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Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης 
 
 
 Προετοιμασία και Σχεδιασμός 
 
 Έναρξη της Διαπραγμάτευσης 
 
 Έλεγχος 
 
 Προσέγγιση μέσω αμοιβαίων    
    υποχωρήσεων 
  
 Συμπεράσματα και Συμφωνίες 
  
 Μέτρηση Επιτυχίας (Αποτελεσμάτων) 
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Προετοιμασία & Σχεδιασμός 
 

Αυτό που διαφοροποιεί τον επαγγελματία 
διαπραγματευτή είναι ο τρόπος με τον οποίο 

προετοιμάζεται και σχεδιάζει.   
Αυτοί που ισχυρίζονται πως δεν έχουν χρόνο 

για τέτοιες προετοιμασίες είναι τελείως απίθανο 
να επιτύχουν καλά αποτελέσματα για τους 
εαυτούς τους και τις επιχειρήσεις τους.   

Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, η προετοιμασία 
και ο σχεδιασμός θεωρούνται τελείως διαφορετικές 
διαδικασίες. 
 
Η Προετοιμασία περιλαμβάνει 
 
Διερεύνηση της αγοράς (ανάγνωση εκθέσεων, 
συνομιλίες με άλλες εταιρίες κλπ) 
 
Πλήρης αντίληψη των δικών σου αναγκών 
 
Πλήρης διερεύνηση των ισχυρών/αδυνάτων σημείων 
του αντιπάλου και προσδιορισμός των ιδανικών-
ρεαλιστικών και fall-back θέσεων του αντιπάλου 
 
Διαχωρισμό των πραγματικών χαρακτηριστικών 
του αντιπάλου από αυτά που ο ίδιος υποθέτεις ότι έχει 
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Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την 
προληπτική απάντηση των κάτωθι ερωτήσεων 
 
Πώς θα ανοίξω την συζήτηση 
 
Πώς θα αντιδράσει ο αντίπαλος 
 
Ποιά  η άριστη σειρά συζήτησης των θεμάτων 
 
Πώς θα τους προκαταλάβω ώστε να    
    ελαχιστοποιήσω τις προσδοκίες τους  
 
Αν διαπραγματευτώ με μια ομάδα ατόμων, τί ρόλο  
    θα παίξει ο καθένας απ‘ την ομάδα 
 
Πως θα αντιδράσω σε τυχόν δύσκολες ερωτήσεις  
    που θα μου κάνουν  
 
 
Όσο υψηλότεροι οι στόχοι σου τόσο καλύτερα 

τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.  
Μόνο φρόντισε οι στόχοι σου να μην είναι τόσο 

υψηλοί που να αποθαρρύνουν την 
διαπραγμάτευση αυτή καθ‘ αυτή.  
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Έναρξη της διαπραγμάτευσης 

 
-- Να είσαι ευγενικός και όχι απόμακρος. 
-- Κάνε τον αντίπαλό σου να αισθάνεται “ζεστά“ 
απέναντί σου. 
-- “Διαδήλωσε“ τη θέση σου στο θέμα (π.χ. τιμή) αφού 
πρώτα έχεις διερευνήσει την αγορά και έτσι ώστε να 
μην βρεθείς στην δυσάρεστη θέση να έχει προτείνει 

π.χ. 20 και στο τέλος να αναγκαστείς να συμβιβαστείς 
στο 5.  Η αρχική σου θέση είναι προτιμότερο να είναι 
υποθετική και σίγουρα πιο ευνοϊκή για σένα από αυτή 

που τελικά πιστεύεις ότι θα επιτύχεις.  Π.χ. 
Υπογράφω εδώ και τώρα αν δεχτείς 1 0% 

αύξηση. 
-- Ποτέ μην δέχεσαι την πρώτη προσφορά που σου 
γίνεται, ανεξάρτητα του πόσο ελκυστική είναι. 
-- Οι γρήγορες συμφωνίες πρέπει να αποφεύγονται 
επειδή πάντα ευνοούν τον πιο έμπειρο. 
-- Η αρχική θέση παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη 
διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος από ότι 
οποιαδήποτε άλλη κίνηση ή τέχνασμα. 
 

Να είσαι επίμονος στη λήψη απαντήσεων 
αναφορικά με τα ερωτήματα που θέτεις.   
Μη δέχεσαι εύκολα το όχι σαν απάντηση. 

