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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Bελτίωση συνθηκών
1

• Αύξηση μισθού

• Συμμετοχή στις αποφάσεις• Βελτίωση επικοινωνίας

ΣΤΟΧΟΙ



ΜΙΣΘΟΣ VS ΑΛΛΕΣ ΑΞΙΕΣ

© Eleni Charalambidou

ΣΥΝΗΘΕΣ ΛΑΘΟΣ Νο1

Συνήθως εστιάζουμε στη μισθολογική αύξηση ως το μόνο τρόπο 
αναγνώρισης της δουλειάς μας. 

Συχνά ενώ μια μεγάλη μισθολογική αύξηση δεν είναι εφικτή, είναι εφικτό 
να επιτύχουμε πολλές επιπλέον παροχές που βελτιώνουν ουσιαστικά την 
ποιότητα ζωής και δουλειάς μας ενώ καλύπτουν πολλά από τα έξοδά μας.

Tip : Εξετάστε τι πραγματικά θα βελτίωνε την ποιότητα δουλειάς σας ή ζωής 
σας και που ξοδεύετε πολλά χρήματα



 VS
ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Διαπραγματευόμα
-στε για τη σχέση 
και για μη 
μετρήσιμες αξίες, 
όπως η 
αναγνώριση, η 
φήμη, η φιλία, το 
μέλλον κτλ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΕ 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;

Βγαίνουν στην 
επιφάνεια έντονα 
συναισθήματα 
και το θυμικό 
επικρατεί της 
λογικής.

© Eleni Charalambidou



ΕΙΔΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ



ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ 
ΤΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΑΠ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - 
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ HARVARD

ΕΣΤΙΑΖΩ ΣΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 
ΟΛΩΝ

ΘΕΤΩ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ



ΧΡΟΝΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΑΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΧΩΡΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΑΞΙΕΣ

© Eleni Charalambidou

Tip: Βρείτε στοιχεία που έχουν μεγάλη αξία για εσάς και 
μικρή για τον εργοδότη και ανταλλάξτε τα!   



 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΞΟΔΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

/ ΟΧΗΜΑ

ΣΙΤΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΥΓΕΙΑΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΒΟΝUS σε χρήμα ή σε 
είδος (Για ταχύτερη 

διεκπαιρέωση/ νέους 
πελάτες κτλ, καινοτομία 

κτλ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

© Eleni Charalambidou

Tip: Ακόμα και σε εργασιακά περιβάλλοντα χωρίς ευελιξία, μπορώ πάντα να 
επιτύχω με διαπραγμάτευση καλύτερη επικοινωνία για την καθημερινότητα 



Γενικές Αρχές 
Διαπραγμάτευσης

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΩ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ/ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ;

1. Για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να επιτύχουμε αυτό που 
θέλουμε σε μία διαπραγμάτευση, βοηθάει να ξεκινήσουμε τη 
συζήτηση με ζητήματα που ενδιαφέρουν την άλλη πλευρά.

2. Συνήθως η επιθετική προσέγγιση οδηγεί σε άμυνα. Το ίδιο 
αποτέλεσμα παρατηρείται και όταν θέτουμε τελεσίγραφα ή 
ζητούμε συνάντηση για να “ζητήσουμε” πράγματα. Ένα “θετικά” 
διατυπωμένο πλαίσιο συζήτησης μπορεί να μας βοηθήσει να 
υπερβούμε αυτά τα εμπόδια.

Tip: Αντί να ζητήσετε μια συνάντηση για να θέσετε παράπονα/ αιτήματα, 
ζητήστε μια συνάντηση για την “αποδοτικότητα της ομάδας” / τη “βελτίωση της 
παραγωγικότητας” ή “την εξέλιξή σας στην εταιρία”.   

© Eleni Charalambidou



Δημιουργώ την 
κατάλληλη 

ψυχολογία και το 
κατάλληλο 

πλαίσιο 
συζήτησης

Yπολογισμός

Ευέλικτη πρόταση

Ξεπερνώ το φόβο μου και την 
αρνητική πεποίθηση ότι θα με 
απορρίψουν/ διώξουν 
(αγκίστρωση). 

