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1. Η ΦΥΣΗ της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν μια βασική ανθρώπινη 
δραστηριότητα και όχι μια εξειδικευμένη μέθοδο προσέγγισης 
των αντίπαλων μερών που χρησιμοποιούν (κατ’ 
αποκλειστικότητα) οι διπλωμάτες και οι πωλητές των 
επιχειρήσεων. 
 
 
 
Διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μεταξύ 
• Των επιχειρήσεων 
• Φίλων και συζύγων 
• Επιχειρήσεων και προμηθευτών/πελατών 
• Κεντρικής διοίκησης και Περιφερειακών αρχών 
• Χρηματοδοτούμενου και χρηματοδότη 
• Προϊσταμένου και υφισταμένων 

 
 
 

Ομοίως, Διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται 
• Για την απελευθέρωση ομήρων 
• Για την επικράτηση της ειρήνης μεταξύ των εθνών 
• Για την επίλυση διμερών διακρατικών διαφορών 
• Για τη λύση μιας απεργίας 

 
 
 
 

Διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε  
 
• Προσωπικό 
 
• Διπλωματικό και  
 
• Επιχειρηματικό επίπεδο 
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Σε κάθε περίπτωση, η δομή και οι διαδικασίες των 
διαπραγματεύσεων παραμένουν ίδιες. 

 
 
 
 

Σε ότι ακολουθεί θα  
 
α) μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις «καταστάσεις» που 

απαιτούν διαπραγμάτευση 
 
β) αναλύσουμε το περιεχόμενο της διαπραγματευτικής 

διαδικασίας και 
 
γ) θα μάθουμε πώς να αναλύουμε, να σχεδιάζουμε και να 

υλοποιούμε επιτυχημένες διαπραγματεύσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 bargaining  αναφέρεται σε μια άκρως ανταγωνιστική 

διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας, 
στις περισσότερες των περιπτώσεων 
παζαρεύεται η τιμή πώλησης ενός 
προϊόντος/υπηρεσίας. 

 
 
 
 negotiation  αναφέρεται σε μια πιο οργανωμένη και 

συνάμα «πολιτισμένη» διαδικασία κατά τη 
διάρκεια της οποίας τα συμμετέχοντα μέρη 
προσπαθούν να καταλήξουν σε μια 
αμοιβαίως αποδεκτή λύση. 
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1.2 Τα χαρακτηριστικά μιας Διαπραγμάτευσης 
 
 

1. Υπάρχουν δύο ή περισσότερα μέρη (φυσικά πρόσωπα, 
ομάδες ή οργανισμοί). 

 
 

2. Δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων και συμφερόντων. 
 
 

3. Τα μέρη διαπραγματεύονται επειδή πιστεύουν ότι μέσω 
αυτής της διαδικασίας θα επιτύχουν περισσότερα από 
αυτά που το αντίπαλο μέρος είναι διατεθειμένο να 
παραχωρήσει από μόνο του. 

 
 

4. Τα μέρη, για την ώρα, προτιμούν να διαπραγματευθούν 
αντί να ανοίξουν μέτωπο αντιπαράθεσης ή να 
καταφύγουν στη διαιτησία μιας ανώτερης αρχής. 

 
• Διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται όταν δεν 

υπάρχουν καθιερωμένοι κανόνες και διαδικασίες 
επίλυσης των διαφορών. 

 
 

5. Στις διαπραγματεύσεις δίνουμε και παίρνουμε. 
 

Στις πραγματικά δημιουργικές διαπραγματεύσεις τα 
αντίπαλα μέρη δεν χρειάζεται να συμβιβασθούν. Αντ’ 
αυτού, εφευρίσκονται λύσεις που ικανοποιούν τους 
αντικειμενικούς στόχους αμφότερων. 

 
 
6. Η επιτυχημένη διαπραγμάτευση προϋποθέτει 

επιτυχημένη αντιμετώπιση τόσο των δεδηλωμένων 
σημείων αντιπαράθεσης (τιμές, όροι αγοροπωλησίας) όσο 
και των άδηλων ή συναισθηματικών υποχρεώσεων. π.χ. 
• Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ατόμων που 

εκπροσωπούμε  
• Να επιτύχουμε όσα κανένας πριν από εμάς 

(διάκριση), κλπ 
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Αλληλεξάρτηση 
 
 

 Στις διαπραγματεύσεις, το κάθε «μέρος» έχει ανάγκη 
της παρουσίας του άλλου «μέρους». π.χ. ο πελάτης δεν 
μπορεί να αγοράσει αν δεν υπάρχει πωλητής. Αυτή η 
κατάσταση της αμοιβαίας εξάρτησης καλείται 
αλληλεξάρτηση. 

 
 
 

 Η αλληλεξάρτηση θεωρείται άκρως πολύπλοκη και 
απαιτεί για τη διαχείριση της πολύ ειδικές ρυθμίσεις και 
προετοιμασίες. 

 
 

 Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης είναι πολύ πιο πολύπλοκες 
από αυτές της σχέσεις ανεξαρτησίας ή της μονοσήμαντης 
εξάρτησης. π.χ. 

