
1 

Τα  5 κλειδιά  στην  

 
              Τεχνική 

 Διαπραγματεύσεων 
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ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
 
Αντιπροσωπεύεται από φράσεις όπως 
Ας μοιράσουμε τη διαφορά μεταξύ αυτού που εσύ  
θέλεις και αυτού που εγώ θέλω 
 
Σε αυτού του είδους τον διακανονισμό ωφελούνται 
αυτοί που διατυπώνουν την πιο ακραία θέση 
 
Κανόνας  1ος 
 
Διατύπωσε την πιο ακραία αλλά πιστευτή θέση που 
είναι δυνατόν 
 
Κανόνας  2ος 
 
Χρησιμοποίησε τον συμβιβασμό σαν τελευταία λύση 
και μόνο 
 
Αν σου προταθεί συμβιβασμός  
οι πρώτες σκέψεις σου θα πρέπει να είναι 
1. Είναι ο αντίπαλός μου ένας άπειρος 
διαπραγματευτής; 
2. Προτείνει συμβιβασμό λόγω έλλειψης χρόνου; 
3. Μήπως προτείνει συμβιβασμό επειδή έχει πάρει 
κάποια ακραία θέση με συνέπεια να τον συμφέρει το 
μοίρασμα της διαφοράς; 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 
 
Έρευνες έδειξαν ότι όταν ένα μέρος αρχίζει να 
υποχωρεί παραχωρώντας κάτι, αυτός θα συνεχίσει 
τις παραχωρήσεις πιστεύοντας ότι και ο αντίπαλος 
αργά  
ή γρήγορα θα ανταποκριθεί.  
 
Κανόνας  1ος 
 
Μην δείχνεις ότι είσαι προετοιμασμένος να  
μετακινηθείς από την αρχική σου θέση.   
Αν αρχίσεις τις παραχωρήσεις πολύ γρήγορα, τότε θα 
υποσκάψεις την πιστότητα των θέσεών σου, ο 
αντίπαλος θα επιχειρηματολογήσει αμέσως λέγοντας 
είτε ότι οι θέσεις σου ήταν πολύ ακραίες είτε ότι δεν 
μπορούν να στηριχθούν σε λογικές βάσεις.  
 
Κανόνας  2ος 
 
Μετακινήσου από την αρχική σου θέση πολύ-πολύ  
αργά αναγκάζοντας τον αντίπαλο πάντα 
Α)   Να δίνει κάτι σε αντάλλαγμα 
Β)   Να αισθάνεται ικανοποίηση επειδή κέρδισε κάτι 
       μετά από πολύ κόπο.  Όσο πιο αργά μετακινείσαι 
       τόσο περισσότερο το αντίπαλο μέρος εκτιμά  
       αυτό που του έδωσες. 
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Κανόνας 3ος 
 
Ποτέ μην αποκαλύπτεις την κατά τη γνώμη σου  
ιδανική π.χ. τιμή, ημερομηνία παράδοσης, ημέρες 
διακοπών κλπ.   
Κάνοντας κάτι τέτοιο βάζεις αμέσως κάποιο 
“πλαφόν“ στο μέγεθος των απαιτήσεών σου. 
 
Από εκείνη τη στιγμή επιβάλλεις κάποια πίεση στον 
εαυτό σου αφού 
•Ο αντίπαλός θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις από 
αυτή σου τη θέση 
•Εσύ θα είσαι υποχρεωμένος να αμυνθείς 
υπερασπιζόμενος τη θέση αυτή 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ   
 
Πρέπει πάντα να τονίζετε στον αντίπαλο όλα τα 
πλεονεκτήματα που κάθε παραχώρησή σας του 
αποφέρει (ακόμα και αν κάποια από αυτά είναι 
πλασματικά ή δικιάς σας επινοήσεως) ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να τονίζετε την ασημαντότητα των δικών 
του παραχωρήσεων.   
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ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 
 
Κανόνας 1ος 
 
Η απειλή ΔΕΝ είναι η καλύτερη λύση, ιδιαίτερα εάν 
μελλοντικά υπάρχει πιθανότητα να ξανασυνεργαστείς 
με τον άλλο διαπραγματευτή ή την εταιρία του 
 
