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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οικονομική ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό επίπεδο εξαρτάται από τη διαδικασία της
ανάπτυξης των επιμέρους περιφερειών της Ε.Ε.. Τα γενικά οικονομικά μεγέθη
(εισόδημα, απασχόληση, παραγωγικότητα κ.λπ.) στρεβλώνουν την πραγματικότητα,
αφού πίσω τους κρύβονται οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες τόσο μεταξύ
χωρών όσο και μεταξύ των περιφερειών της κάθε χώρας-μέλους, που οφείλονται
στην ασύμμετρη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Το μάθημα θα ξεκινήσει περιγράφοντας την αναγκαιότητα της Κοινοτικής
Περιφερειακής Πολιτικής, την διαχρονική εξέλιξή της, το χρηματοδοτικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια των Διαρθρωτικών Ταμείων, περιγράφοντας τους
στόχους των διαρθρωτικών ταμείων, αναλύοντας τα Επιχειρησιακά Προγράμματα,
τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της
περιφερειακής ανάπτυξης, αναλύοντας την έννοια της περιφερειακής πολιτικής, τις
στρατηγικές και προϋποθέσεις της περιφερειακής ανάπτυξης, τους σκοπούς της
περιφερειακής πολιτικής, τα διάφορα προβλήματα στρατηγικής για περιφερειακή
ανάπτυξη και οικονομική σύγκλιση.
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές και
διαδικασίες οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης που ακολούθησε η Ε.Ε. τις
τελευταίες δεκαετίες καθώς και τη σημασία των μέτρων περιφερειακής πολιτικής που
υιοθετήθηκαν διαχρονικά για την οικονομική ανάπτυξη και εξάλειψη των ανισοτήτων
στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αρχικά το μάθημα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής πολιτικής αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της
οικονομικής ολοκλήρωσης και της δημιουργίας της ευρωζώνης. Κατόπιν το μάθημα
επικεντρώνεται στους στόχους και τα βασικά εργαλεία περιφερειακής πολιτικής που
χρησιμοποιεί η Ένωση για την εξάλειψη των οικονομικών και χωρικών ανισοτήτων
στα κράτη-μέλη της. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης
καθώς και οι δείκτες αξιολόγησης της οικονομικής σύγκλισης μεταξύ περιφερειών ή
χωρών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με τους τρόπους αξιολόγησης των
περιφερειακών πολιτικών στην απασχόληση και το εισόδημα παρουσιάζοντας
παράλληλα την βασική λειτουργία του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ και των βασικών κοινοτικών πρωτοβουλιών της Ε.Ε.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε
θέση να:




κατανοούν τις διαδικασίες οικονομικής ολοκλήρωσης της Ε.Ε.
αναγνωρίζουν τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της οικονομικής και
νομισματικής Ένωσης
κατανοούν και να αξιολογούν τα βασικά εργαλεία περιφερειακής πολιτικής της
Ε.Ε.
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κατανοούν τα βασικά θεωρητικά υποδείγματα ανάλυσης της οικονομικής
μεγέθυνσης και περιφερειακής σύγκλισης
αναλύουν τις επιπτώσεις των διαφορετικών μέτρων περιφερειακής πολιτικής
στο εισόδημα και την απασχόληση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι παραδόσεις του μαθήματος θα βασίζονται σε αναλυτικές σημειώσεις του
διδάσκοντα οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρη την ύλη του μαθήματος. Οι
σημειώσεις του διδάσκοντα βασίζονται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή
βιβλιογραφία αποσπάσματα της οποίας θα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές και
φοιτήτριες του μαθήματος. Οι σημειώσεις θα αποτελούνται από τρία τμήματα 130
περίπου σελίδων συνολικά:




Οικονομική μεγέθυνση, σύγκλιση, και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.
Η πολιτική απασχόλησης της Ε.Ε.
Η πολιτική για την τεχνολογία της Ε.Ε.