 
 

 Αν είμαστε ανεξάρτητοι από το «τον αντίπαλο» και το 
επιλέξουμε τότε π.χ. μπορούμε να συμπεριφερόμαστε 
σχετικά αδιάφορα 

 
 

 Αν υπάρχει σχέση μονοσήμαντης εξάρτησης από κάποιον 
τότε πρέπει να συμβιβαζόμαστε ή να αποδεχόμαστε τις 
απαιτήσεις του π.χ. ο εργαζόμενος που έχει ανάγκη τη θέση 
εργασίας, ή θα εργασθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη 
ή θα παραιτηθεί. 

 
 

 Στις σχέσεις αλληλεξάρτησης έχουμε την ευκαιρία ή 
δυνατότητα να επηρεάσουμε «το άλλο μέρος» ή κατ’ 
επέκταση έχουμε στη διάθεσή μας πολλές εναλλακτικές 
λύσεις. Παρόλα αυτά η διαχείριση των εν λόγω 
εναλλακτικών λύσεων είναι μια αρκετά δύσκολη 
υπόθεση. 
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 Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης χαρακτηρίζονται από τους 

λεγόμενους συμπληρωματικούς στόχους. (Interlocking 
goals) Το κάθε μέρος χρειάζεται τον «αντίπαλο» γιατί 
τότε και μόνο τότε θα μπορέσει να επιτύχει τους 
στόχους του. 

 
 

 Στις σχέσεις αλληλεξάρτησης τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν 
συγχρόνως και κοινούς και ανταγωνιστικούς στόχους. 
Παράδειγμα - Project management team 
   - Squash 

 
 

 Οι Συμπληρωματικοί ή Αλληλεξαρτώμενοι Στόχοι 
αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της θεωρίας 
των Διαπραγματεύσεων. 

 
* Η Δομή της ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ το ΕΙΔΟΣ της 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ προσδιορίζει το εύρος των 
εναλλακτικών λύσεων και προτείνει την κατάλληλη 
στρατηγική για την επίτευξη της καταλληλότερης λύσης. 

 
 
π.χ.1  Αν οι σχέσεις αλληλεξάρτησης είναι της μορφής 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ WIN-LOSE (όσο περισσότερο 
κερδίζει το ένα μέρος τόσο περισσότερο χάνει το άλλο) 
τότε οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στο πως θα 
διαιρεθεί /κατανεμηθεί μια δεδομένη ποσότητα 
αποτελεσμάτων το ζητούμενο /διεκδικούμενο (π.χ. 
καθορισμός τιμής DISTRIBUTIVE BARGAINING (see 
chapter 2). 

 
 
π.χ.2  Αν οι σχέσεις αλληλεξάρτησης είναι της μορφής 

WIN-WIN (όπου και τα δύο μέρη μπορούν να κερδίσουν) 
π.χ. προσδιορισμοί σχέσης εταιριών που συμμετέχουν σε 
joint venture (integrative negotiation) (see chapter 3) 
ολοκληρωμένες. 
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 Οι ανταγωνιστικές διαπραγματεύσεις (distributive 
negotiation) είναι γνωστές και με την ορολογία (zero - 
sum)  όλα ή τίποτα. Ακραία περίπτωση αυτού του 
φαινομένου είναι η διεκδίκηση π.χ. ενός χρυσού μεταλλίου 
σε αθλητικούς αγώνες, όπου ένας κερδίζει τα πάντα και το 
αντίπαλο μέρος χάνει τα πάντα. Υπάρχει αρνητική 
συσχέτιση στην επίτευξη των στόχων από τα αντίπαλα 
μέρη. 

 
 Στις δημιουργικές διαπραγματεύσεις (integrative 

situation) ή στις non-zero-sum διαπραγματεύσεις, υπάρχει 
θετική συσχέτιση στην επίτευξη των στόχων. 
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1.4 Χαρακτηριστικά των 
Διαπροσωπικών Σχέσεων 

 
 
 
 Σε μια Διαπροσωπική Σχέση (Δ. Σχ.) λαμβάνεται υπόψη 
 
 

1. η στάση μας απέναντι στη διαπραγμάτευση (γενικά) 
 
2. η άποψή μας για τον αντίπαλο διαπραγματευτή 

(προσωπικά) 
 

3. το επίπεδο των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και 
ειδικότερα το επίπεδο των αποδεκτών π.χ. 
τιμών/προσφορών. 

 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 
 
Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 0: (Anticipated Outcome)  
 
Αυτό που προσδοκούμε να κερδίσουμε/ αποκτήσουμε από 
μια σχέση 
 
 
Επίπεδο Σύγκρισης CL:  (Comparison Level)          
Με το οποίο συγκρίνεται και αξιολογείται το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα μιας σχέσης (το άτομο αξιολογεί την 
ελκυστικότητα του προσδ. αποτελέσματος) 
 
 
Επίπεδο Σύγκρισης που παραπέμπει σε εναλλακτικές 
επιλογές Cla/t (Comparison Level for Alternatives):         
 
Το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο αποτελεσμάτων πριν την 
επιλογή μιας εναλλακτικής λύσης. 
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        real outcome 
        attractive outcomes 
 
         CL      
 
        unattractive outcomes 
its level depends on our  
options. People leave      Clait   
relationships below this level   
        rejected outcome 
 
 
 
 
 
 Όσο μεγαλύτερο/υψηλότερο π.χ. είναι το εισόδημα ενός 

ατόμου σε σχέση με το «επίπεδο αναζήτησης 
εναλλακτικών λύσεων», τόσο πιο εξαρτημένο είναι το 
άτομο από τη σχέση. 

