
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Νομοθετική κατοχύρωση 

Δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Επαγγελματικές οργανώσεις 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32 Αθήνα 

τηλ.: 210 5202250, fax: 210 5229167 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.oe-e.gr 

Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας 

Π λ α τ ε ί α Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα - τηλ.: 210 8814922 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.omed.gr 

Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα - τηλ.: 210 8203303-304 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.de.aueb.gr/ 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών / 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 

Πεσμαζόγλου 8, 105 09 Αθήνα - τηλ. 210 3223187, 210 3311185 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.econ.uoa.gr/UA/content/gr/Root.aspx 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 

Μ . Κ α ρ α ο λ ή κ α ι Α. Δ η μ η τ ρ ί ο υ 80, 185 34 Π ε ι ρ α ι ά ς - τηλ.: 210 4142000 

Ηλεκτρονική δ/νση: 

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/oikon_epist_index.html 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 

Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 541 24 θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 

τηλ.: 2310 995254, 2310 995255 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.auth.gr/econ 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (θεσσαλονίκη) 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 

Εγνατία 156, Τ . θ . 1591, 540 06 θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η - τηλ.: 2310 891211 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.uom.gr/index.php?tmima=3&categorymenu=2 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 265 00 Π ά τ ρ α - τηλ.: 2610 969961-2 

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή δ/νση: 

http://www.upatras.gr/education/departments/econ.php?lang=el 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο - τ η λ . : 2831 077405/6 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.soc.uoc.gr/econ/index.php 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών - Τ . θ . 1186, 451 10 Ιωάννινα 

τηλ.: 26510 97497-8 - Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.econ.uoi.gr 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 

Αργοναυτών κ α ι Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος - τηλ.: 24210 74771 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.econ.uth.gr 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη) 

Τ μ ή μ α Οικονομικών Επιστημών 

Ερυθρού Σταύρου 28 και Καρυωτάκη, 221 00 Τ ρ ί π ο λ η 

τηλ.: 2710 230128, 2710 230135 - 6 - Ηλεκτρονική δ/νση: http://econ.uop.gr/~econ/ 

Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τ μ ή μ α Διοίκησης & Διαχείρισης Έ ρ γ ω ν 

411 10 Λ ά ρ ι σ α - τ η λ . : 2410 684237 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.teilar.gr/schools/sdo/project_management/index.el.php3 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

Ν. Ηράκλειο Αττικής, 141 21 

τηλ.: 210 2896700 - Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.aspete.gr 

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

European Association of Law and Economics 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.eale.org 

The Society of Labor Economists 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://client.norc.org/jole/SOLEweb/sole.htm 

Journal of Labor Economics Electronic Edition 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.journals.uchicago.edu/JOLE 

American Economic Association 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.aeaweb.org 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) 

Παρασίου 1 & Αχαρνών 99, Τ.Κ. 104 40 Αθήνα 

Τηλ.: + 3 0 210-8233669, Fax: + 3 0 210-8233772 

E-mail: info@ekep.gr, URL: http://www.ekep.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Labor and Labor’s Relations Economist 

Ο/Η Οικονομολόγος της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων 

μελετά και ερμψεύει οικονομικά δεδομένα 

στον τομέα της εργασίας και τζον εργασιακών σχέσεων. 
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ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο/Η Οικονομολόγος της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων απα

σχολείται ως ερευνητής/-τρια ή σύμβουλος σε εργασιακά θέματα. Εκπονεί 

μελέτες σχετικά με τις οικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις εξελίξεις 

στην αγορά εργασίας, όπως μεταβολές στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 

τους μισθούς, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, την απασχόληση και την 

ανεργία, προβαίνει σε βραχυχρόνιες ή μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις σχετικά 

με τις πιθανές εξελίξεις των παραπάνω μεταβλητών και προτείνει τη λήψη 

των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργα

σίας. Διεξάγει έρευνες και οικονομικές αναλύσεις που αφορούν στην 

οικονομική της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Παρακολουθεί και 

ερμηνεύει τις εξελίξεις σε μια ποικιλία θεμάτων της αγοράς εργασίας, όπως 

τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, της απασχόλησης και της ανεργίας, 

από πλευράς ηλικίας, φΰλου και μορφωτικού επιπέδου, τα επιδόματα 

ανεργίας, τις συνθήκες εργασίας και τα εργατικά ατυχήματα. 

Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργατικές και εργοδοτικές 

οργανώσεις και λειτουργεί ως μεσολαβητής - διαιτητής στην επίλυση συλ

λογικών διαφορών εργασίας, μεταξύ εργατικών και εργοδοτικών οργα

νώσεων. Τέλος, παρέχει τις υπηρεσίες του στα αρμόδια υπουργεία, προκει

μένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κατάλληλης κυβερνητικής 

πολιτικής για την αντιμετώπιση των διαφόρων εργασιακών ζητημάτων. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Οικονομολόγος της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων, επειδή 

συχνά χρειάζεται να συντονίζει συζητήσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικής 

επαγγελματικής ιεραρχίας, πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες επικοινωνιακές 

