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Περύληψη 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή. Κάησ απφ ηνλ φξν ‗δεμηφηεηεο‘ πεξηιακβάλνληαη νη ‗γλψζεηο‘, 

‗ηθαλφηεηεο‘ αιιά θαη νη ‗δεμηφηεηεο‘ ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαηέρεη έλαο εξγαδφκελνο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί εθηειεί απνηειεζκαηηθά ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Η επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζηεξίρζεθε ζηηο δηαρξνληθά ζηαζεξέο ηάζεηο δήηεζεο γηα 

πσιεηέο ζε επηρεηξήζεηο ηφζν ρνλδξηθνχ φζν θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, αιιά θπξίσο ιφγσ 

ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ηα επφκελα ρξφληα απηή ε εηδηθφηεηα ζηνλ 

εκπνξηθφ θιάδν. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα.   

Η παξνχζα κειέηε απνηειεί παξαδνηέν ηνπ ππνέξγνπ 5 «Πνηνηηθή έξεπλα αλαγθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ηελ ΔΔΔ» ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη πξφγλσζε αλαγθψλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Γηάγλσζεο αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο» ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ ΑΝΑΓ 2007-2013 κε 

θσδηθφ ΟΠ 520388. Η παξαπάλσ Πξάμε απνηειεί θνηλή δξάζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

θαη ζε απηφ ην πιαίζην ε κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε ήηαλ θνηλή απφθαζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν.  

Η πνηνηηθή έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηηο κεζφδνπο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ 

νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. Κξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ – 

εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ηφζν 

ε επηδησθφκελε εκβάζπλζε αιιά φζν θαη κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζπιιεγνκέλσλ 

ζηνηρείσλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο (πεξίπνπ-σξηαίεο) πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη 

επηιέρζεθε κηα νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο απνηεινχκελε απφ πέληε άηνκα. Η επηινγή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε βάζε θπξίσο ην θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο ζην ρψξν ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πσιήζεσλ. ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη ζπδεηήζεηο θαζψο επίζεο θαη νη ζεκεηψζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ησλ ζπληνληζηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο 

ζπδήηεζεο. Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη εθηφο απφ θάπνηεο 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζην ρξφλν, ππάξρνπλ αξθεηέο νη νπνίεο 

θαίλεηαη φηη αλαδχνληαη σο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη βησζηκφηεηαο, ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή.  
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Abstract  

 

The present study aims to present the current labour conditions and the competences 

required for the profession of ‗sales engineer‘-sales expert. Competences, in this context, 

are referred to knowledge, skills and abilities necessary to perform efficiently to specific 

professional tasks. The choice of this profession was based on the demand trends over 

time for sellers in commercial companies and on the strong growth that is expected in the 

coming years in the commercial sector for this specialty. Qualitative methodology has 

been chosen in order to investigate and document the required competences. Personal 

interviews and focus group has been conducted and data has been collected meeting the 

criteria of validity and objectivity. Three (3) personal interviews have been conducted 

lasting 60 minutes each and one focus group of five persons has taken place. Interviewees 

have been chosen according to their professional experience and expertise on the field in 

order to provide useful data. In qualitative data analysis the transcripts of interviews and 

discussions have been included as well as the notes and the comments of the 

coordinators of the interviews and focus groups. The results underline the shortages of 

competences which are and will be in great demand in the labour market and provide 

useful data for the adequacy of knowledge and skills of the workforce on the specialty: 

‗sales engineer‘-sales expert.       
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1. Ειςαγωγό 

 

1.1 Σκοπόσ και αντικείμενο τησ μελέτησ 

Οη ηαρείεο αιιαγέο ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα έρνπλ αλαδείμεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ πξφβιεςεο ζε αλάγθεο φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο 

αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηηο επξχηεξεο εμειίμεηο. Η 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνυπνζέηεη αθελφο ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαη αθεηέξνπ, ηελ πξφβιεςε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεραληζκνί 

παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ε 

παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αιιαγέο απηέο θαη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ (πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, επαλεθπαίδεπζεο 

θ.ά.), γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ.  

Η έγθαηξε πιεξνθφξεζε επί ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ εληζρχεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ή αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

Η παξνχζα έξεπλα/κειέηε εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη πξφγλσζε ησλ αλαγθψλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Γηάγλσζεο αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. πληζηά ηε ζπκβνιή ησλ ζεζκηθψλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΔΔ, ζηηο πνιηηηθέο πνπ έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε θεληξηθφ 

άμνλα ην Δζληθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΙΔΑΓ). Πξσηαξρηθφ 

ηνπο ζηφρν έρνπλ ηε ζπγθξφηεζε ελφο αμηφπηζηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηεξεχλεζεο αιιά 

θαη απνηχπσζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  ηφζν ζε 

γεσγξαθηθφ φζν θαη ζε θιαδηθφ επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή 

απνδεθηψλ ππνδεηγκάησλ πξφγλσζεο κειινληηθψλ αλαγθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε 

γεληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή (ΔΠ), φπσο εκπίπηεη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, κε ηε 

ρξήζε πνηνηηθήο έξεπλαο. Αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή: α) ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ βαζηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή 
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ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, β) ηεο επάξθεηαο ή έιιεηςεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο 

δεμηφηεηεο απηέο, γ) ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ έιιεηςε απηή, δ) ησλ πηζαλψλ 

λέσλ αλαδπφκελσλ δεμηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή, αιιά θαη ε) 

ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ. 

πλνπηηθά, ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε επί ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ εληζρχεη ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ  φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή 

ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζε επίπεδν θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν.  

ε φια ηα παξαπάλσ απαξαίηεην βήκα απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζήο ηνπο απνηειεί ε 

αλαγλψξηζε ησλ ειιείςεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ ησλ κεραληζκψλ εληνπηζκνχ θαη 

πξφγλσζεο ησλ αλαγθψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ραξηνγξαθείηαη ε αγνξά εξγαζίαο, 

εληνπίδνληαη νη ειιείςεηο (πνζνηηθέο, πνηνηηθέο, γεσγξαθηθέο) θαη εθαξκφδνληαη νη 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο.  

Δπηπιένλ, ε κφληκε δεκηνπξγία κεραληζκψλ πξφγλσζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απηφκαηνο ζηαζεξνπνηεηήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή φρη απιψο ε παξαθνινχζεζε 

ησλ εμειίμεσλ ad-hoc, αιιά θαη ε ζπλερήο πξφβιεςε λέσλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ. 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο εηδηθφηεηαο ππφ εμέηαζε θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ. Έπεηηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο κεραληζκνχ πξφβιεςεο δεμηνηήησλ θαζψο θαη κηα ηδηαίηεξα 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ην επφκελν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηελ 

εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη έπεηηα ζηελ αλάιπζε θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. ην 

ηειεπηαίν θεθάιαην παξαζέηνπκε πεξηιεπηηθά ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 

  

 

1.2 Κριτήρια επιλογήσ ειδικοτήτων/επαγγελματικών 

δραςτηριοτήτων 

 

χκθσλα κε ην Γεληθφ Μεζνδνινγηθφ Οδεγφ1, ηα αθφινπζα θξηηήξηα πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε επάλσ ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ηνπ εθάζηνηε 

επαγγέικαηνο πξνο δηεξεχλεζε.   

                                                 
1
 Γεληθόο Μεζνδνινγηθόο Οδεγόο: Δξάζεηο ηωλ θνηλωληθώλ εηαίξωλ γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη πξόγλωζε 

αλαγθώλ δεμηνηήηωλ ζην πιαίζην ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Δηάγλωζεο αλαγθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

ΕΙΕΑΔ, Ννέκβξηνο 2015 
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Σα θξηηήξηα έρνπλ σο εμήο: 

1) Ύπαξμε ζεκαληηθνχ  αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ ζηελ εηδηθφηεηα  ζην ζχλνιν  ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή ζηα πιαίζηα ελφο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 

2) Απμεηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ ελ πξνθεηκέλσ εηδηθφηεηα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

3) Γηαπηζησκέλε αλάγθε αλαβάζκηζεο δεμηνηήησλ  ησλ εξγαδνκέλσλ ή/θαη αλέξγσλ ζηελ 

εηδηθφηεηα  απηή. 

4) Τεθκεξίσζε, φηη πξφθεηηαη γηα εηδηθφηεηα ‘θνκβηθήο’ ζεκαζίαο ή κε πνιιαπιαζηαζηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ θιάδσλ/ππνθιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

5) Δληνπηζκφο εηδηθφηεηαο ε νπνία ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο παξνπζηάδεη δπλακηθή 

αλάπηπμε, θαη γηα ηελ νπνία αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά (ή θαη πξσηνεκθαληζηεί 

δήηεζε)  ε  δήηεζε ζην άκεζν κέιινλ ζηελ Διιάδα. 

6) Αλάγθε επηινγήο πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζεκαληηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ θεηκέλσλ, φπσο π.ρ. ην λέν ΔΣΠΑ 2014-2020 ή  θείκελα ζηξαηεγηθήο 

/πξνγξακκαηηζκνχ  ζεζκηθνχ ραξαθηήξα θιπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη άκεζα ή 

έκκεζα ε απμεκέλε κειινληηθή απαζρφιεζε (ή απμεκέλε αλάγθε θαηάξηηζεο) ζε κία 

εηδηθφηεηα. 

7) Δηδηθφηεηεο κε ζεκαληηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ, γηα ηηο νπνίεο ζπληεινχληαη 

έληνλεο ηερλνινγηθέο, ζεζκηθέο ή άιινπ είδνπο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ίδηεο ή 

ηνπο θιάδνπο, ζηνπο νπνίνπο απνηεινχλ θνκβηθήο ζεκαζίαο εηδηθφηεηεο θαη 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, φζνλ αθνξά ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζή 

ηνπο λέεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο.  

8) Δηδηθφηεηεο κε ζρεηηθά ζεκαληηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ, γηα ηηο  νπνίεο δελ 

πθίζηαηαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αμηφπηζηε πεξηγξαθή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ 

πξνυπνηίζεληαη γηα ηελ άζθεζή ηνπο. 

9) Κνκβηθήο ζεκαζίαο εηδηθφηεηεο ζε θιάδνπο κε έληνλεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ή 

εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ. 

10) Δηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αλαβαζκίζεη ηε δήηεζε ή 

δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα δεμηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ 

θαη θφζηνπο παξαγσγήο γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο αληίζηνηρα.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επηινγή ησλ επαγγεικάησλ ή εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε 

θάπνην ή θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζπλνδεπφκελν απφ αλαθνξά κηαο φζν 

γίλεηαη πην αμηφπηζηεο (κε ηελ έλλνηα ηεο ζεζκηθά επίζεκεο) πεγήο, φπσο π.ρ. 

EUROSTAT, ΔΛΣΑΣ, ζηαηηζηηθέο κειεηψλ ή βάζεσλ δεδνκέλσλ θνξέσλ ζεζκηθνχ 

ραξαθηήξα, επηζηεκνληθή  βηβιηνγξαθία, άξζξα έγθπξσλ εληχπσλ, θιπ.  
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1.3 Περιγραφή δεξιοτήτων 
 

χκθσλα κε ην Γεληθφ Μεζνδνινγηθφ Οδεγφ νη δεμηφηεηεο επηκεξίδνληαη ζε 4 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

1. Βαζηθέο δεμηφηεηεο 

2. Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο 

3. Γεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ γλσζηαθφ ππφβαζξν (Γλψζεηο) 

4. Αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο 

Βαζηθέο Γεμηφηεηεο 

χκθσλα κε ηελ ΔΔ, νη βαζηθέο δεμηφηεηεο νξίδνληαη ζε νρηψ βαζηθέο νηθνγέλεηεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο θαη νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη 

σο ηθαλφηεηεο. Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο είλαη: 1) Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, 2) 

Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, 3)  Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ 

επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία, 4) Φεθηαθή ηθαλφηεηα, 5) Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, 6) 

Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, 7) Αίζζεκα πξσηνβνπιίαο θαη 8) Πνιηηηζηηθή γλψζε θαη έθθξαζε. 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο «νηθνγέλεηεο» δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζηεξίρηεθαλ 

ζε έξεπλεο ηνπ CEDEFOP γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ηελ έξεπλα UKCES ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ην ESCO, ην Παλφξακα Γεμηνηήησλ ηεο ΔΔ, ην  

Ακεξηθαληθφ δίθηπν O‘NET φπνπ θαηαγξάθνληαη νη γεληθέο δεμηφηεηεο ζε θάζε θαηεγνξία. 

Οη ηξεηο απηέο νηθνγέλεηεο δεμηνηήησλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ε έξεπλα εξγνδνηψλ 

κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ ή θαη λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη 

ην ζηφρν ηεο έξεπλαο πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Βαζηθέο Γεμηφηεηεο Έξεπλαο 

Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο ήηαλ νη αθφινπζεο:  

1 Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

2 Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

3 Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα 

4 Βαζηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο 

5 Δμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο 

6 Ιθαλφηεηα κάζεζεο λέσλ πξαγκάησλ 

7 Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα 

8 Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 

9 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

10 Γεκηνπξγηθφηεηα 

11 Δξγαζία ζε νκάδα 

12 Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 

13 Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 
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14 Οξγαλσηηθέο Ιθαλφηεηεο 

 

Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο 

Η ζσζηή εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην επαγγεικαηηθφ 

πεξίγξακκα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ηθαλφ πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο, ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο επξχηεξα. Λφγσ ηεο κε ηππνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ ζε 

φια ηα επαγγέικαηα, ε θάιπςε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ απαηηεί ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο 

ιίζηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε επαγγέικαηνο.  

Γεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ γλσζηαθφ ππφβαζξν (Γλψζεηο) 

Οη δεμηφηεηεο κε γλσζηαθφ ππφβαζξν (Γλψζεηο) πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν εξγαδφκελνο 

ελδερνκέλσο λα ππφθεηληαη  θαη απηέο ζηηο ίδηεο κεηαβνιέο, φπσο θαη νη δεμηφηεηεο. ε 

αληηζηνηρία κε ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο απαηηείηαη ζπιινγή ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε επαγγέικαηνο.  

 

Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο γηα ην Δπάγγεικα Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο 

 

Μνινλφηη δελ πθίζηαηαη πεξίγξακκα γηα ην επάγγεικα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή, ζην 

πιαίζην απηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ 

θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ε άληιεζε ζηνηρείσλ βαζίζηεθε θπξίσο ζε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ε νπνία παξνπζηάδεη ην πεξηγξάκκαηα επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή (πξβι. APICS 2015, Doe 2010, SMA 2008). 

 

Οη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πεξηγξάθνληαη σο εμήο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

1 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

ΤΧΕΣΙΗ ΣΗ ΟΤΙΑ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΜΕ ΣΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

2 Η μεταφορά γνϊςθσ και κακοδιγθςθσ ςτουσ ςυνεργάτεσ 

3 Στιριξθ ςε άλλεσ ομάδεσ μζςα από τθν τεχνικι οργάνωςθ 

4 Τεχνικι εμπειρογνωμοςφνθ για όλεσ τισ ςχετικζσ τεχνολογίεσ 

5 Πϊλθςθ, διαχείριςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ 

6 ΒΑΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

7 Εςτίαςθ ςτον πελάτθ 

8 Ενθμζρωςθ για Επαγγελματικά ηθτιματα 

9 Αποτελζςματα  Εςτιαςμζνα ςτισ Επιδόςεισ  

10 Ηγεςία, παρακίνθςθ και Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

11 Η ομαδικι εργαςία 

12 Αποτελεςματικι Επικοινωνία 

13 Συνεχισ Βελτίωςθ και Διαχείριςθ τθσ Αλλαγισ 

14 Αυτοδιαχείριςθ και Προςωπικι Ανάπτυξθ, Αυτοπαρακίνθςθ 
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15 Η εμπειρία ςτισ ςυμφωνίεσ με τα ανϊτερα ςτελζχθ (πελάτεσ και προμθκευτζσ) 

16 Δεξιότθτεσ πεικοφσ 

17 Ακεραιότθτα 

18 Δζςμευςθ 

19 Εποικοδομθτικι δθμιουργία ςχζςεων, Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ 

20 Ικανοποίθςθ πελάτθ 

21 ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

22 Παγκόςμια Ευαιςκθτοποίθςθ 

23 Ενθμζρωςθ για τα οικονομικά δρϊμενα 

24 Δθμιουργικι ςκζψθ και εφαρμογι τθσ καινοτομίασ 

25 Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ, διαχείριςθ ζργου 

26 Ικανότθτα προςαρμογισ ςε ζνα μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

27 Επίλυςθ προβλθμάτων και ετοιμότθτα για τθ λιψθ  αποφάςεων 

28 Στρατθγικό Όραμα  και ςωςτόσ προςανατολιςμόσ 

29 Επίτευξθ των αναμενόμενων αποτελεςμάτων 

30 ΓΝΩΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

31 Άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν (Άνεςθ ζκφραςθσ ςε προφορικό  και γραπτό λόγο) 

32 
Πανεπιςτθμιακό επίπεδο ςτισ Επιςτιμεσ των Οικονομικϊν, τθσ Τεχνολογίασ, τθσ Μθχανικισ, 

τθσ Πλθροφορικισ, τθσ Στατιςτικι 

 

Αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο 

ην ηειεπηαίν ηκήκα, αλαδεηνχληαη ηπρφλ δεμηφηεηεο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αλαδπζνχλ ζε 

θάζε επάγγεικα, κε βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

νηθνλνκία, ε ηερλνινγία, ην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θ.ά. Οη αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο κπνξεί 

λα είλαη λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ηψξα ζε έξεπλεο, ή 

επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα θαη εθηηκάηαη φηη ζα είλαη απαξαίηεηεο ζην κέιινλ. Η 

θαηαγξαθή ησλ δεμηνηήησλ απηψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη 

ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο απφ ηελ πνιηηεία, ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο. 
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2. Επιλογό ειδικότητασ 

 

2.1 Ο κλάδοσ του εμπορίου 

 

2.1.1  Έννοια και χαρακτηριςτικά  

 

Σν εκπφξην απνηειεί ελδηάκεζε νηθνλνκηθή – επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ησλ 

παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ-ρξεζηψλ ησλ πξντφλησλ. Οπζηαζηηθά ζπλδέεη ηνπο 

παξαγσγνχο πνπ επηδεηνχλ λα δηαζέζνπλ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηα αγαζά πνπ παξάγνπλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο-

ρξήζηεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο επηζπκνχλ λα επξίζθνπλ θαη λα επηιέγνπλ ηα αγαζά ζε 

ηφπνπο θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξέρνπλ ηε κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, 

νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο απεπζχλνληαη ηφζν ζε άηνκα (ιηαληθφ εκπφξην) φζν θαη ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο (ρνλδξηθφ εκπφξην). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε δηαδηθαζία 

αληαιιαγήο, ε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ε πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζία ησλ 

πξντφλησλ ή θαη αθφκε ε εμνινθιήξνπ δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ. Η ζεκεξηλή εμέιημε ηεο 

δνκήο ηνπ εκπνξίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θπξηαξρία επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηεξνχλ 

αξθεηά θαηαζηήκαηα, ηελ αλάπηπμε θαηαζηεκάησλ κε κεγάιε πνηθηιία εκπνξεπκάησλ, ηελ 

αχμεζε αληαγσληζκνχ, ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ θαη –ηέινο- ηε 

δηεζλνπνίεζή ηνπ. 

