
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 3223187, 210 3311185 

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

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

Μ. Καραολη και Α. Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς 

τηλ.: 210 4142000 

Ηλεκτρονική δ/νση: 

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/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 

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 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

265 00 Πάτρα 

τηλ.: 2610 969961-2 

Ηλεκτρονική δ/νση: 

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

τηλ.: 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 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη) 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Ερυθρού Σταύρου 28 και Καρυωτάκη, 221 00 Τρίπολη 

τηλ.: 2710 230128, 2710 230135-6 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://econ.uop.gr/'econ/ 

Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων 

411 10 Λάρισα 

τηλ.: 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 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) 
Παρασίου 1 & Αχαρνών 99, Τ.Κ. 104 40 Αθήνα 

Τηλ.: + 3 0 210-8233669, Fax: +30 210-8233772 
E-mail: info@ekep.gr, URL: http://www.ekep.gr 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Project Manager 

Ο/Η Οικονομολόγος Διαχείρισης Έργαν είναι νηεύθννος/η 

για τη διαχείριση και την οικονομική παρακολούθηση 

ενός ή περισσότερων έργων. 
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ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα κΰρια καθήκοντα του/της Οικονομολόγου Διαχείρισης Έργων είναι η 

ανάπτυξη της στρατηγικής, στην οποία βασίζεται η υλοποίηση ενός έργου και η 

τακτική οικονομική παρακολούθηση του. Μέσα στο πλαίσιο καθορισμού του 

έργου, παρουσιάζει στην εταιρεία, που το έχει αναλάβει, τον στόχο και τα 

επιμέρους στάδια υλοποίησης του. Ερευνά όλα τα οικονομικά στοιχεία που 

αφορούν στο έργο, δηλαδή τα αναμενόμενα οφέλη, τα έξοδα και τους παρά

γοντες ρίσκου. Επίσης, εξετάζει τις απαιτήσεις του έργου, τόσο σε επίπεδο 

ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Θέτει το 

χρονοδιάγραμμα για τα ενδιάμεσα αλλά και για το τελικό παραδοτέο. 

Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας που έχει αναλάβει το έργο, 

την οργάνωση και ενημέρωση της. Έρχεται σε επικοινωνία με πελάτες, πω

λητές, προσωπικό από άλλα τμήματα της επιχείρησης, αλλά και με 

προμηθευτές και κατασκευαστές, για την κοστολόγηση και τη λήψη σχετικών 

με το έργο αποφάσεων. Επίσης, έχει την επιμέλεια για την ολοκλήρωση των 

σχετικών παραδοτέων, φροντίζει για την επίλυση προβλημάτων οικονομικής η 

διοικητικής φύσεως, τα οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, 

διαχειρίζεται τις τυχόν αλλαγές που απορρέουν από τα προβλήματα αυτά και 

συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό του έργου. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και 

ειδικά λογισμικά πακέτα διαχείρισης έργων. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Οικονομολόγος Διαχείρισης Έργων πρέπει να έχει οργανωτική ικανό

τητα και να μπορεί να ιεραρχεί τις αρμοδιότητες του. Χρειάζεται να είναι 

ικανός στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων, καθώς και να 

έχει ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα, για να μπορεί να εκτιμά τις συνθήκες, 

να προβλέπει, να ιεραρχεί και να αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις. Η 

επαγωγική σκέψη χρειάζεται για να συνδυάζει πληροφορίες και να 

καταλήγει σε ορθά συμπεράσματα. Χρειάζεται επίσης να είναι ακριβής και 

συνεπής, στην παρουσίαση κατάλληλων και αξιόπιστων προτάσεων για τη 

διαχείριση των έργων. Γι’ αυτό, εξίσου απαραίτητη είναι η ευχέρεια στο γρα

πτό και τον προφορικό λόγο. 

Πρέπει να έχει μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, για να πραγματοποιεί 

συνθέτες οικονομικές αναλύσεις. Πρέπει, επίσης, να διαθέτει επικοινωνιακές 

δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα προκειμένου να συνεργάζεται αποτελεσματικά. 

