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Η  REKANTA είναι μία ανώνυμη εμπορική επιχείρηση, με έδρα την πόλη της 

Λάρισας, η οποία δραστηριοποιείται με σκοπό τη διάθεση μηχανών αυτοκινήτου και 

επίσης  τη διάθεση φίλτρων και λιπαντικών, ενώ αποτελεί το βασικό τροφοδότη όλων των 

μεγάλων γκαράζ φορτηγών και λεωφορείων στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα. 

 

Η Perkins αναγνωρίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης στο σχέδιο, την κατασκευή και 

την πώληση των βιομηχανικών μηχανών diesel σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία Perkins 

είναι παγκoσμίως ειδική στις τεχνολογίες μείωσης θορύβου στις μηχανές έτσι ώστε οι πιό 

πρόσφατες γενεές των προϊόντων Perkins (400 σειρές και 1100D σειρές) να είναι ορόσημα 

για τη βιομηχανία. Η επιχείρηση ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ είναι ο γενικός 

αντιπρόσωπος της επιχείρησης Perkins για την Ελλάδα. Η επιχείρηση κατέχει θέση ηγέτη 

στην ελληνική αγορά σε κάθε τομέα που δραστηριοποιείται. 

 

Το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι η απόκτηση της αποκλειστικής 

αντιπροσώπευσης της επιχείρησης Perkins για την κεντρική Ελλάδα από τη RECANTA. 

 

Η διαπραγμάτευση άρχισε όταν ο οικονομικός διευθυντής της REKANTA 

συνάντησε τον αντιπρόσωπο του Π. Πετρόπουλου στην Αθήνα. Η Recanta έδειξε μεγάλο 

ενδιαφέρον  να αναλάβει την αποκλειστικότητα του εμπορικού σήματος "Perkins" για τη 

Θεσσαλία, επειδή αυτό θα σήμαινε πολλά για το προφίλ  της επιχείρησης και επίσης θα 

παρήγαγε πολλά κέρδη. Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση ο αντιπρόσωπος της επιχείρησης 

Recanta ήταν ιδιαίτερα φιλικός μαζί τους (Harwood, 2002). Για κάποιο χρόνικό διάστημα 

αναφέρθηκε σε ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, άσχετα με τον πραγματικό λόγο της 



συνάντησής τους. Επίσης είπε ότι η πρόθεση της επιχείρησής του είναι μια συμφωνία που 

θα έχει κέρδη και για τις δύο πλευρές. Ακόμα πρόσθεσε ότι η Recanta ενδιαφέρεται πάρα 

πολύ για την ιδιαίτερη αντιπροσωπεία και θα στεκόταν αντάξια στις προσδοκίες τους, 

αλλά και αντάξια στο μεγάλο εμπορικό σήμα Perkins. (Hamilton, 2000). 

 

Ο αντιπρόσωπος της Perkins ήταν και αυτός φιλικός, λέγοντας ότι οι πληροφορίες 

τους για την Recanta είναι πολύ καλές και θέλουν αυτήν την συνεργασία. Αυτό ονομάζεται 

"ελεύθερη ροή των πληροφοριών" και υπάρχουν άφθονα στοιχεία από την έρευνα ότι η 

αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών προωθεί την ανάπτυξη των καλών συλλογικών 

λύσεων (Pruitt, 1981 και Thompson, 1991). Αλλά, τελικά ανέφερε ότι δεν υπάρχει μεγάλο 

χρονικό περιθώριο για τις διαπραγματεύσεις τους, επειδή υπάρχουν ακόμα δύο επιχειρήσεις 

στην  περιοχή της Θεσσαλίας που θέλουν τις μηχανές της επιχείρησης Perkins αποκλειστικά. 

Επίσης, ανέφερε ότι αυτές οι επιχειρήσεις είχαν ήδη εγκρίνει  τους όρους τους. Το γεγονός ότι 

αναφέρθηκαν σε άλλους υποψηφίους δείχνει ότι είχαν εναλλακτικές λύσεις, όπως οι Steele et 

al (1989) αναφέρουν. Αυτη είναι μια τακτική απειλής (Ness and Haugland, 2005). 

