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         ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

                                     ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-22 

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Αγροτικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με 

θέματα ανάπτυξης στα κατωτέρω μαθήματα:   

 

1) Ποσοτικές Μέθοδοι,  

2) Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία και  

3) Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική. 

 

 

Ακολουθεί η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2021-22 

1) Μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι». 

 
Γραμμικά Υποδείγματα και Άλγεβρα Πινάκων με εφαρμογές σε προβλήματα Ανάλυσης 

Εισροών-Εκροών και Αλυσίδων Markov. Δομή προβλημάτων βελτιστοποίησης, συνθήκες 

ύπαρξης λύσης, ολικής λύσης, μοναδικής λύσης, κλπ. Μέθοδος Lagrange, και εφαρμογές στη 

θεωρία παραγωγής και ζητήσεως. Η περίπτωση του Γραμμικού προγραμματισμού, 

Αλγόριθμος Simplex, Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων Μεγιστοποίησης και 

Ελαχιστοποίησης.  

 

Προτεινόμενη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΕΤΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ  
ΤΟΠΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

1 
"ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ", 
Β΄ΕΚΔΟΣΗ 

ALPHA C.CHIANG - 
KEVIN 

WAINWRIGHT 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

2009 ΑΘΗΝΑ 

2 
"ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ", 2η ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΛΤ. 
ΜΑΝΟΣ Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ 2009 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 

 

2) Μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» 

 
1. Η εμφάνιση της οικονομικής επιστήμης σε συνδυασμό με την ανάδυση των κοινωνιών της 

αγοράς. Κλασική Πολιτική Οικονομία και Νεοκλασική Θεωρία. 

2. Οι βασικές υποθέσεις της οικονομικής επιστήμης και η κριτική τους. Σπανιότητα, 

διαζευκτικές επιλογές, καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αποτελεσματικότητα, κόστος 

ευκαιρίας, ορθολογική επιλογή, «θετική» ή «κανονιστική» επιστήμη; η οικονομική 

μεθοδολογία. 

3. Η λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, Επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά στην Ελλάδα σήμερα. 

4. Ζήτηση και προσφορά. Ο «τέλειος» ανταγωνισμός. 

5. Ελαστικότητες. 



6. Η συμπεριφορά του καταναλωτή, η ζήτηση. 

7. Κόστος παραγωγής και θεωρία της επιχείρησης. 

8. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση. Μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός. 

9. Οι πραγματικές αγορές των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αυτορρύθμιση στις 

γεωργικές αγορές; 

Επίσης, το μάθημα εμπλουτίζεται με κριτική παρουσίαση και συζήτηση παραδειγμάτων από 

τη γεωργία, τον αγροτικό χώρο, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, όπως προκύπτουν από την 

καθημερινή εμπειρία και τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. 
 

Προτεινόμενη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΕΤΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ  
ΤΟΠΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

1 
"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"    
Ζ ΈΚΔΟΣΗ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-
ΛΙΑΝΟΣ-ΜΠΕΝΟΣ-

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ-
ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-

ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ                  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΝΟΥ 

2007 ΑΘΗΝΑ 

2 

"ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ. ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ" (ΤΟΜΟΣ Α΄) 

- ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

N. GREGORY MANKIW, 
P.MARK TAYLOR 

Γ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ & 
Κ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. - 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
GUTENBERG 

2010 ΑΘΗΝΑ 

 

 

3) Μάθημα «Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική» 

 
i. Εισαγωγή (αρχές οικονομικών γεωργικής παραγωγής, βασικές δραστηριότητες γεωργικών 

επιχειρήσεων, χαρακτηριστικά γεωργικών επιχειρήσεων).  

ii. Συντελεστές γεωργικής παραγωγής: έδαφος, εργασία, κεφάλαιο (διάκριση - ταξινόμηση 

κεφαλαίου, ενεργητικό γεωργικής επιχείρησης και εκτίμησή του.  

iii. Δαπάνες παραγωγής: ορισμός, βασικές παραγωγικές δαπάνες, κατηγορίες παραγωγικών 

δαπανών και ταξινόμησή τους.  

iv. Είδη κόστους, υπολογισμός κόστους παραγωγής, υπολογισμός κόστους σε περίπτωση 

παραγωγής συνδεδεμένων προϊόντων.  

v. Οικονομικά αποτελέσματα γεωργικής δραστηριότητας (ακαθάριστη πρόσοδος, 

επιχειρηματικό κέρδος, ακαθάριστο κέρδος, καθαρή πρόσοδος, αποδοτικότητα κεφαλαίου, 

πρόσοδος καθαρής περιουσίας, αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου, κτηματική πρόσοδος, 

έγγειος πρόσοδος, πρόσοδος εργασίας, γεωργικό οικογενειακό εισόδημα ή γεωργικό 

εισόδημα παραγωγού, γεωργικό εισόδημα επιχείρησης ή καθαρή προστιθέμενη αξία 

επιχείρησης, εισόδημα εργασίας παραγωγού).  

