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Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων 

Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν 

Azerbaijan State University of Economics (Μπακού) 

         Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Διαχείριση  και Μεταφορά Φυσικού αερίου και πετρελαίου»  

(Petroleum oil and  gas management and transportation -MOGMAT)  

Πρόγραμμα Μαθημάτων  Γ’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-21 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην  ΚΑΣΤΟΡΙΑ,   Αμφιθέατρο 1+2  +  Διδακτήριο  

+ εξ αποστάσεως 

1η
 εβδομάδα Γ’ εξάμηνο  

 22/10/2021 
Παρασκευή 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

 19:00-22:00 

Μεθοδολογία Έρευνας. 
Περιπτωσιολογικές μελέτες  για το 

πετρέλαιο, την Διοίκηση και μεταφορά 
του φυσικού αερίου και πετρελαίου 

               ΣΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

23/10/2021 
Σάββατο 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

09:00-12:00 

Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  1 

12.00 -15.00   

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 
Nazim Hajiyev  1 

24/10/2021 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

10:00-13:00 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου  VUSAL SHAFIYEV 1 

17:00-20 :00 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου  ΜΠΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ   2 

2η
 εβδομάδα   

29/10/2021 
Παρασκευή 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

16:00-19:00 

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 
Nazim Hajiyev  2 
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30/10/2021 
Σάββατο 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

09:00-12:00 

Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  2 

12.00 -15.00    

Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  3 

31/10/2021 
Κυριακή 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

10:00-13:00 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου  VUSAL SHAFIYEV 3 

16.00 -19.00    

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 

Nazim Hajiyev  3 

3
η
 εβδομάδα   

5/11/2021 
Παρασκευή 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

16:00-19:00 

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 

Nazim Hajiyev  4 

19:00-22:00 

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 

Nazim Hajiyev  5 

6/11/2021 
Σάββατο 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

09:00-12:00 

 Διανομή  πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και η διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας  
   Μόδης Κων/νος   4 

12.00 -15.00   

Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  5 

7/11/2021 
Κυριακή 
ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

10:00-13:00 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου  VUSAL SHAFIYEV 4 

16:00-19 :00 

KENO 

4η
 εβδομάδα   

12/11/2021 
Παρασκευή 
 

17:00-20:00 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου  ΜΠΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ   5 

 

 13/11/2021 
Σάββατο 
 

09:00-12:00 

Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  6 

12:00-15:00 

 Διανομή  πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και η διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας    Μόδης 
Κων/νος  7 

5
η
 εβδομάδα   

19/11/2021 
Παρασκευή 
 

17:00-20:00 

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 
Κώντσας Σταμάτης 6 

20:00-23:00 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου 

ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6    

20/11/2021 
Σάββατο 
 
 

 

     
                 ΚΕΝΟ 

  
 
         ΚΕΝΟ 

21/11/2021 
Κυριακή 

10.00 -13.00   

 Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  

13:00-16:00 

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
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 επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου  VUSAL SHAFIYEV 7 

 

σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 

Nazim Hajiyev  7 

6
η
 εβδομάδα   

26/11/2021 
Παρασκευή 
 

16:00-19:00 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου 

ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  8 

 

27/11/20 
Σάββατο  
 

09:00-12:00 

Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  8 

12:00-15:00 

 Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  9 

 

7
η
 εβδομάδα   

3/12/2021 
Παρασκευή 

16:00-19:00 

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 
Κώντσας Σταμάτης     8 

19:00-20:00 

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 
Θανάσας Γεώργιος   9 

4/12/2021 
Σάββατο  
  

09:00-12:00 

Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  10 

12.00 -15.00   

Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και η διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας    Μόδης Κων/νος  11 

8
η
 εβδομάδα   

10/12/2021 
Παρασκευή  

16:00-19:00 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου 

ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9 

19.00 -22.00   

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις στην βιομηχανία από την 
μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου 

ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  10 

11/12/2021 
Σάββατο 
 

10:00 -13:00   

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 
Θανάσας Γεώργιος   10 

13:00 -16:00   

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά 
σχέδια  στη βιομηχανία πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους. 
Κώντσας Σταμάτης     11 

9
η
 εβδομάδα Συνέχεια…  

   

 