 
Κατέστησε σαφές ότι η διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να υπερβεί τις 

τρεις εβδομάδες. Μετά από όλα αυτά, έδωσε στη Rekanta τους όρους της συνεργασίας και 

άρχισε να αναλύει την προσφορά τους. Σε αυτό το σημείο, ο αντιπρόσωπος της Recanta, 

προτίμησε να μην μιλήσει αλλά να ακούσει την προσφορά, επειδή πιθανώς ήθελε να 

σκεφτεί και να προετοιμαστεί επαρκώς ώστε να δώσει μια απάντηση, όπως ανέφερε ο 

Bostrom (1990). Συνέχισε την ίδια στρατηγική ακούγωντας την άλλη πλευρά, χωρίς να 

μιλάει και πολύ λίγες φορές διέκοψε τον αντιπρόσωπο της Perkins. Ο Bone (1988) είπε ότι 

αυτή η στρατηγική επιτρέπει στο πρόσωπο που την ακολουθεί, να αξιολογήσει την άποψη 

του άλλου διαπραγματευτή, να αντιληφθεί τα αδύναμα σημεία στην πρότασή του και να 

θέσει τις κατάλληλες ερωτήσεις. 

 
Μεταξύ των όρων που ο αντιπρόσωπος των μηχανών ανέφερε ήταν: το κόστος 

διαφήμισης και προώθησης των μηχανών στην κεντρική Ελλάδα που αναλαμβάνεται από 

την Recanta. Αλλά η διαφήμιση και η προώθηση, σύμφωνα με τον αντιπρόσωπο της 

Perkins, πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κόστος. Δηλαδή 

συγκεκριμένος αριθμός διαφημίσεων στα τοπικά κανάλια και δημοσιεύσεων στον τοπικό 

τύπο. Αυτό σήμαινε μεγάλο κόστος για την Recanta. Ακόμα σύμφωνα με τους όρους της 

συνεργασίας το ποσοστό των κερδών για την Recanta ήταν περίπου 15% επί των 

πωλήσεων. 



 

          Σε ορισμένες στιγμές ο αντιπρόσωπος της Recanta, ακόμα κι αν δεν διέκοψε τους 

ομιλητές φάνηκε έκπληκτος σαν κάτι πολύ ενοχλητικό να είχε ζητηθεί (Kumar και.  

Markeset, 2004). Στο τέλος αυτής της παρουσίασης έπρεπε να απαντήσει. Αλλά 

κατόρθωσε να αποφύγει αυτές τις ερωτήσεις. Δεν ήταν προετοιμασμένος για τέτοιου 

είδους όρους και ενέργησε μ’αυτόν τον τρόπο προκειμένου να κερδήσει  χρόνο και να 

σκεφτεί πιο προσεκτικά την απάντησή του. Τους είπε ότι έπρεπε να έρθει σε επαφή με τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και να αποφασίσουν συλλογικά. Κατ' 

αυτό τον τρόπο προσπάθησε να κερδίσει χρόνο σύμφωνα με τον Gibb (1961), και να 

διαμορφώσει την πρόταση της Recanta όσο καλύτερα μπορούσε προκειμένου να 

μεγιστοποιήσει τα οφέλη της επιχείρησης (Stark et al, 2005). 

 
Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Recanta στη Λάρισα. Η   

Recanta διαφώνησε σε ορισμένα σημεία αλλά ακόμα επέμεινε στην επιθυμία για εύρεση 

μιας λύσης που θα επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους και των δύο πλευρών (Wimsatt 

και Calantone, 1996). Ζήτησαν 20% κέρδη επί των πωλήσεων και ελεύθερη επιλογή για 

τον τρόπο διαχείρισης της προώθησης του προϊόντος. 

 
Η πλευρά της Perkins δεν απάντησε άμεσα αλλά γύρισε τη συζήτηση με έναν 

τρόπο που προσπάθησε να δει κάτω από την επιφάνεια της άλλης πλευράς, έτσι ώστε να 

ανακαλύψει τις πραγματικές ανάγκες. Οι πληροφορίες αποτελούν ζωτική πηγή δύναμης 

στη διαπραγμάτευση. Εκείνοι που μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την αξία που έχουν 

τα αποτελέσματα για την άλλη πλευρά, το σημείο αντίστασης, τα κίνητρα, την αίσθηση 

της αυτοπεποίθησης κ.λπ., θα έχουν πολλές περισσότερες πιθανότητες να οδηγηθούν σε 

μια ευνοϊκή συμφωνία. (Stein, 1996). 