Βασικά εγχειρίδια που προτείνονται στους φοιτητές ως πηγές ανάγνωσης για την
βαθύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος είναι τα παρακάτω:




Μπαμπαλιούτας Λ. Και Κ. Μητσόπουλος (2014). Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και
Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα. (ΜΜ)
Πολύζος, Σ. (2011). Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αθήνα: Κριτική. (ΠΟ)
Armstrong, M. and J.Taylor (2000). Regional Economics and Policy (3rd
Edition). Wiley-Blackwell. (ΑΤ)

Πέραν των βασικών εγχειριδίων τα ακόλουθα βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
συμπληρωματικά από τους φοιτητές για την εμβάθυνση ειδικών θεμάτων του
γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος:



Εμμανουήλ, Γ. και Δ. Παπαδοπούλου (2004). Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και οι Πολιτικές τους για την Ελληνική Ύπαιθρο. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
(ΕΠ)
Dinc, M. (2016). Introduction to Regional Economic Development: Major
Theories and Basic Analytical Tools. Edward Elgar. (DΝ)

Οι φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος θα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν και
άλλες βιβλιογραφικές πηγές, πέρα από τις παραπάνω, χρησιμοποιώντας
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:


Συνεχής Αξιολόγηση βαρύτητας 40%
o Ατομική γραπτή εργασία με συντελεστή 30%
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o Συμμετοχή και συμβολή σε ομαδικές συναντήσεις και πλατφόρμες
επικοινωνίας 10%
Τελική γραπτή εξέταση με συντελεστή βαρύτητας 60%

Η γραπτή εργασία θα είναι ατομική για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια του μαθήματος και
θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης moodle. Όλες οι
εργασίες που θα υποβάλλονται θα ελέγχονται για πλαγιαρισμό πράγμα που απαιτεί
σωστή χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας και αποφυγή αντιγραφών. Η ημερομηνία
υποβολής της εργασίας θα είναι εξαρχής καθορισμένη και θα ανακοινώνεται στους
φοιτητές με την έναρξη του μαθήματος ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν
αποτελεσματικά τον χρόνο τους. Η ημερομηνία βαθμολόγησης και αποστολής
σχολίων προς τους φοιτητές επίσης θα ανακοινώνεται κατά την έναρξη του
μαθήματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας θα είναι επίσης προκαθορισμένα
εξ’ αρχής από τον διδάσκοντα ώστε να είναι εύκολη η αυτοαξιολόγηση της από τους
φοιτητές. Τα θέματα της εργασίας θα βασίζονται στην διδαχθείσα ύλη του
μαθήματος.
Η τελική εξέταση θα γίνεται σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζει το Πανεπιστήμιο και
θα αφορά ολόκληρη την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Η τελική εξέταση θα
αποτελείται μόνο από υποχρεωτικά θέματα τα οποία μπορεί να είναι συνδυασμός
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ανοικτών ερωτήσεων ή και μελέτης περιπτώσεων.
Τα θέματα των εξετάσεων θα καλύπτουν το σύνολο της ύλης του μαθήματος ώστε
να υπάρχει όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση της τάξης. Η διάρκεια της
τελικής εξέτασης θα είναι 2,5 ώρες συνολικά.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το μάθημα θα διδάσκεται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας moodle καθώς και με τη χρήση διάφορων διαδικτυακών εργαλείων
επικοινωνίας που περιλαμβάνουν από απλή ηλεκτρονική αλληλογραφία,
τηλεδιασκέψεις και δωμάτια συνομιλιών, εργαλεία συνεργασίας και αλληλεπίδρασης
μεταξύ των συμμετεχόντων, εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου. Οι φοιτητές θα
ενθαρρύνονται να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος. Η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών θα
επιδοκιμάζεται ως υποκατάστατο της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος.
Η ανταλλαγή απόψεων και η κριτική συζήτηση μεταξύ των φοιτητών θα
μεγιστοποιήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος.
Ο βασικός κορμός της διαδικτυακής διδασκαλίας του μαθήματος θα αποτελεί η
ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle. Πάνω στην πλατφόρμα θα αναρτάται το πάσης
φύσεως εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις διδάσκοντα, αποσπάσματα βιβλιογραφίας,
βιβλιογραφικές πηγές, στατιστικά δεδομένα) τα οποία χρειάζονται οι φοιτητές για την
ατομική τους μελέτη. Επίσης όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα όπως
ημερομηνίες υποβολής και βαθμολόγησης των εργασιών, οι ημέρες και ώρες των
τηλεσυναντήσεων κλπ θα αναρτώνται στο moodle. Μέσω της πλατφόρμας θα γίνεται
και η επικοινωνία με τον διδάσκοντα χωρίς όμως οι φοιτητές να αποθαρρύνονται να
επικοινωνούν μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρόσβαση στο moodle
γίνεται από τον σύνδεσμο http://lms.frederick.ac.cy χρησιμοποιώντας το προσωπικό
όνομα και κωδικό πρόσβασης που έχουν λάβει οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο κάθε εβδομάδας μαθήματος μαζί με τον αντίστοιχο
φόρτο εργασίας για τους φοιτητές παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα
Εβδομάδα