 
 
 Το παραπάνω μοντέλο μας επιτρέπει να 

διαχωρίσουμε τις έννοιες 
• ελκυστικότητα / ικανοποίηση, από τη μια μεριά, και  
• εξάρτηση από την άλλη 
 
π.χ. 

 
 Ένα άτομο μπορεί να είναι ικανοποιημένο από μια 

σχέση και παρόλα αυτά να την εγκαταλείψει. 
 
 Ομοίως, ένα άτομο μπορεί να είναι δυσαρεστημένο από 

μια σχέση και παρόλα αυτά να συνεχίσει. 
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 Οι Fisher, Ury και Patton στο βιβλίο τους “Getting to 
Yes” τονίζουν την σημαντικότητα της κατανόησης των 
διαπροσωπικών σχέσεων / σχέσεων αλληλεξάρτησης 

 
* Ισχυρίζονται ότι «εάν γνωρίζεις ή αναπτύσσεις 

εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με 
το αντίπαλο μέρος, τότε αποκτάς διαπραγματευτική 
δύναμη» 

 
* Ισχυρίζονται ότι «η συμφωνία ή η διαφωνία με κάποιον 

για κάτι, σε μια διαπραγμάτευση, εξαρτάται 
απολύτως από την ελκυστικότητα της καλλίτερης 
εναλλακτικής λύσης. Την καλλίτερη εναλλακτική 
λύση την ονομάζουν Best Alternative To a Negotiated 
Agreement (BATNA). 

 
 Οι διαπραγματευτές πρέπει να έχουν κατανοήσει τα 

BATNA και  των δύο εμπλεκομένων μερών. 
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1.5 Αμοιβαίες Προσαρμογές 
 
 

 Όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν πολύπλοκες, σημαντικές ή 
/και λεπτές περιπτώσεις διαπραγμάτευση τότε είναι πολύ 
πιθανό να διερευνούν το σύνολο των παραγόντων που 
επηρεάζουν ή επιδρούν στην λύση ενός 
διαπραγματευτικού προβλήματος. 

 
 

 Η λύση ενός διαπραγματευτικού προβλήματος απαιτεί 
συνεχείς αμοιβαίες προσαρμογές. 

 
 

 Όσο περισσότερη πληροφόρηση έχουμε για 
το αντίπαλο μέρος τόσο καλλίτερα προσαρμόζουμε τη 
συμπεριφορά μας και τις «απαιτήσεις» / «παροχές» μας. 
 

συγχρόνως 
οι πολλές πληροφορίες προκαλούν σύγχυση 

 
 
 

 Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα 
διαπραγματευόμενα μέρη γνωρίζουν μόνο τα όρια τους 
(ελάχιστα αποδεκτά, μέγιστα προσδοκώμενα). Δεν 
μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια το άριστο ύψος των 
αιτημάτων στο ενδιάμεσο διάστημα. 

 
 

 Για την επίτευξη λύσης, τα διαπραγματευόμενα μέρη 
πρέπει να ανταλλάξουν πληροφορίες και να καταβάλουν 
προσπάθεια αλληλοεπηρεασμού. 

 
 

Τα διαπραγματευόμενα μέρη πρέπει να εργασθούν από 
κοινού για την επίτευξη μιας λύσης. Για την επίτευξη λύσης 
πρέπει: να λάβουν υπόψη τους τις απαιτήσεις / 
αιτήματα του καθενός και να επιδιώξουν λύση που στο 
μέτρο του δυνατού θα ικανοποιεί αμφότερα τα μέρη. 
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 Το πρόβλημα με την ανταλλαγή των πληροφοριών 

αναφέρεται και αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης 
μεταξύ των μερών. 

 
Οι διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζουν ΔΥΟ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ. 

 
 α) το Δίλημμα Εντιμότητας: το οποίο αφορά το «πόση 

αλήθεια θα πρέπει να αποκαλύψουμε στο άλλο μέρος» 
• αν αποκαλύψουμε τα πάντα εξασφαλίζουμε / 

παρέχουμε στο αντίπαλο μέρος διαπραγματευτικά όπλα 
/ πλεονεκτήματα. 

• αν δεν εκφράσουμε τις ανάγκες, τα πιστεύω και τις 
επιθυμίες μας, τότε μάλλον θα οδηγηθούμε σε 
διαπραγματευτικό αδιέξοδο. 

 
 
 β) το Δίλημμα της Εμπιστοσύνης: το οποίο αφορά το 

«πόσα θα πρέπει να πιστέψουμε από αυτά που το άλλο 
μέρος ισχυρίζεται» 
• αν πιστεύεις/πιστέψεις τα πάντα, ο αντίπαλος θα 

εκμεταλλευθεί. 
• αν δεν πιστέψεις τίποτα, τότε είναι δύσκολο να επιτύχεις 

κάποια συμφωνία. 
 
 
 

Η ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
 
 (επιτυγχάνεται) και βασίζεται  
 

στις εντυπώσεις που δημιουργούνται αναφορικά με τη 
«σημαντικότητα ενός αποτελέσματος» αλλά και «διαδικασίας 
προσέγγισης». 

 
 Εντυπώσεις σημαντικότητας ενός αποτελέσματος 

π.χ. μικρότερη αμοιβή αλλά υψηλότερη πιθανότητα 
εξέλιξης. 

