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Πανεπιστήμιο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
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»  

(Inter-university- Interdepartmental common Master Program " Οil, Gas and Hydrogen 
management and transportation  − M.Sc. MOGMAT)  

Πρόγραμμα Μαθημάτων  Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 

ΑΙΘΟΥΣΑ   1303  ΚΟΙΛΑ ΚOZANHΣ 

 

1
η
 εβδομάδα Α’ εξάμηνο 

8/4/2022 
Παρασκευή 
 

16:00-19:00 

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  (European oil, natural 
gas and hydrogen law and energy 
environmental policy)   
 Σίσκος Ευάγγελος  1  

19:00-22:00 
 Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου 
και υδρογόνου  (oil, natural gas and hydrogen 
technologies)  Ασβεστά Αργυρώ 1 

9/4/2022 
 
 

09:00-12:00 
Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
(Applied quantitative methods in oil, natural 
gas and hydrogen engineering, business and 
transportation)    Κοντέος Γεώργιος    1 

12:00 -15:00  
Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
(Applied quantitative methods in oil, natural 
gas and hydrogen engineering, business and 
transportation)    Κοντέος Γεώργιος    2 

2η
 εβδομάδα   

15/4/2022 
Παρασκευή  

16:00-19:00 

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας Μπαμπασίδης 
Κυριάκος  2 

19:00-22:00 

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Κοντέος Γεώργιος    3 

16/4/2022 
Σάββατο  

09:00-12:00 

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
12:00 -15:00  
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 πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 1 

Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου Μαρνέλλος Γεώργιος  2 

3
η
 εβδομάδα   

6/5/2022 
Παρασκευή 
 

16:00-19:00  
Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  Σίσκος Ευάγγελος  3 

19:00-22:00  

Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου  Ασβεστά Αργυρώ 3 
 

7/5/2022 
Σάββατο 
 

09:00-12:00 

 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Κοντέος Γεώργιος    4 

12:00 -15:00  

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Κοντέος Γεώργιος    5 

8/5/2022 
Κυριακή  

10:00-13:00 ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ 

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  Τσάλτας Γρηγόριος -   
Πλατιάς Χαράλαμπος 4 

 

4
η
 εβδομάδα   

13/5/2022 
Παρασκευή  

16:00-19:00  
Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου   Σαχπάζης Κων/νος 4   

19:00-22:00  

Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου   Σαχπάζης Κων/νος 5   

14/5/2022 
Σάββατο 
ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ 

09:00-12:00 

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 2 

12:00 -15:00  
Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 3 

5
η
 εβδομάδα   

20/5/2022 
Παρασκευή 
 

16:00-19:00 

Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου    Βατάλης Κωνσταντίνος  6 

19:00-22:00 

Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου    Βατάλης Κωνσταντίνος   

21/5/2022 
Σάββατο 
 

09:00-12:00    

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Κοντέος Γεώργιος    6   

12:00 -15:00  

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Κοντέος Γεώργιος    7    

6
η
 εβδομάδα   

27/5/2022 
Παρασκευή 
 

16:00-19:00 

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας   Βελέντζας Ιωάννης  5  

 

28/5/2022 
Σάββατο 
 

09:00 -12:00  
Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 4 

12.00 -15.00   

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 5 

7
η
 εβδομάδα   

3/6/2022 
Παρασκευή  

16:00-19:00 

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   

19:00-22:00 

 Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου  Ασβεστά Αργυρώ 8 



[3] 
 

Κοντέος Γεώργιος    8  
 

  
 

4/6/2022 
Σάββατο  

09:00-12:00    

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Κοντέος Γεώργιος    9   

12:00 -15:00  

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας   Σίσκος Ευάγγελος 6  

8
η
 εβδομάδα   

10/6/2022 
Παρασκευή 
 

16:00-19:00 
Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου   Σαχπάζης Κων/νος  9  

19:00-22:00  

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Κοντέος Γεώργιος    10  

11/6/2022 
Σάββατο  

09:00 -12:00  

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας   Σίσκος Ευάγγελος 7 

12.00 -15.00   
Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  Σίσκος Ευάγγελος  8 

12/6/2022 
Κυριακή  

09:00 -12:00  

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  Σίσκος Ευάγγελος 
Δαρβίδου Κων/να  9 

 

12.00 -15.00     

 

9
η
 εβδομάδα   

17/6/2022 
Παρασκευή  

16:00-19:00   

Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου    Βατάλης Κωνσταντίνος  

19:00-22:00  

Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου    Βατάλης Κωνσταντίνος 11 

18/6/2022 
Σάββατο  
 

09:00-12:00    

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Παπαδημητρίου Μαρία    11  

12:00 -15:00  

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Παπαδημητρίου Μαρία    12  

10
η
 εβδομάδα   

24/6/2022 
Παρασκευή  

16:00-19:00 
 

19:00-22:00 

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  Βελέντζας Ιωάννης  10  

25/6/2022 
Σάββατο  
ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ 

09:00-12:00  

 Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 6 

12.00 -15.00 
  Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander Δαρβίδου Κων/να  7 

26/6/2022 
Κυριακή 
 

09:00-12:00  

 Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 8 

12.00 -15.00 
  Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 9 

11
η
 εβδομάδα    

1/7/2022 
Παρασκευή 

16:00-19:00 
Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου   

19:00-22:00 
Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου  Πχ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 6ΩΡΟ   13  
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 Πχ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 6ΩΡΟ  12   

2/7/2022 
Σάββατο 
 

09:00-12:00    

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 10 

12:00 -15:00  

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 11 

3/7/2022 09:00-12:00    

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 12 

12:00 -15:00  

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και οι 
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (International business and 
multinational oil and natural gas companies)   
Rogach Alexander 13 

 12
η
 εβδομάδα   

8/7/2022 
Παρασκευή  

16:00-19:00  
Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  Σίσκος Ευάγγελος     
11 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

19:00-22:00 
Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου   
Κοντέος Γεώργιος 13 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

9/7/2022 
Σάββατο 
  
 

10:00-13:00    

Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και 
υδρογόνου    Σαχπάζης, Ασβεστά, Μαρνέλλος 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  14  

 

10/7/2022 
Κυριακή 
ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ 

 

09:00-12:00    
ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ 
Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  Σίσκος Ευάγγελος  12 

12:00 -15:00  
ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ 
Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού 
αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική 
πολιτική της ενέργειας  Σίσκος Ευάγγελος  13  

   

            

Εξετάσεις:   

 Τεχνολογίες πετρελαίου,  φυσικού αερίου και υδρογόνου  (oil, natural gas and hydrogen 

technologies)   9/7/2022 

Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων  για επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού 

αερίου και υδρογόνου   (Applied quantitative methods in oil, natural gas and hydrogen engineering, 

business and transportation)        8/7/2022 

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου,  φυσικού αερίου και υδρογόνου και η περιβαλλοντική πολιτική της 

ενέργειας  (European oil, natural gas and hydrogen law and energy environmental policy) 8/7/2022   

 

    ΛΗΞΗ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 


