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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ ΤΝΕΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Γεωγραφία & Πολιτική 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY274/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
 Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών-τριων με τις παραμέτρους της 

οικονομικής γεωγραφίας (ανθρώπινοι και φυσικοί παράγοντες), οι οποίες επηρεάζουν την 

οικονομική ανάπτυξη των κρατών.  

 Συνεχίζεται με το αντικείμενο της ναυτιλιακής πολιτικής – σύνδεση με τη ναυτιλιακή 

δραστηριότητα (στοιχεία εμπορικής ναυτιλίας). 

 Μετά την πλήρη κατανόηση των ανωτέρω, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τη σύνδεση με τη γεωπολιτική και τη γεωοικονομία στο βαθμό της σύνδεσής 

τους με την οικονομική γεωγραφία.  

 Κατόπιν αυτού, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του 

διεθνούς εμπορίου και των διαδικασιών, καθώς και τους φορείς που εμπλέκονται σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 
 

Γενικές Ικανότητες 
 

   

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Η oικονομική γεωγραφία εξετάζει τόσο τους φυσικούς όσο και τους ανθρώπινους 

παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους.  

 Σε αυτή τη βάση, εξετάζεται η κατανομή του υγρού στοιχείου στη γήινη επιφάνεια, το κλίμα 

που επηρεάζει κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου, το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται κάθε δραστηριότητα , η κατανομή του πληθυσμού στο χώρο και η ανάπτυξη 

των χερσαίων και των θαλασσίων  μεταφορών είτε με τη μορφή της μεταφοράς ανθρώπων 

(επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια) είτε με την μορφή της μεταφοράς προϊόντων (εμπορικά 

πλοία ).  

 Ακόμη, στο πλαίσιο του μαθήματος δίδεται έμφαση σε αντικείμενα της ναυτιλιακής 

πολιτικής τα οποία στενά συνδέονται με κάθε μορφής ναυτιλιακή δραστηριότητα αλλά και 

κάθε δραστηριότητα η οποία  λαμβάνει χώρα μέσα στο υγρό στοιχείο.  

 Σε αυτή τη βάση εξετάζονται οι τομείς παραγωγής και κατανάλωσης, ναυπηγικές 

δραστηριότητες και άλλα στοιχεία αναγκαία για την ύπαρξη και την ανάπτυξη της εμπορικής 

ναυτιλίας.  

 Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται στοιχεία γεωπολιτικής και γεωοικονομίας 

στον βαθμό που συνδέονται με την oικονομική γεωγραφία .  

 Σε αυτή τη βάση εξετάζονται η περιφέρεια της Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης και οι 

εμπορικές διεθνείς συμφωνίες που προωθούν το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλιακή 

δραστηριότητα.  

 Ειδικότερα, αναλύεται η λειτουργία του διεθνούς εμπορίου, οι τεχνικές και μέθοδοι του 

διεθνούς εμπορίου, οι διεθνείς οικονομικές συμφωνίες  και οι δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Εμπορικών και Οικονομικών Οργανισμών και 

Ενώσεων (GATT, LOME, COTONU).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 
 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διάλεξη, πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση υπολογιστή (power point). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις,  39 

συζήτηση με τους 
φοιτητές, 

30 

εκπόνηση 
ομαδικών/ατομικών 
εργασιών και 
παρουσίασή τους στην 
τάξη, μετά την οποία 
ακολουθεί συζήτηση με 
όλους τους σπουδαστές. 

56 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

Ομαδικές/ατομικές εργασίες, συμμετοχή στην τάξη, 
τελικές εξετάσεις. 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Σημειώσεις διδάσκοντα 
2. Σεϊμένης Ιωάννης Α., Σιούσουρας Πέτρος Π. (2003), Ευρωμεσογειακές σχέσεις, 
εκδόσεις Ζήτη 
3. Σιούσιουρας Π., Χαζάκης Κ. (2009), Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ενωση και 

Ελλάδα, εκδόσεις Βασιλική Γυφτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

 


