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Εισαγωγή 
  

ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 3 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ , Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 300 ΛΕΞΕΙΣ. 

 

Θεωρία για τεκμηρίωση 

1.1. ➔ Robbins & Judge ,2018, 

Σελ.191-195, 1.2. ➔ ΣΕΛ.446 

 

 

 

 

 

 

1.1.ΜΕΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Robbins &  Judge, 2018, σελ.191-195 

Κατά τη λήψη αποφάσεων χρησιμοποιείται η περιορισμένη ορθολογικότητα, αλλά στις κρίσεις 

παρεισφρέουν επίσης συστηματικές μεροληψίες και σφάλματα. Για να ελαχιστοποιήσουν την 

προσπάθεια και να αποφύγουν τα αντισταθμίσματα, οι άνθρωποι συνήθως βασίζονται σε μεγάλο 

ποσοστό στην πείρα, τις παρορμήσεις, τα προαισθήματα και σε κατάλληλους πρακτικούς κανόνες. 

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι συντομεύσεις βοηθάνε.  Από την άλλη, οι σημαντικότερες 

μεροληψίες, που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αξιολόγησης 

υποψηφίων εντάσσονται στο πλαίσιο των συστηματικών σφαλμάτων που συμβαίνουν κυρίως λόγω 

της περιορισμένης βεβαιότητας και προκαλούν «στρεβλώσεις της ορθολογικότητας». 

 ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ: «δεν υπάρχει επικρατέστερο και πιο 

καταστροφικό πρόβλημα κατά τη διατύπωση κρίσεων και τη λήψη αποφάσεων από την υπερβολική 

αυτοπεποίθηση». 
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 ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ: είναι η τάση προσκόλλησης στην αρχική πληροφορία και η 

αποτυχία επαρκούς προσαρμογής στις ακόλουθες πληροφορίες. 

 ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ: αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη περίπτωση επιλεκτικής 

αντίληψης: αναζητάμε πληροφορίες που επανεπιβεβαιώνουν τις προηγούμενες επιλογές μας και 

παραβλέπουμε πληροφορίες που τις αντικρούουν. 

 ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Γεγονότα που προκαλούν συναισθήματα, είναι ιδιαίτερα 

ζωντανά ή πιο πρόσφατα συνήθως είναι πιο διαθέσιμα στη μνήμη κι έτσι μεγαλοποιούμε τις πιθανότητες 

απίθανων γεγονότων, 

 ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: αναφέρεται στην εμμονή σε μια απόφαση ακόμα και όταν υπάρχουν 

ξεκάθαρα στοιχεία ότι είναι λανθασμένη.  

 ΣΦΑΛΜΑ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ: Η τάση να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε  το 

αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων. 

 ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Η τάση προτίμησης του σίγουρου από ένα επισφαλές αποτέλεσμα 

ονομάζεται αποστροφή κινδύνου.  

 ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. είναι η τάση να πιστεύουμε εσφαλμένα, αφού γίνει 

γνωστό το αποτέλεσμα, ότι θα το είχαμε προβλέψει με ακρίβεια. Όταν έχουμε ακριβείς πληροφορίες για 

το αποτέλεσμα, μοιάζουμε να είμαστε αρκετά καλοί στο να συμπεραίνουμε ότι ήταν προφανές. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΕΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
 Μεροληψία Διαθεσιμότητας, μπορεί να εμφανιστεί π.χ. όταν ο Υπεύθυνος Προσλήψεων για να 

αξιολογήσει την επίδοση των υποψηφίων αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 

στατιστικά και στις αναφορές απόδοσης, αγνοώντας τι γινόταν με αυτούς τους Μηχανικούς σε πιο 

μακρινά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, για τον Υπεύθυνο, ο Ελβετός υποψήφιος δε θεωρείται 

καταλληλότερος γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αυτόν στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ και θα 

είναι πιο δύσκολος ο έλεγχος αξιοπιστίας των δεδομένων του. [η μεροληψία λόγω οκνηρίας για 

αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση της απόφασης]. 

