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ΓΕΝΙΚΑ	

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 Οικονομία υγείας των ζώων 

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΖΤ0311	

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

3,5 3 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Θεωρητική	 διδασκαλία: Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας, εισαγωγή στην οικονομία ζωικής παραγωγής. 
Προσφορά και ζήτηση προϊόντων ζωικής προέλευσης, ελαστικότητα και νόσος. Αρχές θεωρίας παραγωγής, 
παραγωγικότητα και νόσος. Κόστος ζωικής παραγωγής, άμεσα και έμμεσα κόστη νόσου. Χρήση εργαλείων 
απόφασης στον έλεγχο της νόσου (μερικός προϋπολογισμός, ανάλυση κόστους-οφέλους και κόστους-
αποτελεσματικότητας, δενδροειδή μοντέλα στη λήψη διαγνωστικών και διαχειριστικών αποφάσεων). Ανάλυση 
επικινδυνότητας και χρήση εργαλείων απόφασης για τον έλεγχο της νόσου. Βασικές αρχές οικονομίας της 
ευζωίας των ζώων. 
Ασκήσεις: Προσφορά και ζήτηση προϊόντων ζωικής προέλευσης, διαχείριση κόστους και χρήση εργαλείων 
απόφασης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
- αναγνωρίζουν τις  βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας και τις ιδιαιτερότητες της ζωικής παραγωγής και πως 
αυτές επηρεάζουν την παραγωγή, το κόστος, την προσφορά και ζήτηση των αγροτικών προϊόντων.  
- χρησιμοποιούν τα εργαλεία απόφασης για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων/παρεμβάσεων στην ζωική 
παραγωγή. 
- χρησιμοποιούν τα εργαλεία απόφασης για τη λήψη της βέλτιστης διαγνωστικής, θεραπευτικής και 
διαχειριστικής απόφασης για τον έλεγχο των νόσων τόσο στα ζώα συντροφιάς όσο και στα παραγωγικά.  
- υπερασπίζονται τη σημασία της ευζωίας των ζώων στην ποιοτική και συνάμα οικονομική ζωική παραγωγή.	
Γενικές Ικανότητες 
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης και την 
εφαρμογή οικονομικών εργαλείων ανάλυσης τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία των ζώων. Στόχος 
του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αφομοιώσουν τη διδασκόμενη ύλη και να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους τόσο στον επαγγελματικό τους χώρο, στο πλαίσιο της μελέτης των προβλημάτων 
υγείας των ζώων. 
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Διαλέξεις 26 ώρες 
Μελέτη  23 ώρες 
Εργαστηριακή Άσκηση 26 ώρες  
Σύνολο 75	ώρες	

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά (Αγγλικά για φοιτητές ERASMUS). 
Μέθοδοι αξιολόγησης: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής & Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Βιβλία που δηλώνονται στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για την κάλυψη των διδακτικών 
αναγκών. 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιστημονικά περιοδικά στο σύστημα Impact Factor – Web of Science, που 
δημοσιεύσουν άρθρα σχετικά με τη οικονομία υγείας των ζώων. 

 
  