 

Μετά από αυτήν την συζήτηση, το ποσοστό των κερδών έγινε 20% επί των 

πωλήσεων αλλά πρώτα η Recanta δεσμεύθηκε για υψηλές πωλήσεις. Η διαπραγμάτευση 

είναι μια διαδικασία που μετατρέπεται με το χρόνο, και η αμοιβαία προσαρμογή είναι μια 

από τις κύριες αιτίες που αλλάζει το αποτέλεσμα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 

(Gray, 1994). Yπό αυτήν την επανεπεξεργασία η Perkins δημιουργεί μια δέσμευση για τη  

Recanta. Σύμφωνα με τους Walton και McKersie (1965) μια βασική έννοια στη 

δημιουργία μιας θέσης διαπραγμάτευσης είναι αυτή της υποχρέωσης. Δήλωσε ότι οι 

υποχρεώσεις δημιουργούνται για να περιορίσουν τις επιλογές του άλλου συμβαλλόμενου 



μέρους και να μειώσουν το χαρτοφυλάκιο των επιλογών. Σχετικά με το κόστος της 

διαφήμισης η Perkins ήταν κάθετη και υποστήριξε ότι μόνο μέσω της έντονης προώθησης 

η Recanta μπορεί να επιτύχει τις πωλήσεις που υποσχέθηκαν και δεσμεύθηκαν. Τελικά η 

επιχείρηση Perkins ανέλαβε το πιθανό κόστος του αποθέματος, χρησιμοποιώντας την 

τακτική της προσωπικής χάρης. Το κλειδί για την επίτευξη μιας συλλογικής συμφωνίας 

είναι η δυνατότητα των συμβαλλόμενων μερών να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και 

των δύο μερών (Fisher et al, 1991). 

Αυτή η τελική πρόταση έγινε αποδεκτή και από τις δύο πλευρές και η 

διαπραγμάτευση είχε θετικό αποτέλεσμα. Έμεινε μόνο το επίσημο μέρος των υπογραφών 

που θα γινόταν με την παρουσία του εξουσιοδοτημένου προσώπου της επιχείρησης 

Perkins στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Αυτή η συνάντηση, προγραμματίστηκε 

να γίνει σε περίπου μια εβδομάδα στην Αθήνα. Επίσης αποφάσισαν  να δημοσιεύσουν από 

κοινού την ανακοίνωση της νέας συνεργασίας, στον τοπικό και οικονομικό τύπο. 

 

Από την περιγραφή που προηγήθηκε μπορούμε να δούμε ότι οι δύο πλευρές 

θέλησαν να συνεργαστούν και αυτή η διαπραγμάτευση μπορεί να χαρακτηριστεί ως  

συλλογική διαπραγμάτευση αφού ο στόχος των συμβαλλόμενων μερών δεν είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενος. Εάν μια πλευρά προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της, αυτό δεν 

αποκλείει απαραιτήτως την επίτευξη των στόχων της άλλης πλευράς. Η θεμελιώδης δομή 

μιας συλλογικής διαπραγματευτικής κατάστασης είναι ότι είναι δυνατό και για τις δύο 

πλευρές να επιτύχουν τους στόχους τους (Walton και McKersie, 1965). Ήταν μια 

διαπραγμάτευση όπου δεν υπήρξαν απώλειες ή κέρδος και τα δύο μέρη βγήκαν 

κερδισμένα, η οποία είναι επίσης γνωστή και ως win to win negotiation δηλαδή μία 

διαπραγμάτευση κατά την οποία και τα δύο μέρη βγαίνουν κερδισμένα. (Lewicki at al, 

2004). Η επιτυχής συλλογική διαπραγμάτευση απαιτεί από τους διαπραγματευτές να 

ψάχνουν για λύσεις που ικανοποιούν τους στόχους και τις ανάγκες και των δύο πλευρών. 

Σε αυτήν την διαδικασία, οι διαπραγματευτές πρέπει να είναι σταθεροί αλλά και ευέλικτοι 

(Fisher et al, 1991)- πρέπει να είναι σταθερoί σχετικά με τα αρχικά συμφέροντα και τις 

ανάγκες τους, αλλά ευέλικτοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα συμφέροντα και 

οι ανάγκες θα ικανοποιούνται μέσω λύσεων.  

 
 
Εργασία 3- Παράρτημα 
 
• Ένα ολοκληρωμένο "προφίλ του εαυτού μου ως διαπραγματευτής"   



 

Σαν διαπραγματευτής, έχω εντοπίσει ορισμένα προσωπικά χαρακτηριστικά, καθώς 

επίσης και ορισμένες αδυναμίες και δυνάμεις.   

