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Περιεχόµενα 

•  Σκοπός 
•  Διαπραγµάτευση 
•  Καταστάσεις διαπραγµάτευσης 
•  Γενική πορεία διαπραγµάτευσης 
•  Επίτευξη συµφωνίας 
•  Μορφές και είδη δικτύωσης επιχειρήσεων   
•  Βιοµηχανικές συστάδες 

3 



Σκοπός 
ο προσδιορισµός των βασικών εννοιών που 
σχετίζονται µε τις διαπραγµατεύσεις και τις 
τεχνικές τους αλλά και µε τη δικτύωση των 
επιχειρήσεων. 

Στο Α’ µέρος αναπτύσσονται οι εισαγωγικές έννοιες 
των διαπραγµατεύσεων και οι τεχνικές τους στην 
πράξη.   

Στο Β’ µέρος αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες που 
σχετίζονται µε τη συνεργασία και δικτύωση των 
επιχειρήσεων όπως είναι τα επιχειρηµατικά 
δίκτυα και οι βιοµηχανικές συστάδες 
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Η διαπραγµάτευση είναι... 
…µία διαδικασία, η οποία εµφανίζεται σε ποικίλες όψεις 
της καθηµερινής και επαγγελµατικής µας ζωής για 
διαφορετικούς λόγους και σε διαφορετικές συνθήκες 
κάθε φορά.  

Οι λόγοι για τους οποίους διαπραγµατευόµαστε είναι:  
•  γιατί κάτι δεν µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε τη 
συµµετοχή της µίας από τις δύο πλευρές και  

•  για να επιλυθεί ένα ζήτηµα που προκύπτει και είναι 
αποτέλεσµα διχογνωµίας ή ακόµα και γενικότερης 
αντιπαράθεσης  
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Πότε έχουµε καταστάσεις 
διαπραγµάτευσης; 

Όταν υπάρχουν… 
•  ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
•  ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
•  ΚΟΙΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ = ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
•  ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
•  ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ  
•  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
•  «ΘΕΑΤΡΟ», ΕΛΙΓΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
•  ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
•  ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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Γενική πορεία των 
διαπραγµατεύσεων 

•  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (Γνωριµία, «Σπάσιµο Πάγου», 
Συζήτηση Ατζέντας & Κανόνων Διαπραγµατεύσεων) 

•  ΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ (Παρουσίαση Αρχικών Θέσεων & 
Επιχειρηµάτων κάθε Πλευράς) 

•  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ (Ανταλλαγή Πληροφοριών, 
Παραχωρήσεις, Σχηµατισµός  «Κοινών» Συµφερόντων) 

•  ΚΡΙΣΗ/ ΑΔΙΕΞΟΔΟ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ (Σύγκρουση, 
Λήξη ή Υπέρβαση) 

•  ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (Σύνταξη Τελικής Συµφωνίας, 
Αντιµετώπιση Επιπλοκών, Έγκριση από Ανώτερους) 
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Βασικές έννοιες 

•  Διαπραγµατευτικό Φάσµα = είναι το άνοιγµα 
ανάµεσα στα σηµεία αντίστασης των δύο πλευρών 
λέγεται (µπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό) 

•  Διαπραγµατευτικό Μίγµα = Το πακέτο των θεµάτων 
προς διαπραγµάτευση	  	  
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Έλεγχος της προετοιµασίας για τη 
διαπραγµάτευση 

•  Ποιον θα συναντήσω και ποια θα είναι η προσέγγιση 
µου; 

•  Τι τεκµήρια και πληροφορίες θα χρειαστώ; 
•  Ποια είναι τα θέµατα; 
•  Ποιοι είναι οι αντικειµενικοί µου σκοποί και τι περιµένω 
να πετύχω; 

•  Ποια είναι η πιθανή απάντηση της άλλης πλευράς; 
•  Ποια είναι η στρατηγική µου και οι τακτικές; 
•  Ποιες είναι οι επιλογές µου αν η επίτευξη µιας 
συµφωνίας δεν είναι εφικτή; 
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Προετοιµασία της διαπραγµάτευσης 
(σηµεία-κλειδιά) 

•  Προσδιορίστε τα κύρια επιχειρήµατα  
•  Μελετήστε λεπτοµερώς τα δυνατά και αδύνατα σηµεία 
της άλλης  πλευράς 

•  Προσδιορίστε πιθανά σηµεία εµπλοκής  
•  Προβλέψτε τις θέσεις της άλλης πλευράς   
•  Μελετήστε λεπτοµερώς τι παραχωρήσεις µπορείτε να 
προσφέρετε  
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Τι κάνει µια διαπραγµάτευση 
επιτυχηµένη; 

•  Επαρκής χρόνος προετοιµασίας 
•  Ξεκάθαροι στόχοι 
•  Καλή γνώση του αντικειµένου 
•  Πληροφορίες για τα υπόλοιπα µέρη της διαπραγµάτευσης   
•  Ξεκάθαρη διαπραγµατευτική στρατηγική ή σχέδιο 
•  Κατάλληλη χρήση διαπραγµατευτικών τακτικών  
•  Tα εµπλεκόµενα µέρη αντιµετωπίζουν το ένα το άλλο µε τον δέοντα 
σεβασµό 