 Μεροληψία Αποστροφής Κινδύνου. Π.χ. ο Υπεύθυνος Προσλήψεων, για να αποφύγει τον 

κίνδυνο μας λανθασμένης απόφασης, μπορεί να καταφύγει στο να επιλέξει έναν έτοιμο 

επαγγελματία από μια ανταγωνιστική επιχείρηση, θεωρώντας έτσι ότι αντισταθμίζει την πιθανότητα 

αστοχίας του. Ενισχύει έτσι την επιλογή του με μια υποσυνείδητη πεποίθηση ότι θα κινδυνεύσει 

λιγότερο να κριθεί για μια επιλογή αν δεν πάρει ρίσκο για τα προσόντα του Υποψηφίου. [έτσι μεροληπτεί 

έναντι ενός άλλου Υποψηφίου που ενδεχομένως να είχε περισσότερα προσόντα]. 

ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ: O Υπεύθυνος Προσλήψεων είναι πιθανό να αναζητά για τον 

Υποψήφιο μόνο εκείνες τις διαστάσεις της επαγγελματικής του ικανότητας που συνδέονται με τις 

τεχνικές του γνώσεις, διότι για αυτές είναι βέβαιος ότι μπορεί να έχει άποψη λόγω προηγούμενης 

σχετικής εμπειρίας. Ωστόσο, αδιαφορώντας για άλλα χαρακτηριστικά του , π.χ. συνέπεια, 

επαγγελματισμό, δημιουργικότητα, εργασιακή συνείδηση, κλπ, είναι πιθανό να υποπέσει σε κακή 

επιλογή , η οποία μελλοντικά να προκαλέσει δυσκολίες συνεργασίας.  
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ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ο Υπεύθυνος μπορεί να καταλήξει στον Υποψήφιο που θεωρεί 

καλύτερο λόγω του πλούσιου βιογραφικού του και ενώ στην πορεία φανούν οι αρνητικέε πτυχές 

τπου χαρακτήρα του, να επιμένει ότι δεν έχει κάνει λάθος και ότι ο επιλεγμένος Μηχανικός αποτελεί 

την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη θέση. Η κατάσταση αυτή κλιμακώνεται και η αγωνία του 

Υπεύθυνου αυξάνεται όταν χρειαστεί να λογοδοτήσει για την άστοχη επιλογή του. [Τα άτομα 

κλιμακώνουν τη δέσμευση σε μια σειρά ενεργειών που θα καταλήξει στην αποτυχία όταν θεωρούν τον 

εαυτό τους υπεύθυνο για την αποτυχία]. 

ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.  Για παράδειγμα στην ετήσια συνάντηση της εταιρείας, 

ο Πρόεδρος του ΔΣ να αναφέρει ότι θα προτιμούσε για την κάλυψη του νέου Επικεφαλής 

Μηχανικού Τεχνολογίας Υλικού, να προσεγγιστεί ο «Χ» από την Apple ή ο Ελβετός από τον 

ανταγωνισμό και ο Υπεύθυνος να δηλώσει ότι είχε ήδη και αυτός ακριβώς την ίδια ιδέα, ότι αυτόν 

θα επέλεγε και ο ίδιος.    [επειδή είχε την ακριβή ενημέρωση ότι ο Πρόεδρος θέλει αυτόν τον 

Υποψήφιο, ο Υπεύθυνος απλά συμπεραίνει την προφανή λύση]. 

Δεν απαιτείται αναφορά σε όλες τις μεροληψίες. Αρκεί να τεκμηριώσετε ορισμένες 

από αυτές με εύστοχα παραδείγματα.  

1.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΒΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Robbins &  Judge, 2018, σελ.444-447- η διαδικασία διαπραγμάτευσης, στο Σχήμα της 

σελ.448 

 

[ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ] ➔ Να σημειωθεί ότι η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ διαπραγμάτεση – “WIN-WIN”`, 

είναι ΠΑΝΤΑ προτιμότερη από τη ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ. Ωστόσο, επίσης ΠΑΝΤΑ αυτή η επιλογή εξαρτάται από 

τις ΣΥΝΘΗΚΕΣ και τον ΣΚΟΠΟ. Άρα, το είδος της διαπραγμάτευσης είναι άμεσα συνδεδεμένο με το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Εδώ στην περίπτωση της MICROSOFT πρόκειται για μια διαπραγμάτευση που 

αφορά μια «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ», συνεπώς, μια «συνθετική 

διαπραγμάτευση θεωρείται πιο αποτελεσματική, δηλαδή θα διαμορφώσει πιο θετικό- υγιέστερο, οργανωσιακό 

κλίμα και θα επιφέρει περισσότερες θετικές επιπτώσεις στη συνεργασία των δύο πλευρών]. 