 
 Εντυπώσεις διαδικασίας Προσέγγισης 

π.χ. αξιοπρεπείς προσφορές-αντιπροτάσεις, ανταπόδοση 
υποχώρησης, ανταπόκριση, κλπ. 
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1.7 ΔΙΑΜΑΧΕΣ-
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ-ΚΡΙΣΕΙΣ 

(CONFLICT) 
 
 
 Αναπόφευκτη Συνέπεια της «αλληλεξάρτησης των 

σχέσεων» είναι οι ΔΙΑΜΑΧΕΣ. 
 
 ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΤΑΝ τα αντίπαλα μέρη 

• Επιδιώκουν τον ίδιο στόχο, ή  
• Θέλουν να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα, 
• Θέλουν να επιτύχουν μια εντελώς διαφορετική διευθέτηση 

ενός ζητήματος. 
 
 

Επίσης οι ΔΙΑΜΑΧΕΣ μπορεί να οφείλονται 
• Σε απροσδιόριστους παράγοντες, 
• Σε παρεξήγηση. 

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την αιτία 
που προκαλεί μια  διαμάχη, 

οι διαπραγματεύσεις 
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διευθέτησή 

της. 
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1.7.1 ΟΡΙΣΜΟΙ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ του 
ΟΡΟΥ ΔΙΑΜΑΧΗ 

 
  Η Διαμάχη πολλές φορές ορίζεται ως 

• Αγώνας για κάτι, 
• Μάχη, 

 
 
  Η Διαμάχη μπορεί να ορισθεί και με τη χρήση όρων 

της ψυχολογίας, ως 
• σοβαρή διαφωνία ή 
• σοβαρή αντίθεση 
σε επίπεδο συμφερόντων ή/και ιδεών. 

 
 
  Επίσης, ως διαμάχη μπορεί να ορισθεί 

• η διαφοροποίηση των συμφερόντων/επιδιώξεων, ή 
• η διαπίστωση ότι «οι τρέχουσες επιδιώξεις των 

αντιπάλων δεν μπορούν να επιτευχθούν 
συγχρόνως». 
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1.7.2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΜΑΧΗΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ  
(LEVELS of COFLICT) 

 
 
Συνήθως αναγνωρίζονται τέσσερα (4) επίπεδα 
διαμάχης. Ητοι: 

 
 

1. Οι εσωτερικές (Προσωπικές) Διαμάχες 
Σ΄ αυτό το επίπεδο η διαμάχη εμφανίζεται «στον 
εσωτερικό κόσμο» ενός ατόμου και συνήθως δεν 
επιτρέπει την διαμόρφωση ή/και την διατύπωση μιας 
τελικής/οριστικής/ξεκάθαρης άποψης/θέσης. 
 
Ως Πηγές εσωτερικής διαμάχης μπορεί να 
θεωρηθούν: οι ιδέες, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι 
αξίες, οι προκαταλήψεις, κλπ. 
 
Οι εσωτερικές διαμάχες «θεραπεύονται» κατά κύριο 
λόγο από τις επιστήμες της ψυχολογίας και δεν θα 
αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο με το οποίο θα 
ασχοληθούμε στην «τεχνική των Διαπραγματεύσεων». 

 
 

2. Οι Διαπροσωπικές «Διαμάχες» 
Εντοπίζονται στις σχέσεις δύο ατόμων όπως για 
παράδειγμα μεταξύ 
• Συζύγων, 
• Διοικητού και διοικούμενου, 
• Συγκατοίκων, 
• Εκπρόσωπου επιχείρησης και προμηθευτή, 
• Εκπροσώπου επιχείρησης και πελάτη. 
Το μεγαλύτερο μέρος της τεχνικής 
διαπραγματεύσεων ασχολείται με Διαμάχες αυτού του 
επιπέδου. 
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3. Ενδοομαδικές Διαμάχες (Intragroup Conflict) 
 
Αναφέρονται στις διαμάχες/αντιπαραθέσεις που 
προκαλούνται μεταξύ 
• Των μελών μιας επιτροπής, 
• Των μελών μιας οικογένειας, 
• Των μελών μιας τάξης, 
• Των μελών μιας σειράς, 
• Των μελών μιας ομάδας εργασίας. 
 
Οι Ενδοομαδικές Διαμάχες έχουν ενδιαφέρον επειδή 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας  

 
 
 

4. Δια-ομαδικές Διαμάχες (Intergroup Conflict) 
 
Αφορούν διαμάχες μεταξύ π.χ. 
• Διοίκησης Επιχ/σης και Συνδ/κου Φορέα 

Εργαζομένων, 
• Εμπόλεμων κρατών και ομάδων, 
• Αντίπαλων οικογενειών, 
• Αντίπαλων κοινωνικών ομάδων, 
• Κοινωνικών ομάδων και κράτους. 
 
Σε αυτό το επίπεδο η Διαμάχη/Αντιπαράθεση είναι 
πολύπλοκη επειδή εμπλέκεται μεγάλος αριθμός 
προσώπων. 
 
Μια από τις δυσκολότερες περιπτώσεις αφορά τη 
σύγχρονη ύπαρξη ενδοομαδικής και διαομαδικής 
αντιπαράθεσης (λεπτομέρειες στο Κεφ. 7 ή 8). 
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1.7.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ- ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
των ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ. 