Ύλη ανά Εβδομάδα

Βιβλίο/Κεφάλαια*

Φόρτος Εργασίας

1

Οικονομική Ολοκλήρωση της

ΣΗΜ Μέρος 1ο; ΜΜ

10 ώρες

Ε.Ε.

Κεφ. 1 και 2; ΕΠ Κεφ Α
και Β

2

3

Οικονομική και Νομισματική

ΣΗΜ Μέρος 1ο; ΜΜ

Πολιτική της Ε.Ε.

Κεφ. 3-5; ΕΠ Κεφ Γ

Περιφερειακή Πολιτική της

ΣΗΜ Μέρος 1ο; ΜΜ

Ε.Ε.

Κεφ 6; ΑΤ Κεφ 9, 11;

13 ώρες
22 ώρες

DN Κεφ 1;
4

Περιφερειακή Οικονομική
Μεγέθυνση

ΣΗΜ Μέρος 1ο; ΠΟ

21 ώρες

Κεφ 6; ΑΤ Κεφ 1; DN
Κεφ 5

5

Περιφερειακές Ανισότητες και

ΣΗΜ Μέρος 1ο και 3ο;

Πολιτικές της Ε.Ε.

ΑΤ Κεφ 3-4; ΠΟ Κεφ 9

20 ώρες

και 11; ΕΠ Κεφ Δ και Ε
6

Περιφερειακή Σύγκλιση και
Αξιολόγηση Πολιτικών

ΣΗΜ Μέρος 2ο; ΑΤ Κεφ

22 ώρες

12-13; DN Κεφ 7; ΠΟ
Κεφ 14

7

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΓΡΑΠΤΗ

25 ώρες

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

2 ώρες
125 ώρες

* ΣΗΜ: σημειώσεις διδάσκοντα, ΜΜ: Μπαμπαλούτας και Μητσόπουλος, ΠΟ: Πολύζος, ΑΤ: Armstrong
and Taylor, ΕΠ: Εμμανουήλ και Παπαδοπούλου, DN: Dinc.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Θεματική Ενότητα 1: Οικονομική Ολοκλήρωση της Ε.Ε.
Η πρώτη ενότητα του μαθήματος αρχικά καλύπτει τις διαφορετικές μορφές
οικονομικής ολοκλήρωσης παρουσιάζοντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και
αναλύοντας την αποτελεσματικότητα τους. Η δημιουργία κοινών αγορών για αγαθά
και υπηρεσίες παρουσιάζονται μετά αναλύοντας τις συνέπειες και τα οφέλη τους στα
οικονομικά μεγέθη. Κατόπιν η ενότητα αναλύει τα στάδια ολοκλήρωσης της Ε.Ε. από
την ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μέχρι την πλήρη οικονομική και πολιτική ένωση
της. Τέλος, παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και ο μηχανισμός
συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ε.Ε. που ακολουθείτε μέχρι σήμερα.
Λέξεις Κλειδιά
οικονομική ολοκλήρωση, κοινή αγορά, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, Ευρωπαϊκή
Ένωση, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, συναλλαγματικές ισοτιμίες
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε
θέση να κατανοήσουν τους μηχανισμούς λειτουργίας των κοινών αγορών και να
αναλύουν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την διαδικασία οικονομικής
ολοκλήρωσης της Ε.Ε.
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
 Πρώτη Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (γνωριμία με τον διδάσκοντα και
τους φοιτητές)
 Μελέτη του υλικού διδασκαλίας
 Επιπλέον βιβλιογραφία
 Γενικές οδηγίες για την γραπτή εργασία και το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του
μαθήματος
 Οδηγίες για την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης και επικοινωνία με τον
διδάσκοντα
Φόρτος Εργασίας
 4 ώρες αυτόνομη μελέτη
 2 ώρες επικοινωνία με τον διδάσκοντα
 2 ώρες συμμετοχή στην Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
 2 ώρες εργασίες αυτοαξιολόγησης
Θεματική Ενότητα 2: Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος θα ξεκινήσει παρουσιάζοντας τις κύριες θεωρίες
