ερωτήσεις. Η δυναμική 
δήλωση στις πωλήσεις. The 
MacKay 66 για τον 
εντοπισμό του προφίλ του 
πελάτη. 13 Κανόνες για να 
κερδίσει ο πωλητής την 
εμπιστοσύνη του πελάτη. 

 

Ενότητα 4    2 Το άνοιγμα της πώλησης. 
Το προσωπικό φύλλο 
προετοιμασίας του 
πωλητή. Γιατί αγοράζουν 
οι άνθρωποι; 51 Λόγοι. Οι 
πραγματικές αντιρρήσεις 
των πελατών. Τα 19 
αγοραστικά σήματα που 
εκπέμπει ο πελάτης.  

 

Ενότητα 5    3 Η παρουσίαση από την 
πλευρά του πωλητή. 16 
ερωτήσεις που πρέπει να 
κάνει στον εαυτό του ο 
πωλητής. 13 τρόποι για να 
πείσω τον υποψήφιο 
πελάτη μου να αγοράσει. 
Λέξεις και φράσεις που 
πρέπει να αποφύγει ο 
πωλητής. Οι αντιρρήσεις 
του πελάτη, το κλείσιμο 
και το follow up 
(παρακολούθηση) της 
πώλησης. Γιατί έχουν 
αντιρρήσεις οι πελάτες. Η 
παρεμπόδιση των 
αντιρρήσεων από την 
πλευρά του πωλητή. Η 
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επίλυση των αντιρρήσεων. 
Η αντίρρηση για την τιμή! 

Ενότητα 6    2 Το κλείσιμο της πώλησης. 
Πώς να κάνετε ερωτήσεις 
κλεισίματος. Η σημασία 
της επιμονής στις 
πωλήσεις.  Κλείνω τη 
συνάντηση με τον πελάτη. 
Άσκηση. 

 

Ενότητα 7    3 Τα βάσανα και οι εχθροί 
του πωλητή. Τα 10 κοινά 
λάθη των πωλητών. 20 
λόγοι που οδηγούν τον 
πωλητή στην αποτυχία. Η 
γνώση του ανταγωνισμού. 
Πως χάνουμε πελάτες; Η 
εξυπηρέτηση του πελάτη. 
12 κλειδιά στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη. 
Τα παράπονα των πελατών 
και ο χειρισμός τους. Πως 
θέλει να του φέρεσαι ο 
πελάτης; Η σημασία της 
ακρόασης στις πωλήσεις. 
Τεχνικές για να απαντούν 
στα μηνύματά σας. 

 

Ενότητα 8    3 Η επικοινωνία στις 
πωλήσεις. Οι συναντήσεις 
των πωλητών στους 
χώρους της επιχείρησης. 
Θέλετε περισσότερες 
πωλήσεις; Ακούστε 
περισσότερο! Μη μιλάτε 
πολύ όταν κάνετε 
παρουσιάσεις! Δώστε 
έμφαση στο διάλογο και 
στη συμμετοχή του πελάτη 
(τεστ). Γνώρισε τον πελάτη 
σου και τα χαρακτηριστικά 
του. Ο ηγέτης πωλητής. 
Μελέτη περίπτωσης. 

 

Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη 

Ενότητα 1    3 Εισαγωγή. Οι προκλήσεις 
του 21ου Αιώνα στην 
Φροντίδα του Πελάτη. Η 
υιοθέτηση υψηλών 
επιπέδων εξυπηρέτησης 
προς τον πελάτη. Μιλάμε 
στους εργαζόμενους και 
τονίζουμε τη σημασία της 
φροντίδας του πελάτη. Οι 
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παγίδες που πρέπει να 
αποφύγουμε. 

Ενότητα 2     2 Ο συνδυασμός του 
Οράματος της επιχείρησης 
και η Φροντίδα του 
Πελάτη. Μελέτη 
περίπτωσης. Οργανωμένη 
και αποτελεσματική 
ακρόαση (Ιστορία). 4 
Τρόποι για να 
ξεπεράσουμε τον 
ανταγωνισμό! 8 
αμαρτήματα στη φροντίδα 
του πελάτη. 

 

Ενότητα 3    2 Οι προσδοκίες του πελάτη 
(άσκηση). Οι προσδοκίες 
του πελάτη δεν είναι πάντα 
φανερές! 
Η ομαδική εργασία και τα 
εμπόδια. 6 στοιχεία 
κλειδιά στην εξυπηρέτηση 
του πελάτη. Μελέτη 
περίπτωσης. 