vi. Εφαρμογές.  Ασκήσεις ταξινόμησης στοιχείων κεφαλαίου και υπολογισμού ενεργητικού 

γεωργικής επιχείρησης, υπολογισμού δαπάνης απόσβεσης διάφορων στοιχείων κεφαλαίου, 

υπολογισμού δαπανών και οικονομικών αποτελεσμάτων γεωργικών επιχειρήσεων με ένα 

κλάδο φυτικής ή ζωικής παραγωγής 

 

Προτεινόμενη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΕΤΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ  
ΤΟΠΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

1 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε. 
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΓΡΑΦΗΜΑ 

2010 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 

Εξάμηνο κατάταξης 



α) Οι επιτυχόντες πτυχιούχοι ΑΕΙ άλλων Τμημάτων Γεωπονικών Σπουδών θα 

καταταγούν στο 5ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος, με χρέωση όλων των 

μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων, 

β) οι επιτυχόντες πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Γεωπονικών Σπουδών θα καταταγούν στο 3ο 

εξάμηνο σπουδών του Τμήματος, με χρέωση όλων των μαθημάτων των 

προηγούμενων εξαμήνων και 

γ) οι υπόλοιποι επιτυχόντες πτυχιούχοι θα καταταγούν στο 1ο εξάμηνο σπουδών του 

Τμήματος. 

 

   Σημειώνεται ότι το ποσοστό των πτυχιούχων που θα καταταγούν ορίζεται σε 12% 

επί του αριθμού των εισακτέων ακαδ. έτους 2021-22 . Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 

αναγνώρισης μαθημάτων, που περιέχονται στο πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

ΑΟΑ και ο καταταγείς έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά στο Τμήμα προέλευσης, αφού 

προσκομίσει αναλυτική βαθμολογία και την ύλη των μαθημάτων, με υπογραφή του 

διδάσκοντα και σφραγίδα της Γραμματείας. 

 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-22 θα 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 - 15 Νοεμβρίου 2021 

αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας saoa@aua.gr. 

 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι 

α) Αίτηση ενδιαφερομένου (βλέπε σχέδιο αίτησης στο τέλος της ανακοίνωσης) 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών 

    Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση  

     ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 - 20 Δεκεμβρίου 2021, 

σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από την Γραμματεία του 

Τμήματος. 

 

 

 

 

 Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ 

                                       Αθήνα 22/6/2021 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Α Ι Τ Η Σ Η  

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

 

 
 
Επώνυμο :……………………………………………………..……………..  

Όνομα :…………………………………………...……………………………  

Όνομα Πατρός :…………………………………………………..………  

Όνομα Μητρός :…………………………………………………..………  

Ημερ. Γέννησης :……………………………………………….………… 

Τόπος Γέννησης :………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας :…………………….………………..  

Ημερ. Έκδοσης :……………………………………………..…………..  

Εκδούσα Αρχή :……………………………………………….………….  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

Οδός :……………………………………………………………………………  

Αριθμός :………………………………………………… …………………..  

Ταχ. Κωδ :……………………………………….…………………………..  

Τηλεφ. Σταθερό :……………………………………………..………..  

Τηλεφ. Fax : …………………………………………..…………………..  

Κινητό :…………………………………….. ………………………………..  

E-mail :…………………………………………… ………………………….. 

 

Αθήνα,   …..... /….... / 20…. 

    
1  Ν. 3404/2005, άρθρο 15 (ΦΕΚ 260/Α), όπως   
    τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 57 του  

   Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) 

   Ν. 4218/2013, άρθρο Έκτο παρ.10 (ΦΕΚ 268/Α) 
   Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β) 

   Υ.Α.92983/Ζ1/11-6-15 (ΦΕΚ.1329/Β)   
   Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 (ΦΕΚ 1758/Β)  

   παρ.1 και 2 

2  Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που είναι κάτοχος 
  Πτυχίου από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,  υποχρεούται να 

  καταθέσει Βεβαίωση Ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ  

ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 
 
 
 

Σας υποβάλλω, συνημμένα αντίγραφο πτυχίου2 ή 

πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών2 

του Τμήματος …………………………………………………………........................ 

 …………………………………………………………………..………………………….……....... 

της Σχολής …………………………………..……………………………………............... 

 
 …………………………………………………………………..………………………………........ 

του Ιδρύματος …………………….............................................................. 

 ……………………………………………………………..…………………………………… 

και δηλώνω ότι, επιθυμώ να συμμετάσχω στις Κατατακτήριες 

Εξετάσεις για την επιλογή του ακαδημαϊκού έτους          

2021 -2022. 

 

                                  Ο/Η αιτών/ούσα 

 
 

     ……………………………………………… 
 

                      ( υ π ο γ ρ α φ ή )  