Κανόνας 2ος 
  
Χρησιμοποίησε συναισθηματικές ή έμμεσες απειλές 
αντί των άμεσων.  Π.χ. 
Περιέγραψε ένα σχετικό σενάριο στον αντίπαλο και 
μετά ρώτησέ τον τι θα έκανε στη θέση σου.  Έτσι 
τον προτρέπεις να διατυπώσει αυτός τις απειλές που 
εσύ θέλεις.   
Αυτή η τεχνική σπάνια προσβάλλει τον άλλο. 
•Χρησιμοποίησε την έκφραση  
“Μην με αναγκάζεις να …π.χ. να βρω άλλον 
προμηθευτή”.   
Στην ουσία του λες ότι δεν θέλεις να συνεργαστείς με 
άλλον, αλλά εάν το κάνεις, αυτό θα είναι δικό του 
λάθος. 
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Πραγματικό παράδειγμα:  
Διαπραγματευτές Α & Β 
 
Α: Ο Προμηθευτής Απαιτεί αύξηση τιμών 10% 
Β: Ο Πελάτης προτείνει μηδενική αύξηση 
ακολουθώντας   εντολές του Δ.Σ. του. 
Α: Ο Προμηθευτής Αρνείται, και απειλεί με παύση των 
προμηθειών. 
Β: Ο Πελάτης επισκέπτεται τον Προμηθευτή κατ οίκον 
και του ζητά βοήθεια πιέζοντάς τον συναισθηματικά. 
Α: Ο Προμηθευτής Δεν συμφωνεί στο 0%, όμως του 
συστήνει νέους προμηθευτές, που διαθέτουν προϊόντα 
ίδιας ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές. 
 
 
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΦΟΡΤΙΣΗ 
 
Ένας και μοναδικός κανόνας: 
 
Να ελέγχεις τα συναισθήματά σου και να μην 
ελέγχεσαι από αυτά. 
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ΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 
 
Κανόνας 1ος 
 

Να υποβάλλεις ερωτήσεις, αλλά να 
μην υπερβάλλεις στη χρήση του ΓΙΑΤΙ. 

 
Κανόνας 2ος 
 

Παρουσίασε αμέσως τη θέση σου, αλλά  
φρόντισε να έχεις στη διάθεσή σου επιχειρήματα. 

 
Πραγματικό περιστατικό  
σε πρόβλημα ρευστότητας 
 

Η επιχείρηση Α είχε πρόβλημα ρευστότητας.  
Διαπιστώθηκε ότι χρειαζόταν να αυξήσει τη μέση 

περίοδο αποπληρωμής των προμηθευτών της από 
45 σε 70 ημέρες, και το έκανε.  Οι περισσότεροι ούτε 

καν το αντιλήφθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν 
αντίρρηση.  Όμως 7-8 προμηθευτές αρχικά αρνήθηκαν 

το νέο διακανονισμό.  Μετά από μια εβδομάδα 
διαπραγματεύσεων, όλοι εκτός από έναν προμηθευτή 

δέχτηκαν τους νέους όρους πληρωμών.  Ο 
μεγαλύτερος προμηθευτής όμως, σύμφωνα με την 

άποψη του Διευθυντή Πωλήσεών του, δεν μπορούσε 
να δεχτεί περίοδο αποπληρωμής μεγαλύτερη των 50 
ημερών. Αιτιολόγησε τη θέση του λέγοντας ότι  αυτή 

ήταν η μέση περίοδος εισπράξεων των χρεών της 
εταιρίας      
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 Οι διαπραγματευτές της Α θεώρησαν το επιχείρημα 
σαν σημαντική πληροφορία, δεδομένου ότι βάση αυτού 
κάποιοι θα πλήρωναν και σε 60 ημέρες. 
 Το Δ.Σ. της Α ζητούσε οπωσδήποτε 70 ημέρες ως 
διάστημα αποπληρωμής.  Ο προμηθευτής δεν 
υποχωρούσε από τις 50,  και απειλούσε ότι θα 
διακόψει τη διανομή των πρώτων υλών. 
 Έπρεπε να ξαναπροσπαθήσουμε.  Εξετάσαμε την 
πιστότητα των ισχυρισμών του Διευθ. Πωλήσεων του 
προμηθευτή, και είδαμε ότι τελικά ο μέσος χρόνος 
εισπράξεών του ήταν κάτι παραπάνω από 50 ημέρες. 
 Αμέσως επικοινωνήσαμε με τον Διευθ. Πωλήσεων να 
του πούμε τα “ευχάριστα“. 
 Εκνευρισμένος μας είπε ότι  “οι ημερομηνίες των 
λογαριασμών που εξετάσαμε είχαν κατασκευασθεί 
μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τους μετόχους“. 
 Υπό την απειλή διακοπής της προμήθειας, γράψαμε 
επιστολή στον Διευθυντή, με κοινοποίηση στον 
Γενικό Διευθυντή, δήθεν για να παρακαλέσουμε να 
ικανοποιη-θεί το αίτημά μας, συμπεριλαμβάνοντας 
στο κείμενο τα περί κατασκευασμένων 
ημερομηνιών. 
 Η τακτική καρποφόρησε.  Η προμήθεια γινόταν 
κανονικά, ενώ η Α πλήρωνε στις 70 ημέρες.   
Δύο χρόνια μετά, όλοι οι πελάτες του προμηθευτή 
πλήρωναν σε διάστημα 50 ημερών.  Η Α όμως 
συνέχιζε να πληρώνει σε διάστημα 70 ημερών. 
 
