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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η Οικονομική Γεωγραφία διερευνά τη σχέση των οικονομικών δραστηριοτήτων με το γεωγραφικό 
χώρο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:  

• θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες και μεθόδους της Οικονομικής Γεωγραφίας.  

• θα έχουν κατανοήσει τη σημασία που διαδραματίζει ο τόπος εγκατάστασης στην 
επιτυχία/αποτυχία των οικονομικών δραστηριοτήτων.  

• θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν τους εκάστοτε κρίσιμους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη χωροθέτηση της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του εμπορίου.  

• θα γνωρίζουν με ποιόν τρόπο η εγκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επηρεάζει την 
αναπτυξιακή τροχιά της ευρύτερης περιοχής και την ευημερία των κατοίκων.  
 
Η Επιστήμη της Γεωγραφίας εστιάζει στη επίδραση του χώρου στα οικονομικά και σε λοιπά 
κοινωνικά φαινόμενα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να 
έχουν: Γνώσεις: Ώστε να κατανοούν την σημασία του φυσικού χώρου σε θέματα κατανομής πόρων 
και ανάπτυξης περιοχών . Δεξιότητες: Ώστε να διαγνώσουν προβλήματα στη περιφερειακή και στην 
τοπική κλίμακα τα οποία να μπορούν να αποδοθούν στο χώρο . Ικανότητες: Να προτείνουν πολιτικές 
που αμβλύνουν προβλήματα που ως κυρία αιτία τους έχουν την μεταβλητή χώρος με την φυσική της 
έννοια. 

  

Γενικές Ικανότητες 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Αυτόνομη Εργασία 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΔΙΑΔΡΟΜΗ 

• Βασικές έννοιες 

• Οι μακροχρόνιες εξελίξεις στη θεωρητική συζήτηση 

• Η Οικονομική Γεωγραφία μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

• Συντελεστές παραγωγής 



• Εισροές παραγωγής 

• Η αγορά και το αστικό περιβάλλον 

• Από τη βιομηχανική μονάδα στο χωρικό παραγωγικό σύστημα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη 

• Οικονομική Γεωγραφία και παγκοσμιοποίηση 

• Μηχανισμοί της παγκοσμιοποίησης και οι νέες βιομηχανικές χώρες 

• Οι Άμεσες ξένες επενδύσεις ως μηχανισμός παγκοσμιοποίησης 

• Η νέα Γεωγραφία των υπηρεσιών 

• Η Γεωγραφία του λιανικού εμπορίου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 

παρουσιάσεων με keynote (power-point) και χρήσης 

διαδικτύου 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του 

e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 

Μελέτες Περιπτώσεων 36 

Αυτοτελής Μελέτη 72 

Διαδραστική διδασκαλία 6 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 

πιστωτική μονάδα) 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 
 

• Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

• Γραπτή εργασία 

• Τελικές γραπτές εξετάσεις 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης: 
 



• Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης  (10%) 

• Γραπτή εργασία  (20%) 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (70%) 
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