άριστων νομισματικών περιοχών αναλύοντας την αποτελεσματικότητα τους καθώς
και τις βασικές μακροοικονομικές πολιτικές που περιλαμβάνουν. Στην συνέχεια θα
γίνει αναλυτικά αναφορά στην στρατηγική της Λισσαβόνας που υιοθέτησε η Ε.Ε.
παρουσιάζοντας τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει στις αγορές
αγαθών και υπηρεσιών. Κατόπιν θα συζητηθεί το σύμφωνο σταθερότητας και
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ανάπτυξης και η λειτουργία της κοινής αγοράς στα πλαίσια της ζώνης του Ευρώ. Η
ενότητα θα ολοκληρωθεί με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις
διαδικασίες νομισματικής και οικονομικής ενοποίησης παρουσιάζοντας το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας της και την διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Λέξεις Κλειδιά
άριστες νομισματικές περιοχές, στρατηγική της Λισσαβόνας, σύμφωνο σταθερότητας
και ανάπτυξης, ζώνη του Ευρώ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της δεύτερης ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε
θέση να κατανοήσουν την λειτουργία των άριστων νομισματικών περιοχών και να
αναλύσουν την λειτουργία της ευρωζώνης ως προς τις μακροοικονομικές πολιτικές.
Επιπλέον θα μάθουν τον τρόπο λειτουργίας της ΕΚΤ και τους μηχανισμούς λήψης
αποφάσεων στα πλαίσια της λειτουργίας της.
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
 Μελέτη του υλικού διδασκαλίας
 Αναζήτηση επιπλέον βιβλιογραφίας σχετικής με το μάθημα
 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 Επικοινωνία με τον διδάσκοντα
Φόρτος Εργασίας
 4 ώρες αυτόνομη μελέτη
 5 ώρες επικοινωνία με τον διδάσκοντα
 4 ώρες εργασίες αυτοαξιολόγησης
Θεματική Ενότητα 3: Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε.
Η τρίτη ενότητα του μαθήματος θα ξεκινήσει παρουσιάζοντας την περιφερειακή
πολιτική της Ε.Ε. κατά την πορεία διεύρυνσης και εμβάθυνσης της τις τελευταίες
δεκαετίες. Θα παρουσιαστούν παράλληλα οι προγραμματικές περίοδοι και οι
σχετικές Ευρωπαϊκές συνθήκες που αφορούν την περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε.
Στην συνέχεια θα αναλυθούν διεξοδικά οι στόχοι και τα βασικά εργαλεία
περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. παρουσιάζοντας την λειτουργία των Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Η πρόσφατες ριζικές
μεταρρυθμίσεις των βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. θα
παρουσιαστούν αναλυτικά. Τέλος η ενότητα θα ολοκληρωθεί παρουσιάζοντας τα
Κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τα σημαντικότερα διατομεακά επιχειρησιακά
προγράμματα της Ένωσης αξιολογώντας τις στρατηγικές ανάπτυξης που
υιοθετήθηκαν.
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Λέξεις Κλειδιά
Περιφερειακή πολιτική, Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, Ταμείο Σύνοχής,
στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξη, Κοινοτικά πλαίσια στήριξης, διεύρυνση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της τρίτης ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε
θέση να κατανοήσουν τις βασικές κατευθύνσεις περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. και
να αναλύουν τους άξονες στρατηγικής που υιοθετούν. Θα μάθουν τα βασικά
χρηματοδοτικά εργαλεία περιφερειακής πολιτικής και θα ενημερωθούν για την
αποτελεσματικότητα τους τις τελευταίες δεκαετίες.
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
 Συμμετοχή στην δεύτερη Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
 Μελέτη του υλικού διδασκαλίας
 Αναζήτηση επιπλέον βιβλιογραφίας σχετικής με το μάθημα
 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 Συγγραφή γραπτής εργασίας
 Επικοινωνία με τον διδάσκοντα
Φόρτος Εργασίας
 4 ώρες αυτόνομη μελέτη
 2 ώρες συμμετοχή στην Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
 3 ώρες επικοινωνία με τον διδάσκοντα
 4 ώρες εργασίες αυτοαξιολόγησης
 9 ώρες για την συγγραφή της γραπτής εργασίας
Θεματική Ενότητα 4: Περιφερειακή Οικονομική Μεγέθυνση
Η τέταρτη ενότητα του μαθήματος θα ξεκινήσει παρουσιάζοντας την οικονομική,
κοινωνική και εδαφική περιφερειακή συνοχή στην Ε.Ε. Θα αναλυθούν επίσης οι
βασικές
αρχές
κατανομής
περιφερειακών
πόρων:
προγραμματισμός,
προσθετικότητα, συνεργασία και συγκέντρωση. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα
κύρια υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης με ιδιαίτερη έμφαση στα νεοκλασικά
υποδείγματα και στα υποδείγματα ενδογενής ανάπτυξης. Τέλος, θα αναλυθεί η
σημασία της βελτίωσης της παραγωγικότητας και ο ρόλος των δημόσιων
επενδύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Λέξεις Κλειδιά
Περιφερειακή συνοχή, περιφερειακοί πόροι, οικονομική μεγέθυνση, ενδογενής
ανάπτυξη, παραγωγικότητα, δημόσιες επενδύσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της τέταρτης ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε
θέση να κατανοήσουν τις βασικές θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και τα
βασικά στοιχεία περιφερειακής συνοχής στην Ε.Ε. Επιπλέον θα κατανοήσουν την
σημασία της βελτίωσης της παραγωγικότητας και τον ρόλο του κράτους στην
περιφερειακή ανάπτυξη.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
 Συμμετοχή στην τρίτη Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
 Μελέτη του υλικού διδασκαλίας
 Αναζήτηση επιπλέον βιβλιογραφίας σχετικής με το μάθημα
 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 Συγγραφή γραπτής εργασίας
 Επικοινωνία με τον διδάσκοντα
Φόρτος Εργασίας
 4 ώρες αυτόνομη μελέτη
 2 ώρες συμμετοχή στην Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
 3 ώρες επικοινωνία με τον διδάσκοντα
 3 ώρες εργασίες αυτοαξιολόγησης
 9 ώρες για την συγγραφή της γραπτής εργασίας
Θεματική Ενότητα 5: Περιφερειακές Ανισότητες και Πολιτικές της Ε.Ε.
Η πέμπτη ενότητα του μαθήματος θα ξεκινήσει παρουσιάζοντας την γεωγραφία των
περιφερειακών ανισοτήτων και την εμπειρία της Ε.Ε. τις τελευταίες δεκαετίες και
ειδικά μετά την πρόσφατη διεύρυνση της. Στην συνέχεια θα αναλυθούν οι
προγραμματικοί στόχοι περιφερειακής σύγκλισης στην Ε.Ε. με ιδιαίτερη έμφαση
στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Τέλος, θα γίνει σύνδεση της
πολιτικής συνοχής με την στρατηγική της Λισσαβόνας και την προγραμματική
περίοδος 2014-2020.
Λέξεις Κλειδιά
περιφερειακές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση,
περιφερειακό εισόδημα, νέα προγραμματική περίοδος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της πέμπτης ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε
θέση να κατανοήσουν την γεωγραφία των περιφερειακών ανισοτήτων στα πλαίσια
της Ε.Ε. και να αναλύσουν την συμβολή των προγραμματικών περιόδων στην
σύγκλιση των περιφερειών της. Τέλος θα ενημερωθούν για τις επιπτώσεις στην
απασχόληση και το εισόδημα των μέτρων Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
 Μελέτη του υλικού διδασκαλίας
 Αναζήτηση επιπλέον βιβλιογραφίας σχετικής με το μάθημα
 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 Συγγραφή γραπτής εργασίας
 Επικοινωνία με τον διδάσκοντα
Φόρτος Εργασίας
 4 ώρες αυτόνομη μελέτη
 4 ώρες επικοινωνία με τον διδάσκοντα
 3 ώρες εργασίες αυτοαξιολόγησης
 9 ώρες για την συγγραφή της γραπτής εργασίας
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Θεματική Ενότητα 6: Περιφερειακή Οικονομική Μεγέθυνση
Η έκτη ενότητα του μαθήματος θα ξεκινήσει παρουσιάζοντας τους δείκτες μέτρησης
και αξιολόγησης της περιφερειακής σύγκλισης μεταξύ περιφερειών και κρατώνμελών της Ε.Ε. Θα συνεχίσει με την παρουσίαση των περιφερειακών διατομεακών
υποδειγμάτων εισροών-εκροών και την χρήση τους στην αξιολόγηση των μέτρων
περιφερειακής πολιτικής στο εισόδημα και την απασχόληση. Τέλος, η ενότητα θα
ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των ΕΣΠΑ και των κοινοτικών πρωτοβουλιών
LEADER+, INTERREG III, URBAN II και EQUAL.
Λέξεις Κλειδιά
δείκτες αξιολόγησης, υπόδειγμα εισροών-εκροών, περιφερειακό εισόδημα και
απασχόληση, ΕΣΠΑ, κοινοτικές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της έκτης ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση
να αξιολόγησουν τα μέτρα περιφερειακής πολιτικής και να χρησιμοποιούν ένα απλό
υπόδειγμα εισροών-εκροών για την ποσοτική μέτρηση των αποτελεσμάτων που έχει
κάθε πολιτική στο περιφερειακό εισόδημα και την απασχόληση. Τέλος, θα
ενημερωθούν για τις βασικές κοινοτικές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης και τόνωσης
των Ευρωπαϊκών περιφερειών.
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
 Συμμετοχή στην τέταρτη Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
 Μελέτη του υλικού διδασκαλίας
 Αναζήτηση επιπλέον βιβλιογραφίας σχετικής με το μάθημα
 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 Επικοινωνία με τον διδάσκοντα
 Συγγραφή γραπτής εργασίας
Φόρτος Εργασίας
 5 ώρες αυτόνομη μελέτη
 2 ώρες συμμετοχή στην Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
 3 ώρες επικοινωνία με τον διδάσκοντα
 3 ώρες εργασίες αυτοαξιολόγησης
 9 ώρες για την συγγραφή της γραπτής εργασίας
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