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Δεκαεννέα Υποτροφίες από τον Όμιλο ΕΛΠΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα 

 

 

Στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ πραγματοποιήθηκε το πρωί η Τελετή Απονομής 

των συνολικά δεκαεννέα (19) Υποτροφιών που χορήγησαν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε 

διακεκριμένους για τις επιδόσεις τους Πτυχιούχους Σπουδαστές, οι οποίοι θα συνεχίσουν 

τις Σπουδές τους σε εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιά, το Πολυτεχνείο Κρήτης και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα εν λόγω 

Μεταπτυχιακά έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν με τη διαρκή υποστήριξη και χορηγία 

του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. 

Οι περισσότεροι από τους Πτυχιούχους προέρχονται από τις χώρες στις οποίες ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται και βρίσκονται στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους στα κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και 

να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η διδασκαλία στα 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα, με την εφαρμογή καινοτόμων 

μεθόδων που περιλαμβάνουν σεμιναριακές συνεδρίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

ερευνητικές εργασίες συνδεδεμένες με τη  Στρατηγική, το Δίκαιο και τα Οικονομικά της 

Ενέργειας, καθώς και τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας, παραγωγής & εκμετάλλευσης 

Υδρογονανθράκων.   

Οι εν λόγω εξειδικευμένες Σπουδές, εντάσσονται στο συνολικό Πρόγραμμα Υποτροφιών 

που χορηγεί κάθε χρόνο ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. Αφορούν: 

� Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ενέργεια – Στρατηγική, 

Δίκαιο & Οικονομία του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο “MSc in Energy 

Strategy, Law & Economics”. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η 

εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού υπόβαθρου σε όλο το φάσμα των 

ενεργειακών υποθέσεων και στον τρόπο που ο τομέας της Ενέργειας εντάσσεται 

στις στρατηγικές εξελίξεις του 21
ου

 αιώνα. 

� Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανικής Πετρελαίου του 

Πολυτεχνείου Κρήτης (Master of Science in Petroleum Engineering). Στόχος του 

Προγράμματος είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού 

υποβάθρου της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της πρακτικής 

εφαρμογής του στα αντικείμενα της Μηχανικής Πετρελαίου.  

� Στο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration) 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση στις 

εξελίξεις που σχετίζονται με τις Επιχειρήσεις του Κλάδου της Ενέργειας και τις 

προοπτικές τους. 



«Σε όλες τις χώρες της περιοχής όπου έχουμε δραστηριοποιηθεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει 

υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε κοντά στη Νέα Γενιά, γιατί πιστεύουμε σε 

εσάς και στις καινούργιες, καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα βοηθήσουν και τις Επιχειρήσεις να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες των καιρών, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον 

που συνεχώς μεταβάλλεται», δήλωσε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. 

Στεργιούλης, «η συμβολή της ΕΛ.ΠΕ σε αυτά τα εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα, στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου Γνώσεων για τους νέους 

επιστήμονες, αλλά και στη διεύρυνση της επιστημονικής & ερευνητικής συνεργασίας 

ανάμεσα στον Όμιλο, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και το Επιστημονικό δυναμικό των 

Προγραμμάτων, με προφανή οφέλη για τον Όμιλο, την εθνική Οικονομία και την κοινωνία.» 

Στη σημαντική και διαρκή υποστήριξη που παρέχει ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ στα Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα, αναφέρθηκαν στους χαιρετισμούς που απηύθυναν, ο Διευθυντής του 

Μεταπτυχιακού στη Μηχανική Πετρελαίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθηγητής Νικόλαος 

Πασαδάκης, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, Δρ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, 

καθώς και ο καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Οι Σπουδαστές συνοδεύονταν από τους CEO ή Ανώτερα Στελέχη των θυγατρικών του 

Ομίλου ΕΛ.ΠΕ σε Κύπρο, Σερβία, Μαυροβούνιο και ΦΥΡΟΜ. 

 


