
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ	 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ	ΣΠΟΥΔΩΝ		 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 GFBM _2.5 S ΕΞΑΜΗΝΟ	ΣΠΟΥΔΩΝ	 Β 

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
σε	περίπτωση	που	οι	πιστωτικές	μονάδες	απονέμονται	σε	

διακριτά	μέρη	του	μαθήματος	π.χ.	Διαλέξεις,	
Εργαστηριακές	Ασκήσεις	κ.λπ.	Αν	οι	πιστωτικές	μονάδες	

απονέμονται	ενιαία	για	το	σύνολο	του	μαθήματος	
αναγράψτε	τις	εβδομαδιαίες	ώρες	διδασκαλίας	και	το	

σύνολο	των	πιστωτικών	μονάδων	

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ	
ΩΡΕΣ	

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ	
ΜΟΝΑΔΕΣ	

3 6

Προσθέστε	σειρές	αν	χρειαστεί.	Η	οργάνωση	διδασκαλίας	
και	οι	διδακτικές	μέθοδοι	που	χρησιμοποιούνται	
περιγράφονται	αναλυτικά	στο	4.	

ΤΥΠΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Υποβάθρου	,	Γενικών	Γνώσεων,	

Επιστημονικής	Περιοχής,	
Ανάπτυξης	Δεξιοτήτων	

Επιστημονικής	Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ	
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:	

Όχι, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 

ΓΛΩΣΣΑ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	και	
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	

Ελληνικά  

ΤΟ	ΜΑΘΗΜΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ	
ΣΕ	ΦΟΙΤΗΤΕΣ	ERASMUS	

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΣΕΛΙΔΑ	
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	(URL)	

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά	Αποτελέσματα	
Περιγράφονται	τα	μαθησιακά	αποτελέσματα	του	μαθήματος	οι	συγκεκριμένες		γνώσεις,	
δεξιότητες	και	ικανότητες	καταλλήλου	επιπέδου	που	θα	αποκτήσουν	οι	φοιτητές	μετά	την	
επιτυχή	ολοκλήρωση	του	μαθήματος.	

Συμβουλευτείτε	το	Παράρτημα	Α	
 Περιγραφή	του	Επιπέδου	των	Μαθησιακών	Αποτελεσμάτων	για	κάθε	ένα	κύκλο	σπουδών
σύμφωνα	με	Πλαίσιο	Προσόντων	του	Ευρωπαϊκού	Χώρου	Ανώτατης	Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί	Δείκτες	Επιπέδων	6,	7	&	8	του	Ευρωπαϊκού	Πλαισίου	Προσόντων	Διά	Βίου
Μάθησης

και	Παράρτημα	Β	
 Περιληπτικός	Οδηγός	συγγραφής	Μαθησιακών	Αποτελεσμάτων

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι με το πέρας του εξαμήνου, ο φοιτητής να έχει κατανοήσει 
θεμελιώδη ζητήματα της αγροτικής οικονομίας αλλά και να κατανοήσει τους μηχανισμούς της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν για την ανάπτυξη και 
προστασία της αγροτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απώτερος στόχος η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στους φοιτητές ώστε έχοντας κατανοήσει τα χαρακτηριστικά των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων (επιχειρήσεων) να μπορούν να αξιολογούν και να αποτιμούν πολιτικές 
αγροτικής ανάπτυξης για την ελληνική αγροτική πραγματικότητα. 

Γενικές	Ικανότητες	



Λαμβάνοντας	υπόψη	τις	γενικές	ικανότητες	που	πρέπει	να	έχει	αποκτήσει	ο	πτυχιούχος	(όπως	
αυτές	αναγράφονται	στο	Παράρτημα	Διπλώματος	και	παρατίθενται	ακολούθως)	σε	ποια	/	ποιες	
από	αυτές	αποσκοπεί	το	μάθημα;.	