 

Ενότητα 4    3 Η συνάντηση πρόσωπο με 
πρόσωπο με τον πελάτη. 
10 κανόνες για την άψογη 
φροντίδα του πελάτη. 
Συνδεθείτε προσωπικά με 
τους πελάτες σας. 
Παραπέμψτε το πρόβλημα, 
όχι τον πελάτη. Να είστε 
πάντοτε δίπλα στον 
πελάτη. Η αφοσίωση στην 
ποιότητα της 
εξυπηρέτησης. 25 
δεξιότητες στη φροντίδα 
του πελάτη. Ασκήσεις. 

 

Ενότητα 5    2 Η εκπαίδευση των 
εργαζομένων στη φροντίδα 
του πελάτη. Δώστε έμφαση 
στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη. Η συμμόρφωση 
στην φροντίδα του πελάτη. 
Μελέτη περίπτωσης. Η 
δύναμη του πελάτη. 7 
συνήθειες στη σχέση με 
τον πελάτη. Βελτιώστε την 
εμπιστοσύνη του πελάτη 
προς την επιχείρηση. Η 
ποιοτική εξυπηρέτηση του 
πελάτη. Τεστ. 
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Ενότητα 6    2 Μαθαίνω να απαντώ στο 
τηλέφωνο. Η κρίσιμη 
πρώτη εντύπωση! Βάλτε 
την απόλαυση στην 
εμπειρία του πελάτη. 
Ξεπεράστε τις προσδοκίες 
του πελάτη. (Άσκηση) 
Περίληψη του μοντέλου 
DISC το οποίο αφορά τους 
χαρακτήρες των πελατών. 

 

Ενότητα 7    3 Τηρήστε τις δεσμεύσεις 
σας απέναντι στους 
πελάτες σας. Οι πελάτες 
εκτιμούν τις δεσμεύσεις 
(Ιστορία) 
Η ανάλυση των στοιχείων 
στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη με στόχο την 
απόκτηση πληροφοριών 
για όλους τους πελάτες. 
Μιλήστε και γράψτε απλά 
Ελληνικά. Τα εμπόδια στην 
επικοινωνία με τον πελάτη. 
Τα 6 βήματα στην επίλυση 
των παραπόνων των 
πελατών. Το ακρωνύμιο 
LEARN στην επίλυση των 
παραπόνων των πελατών. 
Ακολουθήστε το 
ακρωνύμιο SERVICE για να 
κερδίσετε την αφοσίωση 
του πελάτη. Μελέτη 
περίπτωσης.   

 

Ενότητα 8    3 Μία διδακτική ιστορία 
στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη. Παραμείνατε σε 
επαφή με τον πελάτη και 
μετά την πώληση. Τα 3 
στοιχεία της διαρκούς 
επικοινωνίας με τον 
πελάτη. Δείτε την 
επιχείρηση μέσα από τα 
μάτια του πελάτη. 
Μετρείστε την 
ικανοποίηση του πελάτη. 
Σημαντικοί δείκτες στην 
ικανοποίηση του πελάτη. Η 
αξιοποίηση των 
πληροφοριών που έχω για 
τους πελάτες μου. 10 ιδέες 
για εξαιρετική 

 



10 
 

εξυπηρέτηση του πελάτη. 
Τι θέλει ο πελάτης σήμερα; 
Οι 10 εντολές στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη. 
15 δεξιότητες στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη. 
Φράσεις που παρακινούν 
τον πελάτη. Το Α και το Ω 
στην αφοσίωση του 
πελάτη. (Άσκηση)  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτές 
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Αλέξιος Βαρελάς 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1.MSC OXFORD UNIVERSITY 
2.MBA BROOKES UNIVERSITY OXFORD 
3.ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ (ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ) 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού  
Προγράμματος 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Εκπαιδευτικής  
Ενότητας  

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

20+20 40 
40 

1,6 
 /25 

 
Βαθμοί ECVET: 1,6 

 

 
Επιτέλους Πουλάω! Τα πάντα 
για τις Πωλήσεις 2 μήνες, 20 ώρες 

Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη 2 μήνες, 20 ώρες 
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Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ 
αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με 
την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής 
εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία 
υποβολής των απαντήσεων. 
Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε 
συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη 
συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 

1. Επιτέλους Πουλάω! Τα πάντα για τις 

Πωλήσεις: 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 

έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις:240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 

(εφάπαξ) 

 
2. Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη: 240€ χωρίς 

έκπτωση, 170€ με έκπτωση Νο1 και 200€ με 
έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 
(εφάπαξ) 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1: 340€ 
Έκπτωση Νο2: 400€ 

 

Εκπτωτική πολιτική 

 
 

Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο 
καταβολής δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  
2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση 
των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της 
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διδακτικής ενότητας. 
Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το 
υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη 
χορήγηση Τίτλου Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές 
διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων.  
Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων 
εκπαιδευτικής ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου 
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να 
προγραμματιστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδευόμενο 
η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 

 