 
 

Η Διαμάχη επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις των 
εμπλεκομένων και θεωρείται μη εποικοδομητικός 
παράγοντας επειδή 
 
 

1. Εκφράζεται και καταγράφεται ως μια ανταγωνιστική 
διαδικασία παρά το γεγονός ότι συχνά τα αντίπαλα μέλη 
μπορούν συγχρόνως να επιτύχουν τους στόχους τους. Η 
«ανταγωνιστικότητα» μπορεί να οδηγήσει σε παραπέρα 
κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. 

 
 

2. Δημιουργεί μεροληψία και λανθασμένες αντιλήψεις 
Καθώς η αντιπαράθεση/διαμάχη κλιμακώνεται  
• γινόμαστε μεροληπτικοί, 
• λειτουργούμε με στερεότυπα, 
• κατατάσσουμε τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες 

«σε αυτούς που είναι μαζί μας και σε αυτούς που 
είναι εναντίον μας». 

 
 

3. Επιβάλει συναισθηματική φόρτιση 
Λειτουργούμε περισσότερο με τα συναισθήματα ή 
λιγότερο με τη λογική (οι εμπλεκόμενοι είναι ανήσυχοι, 
εκνευρισμένοι, θυμωμένοι, απογοητευμένοι, κλπ.). 

 
 

4. Δυσκολεύει την επικοινωνία 
Οι διαφωνούντες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Το 
κάθε μέρος «επικοινωνεί μόνο με όσους συμφωνούν 
μαζί του και δεν επικοινωνεί με όσους διαφωνούν». 

 
 

5. Θολώνει το τοπίο και επικρατούν οι γενικεύσεις. Τα 
αντίπαλα μέρη δύσκολα περιγράφουν την ουσία της 
διαφωνίας. 
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6. Προκαλεί Ακαμψία στις απόψεις 

Καθώς οι απόψεις αντιπαραβάλλονται και η κάθε άποψη 
καλείται να αντιμετωπίσει τα επιχειρήματα της άλλης 
πλευράς, οι εμπλεκόμενοι αφοσιώνονται περισσότερο στις 
αρχικές τους θέσεις και λιγότερο πρόθυμα 
απαγκιστρώνονται από αυτές και απλοποιούν το όλο 
ζήτημα. 

 
 
 
 

7. Μεγεθύνει τις διαφορές και ελαχιστοποιεί τις 
ομοιότητες και τα κοινά συμφέροντα 
Καθώς οι εμπλεκόμενοι «παγιδεύονται» από την τάση τους 
να θεωρηθούν αφοσιωμένοι στους αρχικούς στόχους και 
καθώς και οι διαφορές γίνονται δυσδιάκριτες, θεωρούν τις 
θέσεις των αντιπάλων «ως εκ διαμέτρου αντίθετες με τις 
δικές τους» ενώ κάτι τέτοιο μπορεί να μη ισχύει. Συνεπώς, 
το κάθε μέρος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να 
«κερδίσει» την διαπραγμάτευση παρά για να επιτύχει μια 
αμοιβαίως ωφέλιμη λύση. 

 
 
 
 

8. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση 
και απαιτεί μεγαλύτερη 
• Διάθεση πόρων, 
• Αφοσίωση, 
• Ενθουσιασμό, 
• Ενέργεια. 

 
 
 

Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν μεν τις 
καταστροφικές συνέπειες μιας αντιπαράθεσης αλλά 

συγχρόνως περιγράφουν μόνο τις λεγόμενες «μη 
εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις». 

 
 
 



 18 

 
Υπάρχουν συγγραφείς (Dean Tjosvold) όμως που θεωρούν 
τις Διαμάχες/αντιπαραθέσεις εποικοδομητικές (βλέπε 
επόμενη σελίδα) ή καλλίτερα θεωρούν ότι οι αντιπαραθέσεις 
δυνητικά μπορούν να εξελιχθούν σε εποικοδομητική ή 
μη εποικοδομητική βάση. 
 
 
 
 

Κατά συνέπεια στόχος μας  
δεν είναι η εξάλειψη των αντιπαραθέσεων  

αλλά η σωστή διαχείρισή τους/της. 
 
 
 
 
 
 

Οι Διαπραγματεύσεις  
είναι μια Στρατηγική μέσω της οποίας επιτυγχάνουμε μια 

«παραγωγική»  
διαχείριση των αντιπαραθέσεων. 
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1.7.4 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ των ΚΡΙΣΕΩΝ 
 
 

• Η αντιμετώπιση των κρίσεων ενημερώνει/αποκαλύπτει τα 
προβλήματα στα στελέχη και τα κάνει ικανότερα για 
την αντιμετώπιση κρίσεων. 

 
 

• Οι κρίσεις επιτρέπουν/οδηγούν αλλαγές και 
προσαρμογές που είναι απαραίτητες για την 
επιχείρηση. 

 
 

• Οι κρίσεις δυναμώνουν τις σχέσεις,  
• εκτονώνουν τις απογοητεύσεις,  
• αποκαλύπτουν χαρακτήρες. 

 
 

• Βελτιώνουν την κουλτούρα των εμπλεκομένων. 
 