Δημιουργώ το κατάλληλο θετικό 
“timing” και το κατάλληλο θετικό 
“framing”. Αναζητώ θετικό 
πλαίσιο συζήτησης και περιμένω 
το χρόνο που ο υπεύθυνος είναι 
ικανοποιημένος με εμένα

Υπολογίζω ένα εύρος μισθού με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια και 
τις εναλλακτικές μου 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ;

Δεν θέτω μία τιμή ή ένα 
τελεσίγραφο στο τραπέζι αλλά 
ένα εύρος επιλογών με κριτήρια 
που το αιτιολογούν 

Προετοιμασία

©  Eleni Charalambidou



est
lternative
o a
egotiated
greement

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ - ΒΑΤΝΑ

© Eleni Charalambidou



1 2 3

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 
(τι εναλλακτικές έχω αν 

χάσω τη θέση;)

ΒΑΤΝΑ - ΠΩΣ ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΟ 
ΒΕΛΤΙΩΣΩ 

(Αναζητώντας άλλες 
θέσεις εργασίας ή/και 
αυξανοντας τα τυπικά 

μου προσόντα)  

ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ 
ΜΑΝΤΕΨΩ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(για να κατανοήσω αν 

είμαι ή όχι “πολύτιμος”)

© Eleni Charalambidou



ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ2
• Πρώτη προσέγγιση • Διαπραγμάτευση κατά τη 

συνέντευξη

©  Eleni Charalambidou



x Τη δουλειά θα την πάρει  ο υποψήφιος με τα 

π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  α κ α δ η μ α ϊ κ ά  π ρ ο σ ό ν τ α

x Αν ξέρω πως μια θέση εργασίας είναι εικονική 

(προορίζεται φωτογραφικά για συγκεκριμένο 

υποψήφιο)  δεν  έχει  νόημα να προσπαθήσω

x Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης πρέπει μόνο να 

απαντώ σε ερωτήσεις για να μην είμαι αγενής

ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΩΝΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ

© Eleni Charalambidou



ΣΥΝΗΘΕΣ ΛΑΘΟΣ Νο 2

Αναζητούμε μανιωδώς αγγελίες για εργασία και περιμένουμε να βγει 
αγγελία για τη θέση/ εταιρία που μας ενδιαφέρει.

Tip: Οι εργοδότες εκτιμούν μια ευγενική πρωτοβουλία. Μην περιμένετε να 
“κονταροχτυπηθείτε” για μια θέση εργασίας. Προσπαθήστε να τη δημιουργήσετε!

©  Eleni Charalambidou

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



1. Μην περιμένετε να βγει αγγελία αν σας ενδιαφέρει μια 
θέση. Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας σε πρόσωπα κλειδιά 
ακόμη κι αν η θέση δεν είναι διαθέσιμη.

2. Μη χάνετε ευκαιρία να στείλετε το βιογραφικό σας σε 
εργοδότες που σας ενδιαφέρουν ακόμη κι αν πιστεύετε ότι δε 
θα λάβετε τη θέση εργασίας. Αν προκείψει κενό που ταιριάζει 
στα προσόντα σας στο μέλλον θα σας θυμούνται.

3.  Προσεγγίστε ευγενικά τα πρόσωπα κλειδιά/ εργοδότες 
που σας ενδιαφέρουν χωρίς να γίνετε φορτικοί. Μια ερώτηση 
που μπορούν να απαντήσουν ή μια συζήτηση πάνω σε 
ζήτημα που τους ενδιαφέρει θα δημιουργήσει το έδαφος ώστε 
να σας γνωρίσουν.

Γενικές Αρχές στην αγορά
εργασίας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

© Eleni Charalambidou

Tip: Μην απογοητευτείτε αν ανταποκριθεί πολύ μικρό ποσοστό, είναι αναμενόμενο. Όσες 
περισσότερες προσπάθειες κάνετε τόσο περισσότερες οι πιθανότητες κάποιος να ανταποκριθεί. Το 
κλειδί βρίσκεται στην ισορροπία: Επικοινωνήστε αλλά μη γίνετε φορτικοί.



ΣΥΝΗΘΕΣ ΛΑΘΟΣ Νο 3

Μόλις επιτύχουμε να μας καλέσουν σε μία συνέντευξη για δουλειά 
ενθουσιαζόμαστε ή αγχωνόμαστε και προχωρούμε στη συνέντευξη 
χωρίς σχέδιο και στρατηγική για το τι θέλουμε να επιτύχουμε

Tip: Η προετοιμασία για μια συνέντευξη δεν πρέπει να περιέχει μόνο πληροφορίες για τον εργοδότη, αλλά 
και εσωτερική αναζήτηση και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε εμείς ώστε να μη δεχτούμε προτάσεις ή 
συμπεριφορές που θα μετανιώσουμε μετά. 

