
 
  

Σ ε λ ί δ α 1 | 3 

 

  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

MBAN-801DG Γεωργική Πολιτική 7.5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Χειμερινό, Εαρινό, 
Καλοκαιρινό  

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλεγόμενο  Αγροτικής Οικονομίας Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος Δρ. Σταμάτης Αγγελόπουλος 1ο ή 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως Ν/Α Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

• Η ανάλυση των μέτρων, των οικονομικών μηχανισμών και της αναγκαιότητας εφαρμογής 
της Εθνικής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  

• Η ερμηνεία του μηχανισμού εφαρμογής του κάθε μέτρου αγροτικής πολιτικής. 

• Η περιγραφή και η ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 
δίνοντας έμφαση στη λειτουργία της αγοράς των τροφίμων, μέσω της αξιοποίησης 
εργαλείων και μηχανισμών αγροτικής πολιτικής. 

• Η ερμηνεία και η αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών πολιτικών στο τομέα της γεωργίας.  

• Η ερμηνεία και η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των μέτρων της 
αγροτικής πολιτικής, μέσω της εφαρμογής οικονομικών θεωριών. 

• Η ανάλυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του αγροτικού Τομέα, μέσω 
οικονομικών εργαλείων και υποδειγμάτων. 

•  Η ερμηνεία θεμάτων της πολιτικής εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, μέσω 
της λειτουργίας Διεθνών Οργανισμών.  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Να γνωρίζει την έννοια και το περιεχόμενο της αγροτικής πολιτικής καθώς και να αναλύει 
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τους μηχανισμούς διαμόρφωσή της. 

• Να γνωρίζει τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. στην 
παραγωγή και εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Επίσης, να γνωρίζει τις μεταβολές και 
τον προσανατολισμό των μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

• Να περιγράφει και να αναλύει τη θέση της γεωργίας τόσο στην εθνική όσο και στην 
παγκόσμια οικονομία, καθώς και την επίδρασή της στην κοινωνική οικονομία.  

• Να αναλύει τους μηχανισμούς εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής στους επιμέρους 
κλάδους της γεωργίας και ειδικότερα στα βασικά γεωργικά προϊόντα. Επίσης, να αναλύει 
και αξιολογεί τα μέτρα πολιτικής εμπορίου γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

• Να χρησιμοποιεί διάφορα «εργαλεία» για την παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση των 
μεταβολών, εξελίξεων και αναμορφώσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  

• Να εξοικειωθεί με την σκοπιμότητα ένταξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων σε προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης, στα πλαίσια της ΚΑΠ.  

• Να μπορεί να εφαρμόζει και να αξιοποιεί κάθε μέτρο της αγροτικής πολιτικής, ως στέλεχος 
γεωργικών επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα ως σύμβουλος αγροτικής ανάπτυξης, με 
σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών επιχειρήσεων. 

• Να εφαρμόζει και να αξιοποιεί μέτρα και προγράμματα χρηματοδότησης, κατά την 
επιχειρηματική οργάνωση δομών της γεωργίας και κτηνοτροφίας. 
 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Βασικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα 
2. Αγροτική Πολιτική-Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων 
3. Παρεμβατισμός στο Γεωργικό τομέα 
4. Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
5. Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγροτική Πολιτική 
6. Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ) 
7. Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη 
8. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική για βασικά Γεωργικά Προϊόντα 
9. Μηχανισμοί Διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων 
10. Νομοθεσία 
11. Επιπτώσεις των μέτρων της Αγροτικής Πολιτικής 
12. Υποδείγματα Αγροτικής Πολιτικής 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαφάνειες Power point και οπτικοακουστικές παρουσιάσεις, συμβουλευτικές συναντήσεις, 

μελέτες περιπτώσεων, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, forum, και chats 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασία, Τελική Εξέταση  
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Αγροτική 

Οικονομική, 

Θεωρία και 

Πολιτικη 

Λιανός Θ., 

Δαμιανός Δ., 

Μέργος Γ., 

Ντεμούσης Μ., 

Κατρανίδης Σ. 

Ε. Μπένου 2009  

 

 