Οη αιιαγέο ζε εκπνξηθά επαγγέικαηα θαη νη ζπλαθείο κε απηά δεμηφηεηεο επεξεάδνληαη 

απφ έλαλ αξηζκφ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

θαηαλαισηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ, ελψ λέεο 

πξνθιήζεηο δεκηνπξγνχληαη γηα ηνλ θιάδν ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Η 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά αιιάδεη. Οη θαηαλαισηέο είλαη πεξηζζφηεξνη, εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία, είλαη κνξθσκέλνη θαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη. Δλ νιίγνηο 

ζεσξείηαη φηη έρεη δηακνξθσζεί πιένλ έλα πνιχ απαηηεηηθφ θνηλφ γηα ηνλ θιάδν ηνπ 

εκπνξίνπ. Απφ ηελ άιιε ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη κεηψζεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ θαηαλαισηψλ. Η ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο 

επηθνηλσλίεο  επέθεξε ζεκαληηθφ αληίθηππν ηφζν ζηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο θαη πψιεζεο 

φζν θαη ζηελ νξγαλσζηαθή θαη επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ. Σν ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ εμαθνινπζεί λα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ αιιαγψλ θαη ησλ εμειίμεσλ, 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζα δηέπνπλ ην πξνθίι ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπ.  

Ο θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ ελζσκαηψλεη ζε θάζε έθθαλζή ηνπ, πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο 

(π.ρ. πςειήο ηερλνινγίαο), πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε πψιεζε απφ θαηαξηηζκέλνπο 

πσιεηέο, νη νπνίνη παξάιιεια ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πειαηνινγίνπ ζηα λέα πξντφληα/ππεξεζίεο θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ πειαηψλ. Η γλψζε ηνπ πξντφληνο, ε γλψζε ηεο αγνξάο ηνπ πξντφληνο θαη ε 

ηθαλφηεηα πσιήζεσλ απνηεινχλ ην ζεκέιην ηξίπηπρν πνπ απνηππψλεη  φρη κφλν ηελ 
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πθηζηάκελε αιιά θαη ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ σο πξνο ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο εμειίμεηο. 

 

2.1.2 Οι εξελίξεισ ςτον εμπορικό κλάδο την περίοδο μετά την 

εκδήλωςη τησ κρίςησ 

 

Παξφηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε αλακθηζβήηεηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, σζηφζν δηαθνξεηηθέο ήηαλ νη ζπλέπεηέο ηεο, ζηνπο επηκέξνπο  θιάδνπο. Ο 

θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ, παξά ηελ εθηεηακέλε χθεζε θαη ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πνπ εκθαλίδεη, εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θχξην ππιψλα ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ 

Διιεληθή αγνξά. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, ζε φξνπο απαζρφιεζεο, ην εκπφξην 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αλζεθηηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ν νπνίνο φκσο εκθαλίδεη ζηαδηαθά ζεκάδηα ζπξξίθλσζεο. Δίλαη εκθαλήο ε 

κείσζε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, λέσλ  ζε ειηθία αηφκσλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη  

ηελ αχμεζε κηζζσηήο εξγαζίαο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ 

πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Δηδηθφηεξα, ην έηνο 2008 ζεκαηνδνηεί ηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο κεγάιεο πεξηφδνπ ζηαζεξήο θαη 

ηαρείαο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζην εκπφξην θαη ηελ απαξρή κηαο πεξηφδνπ 

ζπξξίθλσζεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη κέρξη ζήκεξα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο κεηαβνιέο ζηα επαγγέικαηα ηνπ εκπνξίνπ, νη νπνίεο 

απνηππψλνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζπλεπψο ζηνλ ηξφπν πνπ νη έκπνξνη επηρεηξεκαηίεο αληηιακβάλνληαη ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

Όπσο αλαιχεηαη ζηελ ηειεπηαία Δηήζηα Έθζεζε Δκπνξίνπ 2014 πνπ εθπφλεζε ην 

Ιλζηηηνχην Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΔΔΔ, ε απαζρφιεζε ζην εκπφξην ην 2014 

κεηψζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 1995, ελψ ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο 

Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο ΔΛΣΑΣ, ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ ην β΄ ηξίκελν ηνπ 

2015 απαζρνινχζε 657,3 ρηι. άηνκα ζεκεηψλνληαο απψιεηεο 182 ρηιηάδσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην 2008 (βιέπε Γξάθεκα 1). 
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Γξάθεκα 1: Δπίπεδν απαζρφιεζεο ζην εκπφξην 

 

Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ, 2015 β΄ ηξηκήλνπ 

 

Η έθηαζε ηεο χθεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά 

φρη κφλν ηα κεγέζε ηεο απαζρφιεζεο ζην εκπφξην, αιιά θαη πνιιά δηαξζξσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο αλά επηκέξνπο επάγγεικα, ε 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία πνπ ζπλερψο ζπξξηθλψλεηαη έρνληαο απνιέζεη πεξηζζφηεξν 

απφ ηα 4/5 ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2015, είλαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά θαη 

δηεπζπληηθά ζηειέρε εκπνξηθψλ αιπζίδσλ, θαζψο επίζεο θαη νη απηναπαζρνινχκελνη ηνπ 

θιάδνπ, θπξίσο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ δχν θπξίσο 

απνηειέζκαηα: α) επαλαθνξά ηεο δηνίθεζεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο 

θαη β) ζηξνθή ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ αλαδήηεζε κηζζσηήο εξγαζίαο ζε κεγάιεο 

εκπνξηθέο αιπζίδεο.     

Η δεχηεξε νκάδα επαγγεικάησλ ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη κεγάιεο απψιεηεο είλαη νη 

ππάιιεινη γξαθείνπ, ε νπνία ελψ ην 2008 απνηεινχζε ηελ ηξίηε ζε αξηζκφ νκάδα 

απαζρνινπκέλσλ ζην εκπφξην, ην 2015 παξνπζίαζε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ε νπνία 

άγγημε ην 35%. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη ηερληθνί ζπληήξεζεο νη νπνίνη 

παξνπζίαζαλ κείσζε πεξίπνπ 42%. Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ έκπξαθηα κηα έληνλε ηάζε 

ζπξξίθλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνιείηαη κε 

ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 2, ε κφλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ηεο νπνίαο ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απμάλεηαη είλαη ε θαηεγνξία απαζρνινπκέλσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο πειάηεο, δειαδή ησλ πσιεηψλ.   
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Γξάθεκα 2: Πνζνζηηαία (%) κεηαβνιή απαζρφιεζεο ζην εκπφξην: επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο, β΄ ηξίκ. 2008-β’ ηξίκ. 2015 

 

Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ, 2015 β΄ ηξηκήλνπ 

 

Αμίδεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη, φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, παξά ηε 

ζεκαληηθή κείσζε ζην επίπεδν απαζρφιεζεο, ην εκπφξην εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ 

θπξηφηεξν «εξγνδφηε» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν 2014 ζπγθέληξσλε ην 18,4% ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζεκεηψλνληαο νξηαθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2008 (18,2%), 

δείρλνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ έλαληη άιισλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο (βιέπε Γξάθεκα 3). 

ην Γξάθεκα 3 είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακάηηζε ε απαζρφιεζε ζην εκπφξην, 

γηα ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο ρψξαο. Σν εκπφξην απνηέιεζε ηνλ θχξην θιάδν αχμεζεο 

ηεο απαζρφιεζεο, αληηζηαζκίδνληαο ηηο απψιεηεο πνπ εκθάληζαλ νη ινηπνί θιάδνη πςειήο 

απαζρφιεζεο, φπσο ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη ε κεηαπνίεζε, θαζ‘ φιε ηελ πεξίνδν 2011-

2015, απνηειψληαο ην κεγαιχηεξν θιάδν ζε φξνπο απαζρφιεζεο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. 
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Γξάθεκα 3: Μεξίδην εκπνξίνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε 

 

Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΤΑΤ, ΔΔΓ, 2015 β΄ ηξηκήλνπ 

 

 



15 

 

 

2.2 Η ςημαςία του εξειδικευμένου πωλητή ςτισ εμπορικέσ 

επιχειρήςεισ 

 

ήκεξα, ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή απνηειεί έλα απφ ηα πην ζπλαξπαζηηθά, δπλακηθά θαη 

θαιά ακεηβφκελα επαγγέικαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. χκθσλα κε ηνλ Philip Kotler: «Μία 

ζπλέπεηα ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο κεησκέλεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη ηα 

πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο δελ εκπεξηέρνπλ πιένλ αξθεηή δηαθνξνπνηεκέλε αμία ψζηε λα 

ππεξηζρχζνπλ απηφκαηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνηάζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Η επηπξφζζεηε 

αμία ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ησλ πσιεηή. ηελ αγνξά ζήκεξα, ην πψο 

πνπιάο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εμίζνπ κεγάιε αμία γηα ηνλ πειάηε φπσο ην ηη πνπιάο». 

Σνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ πσιεηή επηζεκαίλεη θαη ν Neil Rackham, δηεζλήο εηδήκσλ 

ζην ζέκα ησλ Πσιήζεσλ, δειψλνληαο φηη «ν πσιεηήο πξέπεη λα δεκηνπξγεί αμία θαη φρη 

απιά λα επηθνηλσλεί». Γελ είλαη ηπραίν εμάιινπ, φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ησλ 

κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα μεθίλεζαλ ηα πξψηα βήκαηά ηνπο απφ ην ρψξν ησλ 

πσιήζεσλ. 

Σν επάγγεικα ηνπ πσιεηή πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη πεηζνχο θαη απνηειεί ίζσο ην πην λεπξαιγηθφ θνκκάηη θάζε 

επηρείξεζεο. Η πξνζσπηθφηεηα θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πσιεηή εμαθνινπζνχλ 

λα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο κηαο πψιεζεο ρσξίο σζηφζν λα είλαη επαξθή. ην 

ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

θαζήθνληα ηνπ πσιεηή γίλνληαη φιν θαη πην πεξίπινθα θαη απαηηεηηθά, ζπλδπάδνληαο 

έκθπηεο ηθαλφηεηεο θαη επίθηεηα πξνζφληα πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη  ν πσιεηήο μέξεη ζε 

βάζνο ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ πειάηε. 

ηελ Διιάδα φκσο ε εηθφλα απηή δηαθνξνπνηείηαη. Μπνξεί ν ρψξνο ησλ πσιήζεσλ λα 

απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ δπλακηθά θαη «δσηηθά φξγαλα» ελφο νξγαληζκνχ - αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο θαη αληηθεηκέλνπ - σζηφζν ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο «λνζεί» απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο θαη λννηξνπίεο, φπσο ζηαζεξά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηηο θαηαγξάθνπλ –έγθπξεο- ζρεηηθέο έξεπλεο. Γπζηπρψο γηα ην 

επάγγεικα ηνπ πσιεηή θπξηαξρεί ε εζθαικέλε αληίιεςε φηη ζην αληηθείκελν ησλ 

πσιήζεσλ ππάξρεη ζνβαξφ έιιεηκκα επαγγεικαηηζκνχ, απνπζία επαγγεικαηηθήο 

ππεξεθάλεηαο, ιαλζαζκέλε λννηξνπία θαη έληνλε ακθηζβήηεζε γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζε απηφλ πνπ ην εμαζθεί. Δίλαη γεγνλφο 

φκσο, φηη ηε ζηηγκή πνπ ν εκπνξηθφο θιάδνο ζπλερίδεη λα απνηειεί ζηπινβάηε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ελ κέζσ θξίζεο, νη θαινί επαγγεικαηίεο πσιεηέο κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Γεγνλφο είλαη βέβαηα φηη νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε δπλακηθή ησλ παγθφζκησλ 

αγνξψλ θαη νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ (πην απαηηεηηθνί ζήκεξα), έρνπλ 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο ηερληθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο (π.ρ. 

θαηαλφεζε - πξνεηνηκαζία -πινπνίεζε). Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ έρνπλ ελδπλακψζεη ηνπο πσιεηέο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ζπλαιιαγψλ, παξέρνληάο ηνπο παξάιιεια 

κεγάιν βαζκφ αλεμαξηεζίαο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πσιήζεσλ. 
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Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ πσιεηψλ, δειαδή  ε «πψιεζε», κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά ζε 

«εμππεξέηεζε» ησλ πειαηψλ πξνζδίδνληαο ζην επάγγεικα ηνπ πσιεηή ηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ ζπκβνχινπ - επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ. Η αιιαγή απηή αλαβαζκίδεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ «εηθφλα» ηνπ πσιεηή ζην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη κεηψλεη παξάιιεια, σο έλα βαζκφ, ην «άγρνο» επίηεπμεο ηεο 

πψιεζεο. Βέβαηα, ε αχμεζε ή ε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ πσιήζεσλ (είηε δηαηεξψληαο 

ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο είηε απνθηψληαο λένπο), ζπλερίδνπλ, θαη ζα ζπλερίζνπλ, λα 

απνηεινχλ πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο θάζε επηρείξεζεο ζπλνιηθά θαη γηα θάζε πσιεηή 

κεκνλσκέλα. 

Σν γεγνλφο φηη ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαηαγξάθεηαη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ 

πσιεηψλ, δεκηνπξγεί επνκέλσο ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ επηζπκεηψλ 

δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη πξνζφλησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο.  

ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ε αχμεζε ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ηελ θαιχηεξε έλδεημε γηα ηε δπλακηθή 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πσιεηή. Παξάιιεια, ε ηξηηνγελνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο 

καο θαζψο επίζεο θαη ε ηάζε αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ δεκηνπξγνχλ κηα ζεκαληηθή 

πξννπηηθή δήηεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή. Απηφ νθείιεηαη αθελφο 

ζην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ δηεπξχλεηαη ζπλερψο θαη αθεηέξνπ ζην φηη είλαη έλα 

επάγγεικα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε θηλεηηθφηεηα. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ιηαληθή πψιεζε δεκηνπξγεί απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα 

εμεηδηθεπκέλα εκπνξηθά ζηειέρε. 
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3. Περιγραφό δεξιοτότων του εξειδικευμϋνου πωλητό ςτισ 

εμπορικϋσ επιχειρόςεισ 

 

3.1 Εξέλιξη του Εξειδικευμένου Επαγγέλματοσ/Ειδικότητασ και τάςεισ  

 

Η δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ζηηο ζχγρξνλεο  επηρεηξήζεηο, αληηπξνζσπεχεη  ηηο ζχγρξνλεο  

αγνξαζηηθέο ηάζεηο, δειαδή ηελ πηνζέηεζε ελφο ―ζηπι‖ πσιήζεσλ, ην νπνίν είλαη επέιηθην 

θαη απνηειεζκαηηθφ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη κηα γεληθφηεξε αλαδηάξζξσζε ηνπ status quo 

ζηηο πσιήζεηο, δειαδή ξηδηθή, θαηαιπηηθή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πσιήζεσλ φπσο επίζεο θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πσιεηψλ, ζε ζχγθξηζε κε φηη ίζρπε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Η πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αθελφο, θαη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο δηαπξνζσπηθψλ θαη καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ θαη επαθψλ κε 

ηνπο πειάηεο, αθεηέξνπ, έρνπλ αλαγθάζεη πνιιέο επηρεηξήζεηο λα βαζίδνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ.  

Έξεπλα ηεο Manpower εληάζζεη ηα ζηειέρε πσιήζεσλ «ζηηο πιένλ δπζεχξεηεο 

εηδηθφηεηεο γηα ην 2009 ζηελ ειιεληθή αγνξά» αλαδεηθλχνληαο ηελ απμαλφκελε απαίηεζε  

εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα «έλα λέν ξφιν θαη λέεο δεμηφηεηεο» ησλ ζηειερψλ απηψλ. 

Κάηη πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί απνηειεζκαηηθά κέζσ ζηνρεπκέλεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζήο θαη θαηάξηηζεο. 

Μπνξεί κελ νη πσιήζεηο λα απνηεινχλ έλα απφ ηα λεπξαιγηθφηεξα ηκήκαηα ελφο 

νξγαληζκνχ, σζηφζν ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο «λνζεί» 

ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγσ εκθαλνχο έιιεηςεο ηαιέλησλ. Γηα παξάδεηγκα, 

νη απφθνηηνη ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ, ελφο ρψξνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

πεγή ηαιέλησλ, δείρλνπλ απξνζπκία λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ κηα θαη 

ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη ζηηγκαηίζεη ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή, ην νπνίν ζεσξεί φηη  

θπξηαξρείηαη απφ άηνκα ρσξίο ηνλ ζσζηφ επαγγεικαηηζκφ θαη λννηξνπία. 

ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, νη θαινί επαγγεικαηίεο πσιεηέο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ 

θαηαιχηεο ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδαληθά πξφηππα γηα φζνπο ζα 

ήζεια δπλεηηθά λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ. πλεπψο,  δηαθαίλεηαη, κηα 

ρξπζή επθαηξία γηα ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή, ψζηε λα απνθηήζεη ηε ζέζε πνπ ηνπ 

αξκφδεη δίπια ζηηο άιιεο εηδηθφηεηεο ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

3.2 Οριςμόσ και Περιγραφή του Εξειδικευμένου 

Επαγγέλματοσ/Ειδικότητασ 

 

3.2.1 Οριςμόσ του Εξειδικευμένου Πωλητή 

 

Σν επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή (ΔΠ) ζπλίζηαηαη ζην λα δηεθπεξαηψλεη κέξνο 

ή ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ησλ βηνκεραληψλ γλψζεο φπνπ ε θαηνρή πςειήο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο πξνυπνζέηεη πςειή ηερλνγλσζία γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή είλαη ε αλεχξεζε 

πξνζαξκνζκέλσλ ιχζεσλ ζηηο αλάγθεο πνπ εκθαλίδεη ε αγνξά, δει. λέσλ θαη θαηλνηφκσλ 

ιχζεσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ ‗πειαηψλ‘, νη νπνίεο δελ πξνυπάξρνπλ ζε κηα 

έηνηκε θαη ζηαζεξή κνξθή. Ο εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο δελ είλαη έλαο απιφο πσιεηήο, αιιά 

έλαο νινθιεξσκέλνο manager κε ηερληθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο 

πνπ ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ζχκβνπινο πσιήζεσλ. Γηαζέηεη άξηζηε γλψζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπ ηκήκαηφο θαη ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζπλνιηθά. 

 

3.2.2 Περιγραφή του Εξειδικευμένου Επαγγέλματοσ/Ειδικότητασ 

 

Ο Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο απνηειεί κεζαίν ή αλψηεξν ζηέιερνο δηνίθεζεο κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Με ην ξφιν απηφ έρεη, ζηελ αξκνδηφηεηα θαη ππφ ην 

ζπληνληζκφ ηνπ, ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πψιεζεο θαη παξέρεη ζηελ νκάδα ή ζην 

ηκήκα ηνπ εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο θαη έξγν. Έρεη ην ξφιν ηνπ ‗εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα‘, 

θαηέρεη πςειά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ελψ αληαπνθξίλεηαη ζε ζχλζεηεο εξγαζίεο, ζε 

απξφβιεπηεο ζπλζήθεο θαη άγλσζηα πιαίζηα. Ο εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ην project management θαη ην consulting ηεο επηρείξεζεο θαη αλαπηχζζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο πψιεζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο. ε απηφ ην πιαίζην ν Δμεηδηθεπκέλνο 

Πσιεηήο έρεη πνιιαπινχο ξφινπο θαη πνιιαπιά θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο. 