©  Eleni Charalambidou

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



1. Για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να ξεχωρίσουμε θα 
πρέπει να δώσουμε στον εργοδότη τα στοιχεία που ψάχνει 
ώστε να δει πιο θετικά όσα ζητήσουμε εμείς.

2. Εξαιρετική σημασία στις διαπραγματεύσεις έχει η 
προσωπική συμπάθεια και η επικοινωνία στην οποία πρέπει 
να επενδύσουμε. 

Γενικές Αρχές 
Διαπραγματεύσεων

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΩ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

© Eleni Charalambidou

Tip: Μην υποτιμάτε τη σημασία του χαμόγελου, της θετικής διάθεσης και του θετικού λεξιλογίου στη 
διάρκεια μιας συνέντευξης 



ΔΙΑΘΕΣΙΜ
ΟΤΗΤΑ

vs
 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

vs
 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛ

ΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο
ΤΙ Δ

Ε Θ
Α 

ΦΥΓΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΣΥΜΠΝΟΙΑ Μ
Ε ΤΗΝ 

ΕΤΑ
ΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛ

ΤΟΥΡΑ

Ένας εργοδότης θέλει να 
δει ότι σας ενδιαφέρει η 

θέση και είστε διαθέσιμος 
χωρίς αυτό να σημαίνει 
οτι είναι αρνητικό το να 
ρωτήσετε ευγενικά τα 

θέματα που σας 
ενδιαφέρουν 

ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Ο ιδανικός εργαζόμενος 
σέβεται την ιεραρχία και 
τους ανώτερους αλλά 

είναι σε θέση να παίρνει 
πρωτοβουλίες όπου 

χρειάζεται 

Η επένδυση σε ένα νέο 
εργαζόμενο είναι 

δαπανηρή. Οι εργοδότες 
δεν προσλαμβάνουν 

πρόσωπα που νιώθουν 
ότι θα φύγουν με την 

πρώτη ευκαιρία 

Η επικοινωνία είναι 
συνήθως πιο σημαντική 
από τα τυπικά προσόντα 

© Eleni Charalambidou



1

2

34

5

6
Πώς θα κάνετε καλή 

εντύπωση επικοινωνιακά 
ώστε να σας θυμούνται;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ποια είναι η καλύτερη 
εναλλακτική που έχετε σε 

περίπτωση που δεν πάρετε τη 
δουλειά;

Από πού θέλετε να 
δουλεύετε; Πώς θα 

μετακινείστε; 

Τι μπορείτε να προσφέρετε 
στον εργοδότη που σας 
ξεχωρίζει και δε σας κοστίζει;

Πόσες και ποιες ώρες είστε 
διατεθειμένοι να εργαστείτε; 
Ποια μορφή εργασίας σας 
ταιριάζει καλύτερα;

Εκτός από το μισθό, τι άλλο 
είναι σημαντικό να 
εξασφαλίσετε;

© Eleni Charalambidou



1

2

3

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΤΙ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ, ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΠΕΤΥΧΩ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

© Eleni Charalambidou



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ

© Eleni Charalambidou

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Έχουν συνήθως 
σταθερές πολιτικές για τις προσλήψεις/ 
προαγωγές κτλ. Στόχος είναι να τις 
μάθουμε ώστε να δημιουργήσουμε 
στρατηγική.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπάρχει συνήθως χώρος για 
διαπραγμάτευση για ευέλικτες θέσεις 
εργασίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Έχουν 
συνήθως συγκεκριμένα πλαίσια για τις 
προσλήψεις/ προαγωγές κτλ. Στόχος είναι να 
τα μάθουμε για να επιτύχουμε το καλύτερο 
δυνατό σε αυτά τα πλαίσια.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Λιγότερο προσβάσιμο αλλά 
με μεγαλύτερη ευελιξία στη δημιουργία 
ιδιαίτερων συμφωνιών



Συλλογή πληροφοριών
Προσεκτική διατύπωση 
ευγενικών ερωτήσεων 

ενδιαφέροντος και 
ενεργητική ακρόαση

Εστίαση στα θετικά 
σας 

χαρακτηριστικά 

Επίδειξη 
συγκρατημένου 
ενθουσιασμού, 

πρωτοβουλίας και 
σεβασμού

Ευέλικτες προτάσεις ως 
προς τις συνθήκες και 

τις απολαβές (αναφορά 
των κινήτρων που σας 

ενδιαφέρουν)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Tip: Αντί να ρωτήσω: “Πόσα θα παίρνω γι’ αυτή τη θέση”, μπορώ να ρωτήσω: “επειδή μου αρέσει 
ιδιαίτερα η εταιρία σας και σε περίπτωση που λάβω τη θέση θα ήθελα να βελτιωθώ και να εξελιχθώ 
μέσα σε αυτήν, θα με ενδιέφερε να μάθω ποια είναι η πολιτική σας ως προς τις απολαβές και τους 
τρόπους εργασίας” 

