Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32 Αθήνα - τηλ.: 210 5202250, fax: 210 5229167
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.oe-e.gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 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 /
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πεσμαζόγλου 8, 105 09 Αθήνα - τηλ.: 210 322 3187, 210 331 1185
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.econ.uoa.gr/UA/content/gr/Root.aspx

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ερυθρού Σταύρου 28 και Καρυωτάκη, 221 00 Τρίπολη - τηλ.: 2710-230128, 230135-6
Ηλεκτρονική δ/νση: http://econ.uop.gr/'econ/
Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων
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 - τ η λ . : 210 2896700
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.aspete.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Μ. Καραολη και Α. Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς - τηλ.: 210 4142000
Ηλεκτρονική δ/νση:
http://www.unipi.gr/akadjmhrn/oikon_epist/oikon_epist_index.html
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 995254, 2310 995255
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.auth.gr/econ

Association for Investment Management and Research
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.aimr.com

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη - τηλ.: 2310 891211
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.uom.gr/index.php?tmima-3&categorymenu-2

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.)
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.esc.eu.int/pages/intro_el.htm

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 265 00 Πάτρα - τηλ.: 2610 969961-2
Ηλεκτρονική δ/νση:
http://www.upatras.gr/education/departments/econ.phpPlang-el
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 00 Ρέθυμνο - τηλ.: 2831 077405/6
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.soc.uoc.gr/econ/index.php
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τ.Θ. 1186, 451 10 Ιωάννινα - τ η λ . : 26510 97497-8
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.econ.uoi.gr
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος - τηλ.: 24210 74771
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.econ.uth.gr

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.eede.gr

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.iobe.gr
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.oecd.org

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
Financial Analyst

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

Εργο του/της ΟικονομικούΙής Αναλυτή/τριας είναι η έρευνα
τχύν στοιχείων της οικονομικής αγοράς, η επεξεργασία και
n παρουσίαση τους στους ενδιαψερόμενους.

ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κΰρια δραστηριότητα του/της Οικονομικοΰ/ής Αναλυτή/τριας είναι η ανά
λυση οικονομικών και λογιστικών πληροφοριών και η πραγματοποίηση
μελετών της αγοράς, με σκοπό την πρόβλεψη των οικονομικών εξελίξεων για
τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων εκ μέρους της εταιρίας στην οποία
εργάζεται. Επίσης, ασχολείται με την επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων
για την αξιολόγηση και διαχείριση οικονομικών κίνδυνων και την κοστολό
γηση, την εκτίμηση της αξίας και της σημαντικότητας ή ποιότητας εταιριών
ή προσώπων.
Στα καθήκοντα του ανήκει η παρουσίαση των στοιχείων και αποτελε
σμάτων των αναλύσεων του στη διοίκηση, τους πελάτες, τους πιθανούς επεν
δυτές ή άλλους ενδιαφερόμενους, η παροχή συμβουλών και η σύνταξη
αντίστοιχων εκθέσεων, συστάσεων και αναφορών.
Ο Οικονομικός Αναλυτής χρησιμοποιεί ειδικά στατιστικά και οικονομικά
λογισμικά πακέτα, για την εκπόνηση στατιστικών δελτίων και τη διατήρηση των
σχετικών αρχείων. Συχνά επικοινωνεί και συνεργάζεται με άτομα εντός και εκτός
της επιχείρησης και την εκπροσωπεί σε πελάτες και σε δημόσιες υπηρεσίες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Οικονομικός Αναλυτής εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου.
Χρειάζεται, ωστόσο, να πραγματοποιεί εκτός γραφείου επισκέψεις και να
ταξιδεύει συχνά για να συναντά και να ενημερώνει πελάτες ή να επισκέπτεται
παραρτήματα της εταιρείας στην οποία εργάζεται. Ο Οικονομικός Αναλυτής ερ
γάζεται κυρίως ατομικά για την πραγματοποίηση των οικονομικών του μελετών
και αναλύσεων, χωρίς να αποκλείεται και η ομαδική εργασία.

Ο Οικονομικός Αναλυτής εργάζεται στην Οικονομική Διεύθυνση υπη
ρεσιών του δημόσιου τομέα ή εταιρείας του ιδιωτικού τομέα, σε τράπεζες,
χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβουλών
επιχειρήσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οικονομοτεχνικά γρα
φεία, κατασκευαστικές εταιρείες κ.λπ. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ελεύ
θερος επαγγελματίας.