Αναζήτηση,	ανάλυση	και	σύνθεση	
δεδομένων	και	πληροφοριών,	με	τη	χρήση	
και	των	απαραίτητων	τεχνολογιών		
Προσαρμογή	σε	νέες	καταστάσεις		
Λήψη	αποφάσεων		
Αυτόνομη	εργασία		
Ομαδική	εργασία		
Εργασία	σε	διεθνές	περιβάλλον		
Εργασία	σε	διεπιστημονικό	περιβάλλον		
Παράγωγή	νέων	ερευνητικών	ιδεών		

Σχεδιασμός	και	διαχείριση	έργων		
Σεβασμός	στη	διαφορετικότητα	και	στην	
πολυπολιτισμικότητα	
Σεβασμός	στο	φυσικό	περιβάλλον		
Επίδειξη	κοινωνικής,	επαγγελματικής	και	ηθικής	
υπευθυνότητας	και	ευαισθησίας	σε	θέματα	φύλου		
Άσκηση	κριτικής	και	αυτοκριτικής		
Προαγωγή	της	ελεύθερης,	δημιουργικής	και	
επαγωγικής	σκέψης	

	
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Λήψη αποφάσεων  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ομαδική εργασία  
	

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Τα βασικά ζητήματα τα οποία πραγματεύεται το μάθημα της αγροτικής οικονομίας και 
πολίτικης είναι τα εξής:  

• Εισαγωγή στην αγροτική οικονομική - η οικονομική φυσιογνωμία του αγροτικού τομέα. 
Ανάγκες και ιδιαιτερότητες του αγροτικού χώρου. Διαρθρωτικές εξελίξεις στον τρόπο 
άσκησης της γεωργίας. 

• Η αγροτική εκμετάλλευση και η ανάγκη μετάβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
επιχειρηματικού τύπου. 

• Τα οικονομικά αποτελέσματα της λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
(οικονομικά αποτελέσματα και γεωργοοικονομικοί δείκτες, νεκρό σημείο λειτουργίας 
μιας αγροτικής εκμετάλλευσης). 

• Εργαλεία και μηχανισμοί αγροτικής πολιτικής και προβλήματα αγροτικής πολιτικής. 
• Η κοινή αγροτική πολιτική και η εξέλιξη της. Φορείς και οργανισμοί αγροτικής 

πολιτικής στην ΕΕ.  
• Ειδικά θέματα αγροτικής πολιτικής: ασφάλεια τροφίμων και ποιότητα. περιβαλλοντική 

πολιτική και εμπορία τροφίμων. νέοι αγρότες και η ανάγκη ανανέωση του αγροτικού 
πληθυσμού. 

• Αγροτική ανάπτυξη και πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης 
• Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ο ρόλος τους στην αγροτική ανάπτυξη. 
• Στρατηγικές ανάπτυξης αγροτικών συνεταιρισμών  
• Ανάλυση και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής πολιτικής, ανάλυση παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας αγροτικού τομέα. 
 
Για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες θα επιλύονται μία σειρά ασκήσεων και προβλημάτων με 
σκοπό την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, και την απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής 
αυτής. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	και	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	
ΤΡΟΠΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	

Πρόσωπο	με	πρόσωπο,	Εξ	
αποστάσεως	εκπαίδευση	κ.λπ.	

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ	
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΙ	

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
Χρήση	Τ.Π.Ε.	στη	Διδασκαλία,	στην	
Εργαστηριακή	Εκπαίδευση,	στην	

Επικοινωνία	με	τους	φοιτητές	

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία με τη μορφή διαφανειών. Οι 
διαλέξεις είναι διαθέσιμες στο e-class σε τη μορφή ppt 
αρχείων και προσβάσιμες στους φοιτητές με τη χρήση 
του κωδικού τους. 



	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	

Περιγράφονται	 αναλυτικά	 ο	 τρόπος	
και	μέθοδοι	διδασκαλίας.	
Διαλέξεις,	 Σεμινάρια,	 Εργαστηριακή	
Άσκηση,	 Άσκηση	 Πεδίου,	 Μελέτη	 &	
ανάλυση	 βιβλιογραφίας,	
Φροντιστήριο,	 Πρακτική	
(Τοποθέτηση),	 Κλινική	 Άσκηση,	
Καλλιτεχνικό	 Εργαστήριο,	
Διαδραστική	 διδασκαλία,	
Εκπαιδευτικές	 επισκέψεις,	
Εκπόνηση	 μελέτης	 (project),	
Συγγραφή	 εργασίας	 /	 εργασιών,	
Καλλιτεχνική	δημιουργία,	κ.λπ.	
	
