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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Το βιβλίο «To Management στον Αγροτικό Τομέα» απευ-
θύνεται κυρίως στους φοιτητές που σπουδάζουν Αγροτική 
Οικονομία, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, καθώς 
επίσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται με τη 
διαχείριση και τη διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την άποψη ότι ένα βιβλίο που διαβάζεται 
ευχάριστα και είναι κατανοητό βοηθάει στη μάθηση, το 
βιβλίο αυτό δομήθηκε με τον ανάλογο τρόπο. Συγκεκριμένα: 
Χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η μια ενότητα περιλαμ-
βάνει το Γενικό Management, το management δηλαδή των 
επιχειρήσεων εκτός Αγροτικού Τομέα, και η δεύτερη 
ενότητα ασχολείται με το management στον Αγροτικό Τομέα. 

Ο σκοπός του βιβλίου είναι: οι προπτυχιακοί φοιτητές 
της Αγροτικής Οικονομίας να εξοικειωθούν με την επιστήμη 
του management και κυρίως του Αγροτικού και να 
κατανοήσουν την αναγκαιότητά του στον αγροτικό χώρο. 
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η πρώτη ενότητα -το 
Γενικό Management- πιστεύω και ελπίζω να αποτελέσει 
αφορμή και κίνητρο για περαιτέρω ενασχόλησή τους με το 
αντικείμενο, ανατρέχοντας στην πλούσια βιβλιογραφία. Η 
δεύτερη ενότητα -το Αγροτικό Management- τους δίνει την 
ευκαιρία να προσπαθήσουν να το εισαγάγουν στον Αγροτικό 
Τομέα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν βαθιά γνώση 
αυτού. 

Η όλη προσπάθεια του βιβλίου, εστιάζεται σε μια 
διαδικασία δομής της σκέψης, για να είναι σε θέση ο 
αναγνώστης να ερμηνεύει σωστά πολιτικές και επιχειρη-
ματικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στον αγροτικό 
τομέα. 

Η πρώτη ενότητα -Γενικό Management- περιλαμβάνει 
τρία μέρη με έξι κεφάλαια, τα οποία εισάγουν τον φοιτητή 
στην επιστήμη του management. Η ιστορική εξέλιξη της 
επιστήμης του management, η ανάγκη για τη δημιουργία 
ενός κορμού γνώσης του επιστημονικού αυτού πεδίου, οι 
διάφοροι ορισμοί που δόθηκαν, διευκολύνουν την 
κατανόηση των διαδικασιών του management και των 
στοιχείων του. 

Η σύντομη παράθεση του μοντέλου «Management 
Ολικής Ποιότητας» κεντρίζει το ενδιαφέρον των φοιτητών για 
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την εφαρμογή του management στις επιχειρήσεις και 
αναδεικνύει τον βασικότερο παράγοντα που είναι το «κλειδί» 
για την επιτυχία τους, δηλαδή το «ανθρώπινο δυναμικό». 

Στο Management Ανθρώπινου Δυναμικού αφιερώνο-
νται τρία σύντομα κεφάλαια από τα οποία προκύπτει η 
σπουδαιότητά του και ο χειρισμός του από τις επιχειρήσεις. 
Τέλος, η πρώτη ενότητα κλείνει με σύντομη αναφορά στον 
manager, τον άνθρωπο δηλαδή που θεωρείται υπεύθυνος 
για την επιτυχία ή αποτυχία των στόχων της επιχείρησης. 

Η αναφορά στο «ανθρώπινο δυναμικό» και στον 
«manager» έχει σκοπό να τονίσει τη σημασία του παράγοντα 
«άνθρωπος» και στον αγροτικό τομέα, καθώς θεωρείται και 
εδώ το «κλειδί» για την ανάπτυξή του. 

Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με το management 
στον αγροτικό τομέα και περιλαμβάνει δύο μέρη με οκτώ 
κεφάλαια. 

Αρχικά δίνονται οι διάφοροι ορισμοί του Αγροτικού 
Management με την ανάλυσή τους. Ακολουθούν οι ορισμοί 
της Αγροτικής Εκμετάλλευσης που είναι το αντικείμενο του 
management. Η κατανόηση των ορισμών του management 
μέσα από την ανάλυσή τους και η γνώση του αντικειμένου 
του, δηλαδή της αγροτικής εκμετάλλευσης, διευκολύνουν 
την εισαγωγή και εφαρμογή της επιστήμης αυτής στον 
αγροτικό τομέα. 

Η παράθεση της διαδικασίας και των στοιχείων του 
αγροτικού management γίνεται για την κατανόησή του και 
κυρίως για την αναγκαιότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

 Βοηθητικά επιχειρείται ολοκλήρωση της εικόνας του 
πεδίου του management με την ανάλυση του περιβάλλοντος 
(εσωτερικού και εξωτερικού) στο οποίο λειτουργεί και 
παράγει η αγροτική εκμετάλλευση. 

Ακολουθεί συζήτηση για τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων από τον αγρότη με τα απαραίτητα βοηθητικά δεδομένα.  

Αν και η αγροτική εκμετάλλευση αποτελεί ενιαίο 
σύνολο στο οποίο εφαρμόζεται το management, η αναφορά 
στη διαχείριση του κάθε συντελεστού παραγωγής, φέρνει 
τον φοιτητή πιο κοντά στα προβλήματα του γεωργού και 
κυρίως στην πολυπλοκότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης. 

Παραδείγματα από την πράξη όπως προέκυψαν από 
πρωτογενή έρευνα για διάφορους τύπους αγροτικών εκμε-
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ταλλεύσεων, αποδεικνύουν την αναγκαιότητα εφαρμογής 
του Management στον αγροτικό τομέα. 

Τέλος, παρατίθενται τεχνικές και μέθοδοι ως εργαλεία 
του management στον αγροτικό τομέα, τα οποία πιστεύουμε 
ότι θα βοηθήσουν στην λήψη και υλοποίηση των διαφόρων 
αποφάσεων, «στρατηγικής» και «δράσης». 
 