Για να συντονίζει με επιτυχία την ομάδα που έχει αναλάβει την υλοποίηση του 

έργου, θα πρέπει να διαθέτει ηγετικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης 

συγκρούσεων. Απαραίτητη είναι η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η 

ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες χρονικής πίεσης και άγχους. Πρέπει επίσης να 

έχει άνεση στον προφορικό λόγο, για να μπορεί να μεταδίδει με σαφήνεια και 

απλότητα τον στόχο και τις οδηγίες για την υλοποίηση του έργου. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι Οικονομολόγοι Διαχείρισης Έργων εργάζονται σε 

σύγχρονο περιβάλλον γραφείου. Χρειάζεται ωστόσο να 

πραγματοποιούν εκτός γραφείου επισκέψεις και να 

ταξιδεύουν συχνά, για να συναντούν και να ενημε

ρώνουν πελάτες, αλλά και να παρακολουθούν την 

πρόοδο του έργου που έχουν αναλάβει. Φυσικά εργά

ζονται και ατομικά, όταν οργανώνουν το πλάνο 

εργασίας τους και μελετούν τα δεδομένα, προκειμένου 

να καταλήξουν σε αποφάσεις. 

Επειδή συνεργάζονται στενά με τη διοίκηση των επι

χειρήσεων, έχουν αυξημένες ευθύνες για την παρου

σίαση σοβαρών και αξιόπιστων πληροφοριών, καθώς 

αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για σημαντικές οικονομικές αποφάσεις από την 

πλευρά της επιχείρησης. Συχνά χρειάζεται να εργαστούν παραπάνω από το 

καθορισμένο ωράριο τους, για να προλάβουν να ετοιμάσουν τη δουλειά τους μέσα 

σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Επειδή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι το κΰριο 

εργαλείο της δουλειάς τους, η πολύωρη χρήση του μπορεί να προκαλέσει κού

ραση στα μάτια και στα χέρια. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι Οικονομολόγοι Διαχείρισης Έργων είναι κυρίως απόφοιτοι των Τμημάτων 

Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Οικονομικού Πα

νεπιστημίου της Αθήνας, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών του Αριστο

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Καποδιστριακοΰ Πανεπι

στημίου Αθηνών, των Α.Ε.Ι. Πάτρας, Κρήτης (Ρέθυμνο), Ιωαννίνων, Θεσσα

λίας (Βόλος), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πελοποννήσου (Τρίπολη) καθώς 

και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οι

κονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Μετά το πέρας των βασικών τους 

σπουδών μπορούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στο αντικείμενο, με μεταπτυ

χιακές σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Τις γνώσεις του πρέπει να τις ανανεώνει συνεχώς, παρακολουθώντας τις 

εξελίξεις που διαμορφώνουν την αγορά, εγχώρια και διεθνή. Η γνώση ξένων 

γλωσσών αποτελεί απαραίτητο εφόδιο. Επίσης, αναγκαία είναι η καλή γνώση 

της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα η γνώση συγκεκριμένων 

προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί για την παρακολούθηση και επεξεργα

σία οικονομικών παραμέτρων και στοιχείων. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Το επάγγελμα του Οικονομολόγου της Διαχείρισης Έργων, που αποτελεί 

εξειδίκευση του επαγγέλματος του Οικονομολόγου, έχει θετικές προοπτικές 

απορρόφησης στην αγορά εργασίας. 

Οι Οικονομολόγοι Διαχείρισης Έργων αποτελούν πηγή για τη στελέχωση 

των οικονομικών, αλλά και άλλων τμημάτων διαφόρων φορέων, δημόσιων και 

ιδιωτικών, οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, ιδρυμάτων, εταιρειών και 

κέντρων ερευνών. Αν επιθυμούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 

απαιτείται άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 

Τέλος, μπορούν να εργαστούν στην εκπαίδευση, ως καθηγητές Ενιαίων 

Λυκείων και Τ.Ε.Ε., μετά την αποφοίτηση από την Ανώτατη Σχολή Παιδα

γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΛΣ.ΠΑΙ.ΤΈ). 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Νομοθετική κατοχύρωση 

Δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 