• Οι κρίσεις κάνουν τους ανθρώπους ρεαλιστές και 
αναπτύσσουν την αυτοκριτική και την αυτογνωσία. 
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1.7.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που Δυσκολεύουν 
ή Διευκολύνουν την Διαχείριση 
των Κρίσεων (by Len 
Greenhalgh, 1986) 

  
 
 
         Κρίσεις/Διαμάχες και Αντιπαραθέσεις με περισσότερα 

χαρακτηριστικά επί της μεσαίας στήλης είναι πολύ πιο 
δύσκολο να επιλυθούν. 

 



  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ/ΔΙΑΜΑΧΗΣ 
 
Α/Α ΖΗΤΗΜΑ ΔΥΣΚΟΛΗ 

Η ΕΠΙΛΥΣΗ 
 

  
1. Μέγεθος μεριδίων-Μέγεθος 

αυτού που μπορεί να χαθεί 
ή να κερδηθεί.  

 
Μεγάλο-Σημαντικές Συνέπειες. 

Μικρό      
να δια     
μονάδε  

2. Αλληλεξάρτηση 
εμπλεκομένων-Πόσο το 

αποτέλεσμα που 
επιτυγχάνει το ένα μέρος 

προσδιορίζει το αποτέλεσμα 
του άλλου μέρους. 

 
 
Σχέση Zero-Sum 
Ότι κερδίζει ο ένας το χάνει ο 
άλλος. 

 
Θετικό    
Και τα     
αμφότε    

3. Συνέχεια της σχέσης - Θα 
συνεργασθούν Ξανά στο 
μέλλον. 

Απλή/μοναδική συνεργασία. Δεν 
υπάρχει παρελθόν και μέλλον για 
τη σχέση . 

Υπάρχε    
Προσδο     
μέλλον  

4. Δομή των εμπλεκομένων-
Πόσο συνεκτικοί και 
οργανωμένοι είναι ως 
ομάδα. 

 
Ανοργάνωτη - μη συνεκτική ομάδα-
αδύνατη διοίκηση. 

 
Οργανω     
Ισχυρή  

5. Εμπλοκή τρίτου μέρους- 
Μπορούν τρίτοι να 
εμπλακούν για να 
βοηθήσουν στη λύση της 
κρίσης. 

 
Δεν υπάρχει ουδέτερο τρίτο μέρος. 

 
Έμπιστ     
τρίτο μ    
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1.7.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
 

• Εχουν αναπτυχθεί και προταθεί προσεγγίσεις για τη 
διαχείριση των κρίσεων/αντιπαραθέσεων/Διαμάχης. 

• Οι εν λόγω εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολογούνται με 
εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό. Σε ότι 
ακολουθεί, αυτές οι προσεγγίσεις θα περιγραφούν με 
βάση το πλαίσιο που πρότειναν οι Dean Pruitt & Jeffrey 
Rubin. 

 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΠΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
       THE DUAL CONCERN MODEL 

 
    Concern about   
    Others outcomes   εξυπηρετική    επίλυσης προβλημάτων 
    (Διάσταση  
    Συνεργασιμότητας)              συμβιβασμού 
 
    Ενδιαφέρον για το 
    Αποτέλεσμα που θα  αδράνειας       ανταγωνιστική 
    Επιτύχουν οι άλλοι              στρατηγική  
 
         concern about 
         own outcomes 
            Ενδιαφέρον για το  
         αποτέλεσμα που 
         θα επιτύχουμε  

μόνο εμείς 
 
 
 Στο μοντέλο, αποτυπώνονται (5) κυρίαρχες 

στρατηγικές για την επίλυση κρίσεων. 
 

ΣΗΜ 1. Οσο περισσότερο ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τα 
δικά του συμφέροντα τόσο πιθανότερο είναι να 
επιλέξει μια στρατηγική που βρίσκεται στο δεξιό 
μέρος του σχήματος. 

ΣΗΜ 2. Οσο λιγότερο ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τα 
συμφέροντα του, τόσο πιθανότερο είναι να επιλέξει 
μια στρατηγική ου βρίσκεται στο αριστερό μέρος 
του σχήματος. 
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ΣΗΜ 3. Οσο περισσότερο ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τα 
συμφέροντα του αντίπαλου μέρους, τόσο 
πιθανότερο είναι να επιλέξει μια στρατηγική που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος του σχήματος. 

ΣΗΜ 4. Οσο λιγότερο ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τα 
συμφέροντα του αντίπαλου μέρους, τόσο 
πιθανότερο είναι να επιλέξει μία στρατηγική που 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του σχήματος. 

 
 
  Ανταγωνιστική Στρατηγική  
               (Contending – Competing – Dominating) 

- υπηρετούμε με κάθε μέσο τα συμφέροντα μας 
- αυτοί που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική 

ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα τους και 
προσπαθούν να πείσουν τον αντίπαλο να 
υιοθετήσει «εξυπηρετική στρατηγική». 

 
 Στρατηγική Εξυπηρέτησης (Accomodating or 

obliging strategy) 
- «Άφησε το αντίπαλο μέρος να κερδίσει αυτό που 

επιδιώκει». 
 

 Στρατηγική Αδράνειας (Inaction) 
 

 Στρατηγική Επίλυσης Προβλημάτων (Collaborating 
and Integrating) 

- Τα αντίπαλα μέρη προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το 
όφελος για αμφότερους τους εμπλεκόμενους. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, και οι δύο κερδίζουν. 

 
 Στρατηγική Συμβιβασμού 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να επιλεγεί 
κάποια στρατηγική επίλυσης προβλημάτων ή 
αντιμετώπισης κρίσεων. 