Μία αδυναμία η οποία αποκαλύπτεται αφορά τη συμπόνοια για το άλλο πρόσωπο με 

το οποίο διαπραγματεύομαι. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ να κρύψω τη συμπόνοιά μου για 

τα προβλήματα που το άλλο συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό έχει 

μια επιρροή στη διαπραγμάτευτική μου ικανότητα. Πιθανόν να είμαι λίγο περισσότερο 

ευαίσθητος στα προβλήματα των άλλων από ότι θα έπρεπε να είμαι, και φυσικά αυτό έχει 

επιπτώσεις στους τελικούς στόχους μου. Επιπλέον, ένα άλλο χαρακτηριστικό μου που 

αποκαλύπτει κάποια αδυναμία στη διαπραγματευτική μου ικανότητα είναι ότι δεν έχω 

αρκετή υπομονή ώστε να κινηθώ αργά προς τη θέση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 

Αυτό μπορεί να με οδηγήσει σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, πράγμα το οποίο 

σημαίνει να δίνεις χωρίς να πάρεις κάτι σε ανταλλαγή, και ο μόνος λόγος είναι η βιασύνη 

και η επιπολαιότητα με τις οποίες προσεγγίζω τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, 

ενθουσιάζομαι εύκολα και αυτό δεν μου επιτρέπει να εξετάσω τις διαπραγματεύσεις μετά 

το γεγονός και να μάθω κάτι από αυτό. Στο ίδιο μήκος κύματος, παρασύρομαι εύκολα εάν 

μπορώ να δώσω τη δύναμη στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Αλλά, αυτό μπορεί να με 

οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα. Μια άλλη αδυναμία είναι ότι είμαι πολύ 

ανυπόμονος και δεν έχω συνηθίσει να ακούω το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και αυτό το 

χαρακτηριστικό μου συνήθως με κάνει να χάνω τη συγκέντρωσή μου κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας.  

 

Από την άλλη πλευρά, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που δείχνει μία ισχυρή 

συμπεριφορά είναι ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης προσπαθώ να 

είμαι αρκετά ανταγωνιστικός ώστε να πάρω τα καλύτερα αποτελέσματα για μένα. 

Προσπαθώ να μη συνεργάζομαι αλλά να παίρνω μόνο την καλύτερη προσφορά που 

μπορώ. Θέλω να μαζεύω όσες δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορώ και να εξετάζω 

την ιδιοσυγκρασία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους πριν από την αρχή της διαδικασίας, 

ώστε δίνοντας προσοχή στις δυνάμεις και στις αδυναμίες του να μπορέσω να τις 

εκμεταλλευτώ. Προτιμώ να είμαι προετοιμασμένος προτού να αρχίσει η διαπραγμάτευση, 

εστιάζοντας στους στόχους μου πριν αρχίσει η διαδικασία. Επιπλέον,  προσπαθώ να είμαι 

ο εαυτός μου κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αποφεύγοντας να φανώ σαν κάτι που 

εγώ δεν είμαι. Αξιολογώ σαφώς τη θέση μου στη διαπραγμάτευση, κάτι που είναι ζωτικής 

σημασίας για μια διαδικασία που είναι βασισμένη στην ισότητα. Τέλος, προσπαθώ να 



είμαι δημιουργικός, προτείνοντας τις νέες ιδέες μου. Αυτό δείχνει ότι έχω 

δημιουργικότητα και φυσικά  ενθουσιασμό για την εργασία μου!  

 
 

 

 

 

• Ένα ολοκληρωμένο φύλλο "Απολογισμός της διαπραγμάτευσης της Gallop"  

 

H Gallop είναι μία επιχείρηση που κατασκευάζει ενδύματα και εσώρουχα. Η 

σύγκρουση δημιουργήθκε με ένα συνεργαζόμενο εμπορικό κέντρο. Οι αντιπρόσωποι του 

εμπορικού κέντρου δήλωσαν ότι οι πωλήσεις των εσωρούχων είχαν πέσει και το είχαν 

αποδώσει αυτό, στην πτώση του ονόματος της εταιρείας Gallop στην εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών. Απαίτησαν από την Gallop να πάρει το απόθεμα πίσω.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


