
Η διαπραγµάτευση είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα που

µπορεί κανείς να αναγνωρίσει άµεσα, σε όλες τις κουλτούρες και

σε όλες τις ιστορικές εποχές. Πρόκειται για µια αρχέγονη και πα-

νάρχαια πρακτική βάσει της οποίας οι άνθρωποι σε όλους τους

γνωστούς πολιτισµούς επικοινωνούσαν προκειµένου να ανταλλά-

ξουν απόψεις, ιδέες, εξυπηρετήσεις και αγαθά. 

Ως διαπραγµάτευση µπορούµε να ορίσουµε την προσπά-

θεια δύο ή περισσότερων µερών να καταλήξουν σε µια συµ-

φωνία ή απλά να επιλύσουν µια διαφορά, µέσα από διεργα-

σίες που βασίζονται στην επικοινωνία, στην πειθώ και στην

εµπέδωση της εµπιστοσύνης.

Η διαπραγµάτευση ως επιστηµονικό πεδίο έχει ως αντικείµενο την

τέχνη και την επιστήµη της επίτευξης αµοιβαία επικερδών συµφω-

νιών. Έχει αναπτυχθεί ραγδαία εδώ και τρεις τουλάχιστον δεκαε-

τίες κι έχει βρει κύριες εφαρµογές στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο

δίκαιο και στις διεθνείς σχέσεις.

Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας για την

εκπαίδευση των ∆ικηγόρων, οι οποίοι θα φέρουν το κύριο βάρος

εφαρµογής του νόµου για τη ∆ιαµεσολάβηση στη Χώρα µας διορ-

γανώνει σειρά σεµιναρίων. 

Το Σεµινάριο διάρκειας 16 ωρών µε θέµα : «Η Τεχνική των

∆ιαπραγµατεύσεων στη ∆ιαµεσολάβηση» πραγµατοποιήθηκε την

22.5.2009, 23.5.2009, 29.5.2009 και 30.5.2009 από τις 10 π.µ. µέχρι

τις 2 µ.µ. 

Το σεµινάριο αυτό απευθύνεται σε δικηγόρους, σε επιχειρηµα-

τίες και στελέχη που καθηµερινά αντιµετωπίζουν καταστάσεις στις

οποίες καλούνται να επιλύσουν µια σύγκρουση ή να βοηθήσουν να

επιτευχθεί µια συµφωνία. 

Απευθύνεται όµως και σε επαγγελµατίες οι οποίοι ενδιαφέρο-

νται να διενεργήσουν διαµεσολαβήσεις και έχουν λάβει ήδη την

κατάλληλη εκπαίδευση. 

Ο αποτελεσµατικός διαµεσολαβητής πρέπει να είναι καταρχήν

ένας πολύ καλός διαπραγµατευτής.

Ο στόχος του σεµιναρίου είναι διττός: 

α) να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να κατανοήσουν τη φύση

και τη δυναµική των διενέξεων (συγκρούσεων) και 

β) να τους φέρει σε επαφή µε διαφορετικές µεθόδους πρόλη-

ψης και επίλυσης των διενέξεων, δηλαδή διαπραγµάτευσης

(negotiation) και διαµεσολάβησης (mediation). 

Με την παρακολούθηση του σεµιναρίου, οι συµµετέχοντες θα

µπορέσουν:

-  να βελτιώσουν τις έµφυτες δεξιότητες διαπραγµάτευσης

-  να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές για αποτελεσµατική

διαπραγµάτευση και για επίλυση συγκρούσεων

-  να αποκτήσουν ένα πιο στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο προκειµέ-

νου να διενεργήσουν µε µεγαλύτερη επιτυχία διαµεσολαβή-

σεις

-  να κατανοήσουν καλύτερα τη συµπεριφορά ατόµων, οµάδων και

οργανισµών που λειτουργούν µέσα σε περιβάλλοντα ανταγω-

νιστικά και πλέον διεθνοποιηµένα

-  να εξοικειωθούν µε τη χρήση διαφορετικών στρατηγικών µέσα

από συγκεκριµένα υποδείγµατα για ανάλυση δεδοµένων (case

studies)

-  να εφαρµόσουν τις τεχνικές διαπραγµάτευσης προκειµένου να

αυξήσουν την  αποδοτικότητά τους στον δικό τους εργασιακό

χώρο

-  να µάθουν να κλείνουν πετυχηµένες (δηλαδή ρεαλιστικές και

λειτουργικές) συµφωνίες
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