ικανότητες και να μπορεί να μεταδίδει με σαφήνεια και απλότητα τα απο

τελέσματα περίπλοκων αναλύσεων. Απαραίτητη στην εργασία του είναι η 

μαθηματική και υπολογιστική σκέψη, καθώς και η ικανότητα ανάλυσης και 

σύνθεσης πληροφοριών, για να πραγματοποιεί, αφενός συνθέτες οικονο

μικές αναλύσεις και αφετέρου, συνδυάζοντας τις ποικίλες πληροφορίες, να 

καταλήγει σε ορθά συμπεράσματα και αποφάσεις. Παράλληλα, πρέπει να 

διαθέτει γνώσεις οικονομικών πρακτικών, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομέ

νων. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει, είναι η αντικειμενι

κότητα, που του επιτρέπει να καταλήγει ανεπηρέαστος σε ορθολογικά συμπε

ράσματα και να κάνει τις κατάλληλες προτάσεις . 

Ο Οικονομολόγος της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων χρειάζεται να 

διαθέτει δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και 

κριτική συνδυαστική ικανότητα, ώστε να μπορεί να εκτιμά τις συνθήκες, να 

προβλέπει, να ιεραρχεί και να αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις, επιλέγοντας 

την πιο κατάλληλη. Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να συνδυάζονται με την 

ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι Οικονομολόγοι της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων εργάζονται σε 

σύγχρονο περιβάλλον γραφείου. Χρειάζεται ωστόσο να πραγματοποιούν εκτός 

γραφείου επισκέψεις και να ταξιδεύουν συχνά για να συναντούν και να ενημε

ρώνουν πελάτες. Επίσης, χρειάζεται να έρχονται σε επαφή με διαφορετικές ομά

δες ακροατηρίου, για να μεταφέρουν τα ευρήματα των ερευνών και τα πορί

σματα τους. Εργάζονται κυρίως ατομικά για την πραγματοποίηση των οικονο

μικών τους αναλύσεων, χωρίς να αποκλείεται η ομαδική εργασία. 

Επειδή οι Οικονομολόγοι της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων συ

νεργάζονται στενά με τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, έχουν να αντιμετωπίσουν 

αυξημένες απαιτήσεις ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών 

που παρέχουν, αφοΰ αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για σημαντικές οικονομικές 

αποφάσεις από την πλευρά της επιχείρησης, γεγονός που αναγκάζει τους ειδικούς 

να εργάζονται κάτω από συνθήκες άγχους και πίεσης. Συχνά χρειάζεται να εργα

στούν παραπάνω από το καθορισμένο ωράριο, για να προλάβουν να ετοιμάσουν τη 

δουλειά τους μέσα σε ορισμένες προθεσμίες. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι Οικονομολόγοι της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων είναι κυρίως 

απόφοιτοι των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

και του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, των Τμημάτων Οικονομικών 

Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, του Εθνικού Καπο-

διστριακοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, των Α.Ε.Ι. Πάτρας, Κρήτης (Ρέθυμνο), 

Ιωαννίνων, Θεσσαλίας (Βόλος), Μακεδονίας (θεσσαλονίκη), Πελοποννήσου 

(Τρίπολη) καθώς και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. 

Η εξειδίκευση του Οικονομολόγου στην Οικονομική της Εργασίας και των 

Εργασιακών Σχέσεων αποκτάται σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα 

μας και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές 

στην Ελλάδα, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική θεωρία και 

Πολιτική, καθώς επίσης και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Οικονομικές 

Επιστήμες. Το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση με 

κατεύθυνση στα Οικονομικά της Εργασίας. 

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο, αφοΰ ο Οικονο

μολόγος της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων οφείλει να ενημερώνεται 

για τις διεθνείς οικονομικές και εργασιακές εξελίξεις. Η γνώση χρήσης ηλεκτρο

νικών υπολογιστών είναι αναγκαία, ενώ πολΰ συχνά μπορεί να απαιτηθεί και η 

γνώση συγκεκριμένων προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί για την παρακο

λούθηση ειδικών οικονομικών στοιχείων και φαινομένων. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Οι Οικονομολόγοι της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέσεων εργάζονται 

ως στελέχη στον οικονομικό τομέα διαφόρων φορέων, δημόσιων και ιδιω

τικών, οργανισμών, επιχειρήσεων, εταιρειών, τραπεζών, ιδρυμάτων, κέντρων 

ερευνών κ.ά. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανοίξουν ιδιωτικό γραφείο πα

ροχής οικονομικών υπηρεσιών. Εφόσον επιθυμούν να εργαστούν ως ελεύ

θεροι επαγγελματίες, απαιτείται άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο. 

Τέλος, μπορούν να γίνουν καθηγητές Ενιαίων Λυκείων και Τ.Ε.Ε., μετά 

την αποφοίτηση από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (ΑΣ.ΠΑΙΤ.Ε.). 

Η ειδικότητα του Οικονομολόγου της Εργασίας και των Εργασιακών Σχέ

σεων, που αποτελεί εξειδίκευση στο επάγγελμα του Οικονομολόγου, έχει 

ιδιαίτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι αμοιβές του οικονομολόγου είναι 

ανάλογες με τη θέση που κατέχει και την εμπειρία του στο επάγγελμα και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν αρκετά υψηλά. 


