
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 

            
Το ετήσιο, καινοτόμο και βιωματικό Πρόγραμμα Diploma In Negotiations (www.din.aueb.gr), το οποίο είναι ένα 

Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις που προσφέρεται από το ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (www.aueb.gr), σας προσκαλεί με χαρά στο Open Day που διοργανώνει. 

 

              Ημερομηνία & Ώρα                                                               Τοποθεσία 
 Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, 17:00-20:00                                              Αμφιθέατρο Αντωνιάδου  

                                                                                    (κεντρικό κτίριο ΟΠΑ, Πατησίων 76, 104 34)  

 

Η Ομάδα, Εισηγητές, Απόφοιτοι και Φοιτητές του D.I.N. θα είναι εκεί να υποδεχτούν τους ενδιαφερόμενους, να τους 

παρουσιάσουν το Πρόγραμμα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τους και να λύσουν απορίες τους.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις φοίτησης 

καθώς και τα οφέλη που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Πρόγραμμα αλλά και μετά την 

αποφοίτησή τους. Ακόμα, θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ’αποστάσεως 

εκπαίδευσης (e-learning) αλλά και να παρακολουθήσουν και αποσπάσματα από εισηγήσεις του distance learning (η 

φοίτηση στο Πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως). 

 

Ο Καθηγητής Βιομηχανικών Σχέσεων & Διαπραγματεύσεων του ΟΠΑ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

Προγράμματος κ. Ανδρέας Νικολόπουλος θα απευθύνει χαιρετισμό και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα 

να συνομιλήσουν με το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό καθώς και με Αποφοίτους και Φοιτητές του 

Προγράμματος. 

 

 

Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 έχει ήδη ξεκινήσει. Η διαδικασία 

αξιολόγησης είναι συνεχής.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIN:  

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και την προώθηση 

ενός συνολικού τρόπου διαχείρισης συγκρούσεων. Το D.I.N. αποτελεί ένα καινοτομικό πρόγραμμα στη Διαχείριση 

Συγκρούσεων και στις Διαπραγματεύσεις, φιλοδοξώντας να γίνει το πρώτο εξαγώγιμο εκπαιδευτικό προϊόν της 

χώρας στο αντικείμενο αυτό. Απευθύνεται σε: Στελέχη Επιχειρήσεων (μεσαία & ανώτερα), Επαγγελματίες (πχ. 

δικηγόρους, γιατρούς, ασφαλιστές, μεσίτες κτλ), Στελέχη Οργανισμών Δημοσίου και Αξιωματικούς ΕΛΑΣ/Ενόπλων 

Δυνάμεων κτλ.  

 

Diploma In Negotiations  

Tηλ: 210 82 03 737-8 

E-mail:  din@aueb.gr 

URL: www.din.aueb.gr                   
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