Ως διαπραγμάτευση ορίζεται η διαδικασία που λαμβάνει χώρα όταν δύο ή περισσότερα μέρη 

αποφασίζουν πώς θα κατανείμουν σπάνιους πόρους. Οι κυριότερες στρατηγικές διαπραγμάτευσης  

είναι: η συνθετική και η διανεμητική (Robbins & Judge, 2018, ΣΧΗΜΑ 14.4, σελ.444): Η 

Συνθετική διαπραγμάτευση επιδιώκει μία ή περισσότερες διευθετήσεις , οι οποίες μπορούν να 

δημιουργήσουν μία λύση αμοιβαίου κέρδους. Σε αντίθεση με τη διανεμητική διαπραγμάτευση, η 

συνθετική διαπραγμάτευση λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι μία ή περισσότερες διευθετήσεις 

μπορούν να δημιουργήσουν μια λύση κερδίζω-κερδίζεις. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν 

επιλέγονται πάντα οι συνθετικές διαπραγματεύσεις, έχει να κάνει με τις παραμέτρους- τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε τέτοιας κατάστασης.  
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Οι παράμετροι αυτής της διαπραγμάτευσης αναφέρονται στον στόχο, την Παρακίνηση, τα 

Συμφέροντα, στην Ανταλλαγή Πληροφοριών και στη Διάρκεια Σχέσης. Στην προκειμένη περίπτωση, 

αυτές οι παράμετροι εμπερικλείονται ως στοιχεία- συνθήκες και χαρακτηριστικά της εν λόγω 

διαδικασίας για τη Microsoft. Στην περίπτωση του υποψήφιου για τη θέση του επικεφαλής 

μηχανικού τεχνολογίας υλικού, ο υπεύθυνος έχει στη διάθεσή του ένα εύρος από αμοιβές, που 

περιλαμβάνουν τόσο έναν υψηλό αρχικό σύνολο αποδοχών όσο και κάποια επιπλέον επιδόματα 

παραγωγικότητας καθώς και πακέτα μετοχών της Microsoft συνδεδεμένα με την ετήσια απόδοση 

των στελεχών. 

https://www.levels.fyi/company/Microsoft/salaries/Hardware-Engineer/ 

Όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για αυτή τη 

διαπραγμάτευση του Στελέχους της  Microsoft για τον Επικεφαλής 

Μηχανικό Τεχνολογίας Υλικού, τα βήματα είναι τα εξής (Robbins & 

Judge, 2018, σελ.448):  

1. Κατά το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, ο υπεύθυνος 

προσλήψεων θα πρέπει να σχεδιάσει κάθε βήμα που θα λάβει χώρα 

προκειμένου να πείσει τον υποψήφιο, ότι η θέση η οποία του 

προτείνεται, πλαισιώνεται με καλές προοπτικές, αλλά και με ένα 

ικανοποιητικό πακέτο ανταμοιβών, τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών . 

 

https://www.levels.fyi/company/Microsoft/salaries/Hardware-Engineer/
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Το ενδεδειγμένο πλαίσιο για αυτή την περίπτωση, είναι αυτό της προσέγγισης ΒΑΤΝΑ, [Best 

alternative to a Nagotiated Agreement], (Robbins & Judge, 2018, σελ.448), με το οποίο η 

διαπραγματευτική προσπάθεια εξασφαλίζει το ελάχιστο δυνατό που πρέπει να αποδεχθεί το 

αρμόδιο στέλεχος. Ο υπεύθυνος θα πρέπει να προετοιμαστεί έτσι, ώστε να αντικρούσει κάθε πιθανό 

επιχείρημα της άλλης πλευράς, θεμελιώνοντας τη δική του θέση με συγκεκριμένα στοιχεία της 

επιχείρησης.  

2. Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες. Αφού έχει επιλεγεί η συνθετική 

στρατηγική οριοθετείται το χρονικό πλαίσιo της συνάντησης, τα μέσα [που στην προκειμένη 

περίπτωση ενδέχεται να είναι ψηφιακά για παράδειγμα κάποια εφαρμογή της Microsoft για online 

συνεδρίες] ,καθώς και η ατζέντα με τα θέματα που θα συζητηθούν.  