•  Αποτελεσµατικές δεξιότητες επικοινωνίας  
•  Επιθυµία για ανοικτές διαπραγµατεύσεις από τα εµπλεκόµενα µέρη    
•  Ανάδυση - χειρισµός των συγκρούσεων µε εποικοδοµητικό τρόπο 
•  Μετακίνηση των δύο πλευρών από την αρχική θέση εκκίνησης, µε 
δηµιουργικό τρόπο  

•  Σαφή παράγωγα και συµφωνίες που θα επιτευχθούν και θα 
καταγραφούν  

•  Εφαρµογή των συµφωνηθέντων  
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Τακτικές διαπραγµατεύσεων 

•  ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ 
•  Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΕΠΤΟ 
•  Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ ΑΡΓΟΣΒΗΝΕΙ 
•  Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ 
•  Η ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΔΕ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 
•  Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ 
•  ΤΟ ΞΑΦΝΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
•  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
•  «ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΟΥ» 
•  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
•  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ  
•  ΛΑΓΩΝΙΚΑ 
•  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ 
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Επιµεριστική διαπραγµάτευση 

•  Η µία πλευρά «νικά» και η άλλη «ηττάται»  
•  Υπάρχουν δεδοµένοι πόροι για να διανεµηθούν και εποµένως όσο 
περισσότερο λαµβάνει ο ένας, τόσο λιγότερο αποµένει για τον άλλον  

•  Τα ενδιαφέρονταν του ενός αντιτίθενται στα ενδιαφέροντα των 
άλλων 

•  Η κυρίαρχη επιδίωξη κάθε πλευράς είναι συνήθως η µεγιστοποίηση 
των δικών της ενδιαφερόντων  

•  Οι κυρίαρχες στρατηγικές περιλαµβάνουν χειραγώγηση, πίεση, και 
παρακράτηση πληροφόρησης 
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Συνθετική διαπραγµάτευση 

•  Υπάρχει µία µεταβλητή ποσότητα πόρων για να «κατανεµηθεί», ενώ 
και οι δύο πλευρές µπορούν να «νικήσουν» 

•  Κυρίαρχη επιδίωξη κάθε πλευράς είναι η µεγιστοποίηση των κοινά 
επωφελών αποτελεσµάτων   

•  Οι κυρίαρχες στρατηγικές περιλαµβάνουν συνεργασία, κατανοµή 
πληροφόρησης, και αµοιβαία επίλυση προβληµάτων.  

•  Στόχος είναι τα δύο µέρη ναι αισθάνονται κατά την  ολοκλήρωση 
της διαπραγµάτευσης ότι κατέχουν µεγαλύτερη αξία από όση είχαν 
πρωτύτερα 
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Το κλείσιµο της συµφωνίας 

•  Δώστε εναλλακτικές λύσεις (ίσης αξίας) 
•  Υποθέστε ότι κλείσατε τη συµφωνία 
•  Μοιράστε διαφορά 
•  Εκρηκτικές προσφορές (µε στενό χρονικό περιθώριο) 
•  Γλυκαντικά 
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Χαρακτηριστικά µιας καλής συµφωνίας 

•  ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ 
•  ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ 
•  ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ 

•  ΕΜΠΝΕΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

•  ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ  
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Δικτύωση 

•  Τα επιχειρηµατικά δίκτυα είναι οµάδες επιχειρήσεων, 
που  συνεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριµένων 
στόχων, ενώ τα αποτελέσµατα αυτής της 
δραστηριότητας θα έχουν αναγνωρίσιµο και µετρήσιµο 
αντίκτυπο στα µέλη τους 
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Κατηγοριοποίηση επιχειρηµατικών 
δικτύων 

•  Κάθετα δίκτυα  
•  Οριζόντια δίκτυα 
•  Συµπληρωµατικά δίκτυα 
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Διαδικασία υλοποίησης µιας 
πρωτοβουλίας δικτύωσης 

•  Δηµιουργία δικτύου  
•  Λειτουργία δικτύου  
•  Αναθεώρηση στρατηγικής 
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Βιοµηχανικές συστάδες (clusters) 

•  Είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις 
αλληλοσυνδεόµενων επιχειρήσεων και φορέων 
(θεσµικού χαρακτήρα), που συνδέονται µε 
κοινές τεχνολογίες και ικανότητες.  

•  Συνήθως εντοπίζονται σε µια περιορισµένη 
γεωγραφικά περιοχή και διευκολύνουν την 
επικοινωνία µεταξύ των επιχειρήσεων, τη 
διακίνηση εµπορευµάτων και πρώτων υλών και 
επιτρέπουν τις διαπροσωπικές επαφές 
επιχειρηµατιών και στελεχών 
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