
  
 

 

 

Ο Πανελλήνιος Φοιτητικός Διαγωνισμός Διαπραγματεύσεων Athens Negotiations 

Tournament επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δύσκολες 

αναμετρήσεις και συναρπαστικές συμφωνίες. Φέτος, ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 

αποκλειστικά δια ζώσης και υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντές 

του.  

Το Athens Negotiations Tournament, ή αλλιώς A.N.T., ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του 

Tμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και έχει ως Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Ο.Π.Α., Δρ. Ηλία 

Καπουτσή.  

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ραγδαία αυξανόμενες και απαιτητικές ανάγκες της σημερινής 

αγοράς εργασίας, στόχος του Athens Negotiations Tournament είναι να συνδέσει τους νέους 

με το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και να καλλιεργήσει την κριτική και διαπραγματευτική 

τους δεξιότητα. Τριμελείς ομάδες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο θα δοκιμαστούν σε 

πληθώρα καταστάσεων, που στηρίζονται σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα και θα 

κληθούν να χαράξουν τη δική τους στρατηγική. Ο Διαγωνισμός, λοιπόν, αποτελεί ένα 

βιωματικό τρόπο μάθησης ο οποίος συνδέει άρρηκτα τη θεωρία με τις σύγχρονες 

επαγγελματικές πρακτικές.   

Οι διαγωνιστικές φάσεις του ANT2023 θα λάβουν χώρα στις 22-23 Απριλίου και θα 

ολοκληρωθούν με το Μεγάλο Τελικό. Για πρώτη χρονιά φέτος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

στη διαδικασία των αιτήσεων και θα επιλεχθούν συνολικά 18 ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα 

και την Κύπρο, οι οποίες θα ξεχωρίσουν με την αίτησή τους και θα «πείσουν» την κριτική 

επιτροπή για μία θέση στον Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων. Κατά τη 

διάρκεια των διαγωνιστικών φάσεων, οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να συνεργαστούν 

αποτελεσματικά με την ομάδα τους και να επιλύσουν απαιτητικά ζητήματα, ώστε να 

εξασφαλίσουν την καλύτερη συμφωνία. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και πετυχημένα στελέχη με πολυετή εμπειρία. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής της ομάδας τους 

ηλεκτρονικά (Φόρμα Συμμετοχής) έως και τις 2 Απριλίου 2023. Για περισσότερες 

πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Athens Negotiations Tournament, 

παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: ant.aueb.gr και τους λογαριασμούς του 

Διαγωνισμού στα social media.  

 

 

https://ant.aueb.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%842023/
https://ant.aueb.gr/