Οι Οικονομικοί Αναλυτές συνεργάζονται στενά με τις διοικήσεις των επι
χειρήσεων και έχουν αυξημένες ευθύνες όσον αφορά την ακρίβεια και αξιο
πιστία των πληροφοριών που τους μεταφέρουν, καθώς αυτές αποτελούν τη
βάση για σημαντικές οικονομικές αποφάσεις από την πλευρά της επιχείρησης.
Συχνά χρειάζεται να εργάζονται και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, για να
προλάβουν να ετοιμάσουν τη δουλειά τους μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες.
Τέλος, κάνουν πολύωρη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφοΰ αποτελεί
βασικό εργαλείο της δουλειάς τους.

Οι προοπτικές απασχόλησης φαίνονται θετικές με ανοδική πορεία, επειδή
αυξάνεται η ανάγκη για Οικονομικούς Αναλυτές και ιδιαίτερα γνώστες της
διεθνούς οικονομικής αγοράς. Στις θετικές προοπτικές απασχόλησης για
τους Οικονομικούς Αναλυτές συμβάλλουν οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις,
όπως το διεθνές εμπόριο και η ελεύθερη διακίνηση χρημάτων σε διεθνές
επίπεδο, καθώς και η ραγδαία εξέλιξη των αμοιβαίων κεφαλαίων μετά τη
δεκαετία του 1990.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Οικονομικός Αναλυτής πρέπει να διαθέτει μαθηματική και υπολογιστική
ικανότητα, καθώς και αναλυτική σκέψη για την πραγματοποίηση αναλύσεων σε
περίπλοκα θέματα, αλλά και ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο, για να
μεταδίδει με σαφήνεια και απλότητα τα αποτελέσματα των αναλύσεων του. Η
επαγωγική σκέψη χρειάζεται για να συνδυάζει ποικίλες πληροφορίες και να
καταλήγει σε ορθά συμπεράσματα. Χρειάζεται, επίσης, να είναι καλά
ενημερωμένος, για να είναι αξιόπιστες και αποδοτικές οι προτάσεις του. Ένα
πρόσθετο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ο Οικονομικός Αναλυτής είναι
η κριτική ικανότητα, που θα του επιτρέπει να εκτιμά τις συνθήκες, να προβλέπει,
να ιεραρχεί και να αξιολογεί εναλλακτικές δυνατότητες, επιλέγοντας την καταλ
ληλότερη. Η αντικειμενικότητα της κρίσης του, άλλωστε, τον βοηθάει να κα
ταλήγει ανεπηρέαστος σε ορθά συμπεράσματα. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει
επικοινωνιακές δεξιότητες, αφοΰ έρχεται σε επαφή με διαφορετικές ομάδες
ακροατηρίου, για να τους μεταφέρει τα πορίσματα από τις έρευνες του.
Απαραίτητες για την εργασία του είναι και οι δεξιότητες ανάληψης πρω
τοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι Οικονομικοί Αναλυτές είναι κυρίως απόφοιτοι των Τμημάτων Οικονομικής
Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς και του Οικονομικού Παν/μίου της Αθήνας, των
Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης,
του Εθνικού Καποδιστριακοΰ Παν/μίου Αθηνών, των Α.Ε.Ι. Πάτρας, Κρήτης (Ρέ
θυμνο), Ιωαννίνων, Θεσσαλίας (Βόλος), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πελοπον
νήσου (Τρίπολη) καθώς και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών του Οικονομικού Παν/μίου της Αθήνας.
Πολΰ σημαντική για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος είναι η συνεχής
ενημέρωση για τις εξελίξεις της οικονομικής και χρηματιστηριακής αγοράς
(εγχώριας και διεθνούς). Απαιτούνται σύγχρονες γνώσεις οικονομικών πρα
κτικών, τραπεζικών διαδικασιών, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων. Για
το λόγο αυτό είναι αναγκαία η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της
αγγλικής.
Απαραίτητη, βέβαια, είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που
αποτελεί βασικό εργαλείο του Οικονομικού Αναλυτή για την πραγματοποίηση
των οικονομικών του αναλύσεων.

Νομοθετική κατοχύρωση
Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που να κατοχυρώνει το επάγγελμα του
Οικονομικού Αναλυτή. Υπάρχει μόνο για την ειδικότητα του Αναλυτή Μετοχών
Κώδικας Δεοντολογίας από την Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών Με
τοχών και Αγοράς.
Επαγγελματικές οργανώσεις
Δεν υπάρχουν επαγγελματικές οργανώσεις που να εκπροσωπούν τους
Οικονομικούς Αναλυτές. Υπάρχει η Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών
Μετοχών και Αγοράς, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι Αναλυτές Μετοχών που
είναι πιστοποιημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και Αγοράς

(Ε.Ε.Π.Α.Μ.Α.)
Σοφοκλέους 10, 104 38 Αθήνα

τηλ.: 210 3366778-9
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.hacsa.gr