Όταν ο αντίπαλος διαπραγματευτής είναι 
υπάλληλος και όχι ιδιοκτήτης, τότε καλό είναι 
να επαληθεύουμε τους όποιους ισχυρισμούς 
του.      
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Ποιοί είναι Διαπραγματευτές; 
 
Όλοι μας διαπραγματευόμαστε.  Στην οικογενειακή και 
κοινωνική ζωή, στο εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να 
επιτύχουμε συμφωνίες με άλλους.   
Μέσω των διαπραγματεύσεων:  
 ικανοποιούμε προσωπικές φιλοδοξίες και στόχους,  
 προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για 
την επιχείρηση που εργαζόμαστε και 
 λύνουμε τις διαφορές μας με τρίτους. 
 

Ο κόσμος γύρω σου είναι ένα γιγαντιαίο 
τραπέζι διαπραγματεύσεων και, είτε το 

θέλεις είτε όχι, συμμετέχεις και Εσύ. 
 
Πώς ορίζεται η Διαπραγμάτευση; 
 
Διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 
δύο μέρη μετακινούνται από τις αρχικές τους 
τοποθετήσεις προς θέσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν 
κοινώς αποδεκτές. 
 
Δύο μέρη χρειάζεται να διαπραγματευθούν μόνο εάν 
αρχίσουν τη συζήτησή τους έχοντας διαφορετικούς 
στόχους    
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Δύο μέρη μετακινούνται συνήθως από τις 
αρχικές τους θέσεις στα πλαίσια: 
 
Συμβιβασμού 
Συναλλαγών 
Εξαναγκασμού 
Συναισθηματικής Φόρτισης 
Λογικών επιχειρημάτων 
 
 
 
 
 
 
Αμερικανοί και Άγγλοι 

Χρησιμοποιούν κυρίως τη μέθοδο των Συναλλαγών 
είτε τη μέθοδο του Συμβιβασμού. Και οι δύο 

θεωρούνται προσεγγίσεις συμφιλίωσης. 
 
Ευρωπαίοι, Άπω Ανατολίτες και κάτοικοι 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
Θεωρούνται ειδικοί στις μεθόδους Εξαναγκασμού και 

Συναισθηματικής Φόρτισης. 
 
Γερμανοί  

Χρησιμοποιούν κυρίως τη μέθοδο των Λογικών 
Επιχειρημάτων. 
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ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
 
Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από τη γνωστή φράση 

Ας μοιράσουμε τη διαφορά 
 
Αυτή η μέθοδος: 

Είναι η απλούστερη και η γρηγορότερη 
Αποκαλύπτει έλλειψη φαντασίας 

εφαρμόζεται συνήθως όταν η διαφορά απόψεων 
είναι μικρή 

 
 

 
Εμπειρική έρευνα έδειξε ότι 
 
Ο Συμβιβασμός είναι πολύ πιο εύκολος στόχος στις 
πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις. 
 