Αναγράφονται	 οι	 ώρες	 μελέτης	 του	
φοιτητή	 για	 κάθε	 μαθησιακή	
δραστηριότητα	 καθώς	 και	 οι	 ώρες	
μη	καθοδηγούμενης	μελέτης	ώστε	ο	
συνολικός	 φόρτος	 εργασίας	 σε	
επίπεδο	 εξαμήνου	 να	 αντιστοιχεί	
στα	standards	του	ECTS	

 

Δραστηριότητα	 Φόρτος	Εργασίας	
Εξαμήνου	

Διαλέξεις (3 ώρες / 
εβδομάδα Χ 10 
εβδομάδες) 

30 

Τελικές εξετάσεις  3 
Ώρες προσωπικής 
μελέτης από τον φοιτητή 
και συγγραφή εργασίας 

117 

Σύνολο	Μαθήματος		
(25	ώρες	φόρτου	
εργασίας	ανά	
πιστωτική	μονάδα)	

150 

  

	 	
	 	
	 	
  
	 	

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΦΟΙΤΗΤΩΝ		
Περιγραφή	 της	 διαδικασίας	
αξιολόγησης	
	
Γλώσσα	 Αξιολόγησης,	 Μέθοδοι	
αξιολόγησης,	 Διαμορφωτική	 	 ή	
Συμπερασματική,	 Δοκιμασία	
Πολλαπλής	 Επιλογής,	 Ερωτήσεις	
Σύντομης	 Απάντησης,	 Ερωτήσεις	
Ανάπτυξης	 Δοκιμίων,	 Επίλυση	
Προβλημάτων,	 Γραπτή	 Εργασία,	
Έκθεση	 /	 Αναφορά,	 Προφορική	
Εξέταση,	 Δημόσια	 Παρουσίαση,	
Εργαστηριακή	 Εργασία,	 Κλινική	
Εξέταση	 Ασθενούς,	 Καλλιτεχνική	
Ερμηνεία,	Άλλη	/	Άλλες	
	
Αναφέρονται	 	ρητά	προσδιορισμένα	
κριτήρια	 αξιολόγησης	 και	 εάν	 και	
που	 είναι	 προσβάσιμα	 από	 τους	
φοιτητές.	

 
Μελέτη Περιπτώσεων-συμμετοχή: 10 μονάδες 

Εργασία (1 ως 2 φοιτητών): 20 μονάδες 

Τελική Γραπτή Εξέταση: 70 μονάδες   

Σύνολο: 100 μονάδες 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
‐Προτεινόμενη	Βιβλιογραφία	:	
	
 Σέμος Α., Ευρωπαϊκή Ένωση & Κοινή Αγροτική Πολιτική 3η έκδ. βελτιωμένη /2014, 

Εκδόσεις Ζήτη  

 Σέμος Α., Εισαγωγή στην αγροτική οικονομία Έκδοση: 1η έκδ./2013,  ISBN: 978-960-456-

389-0,  Εκδόσεις Ζήτη. 

 Λιανός Θ., Δαμιανός Δ., Μέργος Γ., Ντεμούσης Μ., Κατρανίδης Σ. «Αγροτική Οικονομική», 

ISBN: 960-359-006-1, Γ΄ΕΚΔΟΣΗ/2009, Εκδοσεις Μπενου  



 Λιανός Θ., Αγροτική Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική, εκδόσεις Μπένου, 2009. 

 Κιτσοπανίδης Γ., Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής. Βασικές Αρχές και Εφαρμογές,  

Εκδόσεις: ΖΗΤΗ, 2006 

 Handbook of agricultural economics / edited by Bruce L. Gardner and Gordon C. Rausser, 

2002   

 
‐Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:	
	
Agricultural Economics 
Agricultural Economics Review 
Journal of Agricultural and Applied Economics 
Agricultural Economics (AGRICECON) 
Food Policy 
Land Use  
Rural Studies 
	
 
 
 


