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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΕΥ8-ΔΕ7 Διοικητική των Συγκρούσεων και Διαπραγματευσεις 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ8-ΔΕ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διοικητική των Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2  
5 Ομάδες Εμβάθυνσης  1 

Εργαστηριακές Ασκήσεις  

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=822 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Προσδιορίσει και να περιγράψει την σύγχρονη αντίληψη για τις συγκρούσεις και την σημασία τους. 
▪ Αναγνωρίσει  ότι οι συγκρούσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο προσιδιάζει τόσο στο δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα και συνεπώς ότι αντίστοιχοι θεσμοί συμβιβαστικής-συμφιλιωτικής – διαιτητικής επίλυσης 
υπάρχουν και πρέπει να χρησιμοποιούνται και στους δύο αυτούς τομείς. 

▪ Συγκρίνει μεταξύ τους τις διάφορες εναλλακτικές μορφές επίλυσης των συγκρούσεων. 
▪ Διακρίνει να εκτιμήσει  κατά περίπτωση τη χρήση διαφόρων μοντέλων επίλυσης συγκρούσεων. 
▪ Συνηθίσει να επιλέγει την μορφή αυτή επίλυσης.  
▪ Συνθέτει κα οργανώνει στην πράξη συμβιβαστική – συμφιλιωτική – διαιτητική επίλυση. 
▪ Γνωρίσει τα δεδομένα των διαπραγματεύσεων ως τρόπου αποδοτικής επίλυσης συγκρούσεων 
▪ Εξοικειωθεί με την διαδικασία των διαπραγματεύσεων. 
▪ Μπορεί να συνθέτει  διαπραγματευτική θέση ενόψει συγκεκριμένων δεδομένων. 
▪ Οργανώνει επιτυχώς περιβάλλον αποδοτικών διαπραγματεύσεων σε ατομικό  και επιχειρησιακό επίπεδο.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 
 
 
 



 

2 | Σ ε λ ί δ α  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Προσδιορισμός της έννοιας της σύγκρουσης. Στοιχεία της έννοιας της σύγκρουσης - Η διαχρονική 
θεώρηση της σημασίας των συγκρούσεων -Βασικές κατηγορίες συγκρούσεων 

2. Είδη συμβιβαστικής συμφιλιωτικής επίλυσης συγκρούσεων - Διάφορα μοντέλα επίλυσης συγκρούσεων - 
Ο ρόλος  του τρίτου προσώπου στην επίλυση 

3. Γενικές κατηγορίες διευθέτησης των αντιθέσεων – συγκρούσεων: Συμβιβαστική – άτυπη επίλυση των 
συγκρούσεων. Τυπική επίλυση των συγκρούσεων. Επίλυση μέσω τρίτου προσώπου. 

4. Διοίκηση  συγκρούσεων στο πλαίσιο της ιδιωτικής οργάνωσης  
5. Διοίκηση  συγκρούσεων στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης   
6. Μέθοδοι επίλυσης των συγκρούσεων 
7. Διαπραγμάτευση του θεσμού της διαιτησίας τόσο από την δικαιοδοτική όσο και από την καθαρά 

διοικητική σκοπιά  
8. Αυτεπίγνωση και επικοινωνία στις διαπραγματεύσεις - Ο χαρακτήρας των σχέσεων στις 

διαπραγματεύσεις - Τα είδη των διαπραγματεύσεων 
9. Θεμελιώδεις έννοιες-εργαλεία που συμβάλλουν στην τεχνική των διαπραγματεύσεων 
10. Οι θεωρίες για τις διαπραγματεύσεις  
11. Η σημασία της πειθούς στις διαπραγματεύσεις 
12. Περιπτώσεις και υποθέσεις για επίλυση με διαπραγματεύσεις 
13. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Στην τάξη  
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 45 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 

μικρότερες ομάδες φοιτητών 

10 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 

σχεδίων διαχείρισης έργου 

15 

Αυτοτελής Μελέτη 30 

Διαλέξεις 45 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 

μικρότερες ομάδες φοιτητών 

10 

Σύνολο 
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
100 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  -Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει: ερωτήσεις ανάπτυξης  
που περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική ενότητα                                                 
50% 
-Επίλυση προβλημάτων με την μορφή  μελέτης περιπτώσεων                                                   

10% 
- Ομαδική εργασία                                               10%  
-Εκπόνηση και παρουσίαση μελέτης                   30% 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Νικολόπουλος Α., Μόνος Εναντίον Όλων, Η στρατηγική των διαπραγματεύσεων, Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 

2009 
▪ Στράνης Δ., Διοικητική των Συγκρούσεων, Σημειώσεις, 2013 
▪ Ζαβλανός Μ., Οργανωτική Συμπεριφορά, Εκδ. Σταμούλη, 2002 
▪ Χυτήρης Λ., Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδ. Interbooks, 2001 
▪ Lewicki R.J..Saunders D.M,Minton J.W, Η Φύση των Διαπραγματεύσεων,  εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 2004 
▪ DeMarr Beverly - de Janasz Suzanne, - Φ.Κοκκινάκη-Α.Αρβανίτης (επιιμ.)Διαπραγματεύσεις και Επίλυση 

Διαφορών, εκδ. Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.,2016 
▪ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 