3. Στο τρίτο στάδιο διασαφηνίζονται και δικαιολογούνται οι αρχικές προτάσεις της Microsoft για 

τη θέση. Με λίγα λόγια ο υπεύθυνος προσλήψεων παραθέτει το σύνολο των αμοιβών μαζί με τα 

επιδόματα και τις επιπλέον παροχές, ενημερώνει για διάφορα ζητήματα δεοντολογίας και για 

ιδιαιτερότητες τεχνολογικής φύσης τον Ελβετό υποψήφιο. Επιπλέον του παρέχει υλικό 

τεκμηρίωσης, επεξηγώντας τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, αλλά και τις αντίστοιχες απολαβές. 

Ακόμη,  ενδεχομένως ο Ελβετός υποψήφιος να ενδιαφερθεί για περαιτέρω διευκρινίσεις και 

στοιχεία πάνω στην ανάλυση θέσης εργασίας.  

4. Στο τέταρτο στάδιο λαμβάνει χώρα η διαπραγμάτευση και επιλύονται τυχόν ζητήματα που έχουν 

προκύψει κατά την αρχική αυτή η συζήτηση με τον υποψήφιο Ελβετό. Στο στάδιο αυτό στο πλαίσιο 

μιας συνθετικής διαπραγμάτευσης, κρίνεται αναγκαία μία πιο συμβιβαστική στάση του υπεύθυνου 

προσλήψεων, διότι με τον τρόπο αυτό θα έρθει πιο εύκολα κοντά στον υποψήφιο και θα αντλήσει 

τις πληροφορίες που θέλει ενώ παράλληλα θα τον κάνει να νιώσει άνετα για να αντιπαραβάλει 

ενδεχόμενες ενστάσεις του, απορίες αιτήματα, κ.ά. Για παράδειγμα στο στάδιο αυτό θα μπορούσε 

να προκύψει μία απαίτηση του Ελβετού υποψήφιου για ενίσχυση του πακέτο επιπλέον παροχών " 

benefits", αφού η Microsoft σε σχέση με τον ανταγωνισμό υστερεί σημαντικά όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο συγκριτικό πίνακα.  

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος προσλήψεων [αν θεωρηθεί δεδομένο ότι προς το συμφέρον της 

επιχείρησης είναι τελικά να εξασφαλίσει αυτόν τον Ελβετό ως επικεφαλής μηχανικό], θα πρέπει να 

επιδείξει διαπραγματευτική ικανότητα να ακούσει προσεκτικά τις απόψεις του υποψηφίου και να 

τον κάνει να νιώσει ότι τελικά θα καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή λύση. Να του πει για 

παράδειγμα ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα του στα υψηλότερα κλιμάκια προκειμένου να του 

απαντήσει θετικά σε μία ενδεχόμενη αύξηση των επιπλέον παροχών - Εξωτερικών ανταμοιβών.  
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Π.χ. ο υπεύθυνος να πείσει τον Ελβετό ότι η Microsoft προσφέρει άλλα ανταποδοτικά οφέλη όπως 

όπως για παράδειγμα καλύτερες συνθήκες εργασίας, πιο ευέλικτο ωράριο, μεγαλύτερη ανοχή στη 

συνεργασία από απόσταση, μεγαλύτερο ύψος δαπανών για μετακινήσεις του ίδιου της οικογένειας 

του από και προς την Ελβετία, δωρεάν πόντους και κουπόνια αεροπορικών εταιρειών, παροχές 

φύλαξης παιδιών, εκτεταμένη άδεια για γονείς, κ.ά. 

 

https://www.levels.fyi/benefits/ 

Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο λήγει η  διαδικασία και εφαρμόζεται το αποτέλεσμα της 

διαπραγμάτευσης, δηλαδή επισημοποιείται η συμφωνία εφόσον τα δύο μέρη κατέληξαν σε κοινά 

αποδεκτούς όρους, όπως π.χ. στο πακέτο ανταμοιβών, διάρκεια εργασιακής σχέσης, ρήτρες για τον 

ανταγωνισμό, ετήσιες άδειες, μετακινήσεις, έξοδα διαμονής και δυνατότητες τηλεργασίας για το 

νέο στέλεχος, κ.ο.κ. 
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