Ο εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο, σο ζχκβνπινο, βνεζάεη ηνλ πειάηε ηνπ λα θαηαλνήζεη 

θαιχηεξα ηελ ππάξρνπζα επηρεηξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλδεκηνπξγεί ιχζεηο -κε ηνλ 

πειάηε ηνπ- γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζή ηεο. Δπίζεο, ελεκεξψλεηαη γηα ην ηη κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε, αλαθαιχπηεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηέο 

ηνπ, «πξνβιέπεη» κειινληηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο ή αλάγθεο θαη αληαπνθξίλεηαη αλάινγα. 

Δπηπιένλ, θαηαλνεί ην πψο ν πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπ, θαη 

ζπλάπηεη ακνηβαία επηθεξδείο ζπκθσλίεο.  

Ο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ, γηα ηνλ εμεηδηθεπκέλν πσιεηή, απαηηεί ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ πειάηε. Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ν πσιεηήο - ζχκβνπινο πξέπεη λα 

θαηαλνεί ηελ νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγία θαη επηρεηξεζηαθή δνκή,  θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ήηνη ηνλ θιάδν θαη ην αληαγσληζηηθφ πιαίζην πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία 

ηνπ πειάηε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη έρεη ηε δπλαηφηεηά λα επηθνηλσλεί αμηφπηζηα κε ην top 

management ηεο εηαηξείαο ηνπ πειάηε. 

Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πψιεζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο 

πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε ηνπ πσιεηή. Ο ξφινο απηφο 

επηβάιιεη ζηνλ εμεηδηθεπκέλν πσιεηή - ζηξαηεγφ λα επηιέγεη εθείλνπο ηνπο πειάηεο πνπ 

ππφζρνληαη λα αλαδεηρζνχλ ζηνπο πην πξνζνδνθφξνπο γηα ηελ εηαηξεία ηνπ, γηα λα 

επελδχζεη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηεο εηαηξείαο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ν εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο - ζηξαηεγφο πξέπεη λα απνδείμεη ζην top 

management ηεο δηθήο ηνπ εηαηξείαο φηη νη πειάηεο απηνί ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

εηαηξηθψλ ζηφρσλ. ε απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα αζθεί ηελ επηξξνή ηνπ εληφο ηεο εηαηξείαο 

ηνπ θαη λα ζπληνλίδεη ηα δηάθνξα ηκήκαηά ηεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

ηνπ. Ρφινο ηνπ πσιεηή- ζηξαηεγνχ είλαη, επίζεο, λα κπνξεί, ρσξίο λα θαηαθεχγεη 
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απαξαηηήησο ζε εθπηψζεηο ηηκψλ, λα ππεξθεξάζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα θεξδίζεη ηνλ 

πειάηε. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή – ζηξαηεγνχ είλαη ε ηθαλφηεηα 

γηα αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο γηα ηε δπλακηθή θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

πειάηε, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα λα δηαβιέπεη ηηο επθαηξίεο γηα ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο 

(cross selling) θαη λα ηηο αμηνπνηεί αλαιφγσο. 

Δηδηθά ζηνλ θφζκν ηεο ηερλνινγίαο είλαη απαξαίηεην ν εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, φπσο επίζεο θαη λα 

γλσξίδεη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ πσιεί. Ο εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο πνπ 

εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη γλσξίδεη επαθξηβψο ην αληηθείκελν θαη έρεη ζηα ρέξηα ηνπ - έλα 

πξντφλ ην νπνίν ‗αμίδεη ηα ιεθηά ηνπ‘ (value for money) - είλαη εθείλνο πνπ πάληα ζα 

επηηπγράλεη ηνπ ζηφρνπο ηνπ. Ο επηηπρεκέλνο εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο ρηίδεη ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ πειάηε, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πψιεζε, ζεκαληηθφ γηα 

ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πειαηνινγίνπ. 

Γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθίλεζεο, ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ν εμεηδηθεπκέλνο 

πσιεηήο κηαο αληηπξνζσπείαο είρε λα κηιήζεη κφλν γηα ηελ πνηθηιία ησλ ρξσκάησλ ελφο 

κνληέινπ, ηηο δάληεο, ην ξαδηφθσλν ίζσο θαη ηνλ θιηκαηηζκφ. Πιένλ, κε ηηο ξαγδαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν, θαη κε φια απηά ηα ειεθηξνληθά θαη απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν απηνθίλεην, ν πειάηεο βξίζθεηαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ζε ζχγρπζε θαη ρξεηάδεηαη δίπια ηνπ έλαλ εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή, πνπ ζα 

κπνξεί λα ηνπ εμεγήζεη απινπνηεκέλα ην πξντφλ θαη ηη πξνζθέξεη θαζψο θαη λα ηνπ 

πξνηείλεη ην πξντφλ ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο αιιά 

θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

 

3.2.3 Δραςτηριότητεσ και Εργαςίεσ του Εξειδικευμένου Πωλητή 

 

Αλάινγα κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη, ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο: 

Σελ απεςθείαρ πώληζη ησλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ ελφο κεγάινπ ή κηθξνχ 

θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο 

ππνδέρεηαη ηνλ πειάηε, ζπδεηά καδί ηνπ γηα ην πξντφλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, παξνπζηάδεη ηα 

πξντφληα, πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ή ρεηξηζκνχ, ηνλίδεη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη γηα ηελ αγνξά ηνπο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ πξνσζεί ππεξεζίεο, δηαπηζηψλεη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, πξνηείλεη θαη ζπκθσλεί γηα 

ηελ πψιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, θαλνλίδεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

πειάηε, ηνλ ηξφπν παξάδνζεο θαη πιεξσκήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ ή/θαη ε 

ππεξεζία δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα. Δπηπξφζζεηα, είλαη ππεχζπλνο  γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 

θαη παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ κέζα ζην θαηάζηεκα/επηρείξεζε θαη παξαθνινπζεί ηελ 

επάξθεηά ηνπο ζηηο πξνζήθεο θαη ζηα ξάθηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

είλαη δπλαηφ λα ζπζθεπάδεη ή λα ρεηξίδεηαη ηακεηαθή κεραλή ή, αθφκε, λα ζπληάζζεη ηα 

δειηία παξαγγειίαο - πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

Όηαλ αζρνιείηαη κε ηελ έκκεζε πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ν Δμεηδηθεπκέλνο 

Πσιεηήο αλαιακβάλεη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζ' έλα γεσγξαθηθφ ηνκέα, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο πνπ εξγάδεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, επηθνηλσλεί κε ηνπο παιαηνχο πειάηεο ( 

π.ρ. παξνρή ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε, ελεκέξσζε γηα λέα πξντφληα/ππεξεζίεο), 
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αζρνιείηαη κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ πειαηψλ (π.ρ. ηειεθσληθή ή/θαη έληππε επηθνηλσλία κε 

λέν αγνξαζηηθφ θνηλφ), θαζνξίδεη ζπλαληήζεηο θαη πξνεηνηκάδεη επηζθέςεηο, δηεξεπλά ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ, κε απεπζείαο εξσηήζεηο ή εξσηεκαηνιφγηα, αλαιχεη ζηαηηζηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πξνεηνηκάδεη ηηο παξαγγειίεο θαη πξνγξακκαηίδεη κειινληηθέο 

ελέξγεηεο. 

O Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ εκπνξηθφ δηεπζπληή θαη 

ηνλ δηεπζπληή marketing, φπσο θαη κε ηα ηερληθά ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο ηνπ. Με ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ έρεη απνθηήζεη θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, έρεη 

σο θχξην ζηφρν ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πσιήζεσλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πειαηψλ, ηελ αλάπηπμε θαη δηεξεχλεζε ηνπ πειαηνιφγηνπ, ηε ιήςε 

παξαγγειηψλ θαη ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ πψιεζεο, ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ εθπξνζσπεί. Δπίζεο αλαιακβάλεη ηε κεηα-παξαθνινχζεζε ησλ 

πειαηψλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ‗ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε‘, φπνπ επηθνηλσλεί 

αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 

πλεπψο, ηα πεδία αξκνδηφηεηαο ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, ζπλνπηηθά, 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

Πνπιάεη θαη παξαδίδεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο ‗πειάηεο‘, γηα ηα νπνία 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία, ηε κεραληθή, 

ηε ρεκεία, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ή/θαη δηεπηζηεκνληθέο γλψζεηο.  

 Κνζηνινγεί, εηνηκάδεη πξνηάζεηο θαη πξνζθνξέο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ θαη ηνπο φξνπο ηήξεζήο ηνπο. 

 πλάπηεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, αμηνινγεί ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο. 

 Αλαπηχζζεη λέεο ζπλεξγαζίεο, πξαγκαηνπνηεί επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο κε θνξείο 

θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Παξνπζηάδεη πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο θαη πξνηείλεη ‗πξνζαξκνζκέλεο‘ θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη εθαξκνγέο 

ζχκθσλεο κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

 Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία πψιεζεο, πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη εθαξκνγψλ, 

θαηαγξάθεη ζεηηθά ζεκεία θαη πεξηνρέο γηα βειηίσζε. Με βάζε απηή ηε δηαδηθαζία 

επαλαζρεδηάδεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

 Μεηα-παξαθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πψιεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

επηθνηλσλεί ηα απνηειέζκαηα ζηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη. 

Πξνβιέπεη θαη ειαρηζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο ηεο ιήμεο ησλ ζπκθσληψλ θαη ησλ 

ζπλεξγαζηψλ. 

 Τπνζηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ 

γλψζεσλ ηνπο γηα ηηο πσιήζεηο ή ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίιπζε ηερληθψλ ζεκάησλ (ηερλνγλσζία). 

 

Γείθηεο επίηεπμεο/απφδνζεο (performance) κπνξνχλ λα πξνζκεηξεζνχλ αλ: 
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 Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αχμεζεο ησλ θεξδψλ.  

 Δπηηπγράλεηαη ην ‗θιείζηκν‘ νινθιεξσκέλσλ ζπλεξγαζηψλ θαηά ηελ αξρή ηεο επαθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ‗πειάηεο‘. 

 Δπηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

νκάδα, ζηφρν ή ινγηζηηθή βάζε. 

 Δπηηπγράλεηαη πςειή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ε νπνία ζπλδέεηαη θαη πεξαηηέξσ 

εθθξάδεη, ηε θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 ρεδηάδνληαη ‗πξνζαξκνζκέλα‘ πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε καθξνπξφζεζκε, βηψζηκε 

εθαξκνζηκφηεηα θαη πςειή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 Οινθιεξψλεηαη ε θαηάξηηζε θαη επηηπγράλνληαη νη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, 

ηεξψληαο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

 

3.3 Απαραίτητεσ Γνώςεισ, Δεξιότητεσ και Ικανότητεσ 

 

Γεληθέο Γλψζεηο: 

ηηο γεληθέο γλψζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Οξγάλσζεο 

θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Γλψζεηο Ξέλσλ Γισζζψλ, Δθαξκνγέο Πξνγξακκάησλ, 

Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ, Μαζεκαηηθά, ηαηηζηηθή, Βαζηθέο Γλψζεηο Marketing θαη 

Πσιήζεσλ. 

 

Δηδηθέο Γλψζεηο: 

Οη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο: ηεο Μεραληθήο, ησλ Οηθνλνκηθψλ, ηεο 

Ννκνζεζίαο, ηεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο, ηνπ ηξαηεγηθνχ Management θαη ηνπ 

Μάξθεηηλγθ. 

 

Πξνζσπηθέο Ιθαλφηεηεο θαη Γεμηφηεηεο: 

Γηα λα αληαπνθξηζνχλ ηα ζεκεξηλά εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πσιήζεσλ ζηνπο πνιιαπινχο 

ξφινπο ηνπο, απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο (competencies), «πξνζσπηθέο» θαη 

«ηερληθέο-κεζνδηθέο». 

ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνληαη: ε απηνπαξαθίλεζε, ε θηλεηνπνίεζε ηεο 

νκάδαο, ην self-management, ε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο, ε αμηνιφγεζε ηνπ ξίζθνπ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε εηιηθξίλεηα, ε αμηνπηζηία, ε επίδεημε πξαγκαηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αηδέληα ηνπ πειάηε, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο άλεζεο γηα αλνηρηή 

επηθνηλσλία θαη αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ πξνηάζεσλ πξνο ηνλ πειάηε. Αθφκε, ε 

επηρεηξεκαηηθή δηαίζζεζε θαη ιεθηηθή ζαθήλεηα, θαζψο θαη ε θαιή κλήκε θαη ε γξήγνξε 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ζπληζηνχλ παξάγνληεο απνδνηηθφηεηαο ζην επάγγεικα ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή. 

Οη ηερληθέο-κεζνδηθέο δεμηφηεηεο πηζηνπνηνχλ φηη έλαο πσιεηήο έρεη άξηζηε γλψζε ηνπ 

πξντφληνο ηνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ απηνχ, ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλεπεηψλ, φπσο θαη ηε δπλαηφηεηα 
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ελζσκάησζεο ηεο ιχζεο πνπ πξνηείλεη ζε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Δπίζεο 

απαξαίηεηνη παξάγνληεο απνδνηηθφηεηαο θαη επίηεπμεο ζηφρσλ, αλαδεηθλχνληαη νη  

δεμηφηεηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζρεδηαζκνχ θαηλνηνκηψλ. 

 

Οξηδφληηεο Γεμηφηεηεο - Γεμηφηεηεο ‘Κιεηδηά’: 

Οη δεμηφηεηεο ‗θιεηδηά‘ απνηεινχλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρή απφδνζε ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. 

ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Γηαηνκεαθέο γλψζεηο (ζηαηηζηηθήο, data mining, λνκηθά)  

 Γηαπξνζσπηθή, Λεηηνπξγηθή θαη Σερληθή Δπηθνηλσλία 

 Γεμηφηεηεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Δξγαζίαο θαη ησλ 

Απνηειεζκάησλ 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ Πειάηε θαη Γεμηφηεηεο Γηάγλσζεο Αλαγθψλ 

 Γεμηφηεηεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Διέγρνπ 

 Γεμηφηεηεο Δξγαζίαο ζε Οκάδεο 

 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Υξφλνπ 

 

Δμνπιηζκφο/Μέζα σο Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Δξγαζία 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο ρξεζηκνπνηεί εμνπιηζκφ, 

απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ (ηειέθσλα, θσηνηππηθφ, fax, ππνινγηζηηθή κεραλή), δηαθεκηζηηθά 

έληππα ή δείγκαηα (θαηά πεξίπησζε), έληππα παξαγγειηψλ θαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

(PC). 

 

Δθπαίδεπζε/Καηάξηηζε θαη πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο 

Οη επηζπκεηέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο παξέρνληαη ζε 

πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ΑΔΙ, ΣΔΙ) θαη 

ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα 6-8, θαζψο θαη απφ ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (ΙΔΚ) 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 5, εθφζνλ απηφ ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηήζεηο ζηε 

πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 

 

 

Δλδεηθηηθνί Σξφπνη Αμηνιφγεζεο ησλ Γλψζεσλ θαη Γεμηνηήησλ ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή 

 

Αμηνιφγεζε ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ή κε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο. 

Portfolio: ην Υαξηνθπιάθην δηαρείξηζεο project. ε απηφ δχλαηαη λα απνηππψλεηαη ην 

πξφηππν ηεο ινγηθήο δηεξγαζίαο: πιεξνθφξεζε, ζρεδηαζκφο, ιήςε απφθαζεο, εθαξκνγή, 
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έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε. 

Σπλέληεπμε (role playing): Καηά ηε ζπλέληεπμε, ε ππφδπζε ξφινπ κπνξεί λα δηαπηζηψλεη 

δεμηφηεηεο φπσο ε δεμηφηεηα αληαπφθξηζεο ζε πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο, δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο, δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. 

Γξαπηέο Δμεηάζεηο (real case assessment): ε απηέο κπνξνχλ λα ειέγρνληαη ε εθαξκνγή 

εηδηθψλ γλψζεσλ θαη κεζνδηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

απεηθνλίδνπλ ‗πξνβιήκαηα‘ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. ην 

πιαίζην απηφ απαηηείηαη ε εθαξκνγή θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ελππάξρνπλ ζε 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο ή επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο. 
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4. Αναγκαιότητα ύπαρξησ μηχανιςμού πρόβλεψησ δεξιοτότων 

για την υπό εξϋταςη ειδικότητα 

 

Η αγνξά εξγαζίαο κεηεμειίζζεηαη ξαγδαία, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο 

παγθνζκηνπνίεζεο, πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, αιιά 

θαη ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο εληφο ησλ νηθνλνκηψλ. Ο αληαγσληζκφο ζηε βάζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ιφγσ ηεο εηζφδνπ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζην δηεζλέο 

πξνζθήλην θαη ε αλαδήηεζε ελφο λένπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ κνληέινπ, θπξίσο 

ζηελ Δπξψπε, δεκηνπξγνχλ κεγάιεο αλαθαηαηάμεηο θαη σζνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Χο απνηέιεζκα θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε ζπλερήο αλαζεψξεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηα επαγγέικαηα, ζηηο επηρεηξήζεηο, 

ζηνπο θιάδνπο αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηήλ ηελ αέλαε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ηεο 

παξαγσγήο θαη ζπλεπψο θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, πεξηβαιινληηθνί, 

ξπζκηζηηθνί θαζψο επίζεο θαη άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο δεκηνπξγνχληαη αλαληηζηνηρίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δειαδή 

αληζνξξνπία κεηαμχ δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο, θπξίσο ιφγσ αλαληηζηνηρίαο 

νξηζκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ (skills mismatch). Σαπηφρξνλα, 

θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά θελά (skills shortages) ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, 

θαζψο νη κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγηθή δνκή δελ πξνιαβαίλνπλ λα αθνκνησζνχλ απφ ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο πζηέξεζεο 

δεμηνηήησλ ή ράζκαηνο δεμηνηήησλ (skills gap) ζην πθηζηάκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ζε επηζπκεηά επίπεδα. ε θάζε πεξίπησζε ε 

αλαληηζηνηρία ή ε έιιεηςε δεμηνηήησλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο 

φζνλ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο δελ 

επηηπγράλεηαη ε πιήξεο θαη άξηζηε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ε 

επηζπκεηή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

Οη ειιείςεηο ησλ δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε: α) 

πνζνηηθέο θαη β) πνηνηηθέο. 

Οη πνζνηηθέο ειιείςεηο νθείινληαη ζηελ πνζνηηθή αλαληηζηνηρία ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο εξγαζίαο. ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ην πνζνηηθφ ζθέινο ησλ ειιείςεσλ 

ζηελ Διιάδα αιιά θαη παλεπξσπατθά, δελ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ιφγσ ησλ πςειψλ 

πνζνζηψλ αλεξγίαο.   