 



5 

Έλεγχος 
 
Ελέγχουμε τις υποθέσεις , προσπαθούμε να 
επηρεάσουμε τις προσδοκίες του άλλου, εξετάζουμε 
την αποφασιστικότητα του αντιπάλου. 
 
Γράψε τις ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις στον 
αντίπαλό σου και “τσεκάρισε“ για την πραγματοποίηση 
της κάθε μιας. 
 
Το ίδιο ισχύει και για τα επιχειρήματά σου. 
 
Όλες οι υπό διαπραγμάτευση μεταβλητές (τιμή, 
χρόνος παράδοσης, αποπληρωμής κλπ) διερευνώνται σε 
αυτή τη φάση. Στόχος σου είναι το να διερευνήσεις σε 
ποιες από αυτές τις μεταβλητές είναι διατεθειμένος 
να κάνει υποχωρήσεις ο αντίπαλος και ποιες 
υποχωρήσεις είναι αυτές.   

 
 

Η σιωπή μπορεί να είναι πολύ παραγωγική σε αυτή 
τη φάση.  Δεν είναι ευχάριστη και συνήθως ο 
αντίπαλος τη “σπάει“ μιλώντας για τις θέσεις του ή 
κάνοντας υποχωρήσεις, αφού έρευνες έχουνε δείξει ότι 
η σιωπή κάποιου ερμηνεύεται σαν έμμεση άρνηση ή 
διαφωνία.         
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Περισσότερο να ακούς παρά να μιλάς. 
 
Άν διαπραγματεύεσαι με μια ομάδα αντιπάλων τότε 
καλό θα ήταν να απευθύνεις κάποια ερώτηση και σε 
αυτούς από τους αντιπάλους που παρέμειναν 
σιωπηλοί μέχρι εκείνη τη στιγμή.  Αυτό θα σε 
βοηθήσει να διαπιστώσεις εάν αυτοί έχουν διαφορετική 
άποψη. 
 
Άν θέλεις να καθυστερήσεις την παρουσίαση 
κάποιας θέσης σου, τότε 

 μπορείς να ισχυρισθείς ότι δεν βρίσκεις 
αξιόπιστο μέρος των ισχυρισμών τους 
 κάνε μια μεροληπτική σύνοψη των όσων 
ειπώθηκαν και “κοίτα“ αν αυτό έγινε αντιληπτό 
 προσποιήσου ότι δεν κατάλαβες κάτι από τα 
λεγόμενά τους. Να ελέγχεις εάν επαναλάβουν την 
ίδια εξήγηση/επιχειρηματολογία 
 πες ότι θα τους απαντήσεις σχετικά με τη θέση 
σου αφού πρώτα σου δώσουν ορισμένες 
διευκρινήσεις 
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Κάνε τους να πιστέψουν ότι η συμφωνία μαζί σου, 
και συνεπώς η επίτευξη των στόχων τους, δεν θα είναι 
εύκολη υπόθεση.  Αυτό θα το πετύχεις ώς εξής: 
Αμφισβήτησε τις υποθέσεις που κάνουν και πάνω 
στις οποίες βασίζουν τις θέσεις τους. Διερεύνησε τον 
τρόπο με τον οποίο αυτές αμφισβητούνται.  “Εγώ δεν 
το βλέπω με αυτόν τον τρόπο“. 
Ακόμα και αν δεχτείς τις υποθέσεις τους, 
αμφισβήτησε τα συμπεράσματα που έβγαλαν με βάση 
τις συγκεκριμένες υποθέσεις.  “Αυτό όμως θα 
μπορούσε να σημαίνει και το εξής...“. 
Προσπάθησε να επισημάνεις τις ασυνέπειες 
ζητώντας να επαναλάβουν κάποιες θέσεις τους.  Αυτό 
πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να μην δημιουργεί 
εκνευρισμό.  “Θα σου ήμουν ευγνώμων εάν μπορούσες 
να επαναλάβεις το τάδε σημείο“. 
Κάνε τους να ανησυχούν για την πιστότητα της 
θέσεώς τους.  Η δικαιοδοσία του αντίπαλου 
διαπραγματευτή πρέπει να διευκρινίζεται από την αρχή.  
“Εάν συμφωνήσουμε, μπορείς να αποφασίσεις για 
λογαριασμό της επιχείρησής σου και να την δεσμεύσεις;”  
Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι μιλάς με το σωστό 
άτομο. 
Μην ξεχνάς να μεγιστοποιείς τα οφέλη του 
αντιπάλου από μια συμφωνία σας και να επισημαίνεις 
τις δυσκολίες που θα προκύψουν για την επιχείρησή 
σου.        
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Προσέγγιση μέσω  
Αμοιβαίων Υποχωρήσεων 