 
• μεταξύ 1960 – 1970 στην βιβλιογραφία επικρατούσε η 

άποψη ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι μια 
διαδικασία συνεργασίας και όχι μια διαδικασία 
αντιπαράθεσης, δηλαδή 

 
• Παρά το γεγονός ότι συγγραφείς αναγνώριζαν 5 διαφορετικές 

στρατηγικές για την επίλυση των κρίσεων, στο τέλος 
κατέληγαν/πρότειναν την στρατηγική της «επίλυσης των 
κρίσεων» (ή της συνεργασίας) ως την επικρατέστερη. 
Συγχρόνως, περιέγραφαν τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω 
τακτική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την επίλυση κάθε 
είδους κρίσης. 

 
• Οι πιο σύγχρονοι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι κάθε 

μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 
της. Συνεπώς, ανάλογα με το πρόβλημα, υπάρχουν και 
περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες στρατηγικές για 
την αντιμετώπισή του. 

 
• Κατ’ επέκταση, η σύγχρονη άποψη για την αντιμετώπιση 

των κρίσεων έχει διαφοροποιηθεί από την άποψη που 
θέλει «να υιοθετούμε την στρατηγική της επίλυσης των 
προβλημάτων πάση θυσία (at any cost)». 

 
 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πίνακες των επόμενων σελίδων, 
επιχειρούν να δείξουν/περιγράψουν, τις προϋποθέσεις 
κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να επιλέξουμε κάποια από 
τις 5 βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με την Στρατηγική της «Επίλυσης Προβλημάτων» 
 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ για την 

Επίλυση Κρίσεων 
 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ενδιαφερόμαστε εξίσου τόσο για 
την επίτευξη των στόχων μας όσο 
και για την επίτευξη των στόχων 

του αντιπάλου» 
 

 
1. όταν τα ζητήματα είναι 

πολύπλοκα. 
2. όταν χρειάζεται σύνθεση 

ιδεών και απόψεων για την 
επίτευξη των καλλίτερων 
αποτελεσμάτων. 

3. όταν υπάρχει χρόνος για την 
επίλυση της κρίσης 

4. όταν μόνο το ένα μέρος 
αδυνατεί να λύσει το 
πρόβλημα. 

5. όταν το κοινό πρόβλημα 
απαιτεί τη διάθεση πόρων οι 
οποίοι δεν βρίσκονται στην 
αποκλειστική κατοχή ενός εκ 
των δύο. 

 

 
1. όταν το πρόβλημα/ζήτημα είναι 

απλό. 
2. όταν απαιτείται άμεση λύση ή 

άμεση απόφαση. 
3. όταν το αντίπαλο μέρος δεν 

ενδιαφέρεται για το 
αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης.  

4. όταν το «αντίπαλο» μέρος δεν 
έχει ικανότητες ή δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων δηλ. 
όταν δεν ενδιαφέρεται για την 
επίλυση και των δικών μας 
προβλημάτων. 

 
 
 

Integrating 

Problem Solving 
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη Στρατηγική της «Υποχωρητικότητας» (Yielding) 
            «Eλληνικά» (Obliging) 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

για 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ενδιαφερόμαστε λίγο για την 
επίτευξη των στόχων μας αλλά 
ενδιαφερόμαστε αρκετά για την 

επίτευξη των στόχων του 
αντιπάλου» 

 

 
1. όταν πιστεύουμε ότι κάνουμε 

λάθος. 
2. όταν το ζήτημα είναι πολύ πιο 

σημαντικό για το αντίπαλο 
μέρος. 

3. όταν είμαστε διατεθειμένοι να 
παραχωρήσουμε κάτι στο 
«αντίπαλο» μέρος προκειμένου 
να ανταποδώσουν στο μέλλον. 

4. όταν διαπραγματευόμαστε από 
θέση «αδυναμίας». 

5. όταν η διατήρηση/διαφύλαξη 
της σχέσης με το αντίπαλο 
μέρος θεωρείται ζήτημα 
προτεραιότητας. 

 

 
1. όταν το ζήτημα είναι σημαντικό 

για μας. 
2. όταν πιστεύουμε ότι οι θέσεις 

μας σωστές ή δίκαιες. 
3. όταν το άλλο μέρος διατυπώνει 

λανθασμένες θέσεις ή/είναι 
ανήθικες. 

 
 

 
Yielding 

 
Obliging 
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη Στρατηγική της Επικράτησης/Κυριαρχίας (Dominating) 
 ή ως Ανταγωνιστικής Διαπραγμάτευσης (Competing). 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

για 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
«Competing ή 

 
Dominating ή 

 
 

Contending» 
 

Επιδιώκουμε με κάθε μέσο την 
επίτευξη των στόχων μας ή 
ενδιαφερόμαστε λίγο για τις 
επιδιώξεις του «αντιπάλου» 

 

 
1. όταν απαιτείται μια απόφαση 

τάχιστα. 
2. όταν ακολουθούνται μη δημοφιλείς 

διαδικασίες. 
3. όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

«κατηγορηματικούς» υφιστάμενους 
4. όταν μια ανεπιθύμητη απόφαση 

του άλλου μέρους μπορεί να μας 
κοστίσει πολύ. 

5. όταν το ζήτημα είναι σημαντικό για 
μας. 