Οη πνηνηηθέο ειιείςεηο πξνθχπηνπλ φηαλ ε δήηεζε εξγαζίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα ή κηα θαηεγνξία δεμηνηήησλ ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο. Βαζηθφηεξε αηηία απνηειεί ε χπαξμε αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ (skill mismatch), 

ιφγσ ππεξεθπαίδεπζεο, ππεξεηδίθεπζεο ή θαη ην αληίζεην, δειαδή ππνεθπαίδεπζεο θαη 

ππνεηδίθεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) νη νξηζκνί ησλ ειιείςεσλ δεμηνηήησλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1: Διιείςεηο δεμηνηήησλ 

Καηεγνξία Οξηζκφο 

Έιιεηςε δεμηνηήησλ 

(skill shortage) 

Η δήηεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ππεξβαίλεη ηελ 
πξνζθνξά εθ κέξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

«Υάζκα δεμηνηήησλ» 

(skill gap) 

Σν επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ 
απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί επαξθψο ε εξγαζία 

Κάζεηε αλαληηζηνηρία 
(Vertical mismatch) 

Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ή πξνζφλησλ είλαη ιηγφηεξν ή 
πεξηζζφηεξν απφ απηφ απαηηείηαη 

Οξηδφληηα 
αλαληηζηνηρία 

(Horizontal mismatch) 

Ο ηχπνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ είλαη αθαηάιιειν 
γηα ηελ εξγαζία 

Τπεξεθπαίδεπζε 
(Overeducation) 

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο απφ 
απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί 

Τπνεθπαίδεπζε 
(Undereducation) 

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο απφ απηά 
πνπ ε εξγαζία απαηηεί 

Τπεξεηδίθεπζε 
(Overqualification) 

Οη εξγαδφκελνη θαηέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ πξνζφλησλ απφ 
απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί 

Τπνεηδίθεπζε 
(Underqualification) 

Οη εξγαδφκελνη θαηέρνπλ ρακειφηεξν βαζκφ πξνζφλησλ απφ 
απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί 

Απαμίσζε 
δεμηνηήησλ 

(Skills obsolescence) 

Οη δεμηφηεηεο πνπ είραλ  ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε κηα 
εξγαζία δελ είλαη πιένλ θαηάιιειεο ή/θαη έρνπλ επηδεηλσζεί κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

Πεγή: ILO, 2014 

 

Ππόγνυζη αναγκών γνώζευν-δεξιοηήηυν-ικανοηήηυν  

Οη κεραληζκνί έγθαηξεο πξφγλσζεο ησλ αλαγθψλ ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο 

πνηθίινπλ γηα θάζε ρψξα. Χζηφζν, νη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνζεγγίζεηο 

νκαδνπνηνχληαη σο αθνινχζσο: α) πνζνηηθά ππνδείγκαηα – κνληέια: β) ηνκεαθέο κειέηεο, 

γ) πνηνηηθέο κέζνδνη θαη δ) έξεπλεο εξγνδνηψλ. ηελ παξνχζα κειέηε, επηιέρζεθε ε ρξήζε 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

 

Ποιοηικέρ Πποζεγγίζειρ 

Η δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηξεηο βαζηθέο 

κεζφδνπο2:  

i. Αλάιπζε επηκέξνπο επαγγεικάησλ: Αλάιπζε ησλ επαγγεικάησλ κε βάζε ηε 

ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη ηελ εμέιημε ηνπο ζην ρξφλν, 

εμεηάδνληαο ηηο επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηε δνκή ηνπο (π.ρ. ηερλνινγηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο, ξπζκηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θ.ά.),. Η επαγγεικαηηθή ηαμηλφκεζε 

                                                 
2
 CEDEFOP: Piloting a European employer survey on skill needs, 2013 
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(ISCO-08) πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε φξνπο παξνρήο ζηνηρείσλ, 

ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ρσξψλ 

ii. Κελέο ζέζεηο: Η θαηαγξαθή ησλ θελψλ ζέζεσλ αλά θιάδν θαη επαγγεικαηηθή 

θαηεγνξία. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαγξαθή ησλ θελψλ ζέζεσλ ζα πξέπεη 

λα επηιέγνληαη νη ζέζεηο εθείλεο νη νπνίεο κε αξθεηή δπζθνιία θαιχπηνληαη.  

iii. Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο – θαηάξηηζεο: Η κειέηε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνζθέξεη έλαλ επηπιένλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ δεμηφηεηεο 

(γλψζεηο - ηθαλφηεηεο - δεμηφηεηεο) κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ επαγγεικάησλ. Η πξνζέγγηζε 

απηή εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο, θαζψο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ 

επαγγεικάησλ ζα είλαη δπλαηφο ν έγθαηξνο εληνπηζκφο πηζαλήο αλάδπζεο ή 

αλακελφκελσλ αιιαγψλ ζε επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή.  
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6. Μεθοδολογύα ϋρευνασ 

 

6.1 Ποιοτική μεθοδολογία έρευνασ 

 

χκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ νδεγφ, επηδίσμε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη «λα 

αλαθαιχςεη ηηο απφςεηο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, εζηηάδνληαο ζηηο νπηηθέο γσλίεο 

ππφ ηηο νπνίεο ηα άηνκα βηψλνπλ θαη αηζζάλνληαη ηα γεγνλφηα» (Bird, Hammersley, 

Gomm, R., & Woods, 1999). Δπνκέλσο, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα πξνζέγγηζε ζε 

βάζνο, κε ζηφρν ηελ αλάιπζε θη εξκελεία πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ, αθνχ πξνεγεζεί ε 

ζπιινγή, θαηεγνξηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. Η πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

επηιέγεηαη φηαλ ζηφρνο είλαη ε βαζχηεξε αλάιπζε θαη εξκελεία θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ, 

ζπκπεξηθνξψλ ή εκπεηξηψλ. 

Οη πνηνηηθέο κέζνδνη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα ζηνρεχζεη ζην ηη ζεκαίλεη γηα ηα 

ππνθείκελα ε εκπεηξία γηα ηελ νπνία κηινχλ, κε άιια ιφγηα, λα εκβαζχλεη. Απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη είλαη κηα «ιεπηή» πεξηγξαθή (Geertz, 1973) απφ ηελ πιεπξά ησλ εξεπλεηψλ. 

Πέξαλ, φκσο, απφ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε, νη πνηνηηθέο κέζνδνη θαηαγξάθνπλ ηε «θσλή» 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ (Eisner, 1991). 

Σα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία (φπσο θαη κε θάζε 

κεζνδνινγία) είλαη ε εξεπλεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ε 

ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ εξεπλεηή θαη ηα ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία άληιεζεο 

γλψζεο απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν (Ισζεθίδεο, 2003). Οη πνηνηηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη 

ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε 

πνηνηήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθψλ πνηνηήησλ. Με άιια ιφγηα έρνπλ ζηφρν ηελ 

απνθάιπςε ζρέζεσλ ή ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε θνηλσληθά ππνθείκελα θαη θνηλσληθέο 

νκάδεο, ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ δηαηχπσζε 

ή αλαδηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ γηα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηελ 

δηαθξίβσζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζέζεσλ θαη ξφισλ. Η πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ 

πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πσο» θαη «γηαηί» (Ισζεθίδεο 2001). 

Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

Σα βαζηθφηεξα εξγαιεία άληιεζεο γλψζεο απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν ζην πιαίζην κηαο 

πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη: ε ζπλέληεπμε έξεπλαο, ε παξαηήξεζε, ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε, ε έξεπλα κε ηε βνήζεηα νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ (Οκάδεο εζηηαζκέλεο 

ζπδήηεζεο/focus groups, Σερληθή ησλ Γειθψλ/Delphi Technique), ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, ε κειέηε πεξίπησζεο (case study), ε βηνγξαθηθή αλάιπζε θαη ε αξρεηαθή 

έξεπλα (Κσλζηαληηλίδεο θαη Μηραειίδνπ, 2009). ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηνη ηεο πξνζσπηθήο εηο βάζνο 

ζπλέληεπμεο θαη ησλ νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. 

Πξνζσπηθή εηο βάζνο ζπλέληεπμε  

Η ζπλέληεπμε απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν άληιεζεο πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. χκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Manion (1992) ε 
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ζπλέληεπμε είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πξνζψπσλ, πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή 

ή εξσηψληα µε ζηφρν ηελ απφζπαζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηδφκελσλ µε ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο. Καηά ηελ Κεδξάθα (2008), «νη ζπλεληεχμεηο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ 

ηξφπν πνπ βιέπνπλ νη άιινη ηα πξάγκαηα, ζηηο ζθέςεηο ηνπο, ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο 

πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο».  

Η ζπλέληεπμε είλαη κηα πνιχ ζπλεζηζκέλε ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε κηα πνηνηηθή 

έξεπλα. Δθηηκάηαη φηη ην 90% ησλ θνηλσληθψλ εξεπλψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπλεληεχμεηο, κε 

θάπνηνλ ηξφπν, γηα λα ζπιιέμνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ή έλα κέξνο απηψλ (Ισζεθίδεο, 2003). 

ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο (in depth 

interview). ε απηφ ηνλ ηχπν ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο θαηεπζχλεη ηνλ εξσηψκελν ζε 

βαζηθά ζέκαηα αιιά ν εξσηψκελνο αλαπηχζζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ειεχζεξα 

θαη εηο βάζνο. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο ζπλέληεπμεο, είλαη ε ζπιινγή, φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

ζπλέληεπμεο ζε βάζνο, πξνυπνζέηεη ζεκαληηθέο αηνκηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή θαη αλαγλψξηζεο ησλ πνιιαπιψλ θηλδχλσλ πνπ 

ελππάξρνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζηξέβισζε ησλ δεδνκέλσλ (απφθξπςε πιεπξψλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ζρέζε δπζπηζηίαο κεηαμχ ησλ εξσηψκελσλ θαη 

ηνπ εξεπλεηή, έκκεζε θαζνδήγεζε ησλ εξσηψκελσλ απφ ηνλ εξεπλεηή θηι) (Ισζεθίδεο, 

2003).  

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηεο ζπλέληεπμεο, δειαδή αλάινγα κε ην βαζκφ 

ηππνπνίεζεο ηεο απφ ηνλ εξεπλεηή κπνξνχκε ζρεκαηηθά λα δηαθξίλνπκε ηξία βαζηθά είδε: 

ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε (structured interview), ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (semi-

structured interview) θαη ηελ αδφκεηε ζπλέληεπμε (unstructured interview). ηηο δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ζε πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαη πεξηερφκελν. ηηο αδφκεηεο ιακβάλεη ρψξα κηα 

ζπδήηεζε πνπ είλαη θαηά κηα έλλνηα ειεχζεξε, αιιά πνπ ε ειεπζεξία ηεο ζρεηίδεηαη µε ηε 

θχζε ηεο ζπδήηεζεο, ην ζέκα πνπ εξεπλάηαη θαη ην βαζκφ ηεο δφκεζεο ησλ εξσηήζεσλ. 

Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο βξίζθνληαη θάπνπ αλάκεζα ζηηο αδφκεηεο θαη πιήξσο 

δνκεκέλεο, δειαδή ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο νη νπνίεο σζηφζν είλαη αλνηθηέο 

πξνο δηεξεχλεζε θαη ζπδήηεζε. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο επηιέρζεθε ε 

πξαγκαηνπνίεζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ησλ δχν ηχπσλ ζπλεληεχμεσλ (δνκεκέλσλ θαη αδφκεησλ) κε ζθνπφ ηελ 

πιεξέζηεξε άληιεζε πιεξνθνξηψλ.  

Όπσο θαη φια ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία έηζη θαη ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. πλνπηηθά ηα βαζηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο σο εξγαιείνπ άληιεζεο πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ είλαη 

(Ισζεθίδεο, 2003): 

 Η ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζε βάζνο 

ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ δηεξεχλεζε πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ. 

 Η ζπλέληεπμε πξνυπνζέηεη ηελ ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ 

εξσηψκελνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ δελ είραλ 

πξνθαζνξηζηεί απφ πξηλ, κεηαβάιινληαο ή ηξνπνπνηψληαο πνιιέο θνξέο αθφκε 
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θαη ην ίδην ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ πιαίζην. 

 Η ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή λα δεη ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ηα 

θνηλσληθά θαηλφκελα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα «κάηηα» ησλ θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ. 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ηα αθφινπζα (Stewart θαη 

Cash 1991, Kvale 1996): 

 Η ζπλέληεπμε είλαη κηα κέζνδνο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα φρη κφλν σο πξνο 

ηελ πινπνίεζε ηεο αιιά θαη σο πξνο ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απφθηεζεο 

πξφζβαζεο ζηνπο εξσηψκελνπο.  

 Η κέζνδνο πξνυπνζέηεη απμεκέλα επηθνηλσληαθά πξνζφληα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξεπλεηή, επαηζζεζία, γλήζην ελδηαθέξνλ θαη επειημία. 

 Πνιιέο θνξέο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληιείηαη κέζα απφ 

ζπλεληεχμεηο δελ είλαη απαξαίηεην ή ηειηθά δελ γίλεηαη αληηθείκελν αλάιπζεο. 

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν είλαη θπξίαξρν. Σν γεγνλφο απηφ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Οκαδηθέο Σπλεληεχμεηο 

Οη δχν βαζηθέο κέζνδνη νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ είλαη: 1) νη νκάδεο εζηηαζκέλεο 

ζπδήηεζεο (focus groups) θαη 2) ε Σερληθή ησλ Γειθψλ (Delphi technique). ην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλεληεχμεηο κε ηε κέζνδν ησλ νκάδσλ 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο πνπ απνηειεί θαη ην δεχηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλάο 

καο. 

Οκάδεο Δζηηαζκέλεο πδήηεζεο (focus groups) 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ε πην ζεκαληηθή ζεσξεηηθή αθεηεξία απηήο ηεο εξεπλεηηθήο 

κεζφδνπ είλαη ε αμηνπνίεζε, ε θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ηεο «δπλακηθήο ησλ νκάδσλ». 

Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαδηθή δπλακηθή θαη 

ηελ «απφδνζε» κηαο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, είλαη ηα θπζηθά θαη αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ,  

ν βαζκφο ζπλεθηηθφηεηαο ηεο νκάδαο, νη ζπλδπαζκνί νκνηνγέλεηαο – εηεξνγέλεηαο ηεο 

νκάδαο πξνο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, νη ζρέζεηο δχλακεο θαη εμνπζίαο πνπ 

πξνυπάξρνπλ ή πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο νκάδαο θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο ζηηο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο θαη νξγαλσκέλεο ζπδήηεζεο 

(Ισζεθίδεο, 2003). 

Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο είλαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο πνηνηηθνχ ή/θαη πνζνηηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην 

πνιπκεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε, ηελ 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηελ επξεία εκπεηξηθή πνζνηηθή έξεπλα ή απνγξαθηθή έξεπλα 

(survey research) θαη ην πείξακα. Ο ζθνπφο ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο είλαη ν 

ζπγθεξαζκφο ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ αδπλακηψλ θάζε κεκνλσκέλεο 

κεζφδνπ, ε αιιεινελίζρπζή ηνπο, ε δηαζηαχξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ 

(ηξηγσλνπνίεζε), ε ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ε 
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απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δηδηθά ζε ζρέζε κε ηηο απνγξαθηθέο έξεπλεο, ε 

κέζνδνο ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξέζηεξε αξρηθή 

πνηνηηθή δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ζεκάησλ κε ζθνπφ ηνλ 

ηθαλνπνηεηηθφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θχξηαο έξεπλαο.  

 

Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο  

ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη έλα θαηλφκελν πνπ δηαξθψο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη θαη ην 

νπνίν νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζπλήζσο ην αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά, φπσο αθξηβψο 

δειαδή ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ζε 

δεμηφηεηεο, ππάξρεη ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ησλ επξεκάησλ ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ν ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε ηξηγσλνπνίεζε, 

ή πην απιά ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Σξηγσλνπνίεζε 

Ο ηξηγσληζκφο πξνηάζεθε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο αξρηθά µε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ. Με άιια ιφγηα είλαη ή ρξήζε 

πάλσ απφ κίαο εξεπλεηηθήο ηερληθήο ζηε κειέηε ηνπ ίδηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, φπνπ ε 

θάζε κία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο άιιεο. Μηα ηέηνηα ζέζε 

βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε πσο θάζε εξγαιείν κέηξεζεο θαη θάζε κέζνδνο έρεη πεξηνξηζκνχο 

θαη «ηπθιά ζεκεία», µε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο, φκσο, νη πεξηνξηζκνί αιιειναλαηξνχληαη θαη 

σο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα έρνπκε έλα πην αθξηβέο ηειηθφ απνηέιεζκα (Moran-Ellis, 

Alexander, Cronin, Dickinson,  Fielding, Sleney & Thomas. (2006). 

χκθσλα κε ηελ Μνrse (1991), είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ρξήζε κηθηήο κεζφδνπ ζηελ ίδηα 

κειέηε, θαη νξίδεη ηε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε σο: «ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν 

κεζφδσλ, ζπλήζσο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο, ζηελ έξεπλα ηνπ ίδηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο». 

Τπάξρνπλ δχν είδε κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο: α) ε ρξήζε πεξηζζφηεξν απφ ελφο 

εξγαιείνπ πνπ παξάγεη ηνλ ίδην ηχπν δεδνκέλσλ ζηε κειέηε ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ θαη β) ε 

ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ ζπκπιεξσκαηηθά, ζηε κειέηε ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο γηα 

ηελ απάληεζε ησλ ίδησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Απηή ε κέζνδνο είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο κίαο κειέηεο. Δπίζεο, έρεη θαλεί φηη ε κίμε πνιιψλ κεζφδσλ 

εμηζνξξνπεί ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζηνηρεία ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ (Μitchel, 

1986). 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ ην γεγνλφο πσο παξά ηνπο φπνηνπο θηλδχλνπο θξχβεη 

ε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη άθξσο απαξαίηεηε ζε ηέηνηνπ 

είδνπο έξεπλεο.  

Δλ πξνθεηκέλσ ηψξα, γηα ηελ έξεπλα δηάγλσζεο αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο ε ηξηγσλνπνίεζε 

ζα γίλεη κε ηε ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ πνηνηηθήο έξεπλαο. Η πξψηε κέζνδνο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε κέζνδνο ησλ εκί-δνκεκέλσλ εηο βάζνο ζπλεληεχμεσλ. ε 

θάζε πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ ζπλεληεχμεσλ δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο 

απφ ηξεηο (3) ελψ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα θηάζεη ηηο δεθαπέληε (15) ή θαη ηηο 

είθνζη (20) ζπλεληεχμεηο. ηφρνο ησλ ελ ιφγσ ζπλεληεχμεσλ είλαη λα επαιεζεπζνχλ ηα 

επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, λα αλαδεηρζνχλ λέα δεηήκαηα θαη ηάζεηο ζην ππφ 
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εμέηαζε αληηθείκελν θαζψο θαη λα θαηαξηηζηεί ε αηδέληα ησλ επεξρφκελσλ νκαδηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο είλαη ε δεχηεξε κέζνδνο ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Απφ ηηο ελ ιφγσ ζπλεληεχμεηο, ζε ζπλάξηεζε πάληα θαη κε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ έρεη πξνεγεζεί, ζα θαηαξηηζηεί θαη ε ιίζηα ησλ δεμηνηήησλ, νη 

νπνίεο ζα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη έξεπλα ζηελ νκαδηθή ζπδήηεζε (ή 

ζπδεηήζεηο) πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.   

