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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

MBAN-802DG Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, 

Χρηματοδότηση και Ασφάλιση 

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 
Δρ. Αλεξάνδρα Παυλούδη 

1ο ή 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως Ν/Α Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
• Εξηγήσει τις βασικές αρχές που διέπουν την οικονομική της γεωργικής παραγωγής και τις 

σχέσεις συντελεστών παραγωγής και παραγόμενου προϊόντος 
• Βοηθήσει στην κατανόηση των αρχών που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ προϊόντων ή κλάδων 

στον τομέα της γεωργίας 
• Βοηθήσει στην κατανόηση σχεδιασμού της γεωργικής παραγωγής υπό συνθήκες 

βεβαιότητας και κινδύνου 
• Βοηθήσει στην κατανόηση του υπολογισμού του κόστους παραγωγής των γεωργικών 

προϊόντων 
• Βοηθήσει στην κατανόηση των μηχανισμών χρηματοδότησης των επενδύσεων στον τομέα 

της γεωργίας και των τροφίμων 
• Αναλύσει ως βασικό μέτρο αγροτικής την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του 

γεωργικού κεφαλαίου 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Κατανοούν τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά θέματα της αγροτικής 

παραγωγής (οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσουν βασικά υποδείγματα –
μοντέλα συναρτήσεων παραγωγής- σε διαφορετικούς τύπους γεωργικών επιχειρήσεων και 
να σχεδιάσουν την ορθολογική κατανομή των συντελεστών παραγωγής στο αγροτικό 
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χώρο) 
2. Διατυπώνουν μία κατάλληλη στρατηγική διαδικασιών για την οργάνωση και 

αναδιοργάνωση των γεωργικών επιχειρήσεων (οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να 
αναλύουν την οικονομικότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και χρησιμοποιώντας 
μεθόδους μαθηματικού προγραμματισμού να σχεδιάζουν στρατηγικές ανάπτυξης αυτών) 

3. Αποτιμούν την  πραγματική αξία των γεωργικών προϊόντων (οι φοιτητές πρέπει να 
είναι σε θέση να αναλύουν τα στοιχεία του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων 
και να χρησιμοποιούν την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους 
παραγωγής αυτών) 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Αρχές της οικονομικής της γεωργικής παραγωγής 
2. Κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων 
3. Μέθοδοι Οικονομικού Προγραμματισμού 
4. Σχεδιασμός Παραγωγής και λήψη Αποφάσεων στη Γεωργία 
5. Χρηματοδότηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων-Επιχειρήσεων και Αξιολόγηση Επενδυόμενου 

Κεφαλαίου 
6. Συστήματα προστασίας γεωργικού εισοδήματος 

 

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  

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Οικονομική Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων 

Γεωργική 

Μικροοικονομία Β’ 

έκδοση 

Κιτσοπανίδης  Γ. 
Ε. Μπένου 2009  

 