 

 
1. όταν το ζήτημα είναι 

πολύπλοκο. 
2. όταν το ζήτημα δεν είναι 

σημαντικό για μας. 
3. όταν τα αντίπαλα μέρη 

διαθέτουν την ίση 
διαπραγματευτική δύναμη. 

4. όταν οι υφιστάμενοι διαθέτουν 
ικανές/υψηλές αρμοδιότητες - 
ικανότητες. 
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη Στρατηγική της Αποχής (Inaction) 
 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

για 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
Inaction 

 
Avoiding 
(Αποχή) 

 
 
 

Δεν ενδιαφερόμαστε για την 
επίτευξη των στόχων μας αλλά 

ούτε δείχνουμε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους στόχους 

των άλλων. 
 

 
1. όταν το ζήτημα είναι ασήμαντο. 
2. όταν απαιτείται μια περίοδος 

ηρεμίας ή περισυλλογής. 
3. όταν οι δυνητικές αρνητικές 

παρενέργειες από την 
αντιπαράθεση με το άλλο μέρος 
υπεραντισταθμίζουν τα οφέλη από 
την επίλυση ενός προβλήματος. 

 
1. όταν το ζήτημα είναι 

σημαντικό για μας. 
2. όταν είναι δική μας 

υποχρέωση η ευθύνη να 
πάρουμε μια απόφαση. 

3. όταν τα αντίπαλα μέρη δεν 
επιθυμούν καθυστερήσεις και 
αναβολές. 

4. όταν απαιτείται άμεση 
προσήλωση.  
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη Στρατηγική του «Συμβιβασμού» 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

για 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

κατάλληλη 

 
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται 

ακατάλληλη 

 
Compromising 
Συμβιβασμού 

 
 
 

Δείχνουμε μικρό ενδιαφέρον 
για τους στόχους μας και 
εκδηλώνουμε      σχετικά 
περιορισμένο ενδιαφέρον  
για τα αποτελέσματα που  
θα επιτύχει ο αντίπαλος. 

 
 
 

 
1. όταν οι στόχοι των αντιπάλων είναι 

αμοιβαία αποκλινόμενοι. 
2. όταν οι αντίπαλοι είναι 

ισοδύναμοι. 
3. όταν η συμφωνία/κατάληξη είναι 

αδύνατη. 
4. όταν η στρατηγική της 

«επικράτησης» ή η στρατηγική της 
«Επίλυσης Προβλημάτων» 
θεωρούνται αποτυχημένες. 

5. όταν μια προσωρινή λύση σε ένα 
πολύπλοκο πρόβλημα είναι 
απαραίτητη. 

 

 
1. όταν το ένα μέρος διαθέτει 

μεγαλύτερη δύναμη. 
2. όταν το πρόβλημα είναι 

αρκετά πολύπλοκο και απαιτεί 
την προσέγγιση «Επίλυσης 
των Προβλημάτων». 
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 Όταν η επίλυση/αντιμετώπιση μιας κρίσης δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω προσπαθειών που καταβάλλουν τα δύο 
εμπλεκόμενα μέρη (βλέπε π.χ. dual concern model) τότε αυτό 
μπορεί να γίνει με τη συνδρομή τρίτων. 

 
π.χ. όταν δύο διευθυντικά στελέχη διαφωνούν για την πολιτική 

που πρέπει να υιοθετηθεί επί ενός ζητήματος, τότε ζητούν 
την παρέμβαση του Γ.Δ.  
(αίτημα συνδρομής). 
 

π.χ. όταν ο γονέας αντιλαμβάνεται ότι τα «βλαστάρια» του 
διαφωνούν για το πρόγραμμα που πρέπει να επιλεγεί στην 
TV τότε παρεμβαίνει πριν η διαφωνία εξελιχθεί σε βίαια 
αντιπαράθεση  
(προληπτική και αυτόκλητη συνδρομή). 
 

π.χ. η συνδρομή τρίτων θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής για την 
αντιμετώπιση εργασιακών κρίσεων ή αντιπαραθέσεων. 

 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ με τη 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 
 
Εκτός από την αξιοποίηση τρίτων (φυσικών προσώπων, ιδιωτών) 
για την επίλυση κρίσεων, οι αντιπαραθέσεις μπορούν να 
αντιμετωπισθούν και με τη χρήση «συστημάτων ή θεσμικών 
πλαισίων» που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτόν ακριβώς τον  λόγο. 

 
π.χ.1: το επίσημο πολιτικό νομικό σύστημα δηλ. το Δικαστικό 

Σώμα (αντιπαραθέσεις για κληρονομικά, εδαφικά, 
οικογενειακά, επιχειρηματικά, κλπ). 

 
π.χ.2: τα συμβόλαια εργασίας /απασχόλησης προβλέπουν 

διαδικασίες/διαιτησίες μέσω των οποίων μπορούν να 
αντιμετωπισθούν τα παράπονα ή οι καταγγελίες των 
εμπλεκομένων. 
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π.χ.3:  
πολλοί οργανισμοί εξασφαλίζουν ακροάσεις (για τα παράπονα 

εργαζομένων) από τρίτους/ουδέτερους, προκειμένου να 
διερευνηθούν κατά το δυνατόν αντικειμενικότερα οι όποιες 
καταγγελίες για άδικη μεταχείριση. 

 
π.χ.4: τα Πανεπιστήμια συστήνουν επιτροπές 
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