Γηα ηηο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ε Σερληθή ησλ Γειθψλ φζν 

θαη νη νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. Οη δχν ηερληθέο έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

σο θνηλφ γλψξηζκα ην γεγνλφο φηη γηα λα νινθιεξσζνχλ απαηηείηαη ζπλαίλεζε απφ ηα 

άηνκα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. ε θάζε πεξίπησζε ην ζίγνπξν είλαη πσο αλ πξφθεηηαη γηα 

Delphi ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπλεδξίεο έσο θαη έμη (6) ελψ αλ πξφθεηηαη γηα 

focus group ελδερνκέλσο αξθεί θαη κηα (1) ζπλεδξία πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλαίλεζε.  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε ε ηερληθή ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο σο 

ε δεχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο.  

Γηαηί φκσο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν κεζφδσλ πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο; Η ινγηθή ησλ 

δχν ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη πξέπεη ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπαγέο θαη ζπλαηλεηηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν ζα γίλεη 

απνδεθηφ απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε κέζνδνο ησλ 

εκί-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζε απηή ηα πνξίζκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαζψο ελδερνκέλσο θαη θάπνηα πξψηα πνξίζκαηα απφ ηελ 

πνζνηηθή έξεπλα αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα λα ιεθζεί πξσηνγελήο γλψζε απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πεδίνπ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα εξγαιείν πην εμεηδηθεπκέλν, 

αιιά παξάιιεια ηειείσο ζηνρεπκέλν, φπσο είλαη νη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, νη νπνίεο 

απαηηνχλ κεγάιε γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ ζπληνληζηή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πνξηζκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ θαη λα ζεσξνχληαη 

αληηπξνζσπεπηηθά. 

 

 

6.2 Συνοπτικέσ οδηγίεσ για τη διεξαγωγή έρευνασ ομάδων 

εςτιαςμένησ ςυζήτηςησ και προςωπικών εισ βάθοσ ςυνεντεύξεων 

 

Οκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο (focus groups) 

Πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κέζσ ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο λα 

είλαη αμηφπηζηα ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο, φζνλ αθνξά 

ηελ επηινγή θαη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηεκάησλ. Η δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα (Freitas 

et al. 1998): ην ζρεδηαζκφ ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ-ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

απηέο. 

ρεδηαζκφο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο 

Καηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ δηεπζεηεζεί θαη νξηζκέλα 

δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζα πξνζδηνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ επηηπρή 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, φπσο είλαη ε επηινγή ηνπ ζπληνληζηή θαη ν ξφινο ηνπ ζηε 
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δηαδηθαζία, νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ. 

  

Ο ζπληνληζηήο  

Ο ζπληνληζηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ην είδνο 

ησλ πξνζδνθψκελσλ πιεξνθνξηψλ.  Ο ξφινο ηνπ ζπληνληζηή είλαη ζεκαληηθφο σο πξνο 

ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα ηεο νκάδαο: α) λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 

ηνλ ηφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο ζπλάληεζεο, β) λα ηεξεί ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα 

ηεο νκάδαο θαη γ) λα δηαζθαιίδεη φηη ζα δηαηππσζνχλ νη απφςεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα φισλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο έξεπλαο, είλαη ε 

ακεξνιεςία - αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ζπληνληζηή, φζνλ αθνξά ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηά ηεο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο  

Η ζχλζεζε ηεο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή 

έθβαζε ηεο έξεπλαο. Η νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη νιηγνκειήο (5-10 

άηνκα) θαη νκνηνγελήο σο πξνο θάπνηα κεηαβιεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειηθία, ην θχιν 

θιπ. Παξάιιεια φκσο, ε νκάδα δελ ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ άηνκα κε 

αιιειεπηθαιππηφκελεο απφςεηο θαη ηδηφηεηεο, πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο αλακέλεηαη λα 

πξνζθέξεη παξφκνηα πιεξνθφξεζε. πζηήλεηαη, ε νκάδα λα απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ 

δελ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα ακβιχλεηαη ην θίλεηξν απφθξπςεο 

πιεξνθνξηψλ (Freitas et al. 1998). 

Οη εξσηήζεηο  

Η επηινγή θαη δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Οη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

εζηηαζκέλεο ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηηο πξνζδνθψκελεο πιεξνθνξίεο. Θα πξέπεη 

λα απνθεχγνληαη νη γεληθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, δεδνκέλνπ φηη κέζσ ηεο νκάδαο 

αλαδεηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ν αξηζκφο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά 

ηηο 10-12 εξσηήζεηο (Freitas et al. 1998: 16, Elliot and Associates, 2005). Οη εξσηήζεηο 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Elliot and Associates, 2005): 

α) Δηζαγσγηθέο εξσηήζεηο 

θνπφο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ είλαη λα εηζάγνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζέκα, π.ρ. νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θαηαηάμνπλ ηηο δεμηφηεηεο κηαο εηδηθφηεηαο σο πξνο ην βαζκφ 

θξηζηκφηεηάο ηνπο, αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ή έιιεηςή ηνπο.  

β) Δξσηήζεηο νπζίαο-ιεπηνκέξεηαο 

θνπφο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη ζρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ, π.ρ. ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

αλακέλεηαη λα αλαδεηρζνχλ νη παξάγνληεο έιιεηςήο ησλ θξίζηκσλ δεμηνηήησλ θαη γηα ηηο 

αλαδπφκελεο νη παξάγνληεο αλάδπζήο ηνπο.  

γ) Δξσηήζεηο ζχλνςεο 

Ο ζπληνληζηήο αθνχ ζπλνςίζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, θαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα ηνπνζεηεζνχλ αλ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε απηά.   

δ) Δξσηήζεηο εμφδνπ 
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Με απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο εξσηήζεηο ειέγρεηαη αλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ λα πξνζζέζνπλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ έρεη ζέζεη ν 

ζπληνληζηήο. 

 

Πξνζσπηθέο εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο 

Ο ελεξγψλ ηε ζπλέληεπμε εξεπλεηήο, πξηλ μεθηλήζεη λα ππνβάιεη ηηο εξσηήζεηο ζα πξέπεη 

λα απνζαθελίζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηνπο 

θαλφλεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ην είδνο ησλ πξνζδνθψκελσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα αμηνπνηεζνχλ θαζψο επίζεο 

θαη ηνλ ηξφπν θαηαγξαθή ηεο (π.ρ. ερνγξάθεζε, ζεκεηψζεηο). Η δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ηδαληθά δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δχν ψξεο.  

Η ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο. Δίλαη 

απαξαίηεην ν ζπληνληζηήο λα θξαηά ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.  

Δλ πξνθεηκέλσ θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν ελεξγψλ ηε ζπλέληεπμε 

εξεπλεηήο, ζπγθξνηεί ιίζηα δεμηνηήησλ γηα ηελ εηδηθφηεηα απφ δηάθνξεο πεγέο (βι. 

ελφηεηα 3), ε νπνία ηίζεηαη ππφςε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, νη δεμηφηεηεο ηαμηλνκνχληαη αλά επίπεδν θξηζηκφηεηαο 

θαη επάξθεηαο-έιιεηςήο ηνπο (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2), ηεθκεξηψλνληαο παξάιιεια 

ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ επάξθεηα ή ηελ έιιεηςή ηνπο. Δπηπιένλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ αλαδπφκελεο εηδηθφηεηεο, αλαθέξνληαο θαη ηνπο 

παξάγνληεο αλάδπζήο ηνπο. ηφρνο είλαη λα ζπιιερζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 2: Σειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο δεμηνηήησλ εηδηθφηεηαο «Δμεηδηθεπκέλνο 
πσιεηήο» 

  

Γεμηφηεηεο 

 

Δπάξθεηα -
Έιιεηςε 

Παξάγνληεο 
δηαζεζηκφηεηαο 

(αλάδπζεο γηα ηηο 
αλαδπφκελεο 
εηδηθφηεηεο)  

 

Παξαηεξήζεηο 

 

Γεμηφηεηεο 
κεγάιεο 

θξηζηκφηεηαο 

 

 

 

 

 

Γεμηφηεηεο ζε 
κεγάιε έιιεηςε 

  

Γεμηφηεηεο ζε 
κηθξή  έιιεηςε 

  

Γεμηφηεηεο πνπ 
είλαη ζε επάξθεηα  

  

 

Γεμηφηεηεο 
κεζαίαο 

θξηζηκφηεηαο 

 

 

 

 

Γεμηφηεηεο ζε 
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Γεμηφηεηεο ζε 
κηθξή  έιιεηςε 

  

Γεμηφηεηεο πνπ 
είλαη ζε επάξθεηα  
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Σέινο, ν εξεπλεηήο, πξηλ ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη 

θαιχθζεθαλ ηνπιάρηζηνλ εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο. 

Η δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ εηο βάζνο ζπλεληεχμεσλ θαη νκάδσλ εζηηαζκέλεο 

ζπδήηεζεο γηα ην επάγγεικα ηνπ «Δμεηδηθεπκέλνπ πσιεηή» 

Η δηελέξγεηα ησλ νκάδσλ εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο θαη ε δηεμαγσγή ησλ πξνζσπηθψλ εηο 

βάζνο ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο. Σα άηνκα 

ηα νπνία επξφθεηην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνζσπηθέο εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο θαη ζην 

focus group ελεκεξψζεθαλ ηειεθσληθά απφ ηελ ΔΔΔ, πξσηίζησο γηα ηε θχζε θαη ην 

ζθνπφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη δεπηεξεπφλησο γηα ηα δηαδηθαζηηθά ηεο θάζε ζπλάληεζεο, 

δειαδή ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηε δηάξθεηα. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο (3) πξνζσπηθέο εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο. Ο πξψηνο ζπκκεηέρσλ 

ήηαλ εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο ζε είδε ηερλνινγίαο. Ο δεχηεξνο δηεπζπληηθφ ζηέιερνο 

πσιήζεσλ ζε κεγάιε Διιεληθή εκπνξηθή εηαηξία. Καη ν ηξίηνο, εμεηδηθεπκέλνο πσιεηήο 

ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε ειιεληθέο θαη μέλεο επηρεηξήζεηο. Ο 

κέζνο ρξφλνο ζπλέληεπμεο ήηαλ 45 –πεξίπνπ- ιεπηά. Πξηλ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη 

ππφγξαςαλ ην έληππν νηθεηνζεινχο ζπκκεηνρήο ζε απηή. 

To focus group απαξηίζηεθε απφ πέληε (5) ζπκκεηέρνληεο, ηξεηο άλδξεο θαη 2 γπλαίθεο. Οη 

άλδξεο ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ απφ ηνπο θιάδνπο βηνκεραληθψλ αλαιψζηκσλ, 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη δσνηξνθψλ. Οη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο απφ ηνπο θιάδνπο 

ηερλνινγίαο θαη πξνψζεζεο θαξκάθσλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηνπιάρηζηνλ 3εηή 

εκπεηξία ζην ρψξν ησλ πσιήζεσλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ focus group νη 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ππέγξαςαλ ην έληππν 

νηθεηνζεινχο ζπκκεηνρήο ζε απηή. Σαπηφρξνλα, ζπκπιήξσζαλ θαη έλα έληππν 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

ην πιαίζην ηφζν ησλ ζπλεληεχμεσλ φζν θαη ηνπ focus group αθνινπζήζεθε ν 

πξνζρεδηαζκέλνο νδεγφο εξσηήζεσλ, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε αλνηθηέο εξσηήζεηο, κε 

ζηφρν ηελ θαηαγξαθή, ηελ ηεξάξρεζε θαη εμέιημε ησλ πθηζηάκελσλ δεμηνηήησλ αιιά θαη 

ηνλ εληνπηζκφ λέσλ αλεξρφκελσλ βαζηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κε πξννπηηθέο 
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θξηζηκφηεηαο 
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απαζρφιεζεο θαη ηελ πηζαλή κειινληηθή ζχλδεζή ηνπο κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Σφζν νη 

ζπλεληεχμεηο φζν θαη ε ζπδήηεζε ηεο εζηηαζκέλεο νκάδαο ζπδήηεζεο καγλεηνθσλήζεθαλ 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζπλεληεπμηαδφκελσλ. 
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7. Ανϊλυςη Δεδομϋνων 

 

χκθσλα κε ην κεζνδνινγηθφ νδεγφ, ηα βήκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο έρνπλ σο εμήο 

(Esterberg, 2002; Miles & Huberman, 1994; Yin, 2011): α) πιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη, β) Δκβάζπλζε ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα (θσδηθνπνίεζε, 

ππνκλεκαηηζκφο, αλάιπζε).   

α. Σςλλογή και διασείπιζη ποιοηικών δεδομένυν 

Οπζηαζηηθά απνηειεί ην πξψην βήκα ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Πξαθηηθά, 

ζε απηφ ην ζηάδην απνκαγλεηνθσλνχληαη νη ζπλεληεχμεηο, ζπιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη 

φιεο νη ζεκεηψζεηο ησλ εξεπλεηψλ (ζπλεληεπθηψλ θαη παξαηεξεηψλ). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

θαζίζηαηαη εχθνιε ε δηαδηθαζία αλάθηεζήο ηνπο θαη ζπζρέηηζήο ηνπο κε δηάθνξεο θάζεηο 

ηεο έξεπλαο. 

β. Εμβάθςνζη ζηα ποιοηικά δεδομένα 

ην ζηάδην ηεο εκβάζπλζεο ν ζθνπφο είλαη λα εληξπθήζεη θαλείο ζηα δεδνκέλα ηνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξηα εξγαιεία ηελ θσδηθνπνίεζε, ηνλ ππνκλεκαηηζκφ θαη ηε 

δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ θαη ηππνινγηψλ ηα νπνία ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα πξνρσξήζεη 

ζηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ ππνζέζεσλ (Esterberg, 2002).  

Κσδηθνπνίεζε 

Ο ζθνπφο ηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ή ηαμηλφκεζε ηνπ θεηκέλνπ κε 

θάπνην ζχζηεκα αλάθηεζεο (Babbie, 2011), ψζηε λα κπνξεί ν εξεπλεηήο λα ηελ αλαθηά 

εχθνια, νπνηαδήπνηε κειινληηθή ζηηγκή. Δπηπξφζζεηα, ε θσδηθνπνίεζε βνεζά ηνλ 

εξεπλεηή λα αλαθαιχςεη ηα κνηίβα κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα 

ην θαηλφκελν ην νπνίν κειεηά (Babbie, 2011). Η δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη: α) αλνηρηή θσδηθνπνίεζε, β) αλάπηπμε ζεκάησλ, γ) επηιεθηηθή 

θσδηθνπνίεζε θαη δ) ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε (Esterberg, 2002) (αλαιπηηθφηεξα δείηε 

ην κεζνδνινγηθφ νδεγφ) 

Τπνκλεκαηηζκφο 

Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θαλείο θξαηά ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο, νχησο ψζηε αξγφηεξα λα αλαπηχμεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλάιπζή 

ηνπ (Miles & Huberman, 1994; Schutt, 2015). εκαληηθφ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

ππνκλεκαηηζκνχ ζεσξείηαη ε ρξνλνινγηθή θαηαγξαθή ησλ ππνκλεκάησλ, ηα νπνία κπνξεί 

λα είλαη δηαδηθαζηηθήο ή πεξηζζφηεξν αλαιπηηθήο θχζεσο (Esterberg, 2002).   

Σειηθή αλάιπζε 

Γηα ηελ ηειηθή αλάιπζε πξνηείλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη, νη νπνίνη ηπγράλνπλ 

επξχηεξεο εθηίκεζεο απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα (Esterberg, 2002; Schutt, 2015; Yin, 

2011): α) Έιεγρνο επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ. Να ειέγμεη θαλείο ηελ  θσδηθνπνίεζε 

ηνπ θαη λα δεη  αλ θάπνηα γεγνλφηα επαλαιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά ή αλ ππάξρεη θάπνην 

θνηλφ κνηίβν. β) χγθξηζε πεξηζηαηηθψλ. Δθφζνλ αλαθαιπθζνχλ θάπνηα κνηίβα ηφηε ζα 

πξέπεη θαλείο λα πξνρσξήζεη ζε ζχγθξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρεη θσδηθνπνηήζεη. γ) 

Αλάπηπμε ηππνινγηψλ. Αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ ν 
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εξεπλεηήο θαηεγνξηνπνηεί δηάθνξα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ. ε 

θάζε πεξίπησζε ν εξεπλεηήο νθείιεη λα δηαιεπθάλεη θαη λα ζηεξίμεη ηε λέα ηνπ ηππνινγία 

πάλσ ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη, επαλεμεηάδνληαο ηηο 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ή θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ. 

 

Ανάλςζη δεδομένυν: «Εξειδικεςμένορ Πυληηήρ» 

Οη ηξεηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ην focus group (ησλ πέληε αηφκσλ) είραλ σο 

απνηέιεζκα λα παξαρζεί ερεηηθφ πιηθφ δηάξθεηαο 6 σξψλ πεξίπνπ. Σα πνηνηηθά δεδνκέλα 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο, αθνινπζψληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη εκβάζπλζεο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζεσξεηηθά ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Η απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα παξαρζεί έλα πνιπζέιηδν θείκελν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

αλάιπζε. Δπηπξφζζεηα, ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη 

ζπλππνινγίζηεθαλ νη ζεκεηψζεηο αιιά θαη νη παξαηεξήζεηο ησλ ζπλεληεπθηψλ 

(πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο) αιιά θαη ησλ παξαηεξεηψλ (νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο). 
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8. Αποτελϋςματα ποιοτικόσ ϋρευνασ για το Επϊγγελμα του 

Εξειδικευμϋνου Πωλητό 

 

ην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο κειέηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη πξφγλσζε ησλ αλαγθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή (ΔΠ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηξεηο (3) πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κέζεο δηάξθεηαο κίαο ψξαο θαη κηα (1) νκάδα 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο δηάξθεηαο πεξίπνπ ηξηψλ σξψλ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ εθηφο ηεο 

ζπληνληζηηθήο νκάδαο, πέληε πιεξνθνξεηέο (κηθξά, κεζαία αιιά θαη αλψηεξα ζηειέρε 

εηαηξεηψλ, νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ). Η πνηνηηθή θχζε ηεο έξεπλαο δελ απαηηεί 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαηά ηα πξφηππα ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ, απαηηεί 

φκσο ηνλ εληνπηζκφ αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη εκπεηξία ζην 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο. Η επηινγή ησλ αηφκσλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ νκάδα 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο κειεηεηηθήο 

νκάδαο θαη ηεο ΔΔΔ.  

Η δηελέξγεηα ησλ ηξηψλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή θαη ηα 

ιεθζέληα απνηειέζκαηα θξίζεθαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά, κε δεδνκέλν φηη επαιεζεχηεθαλ 

ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη αλαδείρζεθαλ λέα δεηήκαηα θαη ηάζεηο ζην 

ππφ έξεπλα αληηθείκελν.  

Η νκαδηθή δπλακηθή θαη ε «απφδνζε» ηεο νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο γηα ηνλ 

Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή θξίζεθε επίζεο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή δεδνκέλσλ ησλ θάησζη: 

1. Γελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζπλεθηηθφηεηαο θαη ζπλχπαξμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ νκάδα. 

2. Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηηο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

νξγαλσκέλεο ζπδήηεζεο ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο. 

