
Τίτλος Μαθήματος Οικονομικά της εργασίας 

Κωδικός Μαθήματος AED390 

Τύπος μαθήματος Επιλογής 

Επίπεδο Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

4ο Έτος / 7ο ή 8ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Να κατανοήσει ο φοιτητής την αγορά εργασίας και τα διάφορα 
ζητήματα που συνδέονται με τα οικονομικά της εργασίας. Θα 
παρουσιαστεί μια ανάλυση της ζήτησης και της προσφοράς 
εργασίας, όπως επίσης των παραγόντων που επηρεάζουν την 
αγορά εργασίας. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν τον ρόλο των 
εργατικών συνδικάτων στην αγορά εργασίας και την επίδραση της 
κοινωνικής πολιτικής στους μισθούς και στην προσφορά εργασίας. 
Θα αναλυθεί επίσης η σημασία της επένδυσης στον ανθρώπινο 
κεφάλαιο.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται 

να είναι σε θέση να: 

 Εξηγούν τη σημασία της εργασίας στην οικονομία και να 

κατανοούν τον μικροοικονομικό αντίκτυπο της. 

 Αναλύουν τους παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τη 

συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. 

 Εξηγούν τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και τις 

επιδράσεις της στην προσφορά εργασίας. 

 Συζητούν και να κατανοούν τη ζήτηση εργασίας και τους 

προσδιοριστικούς της παράγοντες. 

 Εξηγούν πώς καθορίζονται οι μισθοί και πώς συσχετίζονται 

με τον πληθωρισμό. 

 Διερευνούν τον ρόλο των εργατικών συνδικάτων στην 

αγορά εργασίας και την επιρροή τους στους μισθούς.  

 Αναλύουν την ανεργία όπως επίσης τον οικονομικό και 

κοινωνικό της αντίκτυπο. 

 



Προαπαιτούμενα AED100, AED115 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Εργασία και η οικονομία: Πρόσφατη ιστορία της οικονομικής της 
εργασίας. 
 
Εργατικό δυναμικό και η οικονομία: αγορές εργασίας και η 
οικονομία, το κόστος εργασίας, ανεργία. 
 
Εργασία και μικροοικονομική: η θεωρία των μισθών, ζήτηση 
εργασίας, νεοκλασική θεωρία μισθών, η γενική φύση της 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας, το οριακό προϊόν της εργασίας, 
η ελαστικότητα της ζήτησης εργασίας, προσφορά εργασίας, ο 
μισθός και οι ώρες εργασίας, Αντιστοιχία ή Καμπύλη προσφοράς 
με αρνητική κλίση (Respective Or the Backward Bending Supply 
Segment), η ελαστικότητα της προσφοράς εργασίας, η ποιότητα 
της προσφοράς εργασίας, ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 
Καθορισμός μισθών και η δομή της αγοράς: καθορισμός μισθών 
σε αγορές με τέλειο ανταγωνισμό, σε αγορές με ατελή 
ανταγωνισμό, μονοπώλιο και κατώτατος μισθός. 
 
Εργατικά συνδικάτα και καθορισμός μισθών: τα εργατικά 
συνδικάτα και οι στόχοι τους, συλλογικές διαπραγματεύσεις και 
καθορισμός μισθών, η επίδραση των εργατικών συνδικάτων στους 
μισθούς. 
 
Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου: επένδυση στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, ατομική επένδυση, εταιρική επένδυση και δημόσια 
επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 
Δομές της αγοράς εργασίας, κατατμημένες αγορές εργασίας και 
ένδεια, η επίδραση των θεωριών περί της δομής της αγοράς 
εργασίας στις πολιτικές. 
 
Η οικονομία της διάκρισης: φυλετική, έμφυλη, εισοδηματικές 
ανισότητες, θεωρίες διάκρισης 
 
Εργασία και μακροοικονομική: ανεργία, έννοια και μέτρηση, αίτια 
και αντιμετώπιση μέσω πολιτικών, το φυσικό ποσοστό ανεργίας, η 
θεωρία της δομικής ανεργίας. 
 
Έννοια και μέτρηση του πληθωρισμού, αίτια και αντιμετώπιση 
μέσω πολιτικών, πληθωρισμός πλεονάζουσας ζήτησης, 
πληθωρισμός κόστους, καμπύλη Phillips, στασιμοπληθωρισμός, η 
ανατομία του στασιμοπληθωρισμού. 
 



Η εξέλιξη των εργατικών συνδικάτων (αμερικανικά συνδικάτα). 
Οι βιομηχανικές σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, η φύση ενός 
συστήματος βιομηχανικών σχέσεων, μισθοί. Πρόσθετες απολαβές, 
ανεργία και διασφάλιση εργασίας, εργασιακές συνθήκες, 
διασφαλίσεις των εργατικών συνδικάτων, ρήτρα υποχρεωτικής 
συνδικαλιστικής ένταξης (Union Shop), το μέλλον των 
βιομηχανικών σχέσεων.  
 
Εργασιακές και δημόσιες πολιτικές, κατώτατοι μισθοί, εισοδηματική 
ασφάλεια, υγεία και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση, επίδομα 
ανεργίας, πολιτικές εργασιακής κατάρτισης, επανεκπαίδευση των 
τεχνολογικά ανέργων, εργασιακή κατάρτιση στον δημόσιο τομέα.  
 
Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονα ζητήματα που αφορούν στο 
αντικείμενο του μαθήματος.  
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία George J. Borja, “Τα Οικονομικά της Εργασίας’’, Εκδόσεις Κριτική. 
Τελευταία έκδοση. 

Ehrenberg Ronald, Smith Robert. Οικονομικά της Εργασίας: 
Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική. 
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. Τελευταία 
έκδοση. 

George Borjas: Labour Economics, McGraw Hill. Latest edition. 

Ehrenberg/Smith: Modern Labor Economics - Theory and Public 
Policy, Harper Collins, latest edition. 

Bellante & Jackson: Labour Economics: Choice In Labour Markets, 
McGraw Hill, latest edition. 

Freeman, R.B.: Labour Economics, Prentice Hall. Latest edition. 

Fleischer & Kniesher: Labour Economics: Theory, Evidence and 
Policy, Prentice Hall, latest edition. 

Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