 
Προσπαθούμε να επιτύχουμε το μέγιστο των 
υποχωρήσεων του αντιπάλου, ώς εξής: 
 
 Επεσήμανε τις μεταβλητές στις οποίες μπορεί να 

υπάρξει συμβιβασμός και πρότεινε κοινή υποχώρηση.  
“Νομίζω ότι θα μπορούσα να επανεξετάσω την 

ποσότητα της παραγγελίας μου και εσύ θα μπορούσες 
να επανεξετάσεις την τιμή“. 

Προτείνεις συμβιβασμό σε ομάδα μεταβλητών.  
“Νομίζεις ότι θα μπορούσε να βγει κάτι αν εξετάζαμε 

το Α και το Β ζήτημα συγχρόνως;”. 
Επαναλαμβάνεις συνεχώς το ποιες υποχωρήσεις  

έκανες και πόσο σημαντικές είναι για σένα. 
Πιέζεις τον αντίπαλο με χρονικούς 

περιορισμός, επιχειρήματα συναισθηματικής 
φόρτισης κλπ. 

 
Σημείο Α: Είναι σημαντικό το να πηγαίνεις σε 

διαπραγματεύσεις προετοιμασμένος για 
υποχωρήσεις.  Δεν πρέπει να αποφασίζεις εκείνη τη 

στιγμή για το σε ποιες μεταβλητές και πόσο θα 
υποχωρήσεις. 

 
Σημείο Β: Όταν ζητάς αντάλλαγμα για μια υποχώρηση 

που έκανες, να αξιολογείς το μέγεθος του 
ανταλλάγματος που θα ζητήσεις στα πλαίσια της αξίας 
αυτού που έδωσες στα μάτια του αντιπάλου και όχι της 
αξίας της υποχώρησης με βάση τα δικά σου κριτήρια.   
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Συμπεράσματα 
 
Μια διαπραγμάτευση έχει φθάσει στο τέλος της 
όταν: 
 

Ακόμη και όταν επαναλαμβάνεις με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους τα ίδια ερωτήματα, η απάντηση 

του αντιπάλου είναι πάντα Όχι. 
Οι υποχωρήσεις γίνονται συνεχώς και πιο μικρές. 
Η Γλώσσα του Σώματος του αντιπάλου περιλαμβάνει 

Χασμουρητό 
Ίδρωμα 
Κοκκίνισμα 
Γρήγορες Αναπνοές 
Άφημα του στυλό και Κλείσιμο των φακέλων 
Μειωμένη προσοχή σε όσα λες 
Χαμηλό τόνο φωνής 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν δικές σου 
τακτικές κινήσεις όπου και όταν κρίνεις ότι χρειάζεται. 
 

Σημείο Α: Όταν αποφασίσεις να κάνεις την τελική 
προσφορά σου, να την κάνεις χωρίς να την 
υποστηρίξεις με επιχειρήματα.  Ή έλλειψη 
επιχειρημάτων σε αυτό το στάδιο προδίδει 

αποφασιστηκότητα.   
Πρόσεχε μην τυχόν ο αντίπαλος χρησιμοποιήσει την 

ίδια τακτική εναντίον σου. 
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Τέλος, κάνε απόλυτα βέβαιο ότι ο αντίπαλός σου και 
εσύ ο ίδιος γνωρίζετε αυτά που έχουν συμφωνηθεί 

μεταξύ σας.  Η μνήμη παίζει παράξενα παιχνίδια.  
Ζήτησε να κρατούνται συνοπτικές σημειώσεις.  

Επανέλαβε όσες φορές χρειάζεται το “Συμφωνήσαμε 
αυτά και αυτά, έτσι δεν είναι;”.  Αν χρειαστεί ζήτησέ 

του να κρατά σημειώσεις. 
 
 

 
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 
 

Επειδή είναι απίθανο να ολοκληρώσεις μια 
διαπραγμάτευση χωρίς την αίσθηση ότι θα τα 

πήγαινες καλύτερα  
αν αυτή  

γινόταν από τη αρχή,  
μελέτησε την τακτική που ακολούθησες και κάνε 

μια σύνοψη των κατά τη γνώμη σου πιο 
σημαντικών σημείων.   
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