3. Τπήξρε ηζνξξνπία ζηνπο ζπλδπαζκνχο νκνηνγέλεηαο – εηεξνγέλεηαο ηεο νκάδαο 

(νκνηνγέλεηα σο πξνο ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο, εηεξνγέλεηα σο πξνο ηε ζέζε 

ζηελ ηεξαξρηθή δνκή κέζα ζηελ εηαηξία θαη σο πξνο ην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν 

εξγαζίαο - πξντφλ πψιεζεο).  

4. ε κηα (1) κφλν ζπλεδξία, ππήξμε ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο νκάδαο εζηηαζκέλεο 

ζπδήηεζεο γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή πξνέθπςαλ νξηζκέλεο γεληθέο δηαπηζηψζεηο θαη 

απφςεηο, νη νπνίεο δηαηππψζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πιεξνθνξεηψλ, θαη νη νπνίεο θξίζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (ζπλεληεχμεηο θαη νκάδα 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο) γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή παξνπζηάδνληαη παξαθάησ 

αλαιπηηθά σο πξνο: 

 Σελ θξηζηκφηεηα ησλ γεληθψλ (βαζηθψλ) θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ ππφ εμέηαζε επαγγέικαηνο ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. 

 Σελ επάξθεηα ή έιιεηςε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δεμηφηεηεο απηέο. 

 Σνπο παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ απηήλ ηελ επάξθεηα ή ηελ έιιεηςε. 

 Σηο πηζαλέο λέεο αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο ζην επάγγεικα. 
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 Σνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ αλάδεημε απηψλ ησλ λέσλ δεμηνηήησλ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ λα ζπιιερζνχλ 

φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ηνπ Πίλαθα 3, 

φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζην κεζνδνινγηθφ νδεγφ.  

 

Πίλαθαο 3: Σειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο δεμηνηήησλ γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή 

                                                 
3
 α. Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 
β. Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία 
γ. Γηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο 
δ. Ρπζκηζηηθφ πιαίζην 
ε. Πεξηβάιινλ 
ζη. Άιινο παξάγνληαο (εηδηθνί αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 
Πσιεηήο) 

 

 Γεμηφηεηεο 
Γεληθέο Γεμηφηεηεο (ΓΓ) 

Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο 
(ΔΓ) 

 
Δπάξθεηα -Έιιεηςε 

Παξάγνληεο 
δηαζεζηκφηεηαο 

(αλάδπζεο γηα ηηο 
αλαδπφκελεο 
εηδηθφηεηεο)

3
 

 
Γεμηφηεηεο 
κεγάιεο 

θξηζηκφηεηαο 

ΓΓ1: Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο 
ειιεληθήο γιψζζαο 
ΓΓ2: Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 
ΓΓ3: Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα 
ΓΓ4: Βαζηθέο ςεθηαθέο 
ηθαλφηεηεο 
ΓΓ6:  Ιθαλφηεηα λα καζαίλεη λέα 
πξάγκαηα 
ΓΓ7: Δπειημία θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηα 
ΓΓ8: Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 
ΓΓ9: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
ΓΓ10: Γεκηνπξγηθφηεηα 
ΓΓ11: Δξγαζία ζε νκάδα 
ΓΓ12: Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 
ΓΓ14: Οξγαλσηηθέο Ιθαλφηεηεο 
 
ΔΓ1:Γλψζε Οηθνλνκηθψλ, 
Μάξθεηηλγθ,  Πσιήζεσλ, ΟΓΔ 
ΔΓ3:Γλψζε ηξαηεγηθνχ 
Μάξθεηηλγθ θαη Μάλαηδκελη 
ΔΓ6:Γλψζε ηηκνινγηαθήο 
πνιηηηθήο 
ΔΓ7:Γλψζε επηρεηξεζηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ 
ΔΓ8:Σαιέλην ζηηο πσιήζεηο 
ΔΓ9:Απηνπαξαθίλεζε 
ΔΓ10:Γηαρείξηζε εαπηνχ (self-
management) 
ΔΓ11:Γηαρείξηζε άγρνπο/ζηξεο 
ΔΓ12:πλαηζζεκαηηθή 
λνεκνζχλε 
ΔΓ13:Δηιηθξίλεηα 
ΔΓ14:Αμηνπηζηία 
ΔΓ15:Άξηζηε γλψζε πξντφληνο 

Γεμηφηεηεο ζε κεγάιε 
έιιεηςε 

 
   ΔΓ8:Σαιέλην ζηηο 
πσιήζεηο 

 
   ΔΓ9:Απηνπαξαθίλεζε 
    
   ΔΓ10:Γηαρείξηζε εαπηνχ 
(self-management) 
 
  ΔΓ11:Γηαρείξηζε 
άγρνπο/ζηξεο 
 
  ΔΓ12:πλαηζζεκαηηθή 
λνεκνζχλε 

 
 
 

α, γ, ε, ζη 
 
 
β, γ, ε, ζη 
 
γ, ε, ζη 
 
 
γ, ε, ζη 
 
 
α, β, γ, δ, ε, ζη 
 

Γεμηφηεηεο ζε κηθξή  
έιιεηςε 

 
ΓΓ1: Καιή γλψζε θαη ρξήζε 
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 
 
ΓΓ2: Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 
 
ΓΓ3: Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα 
 
ΓΓ6:  Ιθαλφηεηα λα καζαίλεη 
λέα πξάγκαηα  
 
ΓΓ7: Δπειημία θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηα 
 
ΓΓ8: Δπηθνηλσληαθέο 
ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 
β, γ, ε, ζη 
 
 
γ, ε, ζη 
 
β,  α, ζη 
 
ε, β, ζη 
 
 
ε, β, γ 
 
 
ε, β, γ, ζη 
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(εθαξκνγέο, ρξήζεηο, 
πξνβιήκαηα θιπ) 
 
 
 

 ΓΓ9: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 
ΓΓ10: Γεκηνπξγηθφηεηα 
 
ΓΓ11: Δξγαζία ζε νκάδα 
 
ΓΓ12: Αλάιεςε 
πξσηνβνπιίαο 
 
ΓΓ14: Οξγαλσηηθέο 
Ιθαλφηεηεο 
 
ΔΓ3:Γλψζε ηξαηεγηθνχ 
Μάξθεηηλγθ θαη Μάλαηδκελη 
 
ΔΓ6:Γλψζε ηηκνινγηαθήο 
πνιηηηθήο 

ε, γ, δ, ζη 
 
ε, α, β, ζη 
 
ε, γ, δ 
 
ε, γ, δ 
 
 
ε, δ, ζη 
 
 
β, γ, ε, ζη 
 
 
β, γ, δ, ε 

Γεμηφηεηεο πνπ είλαη ζε 
επάξθεηα  
 
 ΓΓ4: Βαζηθέο ςεθηαθέο 
ηθαλφηεηεο 
 
ΔΓ1:Γλψζε Οηθνλνκηθψλ, 
Μάξθεηηλγθ, Πσιήζεσλ, 
ΟΓΔ 
 
ΔΓ7:Γλψζε επηρεηξεζηαθψλ 
δηαδηθαζηψλ 
 
ΔΓ13:Δηιηθξίλεηα 
 
ΔΓ14:Αμηνπηζηία 
 
 
ΔΓ15:Άξηζηε γλψζε 
πξντφληνο (εθαξκνγέο, 
ρξήζεηο, πξνβιήκαηα θιπ) 

 
 
 
β 
 
 
β, γ, ε 
 
 
 
β, γ, δ, ε 
 
 
δ, ε, ζη 
 
δ, ε, ζη 
 
 
δ, ε, ζη 

 
Γεμηφηεηεο 

κεζαίαο 
θξηζηκφηεηαο 

ΓΓ5: Δμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο 
ηθαλφηεηεο 
 
ΓΓ13:Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 
 
ΔΓ5: Γλψζε λνκνζεζίαο 

Γεμηφηεηεο ζε κεγάιε 
έιιεηςε 
 
 ΓΓ5: Δμεηδηθεπκέλεο 
ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο 
 
ΔΓ5: Γλψζε λνκνζεζίαο 
 
 ΓΓ13:Δπηρεηξεκαηηθφ 
πλεχκα 

 
 
 
β, ε, ζη 
 
 
δ, ε, ζη 
 
γ, ε, α, ζη 

Γεμηφηεηεο ζε κηθξή  
έιιεηςε  

 
 

Γεμηφηεηεο πνπ είλαη ζε 
επάξθεηα  

 
 

 
Γεμηφηεηεο 
ρακειήο 

θξηζηκφηεηαο 

 
ΔΓ2: Γλψζε ηαηηζηηθήο 
 
ΔΓ4: Γλψζε κεραληθήο 

 

Γεμηφηεηεο ζε κεγάιε 
έιιεηςε 

 
 

Γεμηφηεηεο ζε κηθξή  
έιιεηςε 

 
ΔΓ2: Γλψζε ηαηηζηηθήο 

 
 
 
β, γ, ε 
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Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ Πίλαθα 3, δειαδή επεμήγεζε αλά δεμηφηεηα (γεληθή, 

επαγγεικαηηθή θαη αλαδπφκελε) θαη αλαθνξά ζην βαζκφ θξηζηκφηεηάο ηεο, ζην βαζκφ 

έιιεηςεο-επάξθεηάο ηεο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ βαζκνχ έιιεηςεο-επάξθεηάο ηεο κε ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα.  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ, πξνέθπςαλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ επξεκάησλ κέζα 

απφ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, θαη 

απνηεινχλ δηαπηζηψζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ. 

 

Α. Γεληθέο, Δπαγγεικαηηθέο θαη Αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο κεγάιεο θξηζηκφηεηαο  

Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, 

κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε ζσεηική έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην 

αληαγσληζκφ, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε θαιή γλψζε θαη 

ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, δεδνκέλνπ φηη ε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε ζε πξνθνξηθφ 

αιιά θαη ζε γξαπηφ επίπεδν είλαη θαζεκεξηλή γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή θαη απνηειεί 

θαηαιχηε ζην ρηίζηκν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηνλ πειάηε. Δπίζεο, ν 

θαζαξφο πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ε ζαθήο δηαηχπσζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ κέζα 

απφ ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαζηζηνχλ ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή ηθαλφ 

λα έρεη επρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια κε ηνλ πειάηε πνπ 

έξρεηαη ζε επαθή. Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο πξέπεη λα 

είλαη εππξεπήο, λα έρεη ηελ εηθφλα ηνπ «κέζνπ» αλζξψπνπ, λα κηιάεη ζηε «γιψζζα ηνπ 

πειάηε» φπνηε νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, φληαο απιφο, πξνζηηφο θαη παξάιιεια ηππηθφο. 

Γλψζε μέλσλ γισζζψλ. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην δηεζλή θαη 

εγρψξην αληαγσληζκφ, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα 

ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε θαιή γλψζε 

μέλσλ γισζζψλ, δεδνκέλνπ φηη ε δεμηφηεηα απηή αμηνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ έλαλ 

Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή είηε ζε πξνθνξηθφ επίπεδν ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ζπλεξγάηεο θαη 

πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε ζε επίπεδν γξαθήο θαη αλάγλσζεο φπσο ζηελ αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθίαο, ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ζηε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ (π.ρ. ζχζηεκα παξαγγειηνιεςίαο CRM). 

Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη 

ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. 

πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πιεξνθνξεηψλ ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα δεδνκέλνπ 

φηη απνηειεί εξγαιείν θαζεκεξηλήο ρξήζεο γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή γηα ηε δηαρείξηζε 

ινγαξηαζκνχ (management accounting) θαη πειαηνινγίνπ. 

Βαζηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηε δηαζέηεη ζε επαπκή βαθμό, θαη επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηε 

κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο βαζηθψλ 

ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ, ηεο ηερλνγλσζίαο, ηεο άξηζηεο γλψζεο θαη θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, ν Δμεηδηθεπκέλνο 

Πσιεηήο ιφγσ ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαιείηαη θαζεκεξηλά λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ Η/Τ, λα ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δπίζεο, ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο ρξεζηκνπνηεί πιένλ λέεο πιαηθφξκεο θαη ζπζηήκαηα 

παξαγγειηνιεςίαο, λέα απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία κε ζηφρν λα απμεζεί  ν ρξφλνο πνπ ν 

Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηήο αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε (λέα project) θαη φρη κε εξγαζίεο 

«ξνπηίλαο». Σνλίζηεθε απφ θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεσο ησλ 

έμππλσλ ηειεθψλσλ (smartphones) θαζψο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πιένλ επηζπκεηφ 

ε επηθνηλσλία κεηαμχ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή θαη customer service λα γίλεηαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη φρη ηειεθσληθά, νχησο ψζηε ν πξψηνο λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δνπιεχεη ελ θηλήζεη αιιά θαη απφ ην ζπίηη (home office) κε ηε βνήζεηα ηνπ 

smartphone. Σέινο, αλαθέξζεθε θαηά πεξίπησζε ε γλψζε ρξήζεο iPad/ηακπιεηαο κέζσ 

ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ειεθηξνληθή ζπγθαηάζεζε ησλ πειαηψλ φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

Ιθαλφηεηα λα καζαίλεη λέα πξάγκαηα. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ 

ην πεξηβάιινλ, ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη άιινπο παξάγνληεο 

ζπλαθείο κε ην επάγγεικά ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε 

έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε ηθαλφηεηα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή λα καζαίλεη ζπλερψο λέα πξάγκαηα 

θαη λα είλαη δεθηηθφο ζηε λέα γλψζε θαη ζηελ θαηλνηνκία. Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, ν εγρψξηνο θαη δηεζλήο αληαγσληζκφο, νη εμειίμεηο ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδεη έλαο Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο θαζψο θαη ε πνιχ 

θαιά ελεκεξσκέλε θαη απαηηεηηθή πειαηεηαθή αγνξά θαζηζηνχλ απαξαίηεην ν 

Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο θαη θαζνιηθά γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ 
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θιάδν ηνπ, λα είλαη πεξηζζφηεξν «δηαβαζκέλνο», λα ιακβάλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη φιε απηή 

ηε λέα πιεξνθνξία, αθφκα θαη κε εξγαζία ζην ζπίηη (homework) αλ ρξεηαζηεί. Ο 

Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο φπσο αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε 

έλα πνιχ απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαζεκεξηλά (―day-by-day‖), λα καζαίλεη θαη λα 

εθαξκφδεη λέεο ηερληθέο πψιεζεο (π.ρ. εθαξκνγή ηερληθψλ cross-selling, up-selling ζηνπο 

πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη ελέξγεηεο rebranding) κε απψηεξνπο ζηφρνπο ηελ ηαπηφρξνλε 

πψιεζε πνιιψλ πξντφλησλ ζηνλ πειάηε, ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ αλά πειάηε αιιά θαη 

ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο ιχζεο θαη ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε.  

Δπηπξφζζεηα,  ν ζπλερήο εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή ζε 

ζρέζε κε ην πξντφλ νδεγεί ζηελ εμεχξεζε βέιηηζησλ ιχζεσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηνλ 

πειάηε. Κάπνηε ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν δηαδξακάηηδαλ κφλν νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

πιένλ επηζπκεηφ είλαη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη λα θιείζεη κία ζπκθσλία-

πψιεζε κε λέεο θαη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε φηη δελ είλαη ηφζν 

απαξαίηεηε ε πνιπεηήο πξνυπεξεζία, φζν ην λα είλαη ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο open-

minded (αλνηθηφκπαινο), λα έρεη φξεμε γηα κάζεζε, λα είλαη δεθηηθφο ζηε λέα γλψζε θαη 

ζηε κεηεθπαίδεπζε, δεδνκέλνπ φηη έηζη αλαλεψλεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε θξέζθεο 

ηδέεο θαη παχνπλ νη αγθπιψζεηο (πξνηηκφηεξν λα έρνπκε έλαλ πσιεηή «αλέγγηρην» πνπ ζα 

ζπκβαδίζεη εχθνια κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο). Άιισζηε ζηελ πιεηνςεθία πιένλ ησλ 

εηαηξεηψλ ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε δνκή εθπαίδεπζεο, ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ησλ 

Δμεηδηθεπκέλσλ Πσιεηψλ, ελψ πξνζθέξεηαη απφ ηελ εηαηξία θαη νινθιεξσκέλν κνλνπάηη 

θαξηέξαο (career path). Δπηπξφζζεηα, δφζεθε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ζα ήηαλ επηζπκεηφ 

ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο λα είλαη απφθνηηνο Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, 

γεγνλφο πνπ ζα ηνλ δηεπθνιχλεη  ζηελ ηαρχηεξε αθνκνίσζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ηαρχηεξε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ελαιιαζζφκελεο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο.  

Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ 

ην πεξηβάιινλ, ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ην δηεζλή θαη εγρψξην 

αληαγσληζκφ, φπσο καο αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Δπηπξφζζεηα, πξφζθαηεο εγρψξηεο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε ζπλερηδφκελε χθεζε θαη ε επηβνιή 

ειέγρνπ θεθαιαίσλ (capital controls) θαζηζηνχλ επηηαθηηθή πιένλ ηελ αλάγθε ν 

Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο λα είλαη επέιηθηνο θαη λα πξνζαξκφδεηαη άκεζα ζηα λέα δεδνκέλα 

κε ζηφρν λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη λα παξάγεη νπζηαζηηθφ έξγν. Δπίζεο, απαηηείηαη 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα απφ πιεπξάο ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή σο πξνο ηηο 

πνιηηηθέο πψιεζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία δηαρξνληθά. Πξφζθαηα παξαηεξείηαη ε ηάζε 

γηα πειαηνθεληξηθέο  πνιηηηθέο (shift from company to customer) θαη «πξάζηλεο πνιηηηθέο» 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (κείσζε εθηππψζεσλ, ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο). 

Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, 

ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ θαη 

άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, 

δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ, ζην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ζε έλαλ Δμεηδηθεπκέλν 

Πσιεηή δεδνκέλνπ φηη ηνλ θαζηζηά ηθαλφ α. ζην λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνλ πειάηε θαη λα 

επηηπγράλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζπκθσλία β. λα δηαρεηξίδεηαη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ πειάηε 
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φπνπ απηφ απαηηείηαη θαη γ. λα πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε κία εμαηξεηηθή εκπεηξία 

εμππεξέηεζεο ζε πξψην θαη δεχηεξν ρξφλν. Όπσο αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά, ε 

ηθαλφηεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ δελ ζπνπδάδεηαη αιιά βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή ηξηβή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαη ραξαθηεξίζηεθε σο ζεκαληηθφ εθφδην 

πνπ είλαη απαξαίηεην λα θαηέρεη έλαο Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο γηα λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε αληηξξήζεσλ θαη ηεο άξλεζεο ηνπ πειάηε 

απαηηνχληαη πςεινχ επηπέδνπ επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, θαη δφζεθε έκθαζε ζην γεγνλφο 

φηη ειάρηζηνη Δμεηδηθεπκέλνη Πσιεηέο δηαζέηνπλ ην ηαιέλην ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη 

φζνη ην θαηέρνπλ απμάλνπλ δξακαηηθά ηηο πηζαλφηεηεο ηνπο λα επηηχρνπλ. Απαηηείηαη 

ζπλερήο ελαιιαγή ζην ιεθηηθφ κέξνο  ηεο επηθνηλσλίαο, σο πξνο ηνλ πειάηε, δεδνκέλνπ 

φηη νη πειάηεο είλαη πιένλ πνιχ ελεκεξσκέλνη, απαηηεηηθνί θαη «επαίζζεηνη» ζε ιέμεηο 

φπσο «πξνζθνξά», «δσξεάλ» θαη «έθπησζε». Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά κία λέα 

ηερληθή πψιεζεο, εθεμήο θαινχκελε σο «ηα 3 ΟΥΙ ηνπ πειάηε»,  ε νπνία δηαπηζηψζεθε 

φηη ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηε δηαρείξηζε ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ πειάηε:  

 

Σα 3 ΟΥΙ ηνπ πειάηε 

1. Γελ καο αθνχεη ν πειάηεο 

2. Γελ γηλφκαζηε θαηαλνεηνί απφ ηνλ πειάηε 

3. Δίκαζηε δεθηηθνί ζηελ άξλεζε ζε πξψην ρξφλν, επαλεξρφκαζηε ζηνλ πειάηε ζε 

δεχηεξν ρξφλν 

 

Σέινο, ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν 

Πσιεηή σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πψιεζε. 