© Eleni Charalambidou



1. Πίσω από κάθε ερώτηση εξετάζω τι μπορεί να θέλει να μάθει 
ο εργοδότης πριν αγχωθώ ή απαντήσω βεβιασμένα ή αμυντικά. 
Αν δε μου είναι ξεκάθαρη η ερώτηση ή ο σκοπός της μπορώ 
ευγενικά να ζητήσω κάποια διευκρίνηση. 

2. Οι απαντήσεις μου πρέπει να αποπνέουν μια θετική διάθεση 
και καλές προθέσεις χωρίς απαραίτητα να δεσμεύομαι για κάτι 
εξ’ αρχής.

3. Προσέχω τις ερωτήσεις-παγίδες: 
-Δεν κατηγορώ άλλες καταστάσεις ή προηγούμενους εργοδότες 
καθώς αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως αρνητική συμπεριφορά

-Όταν με ρωτούν τι θέλω εγώ από τη θέση, αντί να απαντήσω 
απότομα και χωρίς ευελιξία, μπορώ αρχικά να συλλέξω 
πληροφορίες και στη συνέχεια να εξηγήσω τι με κάνει πιο 
παραγωγικό και τι αποτελεί θετικό κίνητρο για εμένα.

Γενικές Συμβουλές για 
απαντήσεις

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΩ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ
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Tip: Σε κάθε διαπραγμάτευση, αν είναι εφικτό προσπαθήστε να κερδίσετε λίγο χρόνο ώστε να σκεφτείτε 
καθαρά και με ηρεμία πριν δώσετε μια τελική απάντηση. Το ότι μου προσφέρεται μια θέση δε σημαίνει ότι 
πρέπει να τη δεχτώ αν δε νιώσω σεβασμό ή ασφάλεια. 



1. Σειρά άρθρων με συμβουλές για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τις απολαβές: 
https://www.pon.harvard.edu/category/daily/salary-negotiations/

2. Δωρεάν mini course: https://pll.harvard.edu/course/negotiating-salary?delta=0

3. Free Report on Salary Negotiations: https://www.pon.harvard.edu/freemium/salary-
negotiations/

4. Ηarvard Business Review Articles (δωρεάν πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό άρθρων 
ανά μήνα) 

• 15 Rules for Negotiating a Job Offer https://hbr.org/2014/04/15-rules-for-negotiating-a-job-
offer 

• Setting the Record Straight on Negotiating Your Salary https://hbr.org/2015/03/setting-the-
record-straight-on-negotiating-your-salary

• Negotiating a Job Offer? Here’s How to Get What You Want
https://hbr.org/2020/12/negotiating-a-job-offer-heres-how-to-get-what-you-want

ΠΗΓΕΣ- ΑΡΘΡΑ στα αγγλικά “Program on Negotiation” του πανεπιστημίου 
του Harvard στο σύνδεσμο: https://www.pon.harvard.edu/blog/ 



• Fearless Salary Negotiation: A step-by-step guide to getting paid what you're worth, 
Josh Doody

• 3-d Negotiation: Powerful Tools to Change the Game in Your Most Important Deals, 
David A. Lax &  James K. Sebenius

• Negotiate It!: How to Crush Your Fears, Develop Your Negotiation Muscle, and Gain 
Power in the Workplace, Lynn Price 

• The Psychology of Negotiations in the 21st Century Workplace: New Challenges and 
New Solutions (SIOP Organizational Frontiers Series), Barry M. Goldman & Debra L. 
Shapiro

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Tip: Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας και της επιστημονικής έρευνας για τις διαπραγματεύσεις στο χώρο 
εργασίας αναφέρεται σε δεδομένα εξωτερικού, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε μπορούν να αντληθούν 
συμπεράσματα και για την ελληνική αγορά εργασίας, ειδικά για μεγάλες εταιρίες ή οργανισμούς που πλέον 
υιοθετούν καλές πρακτικές από το εξωτερικό ή ακόμα και για μικρότερες εταιρίες, ως προς τους τρόπους 
προσέγγισης μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης. 
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