Συνεπώς 
 

Εάν το μοίρασμα της διαφοράς με το αντίπαλο 
στρατόπεδο (είτε σχετικά με την τιμή ενός προϊόντος 

είτε σχετικά με κάποιο όρο μιας συμφωνίας) θεωρείται 
σαν μια ευνοϊκή κατάληξη των διαπραγματεύσεων  

τότε συμφέρει η πρόσωπο με πρόσωπο 
διαπραγμάτευση.  
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 
 

Η διαφορά μεταξύ  Συμβιβασμού και 
Συναλλαγής βρίσκεται στο ότι  

 
-- Η μέθοδος του Συμβιβασμού αναφέρεται 
στη διαπραγμάτευση ενός και μοναδικού 
ζητήματος, ενώ 
 
-- Η μέθοδος της Συναλλαγής αναφέρεται 
στη σύγχρονη διαπραγμάτευση πολλών 
ζητημάτων. 
 
 
 
 

Η ομοιότητα των δύο μεθόδων βρίσκεται 
στο ότι και οι δύο απαιτούν μετακίνηση από 

τις αρχικές θέσεις όλων των 
διαπραγματευτικών μερών. 
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ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 
 
Χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτής της μεθόδου: 
 
 Μεταξύ Εργοδότη και Εκπροσώπου Εργαζομένων 
“Ή δέχεσθε τα επίπεδα μισθών που σας πρότεινα ή 
κλείνω το εργοστάσιο“ 
 Μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή 
“Πρέπει να παραδεχτείς ότι η τιμή που μου ζητάς 
είναι ακριβότερη από αυτήν των ανταγωνιστών σου.  
Πιστεύω ότι τελικά δεν θα θελήσεις να με αναγκάσεις 
να αναζητήσω νέους προμηθευτές“ 
 

Η μέθοδος αυτή είναι από τις πλέον επικίνδυνες  
και πρέπει να αποφεύγεται  

εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
---Όταν χρησιμοποιείτε Εξαναγκασμό μπλοφάροντας 
σχετικά με τις προθέσεις σας είναι πολύ εύκολο να 
δημιουργήσετε απρόβλεπτες καταστάσεις. 
---Ο Εξαναγκασμός δημιουργεί μελλοντικούς εχθρούς 
στην επιχείρηση. 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΦΟΡΤΙΣΗ 
 
Χαρακτηριστικές εκφράσεις 
 
• «θα με  απολύσουν εάν δεχτώ…» 
• «Χρειάζομαι την βοήθειά σου για …» 
• «Η επιχείρησή μου δεν αντέχει κάτι τέτοιο, τί 
θα έλεγες αν …» 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Η Γλώσσα του Σώματος πρέπει να είναι 
ανάλογη με τα λεγόμενά σας. 
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ΛΟΓΙΚΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 
 
Επειδή όλοι αρέσκονται στο να θεωρούνται λογικοί, 
οι περισσότεροι διαπραγματευτές είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητοι σε κάθε είδους λογικά επιχειρήματα. 
 
Το λογικό επιχείρημα χρησιμοποιείται: 
 Για την υποστήριξη των θέσεών μας 
 Για την αντιμετώπιση ή κατάρρευση των 
επιχειρημάτων του αντίπαλου στρατοπέδου. 
 
Η προετοιμασία των επιχειρημάτων μας εξασφαλίζει 
υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας. 
 
Στα πλαίσια αυτής της μεθόδου, έχει παρατηρηθεί το 
φαινόμενο της ολοκληρωτικής νίκης / ήττας.   
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Η Ιεροτελεστία των Διαπραγματεύσεων 
 
 Πληρώνεις 4.200.000 δρχ για ένα αυτοκίνητο και 
είσαι ευτυχισμένος. 
Πληρώνω 4.000.000 δρχ για το ίδιο αυτοκίνητο και 
αισθάνομαι δυστυχισμένος. 
Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει; 
 
Κανόνας 1ος 
 

Όταν διαπραγματεύεσαι, δώσε στον άλλο την 
ικανοποίηση ότι οι παραχωρήσεις που έκανες ήταν 

πολύ σημαντικές για σένα.   
Με άλλα λόγια, όταν κάνεις παραχώρησης πρέπει να 

υποχωρείς πολύ-πολύ σιγά.  
 
Κανόνας 2ος 
 
Όταν κάνεις παραχωρήσεις μην προχωρείς σε δεύτερη 

παραχώρηση εάν το αντίπαλο στρατόπεδο δεν 
προβεί σε κανενός είδους παραχώρηση.   

 
Όταν δίνεις κάτι πάντα να ζητάς ανταλλάγματα. 

Στην αντίθετη περίπτωση είναι σαν να ομολογείς ότι οι 
αρχικές θέσεις σου δεν είχαν λογικό υπόβαθρο.   
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