Η δεχηεξε επαθή κε ηνλ πειάηε (after sale services) εκθαλίδεηαη σο κία λέα ηάζε ζηνλ 

θιάδν ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή θαη δίλεη πξνζηηζέκελε αμία δεδνκέλνπ φηη 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηξξνή ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή ζηελ εκπεηξία πνπ βίσζε ν 

πειάηεο. Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη πξαγκαηνπνηείηαη 

εθπαίδεπζε ζηνπο Δμεηδηθεπκέλνπο Πσιεηέο πάλσ ζε ηερληθέο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο 

κε θχξην ζηφρν ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο λα θάλεη ηνλ πειάηε λα ληψζεη ραξνχκελνο θαη 

ηθαλνπνηεκέλνο. Βαζηθά θιεηδηά γηα έλαλ επηηπρεκέλν Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή είλαη: 1) ε 

ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ, 2) ε εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο «αηδέληαο» ηνπ (είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα μέξεη ιεπηνκεξψο ηη πνπιάεη κε ζθνπφ λα 

είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη κε ζαθήλεηα ηελ αηδέληα ηνπ ζηνλ πειάηε) θαη 3) ε βέιηηζηε 

«πψιεζε» ηνπ εαπηνχ ηνπ. Σα πξναλαθεξζέληα απηά ηξία ζεκεία απαηηνχλ πςεινχ 

επηπέδνπ επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο.  

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, 

ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη άιινπο παξάγνληεο 

ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. Ο Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο 

θαιείηαη θαζεκεξηλά λα αληεπεμέιζεη ζηελ πίεζε, λα δηαρεηξηζηεί θαηαζηάζεηο θξίζεσο κε 

ηαρχηεηα θαη ακεζφηεηα θαζψο θαη λα θέξεη εηο πέξαο πνιχπινθνπο θαη πνιχπιεπξνπο 

ζηφρνπο πσιήζεσλ (πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο). 
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Γεκηνπξγηθφηεηα. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε 

μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε 

ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη 

άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, 

δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ, ζην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νμπκέλε αληίιεςε, ε πξσηφηππε ζθέςε (out of the 

box) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε (creative thinking) γηα ηελ πξφηαζε θαη 

εθαξκνγή λέσλ θαη θαηλνηφκσλ ηδεψλ απφ πιεπξάο ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, αιιά θαη 

γηα ηελ εμεχξεζε βέιηηζησλ ιχζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. Αλαθέξζεθε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη αθελφο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο θαη νη θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο απφ ηνπο Δμεηδηθεπκέλνπο Πσιεηέο (compliance), αθεηέξνπ φκσο λα ηνπο 

παξέρεηαη ε ειεπζεξία λα είλαη δεκηνπξγηθνί, λα θαηλνηνκήζνπλ, λα πξνηείλνπλ λέεο ηδέεο, 

αθνχ άιισζηε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζην πξνθίι ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή είλαη ε 

έληνλε αλάγθε ηνπ λα δηαθνξνπνηεζεί γηα λα επηηχρεη ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο. 

Δξγαζία ζε νκάδα. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε 

μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, ην δηεζλή θαη 

εγρψξην αληαγσληζκφ θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ην λα είλαη ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε 

―team player‖ θαη λα είλαη ηθαλφο ζηε δηαρείξηζε θαζεκεξηλψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ. Η απνδνηηθή εξγαζία ελφο Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή κέζα ζε κηα νκάδα 

είλαη απαξαίηεηε θαη δεκηνπξγεί θαιή ςπρνινγία ζηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία κέζσ ηεο πψιεζεο. Η θαιή ζπλεξγαζία, ε 

ζπλαδειθηθφηεηα θαη ε νκαδηθή εξγαζία απνηεινχλ απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα έλα 

επηηπρεκέλν project πσιήζεσλ. Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη ππάξρνπλ δχν 

θαηεγνξίεο πειαηψλ κε ηνπο νπνίνπο ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη 

άςνγα, νη εζσηεξηθνί πειάηεο πνπ είλαη νη ζπλάδειθνί ηνπ θαη νη εμσηεξηθνί πειάηεο πνπ 

είλαη νη πειάηεο ιηαληθήο ή νη επηρεηξεζηαθνί/εηαηξηθνί πειάηεο.  

Δπηπιένλ, ε νκαδηθή εξγαζία απνπλέεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνλ Δμεηδηθεπκέλν 

Πσιεηή θαη θαζηζηά πην επράξηζην ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Παξαηεξείηαη κία ηάζε 

ζηνλ θιάδν ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, ραξαθηεξίζηεθε σο ν «κηθξφθνζκνο», θαη 

αλαθέξεηαη ζην θιείζηκν ησλ δίαπισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζε κηα εηαηξεία. 

Η ζπλερψο απμαλφκελε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο απαηηεί απφ ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαιή δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη αλαδχεηαη ε αλάγθε 

δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζηελ εηαηξεία. Σν λα ππάξρεη έλα αλνηρηφ θαλάιη 

επηθνηλσλίαο, νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο βνεζά ζηε γξεγνξφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, 

ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα, δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην ζεκαληηθφ 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην λα αλαιακβάλεη ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο πξσηνβνπιίεο κε ηα 

αλάινγα θπζηθά ξίζθα. Γεληθά, παξαηεξείηαη ζην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή 

κία επζπλνθνβία θαη ε κεηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ επζπλψλ (delegation & passing game) 

ζηνπο αλσηέξνπο. Σν λα είλαη ζε ζέζε ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο λα αλαιακβάλεη 
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πξσηνβνπιίεο, λα έρεη ζπλέπεηα θαη εγεηηθή ηθαλφηεηα φπνπ απηφ απαηηείηαη, απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά ηα νπνία ηνλ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ππνινίπνπο θαη ηνλ εμειίζζνπλ. 

Οξγαλσηηθέο Ιθαλφηεηεο. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, 

ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην λα έρεη έλαο 

Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο δεδνκέλνπ φηη ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο, λα ηεξαξρεί ηηο εξγαζηαθέο 

αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα κελ απνπξνζαλαηνιίδεηαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ 

ζηφρν πνπ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Δπηπξφζζεηα, ν 

Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο απαηηείηαη λα έρεη  νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη κεζνδηθφηεηα γηα 

λα είλαη ζε ζέζε: 

1. Να δηαρεηξίδεηαη ινγαξηαζκνχο (accounting),  

2. Να δηαηεξεί αξρείν πειαηψλ θαη λα δηαρεηξίδεηαη ην πειαηνιφγην  

3. Να πξνεηνηκάδεη ηελ αηδέληα ηνπ γηα ην πξντφλ 

4. Να ραξηνγξαθεί (mapping) ηελ αγνξά, λα ζπγθεληξψλεη θαη λα ειέγρεη ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα.  

 

Δπηπξφζζεηα, δφζεθε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ «βαζηθψλ» δεμηνηήησλ θαη ηεο 

ςπρνζχλζεζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε γηα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ, ην νπνίν 

επεξεάδεη ην πξνθίι ηνπ πσιεηή. Γηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο έρνπκε απφ έλαλ Δμεηδηθεπκέλν 

Πσιεηή πνπ εξγάδεηαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, δειαδή ζε αζθαιέο εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφ έλαλ εμσηεξηθφ πσιεηή. Έλαο 

Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο εληφο ελφο θαηαζηήκαηνο ηνλίζηεθε φηη ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνο, νξγαλσηηθφο, λα έρεη θπξίσο θαιή ςπρνινγία θαη έληνλε 

ζπλαδειθηθφηεηα, ελψ έλαο εμσηεξηθφο πσιεηήο πξέπεη λα είλαη άξηζηα πξνεηνηκαζκέλνο, 

νξγαλσηηθφο θαη δεθηηθφο ζηα πνιιά «φρη», δειαδή ζηελ άξλεζε ηνπ πειάηε. Η 

πξνεηνηκαζία θαη ε νξγάλσζε δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα έλαλ εζσηεξηθφ 

αιιά θαη εμσηεξηθφ πσιεηή, θαη απνηεινχλ ζηνηρεία γηα ηα νπνία ζηελ πξάμε ν 

Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο νθείιεη λα κεξηκλά πξηλ απφ ηελ πψιεζε. 

Γλψζε Οηθνλνκηθψλ, Μάξθεηηλγθ, Πσιήζεσλ, ΟΓΔ. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή 

δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηε δηαζέηεη ζε επαπκή βαθμό, 

θαη επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην 

αληαγσληζκφ θαη ην πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ 

Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα ζπλδπάδεη ηηο αλάινγεο ζπνπδέο Οηθνλνκηθψλ ή Μάξθεηηλγθ κε 

ηελ ηέρλε ηεο πψιεζεο. Οη βαζηθέο γλψζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ Οηθνλνκηθψλ ή θαη ηνπ 

Μάξθεηηλγθ θαη ε αθνκνίσζε ηεο «ηέρλεο ηεο πψιεζεο» ζηελ πξάμε παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα παξνπζηάζεη ζσζηά ην πξντφλ ηνπ ζηνλ 

πειάηε. To πθηζηάκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ δηαζέηεη επαξθψο ηηο γλψζεηο απηέο θαη 

ζπλερψο πξνζηίζεληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά πάλσ ζηα νπνία εθπαηδεχνληαη νη 

Δμεηδηθεπκέλνη Πσιεηέο κέζσ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο (δηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ training 
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modules –πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο- κέζα ζηελ εηαηξία). Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά 

φηη ηα Παλεπηζηήκηα πθίζηαληαη σο ελδηαθέξνπζεο δεμακελέο άληιεζεο πξνζσπηθνχ 

Δμεηδηθεπκέλσλ Πσιεηψλ. πγθεθξηκέλα θνηηεηέο κε ζηνηρεηψδεηο βαζηθέο γλψζεηο θαη 

ηερληθή εμεηδίθεπζε, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, 

επαλέξρνληαη ζε δεχηεξν ρξφλν θαη πξνζιακβάλνληαη κε ζηφρν ηελ επηηπρεκέλε ζπλέρηζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Γλψζε ηξαηεγηθνχ Μάξθεηηλγθ θαη Μάλαηδκελη. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή 

δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

θαη επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην 

αληαγσληζκφ, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. Γεληθά ραξαθηεξίζηεθε κηθξή ε δεμακελή ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή πνπ κπνξεί λα ηαηξίαμεη κε ηηο απαηηήζεηο κηαο 

εηαηξίαο ζε εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ηξαηεγηθνχ Μάξθεηηλγθ θαη Μάλαηδκελη. 

Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ έιιεηςε είλαη φηη ράζεθε δπλεηηθά εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ κε εμεηδίθεπζε θαη πςειφ γλσζηηθφ επίπεδν ζην 

εμσηεξηθφ ή θαη απφ εζσηεξηθή κεηαθίλεζε Δμεηδηθεπκέλσλ Πσιεηψλ ζε άιινπο θιάδνπο. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κεηαπήδεζε Δμεηδηθεπκέλσλ Πσιεηψλ ζε αληαγσληζηηθέο 

εηαηξίεο, ην ιεγφκελν θαηλφκελν ησλ κεηαγξαθψλ, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε σο πγηέο 

δεδνκέλνπ φηη έρεη σο απνηέιεζκα ηε βαζηά γλψζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά. Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία, έλα κε δχν, ρξφληα παξαηεξείηαη σο ζεηηθή επηξξνή ε 

κεηαπήδεζε ηερλνγλσζίαο ζην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. εκεηψζεθε φηη 

είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξεο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην επάγγεικα 

ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, απφ φηη νη ζεηηθέο, νδεγψληαο ζηε ζηαζηκφηεηα ηνπ 

επαγγέικαηνο. 

Γλψζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ 

ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ην πεξηβάιινλ. 

Γλψζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηε δηαζέηεη ζε επαπκή βαθμό, θαη επεξεάδεηαη απφ 

ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ην πεξηβάιινλ. 

Σαιέλην ζηηο πσιήζεηο. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε 

ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, ην 

πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πιεξνθνξεηψλ ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα έρεη 

έκθπην ην ηαιέλην ηεο πψιεζεο. Διάρηζηνη πσιεηέο δηαζέηνπλ έκθπην ην ηαιέλην απηφ ην 

νπνίν, σζηφζν, κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

θαζεκεξηλή ηξηβή πάλσ ζηε δνπιεηά.  

Απηνπαξαθίλεζε. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβνιή 

ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, ην πεξηβάιινλ θαη 

άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, 
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ην απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη θαζεκεξηλά ν 

Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ κάλαηδεξ (πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

management team), ε πεξηνξηζηηθή εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο βάζεη ζηφρσλ αιιά 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ θαιιηέξγεηα απηνπαξαθίλεζεο ησλ 

Δμεηδηθεπκέλσλ Πσιεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξάγνληεο φπσο 

νη πεξηθνπέο πξνζσπηθνχ θαη δαπαλψλ γηα έξεπλα, ε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ γηα 

κεηεθπαίδεπζε θαη ε κείσζε ησλ επηπξφζζεησλ παξνρψλ (bonus), νη αιιαγέο ζηελ 

ηαθηηθή επηβξάβεπζεο θαη ζην ρεηξηζκφ θαθήο απφδνζεο, ζπλέβαιαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ 

έιιεηςε παξνρήο θηλήηξσλ  γηα ηνπο Δμεηδηθεπκέλνπο Πσιεηέο. 

Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ παξαηεξείηαη 

πιένλ έληνλα, είλαη α. ε επειημία ηεο εηαηξίαο ζηηο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο (terms and 

conditions) γηα λα κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί ν Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο, λα πξνηείλεη λέεο 

ηδέεο θαη λα θαηλνηνκήζεη, β. ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο εληφο εηαηξίαο, γ. ε απινπνίεζε 

ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο, δ. ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαλφλσλ (―processes 

and procedures‖) θαη δ. λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε 

ζπλερή εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ Δμεηδηθεπκέλσλ Πσιεηψλ σο πξνο ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη ηελ ηερληθή θαηάξηηζή ηνπο. 

Έλα αληηθαηηθφ γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη παξφιν πνπ ππάξρεη κεγάιε 

πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε ζηνλ θιάδν ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, θαη ζα 

πεξίκελε θαλείο λα απνηειεί απηφ κνριφ απηνπαξαθίλεζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη ην θαηλφκελν απηφ (έιιεηςε 

απηνπαξαθίλεζεο, κε δηάζεζε γηα εξγαζία θαη γηα πξνζηηζέκελε αμία) δελ παξαηεξείηαη 

ηφζν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα φζν ζηελ επαξρία, θαη ην πξφβιεκα δηνγθψλεηαη θπξίσο 

ζε πεξηνρέο πνπ νη πσιήζεηο εκθαλίδνπλ επνρηθφηεηα (π.ρ. ηα λεζηά) φπνπ νη λένη 

πξνηηκνχλ λα εξγάδνληαη εθ πεξηηξνπήο θαη φρη λα βξίζθνληαη ζε έλα ζηαζεξφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ κε πξννπηηθή εμέιημεο. 

Απηνδηαρείξηζε (self-management). Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη 

απφ ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο 

κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ 

Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα έρεη ην ηαιέλην ηεο απηνδηαρείξηζεο. Διάρηζηνη πσιεηέο 

δηαζέηνπλ ην ηαιέλην απηφ, ην νπνίν κπνξεί λα απνθηεζεί κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

θαζεκεξηλή ηξηβή πάλσ ζηε δνπιεηά επίζεο θαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξζεθαλ «άηππα κφην» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ: «Πξνεηνηκαζία – 

Φπρξαηκία – Απηνπεπνίζεζε», «Αθνχσ, Γλσξίδσ, Πξνεηνηκάδνκαη, Πνπιψ». 

Γηαρείξηζε άγρνπο/ζηξεο. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη 

απφ ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο 

κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ 

Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο άγρνπο. Διάρηζηνη πσιεηέο 

ην δηαζέηνπλ σο ηαιέλην, ελψ είλαη θάηη πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη 

θαζεκεξηλή ηξηβή πάλσ ζηε δνπιεηά, θαη ηελ εθπαίδεπζε κεηαδίδνληαο έλα αίζζεκα 

αζθάιεηαο απφ πιεπξάο ηεο εηαηξίαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία «αζθαινχο» θαη αμηφπηζηνπ 
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εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. πλάκα, ε θαιή δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο παξέρεη 

απηνπεπνίζεζε ζηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε «άηππν κφην» 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, δειαδή ηε δηαρείξηζε άγρνπο θαη παληθνχ φπνπ 

απαηηνχληαη άκεζεο ιχζεηο θξίζηκεο ζεκαζίαο: «Φπρξαηκία, έρνπκε ηε ιχζε!». 

πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη 

απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο 

θαη θαηλνηνκίαο, ην  δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην 

πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πιεξνθνξεηψλ ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα έρεη 

πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Διάρηζηνη πσιεηέο δηαζέηνπλ ηε δεμηφηεηα απηή. 

Χζηφζν, είλαη θάηη πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή πάλσ 

ζηε δνπιεηά, θαη θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

Δηιηθξίλεηα. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηε δηαζέηεη ζε επαπκή βαθμό, θαη επεξεάδεηαη απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην 

πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πιεξνθνξεηψλ ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη φηαλ πθίζηαληαη 

εζηθή αθεξαηφηεηα θαη εηιηθξίλεηα κεηαμχ ησλ Δμεηδηθεπκέλσλ Πσιεηψλ, απηφ έρεη άκεζν 

αληίθηππν πξνο ηνλ πειάηε. Άιισζηε, ε εηιηθξίλεηα ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ 

πζηεξνθεκία ηεο εηαηξείαο. 

Αμηνπηζηία. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηε δηαζέηεη ζε επαπκή βαθμό, θαη επεξεάδεηαη απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην 

πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πιεξνθνξεηψλ ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη έλα αζθαιέο θαη 

αμηφπηζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη άκεζν αληίθηππν θαη ζηνλ πειάηε. Άιισζηε, ε 

αμηνπηζηία ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ πζηεξνθεκία ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, ν Δμεηδηθεπκέλνο 

Πσιεηήο νθείιεη λα απνπλέεη αμηνπηζηία ζηνλ πειάηε ηεξψληαο ηνπο  θαλφλεο, ην 

απφξξεην θαη ηελ ερεκχζεηα. 

Άξηζηε γλψζε πξντφληνο (εθαξκνγέο, ρξήζεηο, πξνβιήκαηα θιπ). Απνηειεί κία 

επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηε δηαζέηεη ζε 

επαπκή βαθμό, θαη επεξεάδεηαη απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο 

παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. Αλαθέξζεθε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη απνηειεί «ην Α θαη ην Χ» γηα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή. Ο Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη ζηνλ πειάηε, λα έρεη πξνβεί ζε ραξηνγξάθεζε ηεο αγνξάο ζην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θαη λα έρεη θαηαλνήζεη εηο βάζνο ηελ «αηδέληα» ηνπ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα μέξεη ιεπηνκεξψο ηη πνπιάεη κε ζθνπφ λα 

είλαη ζε ζέζε λα ην παξνπζηάζεη κε ζαθήλεηα ζηνλ πειάηε ηνπ. 

Δλεξγεηηθή αθξφαζε. Απνηειεί κία αναδςόμενη δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ 

ηελ αλάδπζή ηεο θαη ηελ θαζηζηνχλ πιένλ αλαγθαία γηα ην επάγγεικα  ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή είλαη ν δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο, θαη ην πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, 
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δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ ζην φηη 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα έρεη έκθπην ην ηαιέλην ηεο 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, κε άιια ιφγηα λα κπνξεί λα «πνπιάεη ην απηί ηνπ» ζηνλ πειάηε 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε. Διάρηζηνη πσιεηέο δηαζέηνπλ ην ηαιέλην απηφ, είλαη 

θάηη πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή πάλσ ζηε δνπιεηά, 

θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε π.ρ. κε role-playing πσιεηή-πειάηε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. 

Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη νη Δμεηδηθεπκέλνη Πσιεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο «δελ 

αθνχλ», είλαη ηφζν ζπγθεληξσκέλνη ζην ζηφρν ηεο πψιεζεο θαη δελ κπνξνχλ πξαγκαηηθά 

λα αθνπγθξαζηνχλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζε βάζνο ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Οη 

Δμεηδηθεπκέλνη Πσιεηέο πνπ ζα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ σο πξνο ηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε ζα θαηαθέξνπλ λα πεηχρνπλ ηα κέγηζηα. Χο δεμηφηεηα, ε ελεξγεηηθή 

αθξφαζε ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε. 

Γηαρείξηζε ρξφλνπ. Απνηειεί κία αναδςόμενη δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ 

ηελ αλάδπζή ηεο θαη ηελ θαζηζηνχλ πιένλ αλαγθαία γηα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

πγθεθξηκέλα, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πιεξνθνξεηψλ ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα έρεη ηε 

δεμηφηεηα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ην  

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη πνιχ απαηηεηηθφ. Ο Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο θαιείηαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηαπηφρξνλα πνιχπινθνπο ζηφρνπο, ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη 

εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα πνπ ζπλερψο εμειίζζνληαη, δεκηνπξγψληαο κηα ζπλερή αλάγθε 

γηα ελεκέξσζε, αλαγθάδνληαο ηνλ λα δηαβάδεη ζπλερψο πέξα απφ ηε δνπιεηά ξνπηίλαο 

πνπ πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε 

αλάγθε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή. Δίλαη θάηη πνπ 

απνθηάηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή πάλσ ζηε δνπιεηά, ελψ κπνξεί 

λα θαιιηεξγεζεί θαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

Γηα βίνπ εθπαίδεπζε. Απνηειεί κία αναδςόμενη δεμηφηεηα, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ 

ηελ αλάδπζή ηεο θαη ηελ θαζηζηνχλ πιένλ αλαγθαία γηα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή είλαη ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ε κεηαβνιή ηεο 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ν δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, 

ην πεξηβάιινλ θαη άιινη παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή. Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά ε αλάγθε δηα βίνπ κάζεζεο κέζα απφ εκεξίδεο, 

ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηα θάησζη αληηθείκελα: 

 

1. Θεσξεηηθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε  

2. Μάξθεηηλγθ 

3. Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, εξγαιείσλ θαη ζπζηεκάησλ 

4. Καιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ 

5. Γηαρείξηζε ρξφλνπ θαη ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ 

6. Νέεο ηερληθέο πψιεζεο (ψζηε λα αηζζάλεηαη ραξνχκελνο ν πειάηεο) 

7. After sale services 

8. Πειαηνθεληξηθή θηινζνθία 
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Πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο πψιεζεο. Απνηειεί κία αναδςόμενη δεμηφηεηα, 

κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη νη 

παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλάδπζή ηεο θαη ηελ θαζηζηνχλ πιένλ αλαγθαία γηα ην 

επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή είλαη ν δηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο θαη ην 

πεξηβάιινλ. Σα ηειεπηαία έλα κε δχν έηε νη θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

επέβαιαλ άκεζε αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε πψιεζε. πγθεθξηκέλα, 

ε πψιεζε δελ απνηειεί πιένλ ηε ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ηνπ πξντνληηθνχ θαηαιφγνπ ζην 

δπλεηηθφ πειάηε αιιά κία παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. Παξαηεξείηαη κία γεληθή 

ηάζε ζε έλα πην αλζξσπνθεληξηθφ κνληέιν κε πειαηνθεληξηθή θηινζνθία (passion for 

customer) θαη ηελ αλάγθε ζπλέξγεηαο κεηαμχ ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή θαη ηνπ πειάηε.  

Ο πειάηεο ζεσξείηαη πιένλ «ζπλεξγάηεο» θαη θχξηνο ζηφρνο ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή 

δελ είλαη απιά ε πψιεζε ηνπ πξντφληνο αιιά ε εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο (π.ρ. 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ηνλ θαηαλαισηή ρσξίο λα κεησζεί ε πνηφηεηα ζηελ παξνρή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέζα απφ κία αλνηρηή ζπδήηεζε 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή θαη πειάηε. Ο Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο κε απηφ ηνλ ηξφπν εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε θαη αμηνπηζηία ζηνλ πειάηε, ηνπ δείρλεη ηε δηάζεζε φηη «αλαπηχζζνληαη καδί» 

ζπκκαρψληαο. 

Αθνινπζεί γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ γεληθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ θαη αλαδπφκελσλ δεμηνηήησλ κεγάιεο θξηζηκφηεηαο γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν 

Πσιεηή ζε κνξθή ξαβδνγξάκκαηνο (βι. Ραβδφγξακκα 1). Να ζεκεησζεί φηη γηα ηελ 

αληηζηνίρηζε θσδηθψλ - δεμηνηήησλ (π.ρ. PS8-ΔΓ8, GS1-ΓΓ1, ES1-ΑΓ1, θ.α.) ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη βνεζεηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.  
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Ραβδφγξακκα 1: Απεηθφληζε ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ησλ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο 

γεληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ησλ αλαδπφκελσλ δεμηνηήησλ 

γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή1 

1:  

GS-general skillγεληθή δεμηφηεηα 

PS-professional skillεπαγγεικαηηθή δεμηφηεηα 

ES-emerging skillαλαδπφκελε δεμηφηεηα 

Shortage (έιιεηςε)acute (κεγάιε), minor (κηθξή), adequacy (επάξθεηα) 

 

Β. Γεληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κεζαίαο θαη ρακειήο θξηζηκφηεηαο  

Δμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεζαίαο 

ζπνπδαηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη 

απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο 

ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. 

Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα. Απνηειεί κία γεληθή δεμηφηεηα, κεζαίαο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην  δηεζλή θαη 

εγρψξην αληαγσληζκφ, ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. 

Γλψζε λνκνζεζίαο. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, κεζαίαο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μεγάλη έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ην ξπζκηζηηθφ 
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πιαίζην, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλαθείο κε ην επάγγεικα ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. 

Γλψζε ηαηηζηηθήο. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, ρακειήο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, θαη  ην πεξηβάιινλ. 

Γλψζε κεραληθήο. Απνηειεί κία επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα, ρακειήο ζπνπδαηφηεηαο, 

βξίζθεηαη ζε μικπή έλλειτη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ην δηεζλή θαη εγρψξην αληαγσληζκφ, θαη  ην πεξηβάιινλ. 

 

Αθνινπζεί γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ γεληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κεζαίαο θαη ρακειήο θξηζηκφηεηαο γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν 

Πσιεηή ζε κνξθή ξαβδνγξάκκαηνο (βι. Ραβδφγξακκα 2). Να ζεκεησζεί φηη γηα ηελ 

αληηζηνίρηζε θσδηθψλ-δεμηνηήησλ (π.ρ. PS5-ΔΓ5, GS5-ΓΓ5, θ.α.) ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

αλαηξέμεη βνεζεηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.  

 

Ραβδφγξακκα 2: Απεηθφληζε ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ησλ κεζαίαο ζπνπδαηφηεηαο 

(GS5, GS13, PS5) θαη ρακειήο ζπνπδαηφηεηαο (PS2, PS4) γεληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηνλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή1 

 
1 

GS-general skillγεληθή δεμηφηεηα 
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PS-professional skillεπαγγεικαηηθή δεμηφηεηα 

Shortage (έιιεηςε)acute (κεγάιε), minor (κηθξή) 
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9. ύνοψη ςυμπεραςμϊτων ϋρευνασ για το επϊγγελμα  του 

Εξειδικευμϋνου Πωλητό 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή ζπλνπηηθά πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη λενεηζεξρφκελνη Δμεηδηθεπκέλνη Πσιεηέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Γηαθαίλεηαη ε ηάζε ηεο 

δήηεζεο γηα λέεο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη γηα ζπλδπαζκφ ησλ πθηζηάκελσλ θαη 

αλαδπφκελσλ δεμηνηήησλ. 

 Γηαπηζηψλεηαη φηη ε δήηεζε γηα λέεο δεμηφηεηεο ππφθεηηαη ζε ζπρλέο αιιαγέο, ιφγσ 

κεηαβνιψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ ηελ είζνδν λέσλ 

πξντφλησλ σο απνηέιεζκα ησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ, είηε 

ιφγσ ζεζκηθψλ αιιαγψλ. Χο απνηέιεζκα, νη πξννπηηθέο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη 

ζήκεξα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή κπνξνχλ λα αιιάμνπλ άξδελ 

ζην καθξνπξφζεζκν κέιινλ, ελψ  δηαθαίλεηαη θαη ε αλάγθε ζπλερνχο 

αλαζεψξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή.  

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα 

εμεηδίθεπζεο ή απφθηεζεο αλαβαζκηζκέλσλ δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο θαη ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, πνπ πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα λέα εξγαιεία, ζπζηήκαηα θαη κεζφδνπο. Ιδηαίηεξα, ζε απηφ ην 

πιαίζην δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέεο εηδηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

παξαγγειηνιεςίαο CRM, ρξήζε smartphone θαη ηακπιέηαο). 

  Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλψξηζαλ σο ηθαλνπνηεηηθφ ην επίπεδν γλψζεσλ θαη 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, κεγάιν πνζνζηφ 

ππνζηήξημε φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ έιιεηκκα θπξίσο ζηνπο απνθνίηνπο 

Παλεπηζηεκίσλ/ΣΔΙ πνπ έπεηηα απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα 

εμεηδίθεπζε ή ηερληθή θαηάξηηζε. Γηαθάλεθε επίζεο έιιεηκκα ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζήο κε ηελ 

αγνξά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ παξνρή ζε 

θνηηεηέο/ζπνπδαζηέο επθαηξηψλ εμνηθείσζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ 

ζπκκεηνρήο ζε projects ή ζε πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο. ην πιαίζην απηφ 

ζεκεηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ηεο κεραληθήο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο. Η αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (θάζεηεο ή εηδηθέο) ππφ ηε κνξθή 

θαηάξηηζεο, ζηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα άλσ ηνπ 5 (δει. ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, θαζψο θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε)  είλαη ζε ζπκθσλία 

κε φζα πεξηγξάθνληαη ζην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ην επάγγεικα.  
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  Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςαλ ηνκείο, κε ζεηηθέο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηνπο Δμεηδηθεπκέλνπο Πσιεηέο, φπσο π.ρ. ν ηνκέαο ηεο 

εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξημεο πειαηψλ θαη θπξίσο ην ―after sale services‖.  

 Η ηάζε ζηηο επηρεηξήζεηο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθή, θαη απηφ έρεη 

αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηε δήηεζε ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ. Η εμαηνκηθεπκέλε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

πειαηείαο είλαη πιένλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ πξνζσπηθή εμέιημε ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή. 

 Όζνλ αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο:  

α) βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή, φπσο  ε γλψζε αγγιηθψλ, νη βαζηθέο γλψζεηο αξηζκεηηθήο θαη 

καζεκαηηθψλ, ε θαιή γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, δηαπηζηψλεηαη φηη πθίζηαληαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε. Οη δεμηφηεηεο απηέο 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ νξίδνληαη ζην 

αληίζηνηρν επξσπατθφ πιαίζην (EC 2007), σο απαηηνχκελεο γηα εξγαζία ζε έλα 

εχξνο επαγγεικάησλ θαη αληηθεηκέλσλ εθπαίδεπζεο.   

β) Γεμηφηεηεο κεγάιεο θαη κεζαίαο θξηζηκφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο  

ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγάιε έιιεηςε θαη ζπλεπψο 

παξνπζηάδνπλ δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηεινχλ:  

 Απηνπαξαθίλεζε 

 Γηαρείξηζε εαπηνχ (self-management) 

 Γηαρείξηζε άγρνπο/ζηξεο/θξίζεο 

 Σαιέλην ζηηο πσιήζεηο 

 Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 

 Γλψζεηο λνκνζεζίαο 

 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

γ) Γεμηφηεηεο κεγάιεο θαη κεζαίαο θξηζηκφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, αλήθνπλ ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο/κεζνδηθέο δεμηφηεηεο 

ζχκθσλα κε ην επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Απηέο είλαη: 

 Οη ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην κηαο νκάδαο 

 Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ (ζηε ινγηθή ηνπ 

customer satisfaction) 

 Η αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 

 Η ηθαλφηεηα γηα αθνκνίσζε λέαο γλψζεο 

 Η επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα 

 Η δεκηνπξγηθφηεηα 
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εκεηψλεηαη φηη δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα μερσξίζεη θαλείο, θαηά πφζνλ ε πθηζηάκελε ή 

αλακελφκελε δήηεζε γηα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, απαηηεί ηελ αλάδπζε 

κηαο λέαο δεμηφηεηαο ή απιψο ηελ αλαβάζκηζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο. Γηα ην επάγγεικα 

ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή ζπκβαίλεη είηε ε αλαδπφκελε δήηεζε γηα λέεο δεμηφηεηεο λα 

απαηηεί απιή πξνζζήθε κηαο πξφζζεηεο δεμηφηεηαο, είηε γηα θάπνηνπο άιινπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ κε δηαθνξεηηθφ πξνθίι λα απαηηείηαη ε απφθηεζε λέαο 

εηδηθφηεηαο (π.ρ. ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ έλαο Δμεηδηθεπκέλνο Πσιεηήο 

απφθνηηνο Γεσπνληθήο ζρνιήο ρξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε ζηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ). 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο νκάδαο εζηίαζεο  νη αλαδπφκελεο 

δεμηφηεηεο, πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε έιιεηςε θαη ζπλεπψο αλακέλεηαη λα έρνπλ 

απμαλφκελε δήηεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο γηα ην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ 

Πσιεηή, είλαη νη αθφινπζεο:  

1. Δλεξγεηηθή αθξφαζε  

Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πιεξνθνξεηψλ 

ζην φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ Δμεηδηθεπκέλν Πσιεηή λα έρεη έκθπην ην 

ηαιέλην ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, κε άιια ιφγηα λα κπνξεί λα «πνπιάεη ην απηί 

ηνπ» ζηνλ πειάηε φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε. Διάρηζηνη πσιεηέο 

δηαζέηνπλ ην ηαιέλην απηφ, ελψ απνηειεί θαη δεμηφηεηα ε νπνία κπνξεί λα 

απνθηεζεί θαη κέζα απφ εθπαίδεπζε π.ρ. κε role-playing πσιεηή-πειάηε κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα. Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη νη 

Δμεηδηθεπκέλνη Πσιεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο «δελ αθνχλ», κηα θαη είλαη 

ππεξβνιηθά ζπγθεληξσκέλνη ζην ζηφρν ηεο πψιεζεο αδπλαηψληαο πνιιέο θνξέο 

λα αθνπγθξαζηνχλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζε βάζνο ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

2. Γηαρείξηζε Υξφλνπ 

Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ απμάλεηαη (big data), ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

ζπλερήο, θαη ε δηαρείξηζή ηνπο απφ πιεπξάο ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε βνήζεηα λέσλ κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ρξφλνπ. 

3. Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε 

Οη γλψζεηο ησλ λενεηζεξρφκελσλ Δμεηδηθεπκέλσλ Πσιεηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

είλαη θπξίσο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη απαηηείηαη έλαο θχθινο απφθηεζεο 

εκπεηξίαο, ψζηε ν εξγνδφηεο λα κπνξεί λα εκπηζηεπηεί έλα ηέηνην ζηέιερνο. 

Τπάξρεη επίζεο έιιεηςε γλψζεσλ θαη θαηαλφεζεο ζηελ  πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ 

«αγνξά», «κάξθεηηλγθ», «πειάηεο». Όζνλ αθνξά ην πθηζηάκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

εμειίμεσλ δηαθαίλεηαη ε αλάγθε δηα βίνπ κάζεζεο κέζα απφ εκεξίδεο, ζπλέδξηα, 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηα θάησζη αληηθείκελα: 

 Θεσξεηηθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε 

 Μάξθεηηλγθ 

 Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, εξγαιείσλ θαη ζπζηεκάησλ 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ 

 Γηαρείξηζε ρξφλνπ θαη ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ 

 Νέεο ηερληθέο πψιεζεο (ψζηε λα αηζζάλεηαη ραξνχκελνο ν πειάηεο) 
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 After sale services 

 Πειαηνθεληξηθή θηινζνθία 

 

 

4. Πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο πψιεζεο  

Όπσο πξνθχπηεη, ζην επάγγεικα ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή αλαπηχζζεηαη έλα πην 

αλζξσπνθεληξηθά εζηηαζκέλν πξνθίι ζηειέρνπο, κε γλψζεηο business intelligence ή/θαη 

customer intelligence. ην πιαίζην απηφ, παξαηεξείηαη δήηεζε δεμηνηήησλ ζε φηη αθνξά 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κε έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε πειαηψλ. Ο 

ηνκέαο απηφο ήηαλ κέρξη πξφζθαηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ζην επάγγεικα ηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, αιιά ηψξα πιένλ απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία. Οη 

κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ πειάηε σο 

ζεκαληηθή θαη εθηηκνχλ φηη ε δηαηήξεζή ηνπ ζηνηρίδεη ιηγφηεξν απφ ηελ απψιεηά ηνπ. ην 

πιαίζην απηφ, αλαδχεηαη έλα λέν πξνθίι Δμεηδηθεπκέλνπ Πσιεηή, φρη κφλν απηνχ κε 

ζπνπδέο ζην κάξθεηηλγθ θαη κε γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ «ηέρλε ηεο πψιεζεο», αιιά θαη 

εθείλνπ πνπ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ 

πξνζπαζψληαο λα βειηηζηνπνίεζεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο  εκπεηξία. 
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