
C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in GR

Occupation Description

Aρχισυντάκτης ειδήσεων Αποφασίζει ποια γεγονότα, πληροφορίες και ιστορίες θα 

συμπεριληφθούν στη μετάδοση των ειδήσεων και αναθέτει τη 

προετοιμασία σε μεμονωμένους συντάκτες. Καθορίζει τη διάρκεια κάθε 

είδησης.

Αγρονόμος Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες, γεωργικούς 

συνεταιρισμούς, παραγωγούς καλλιεργειών και άλλους στην 

καλλιέργεια τροφίμων. Μελετά καλλιέργειες και διεξάγει πειράματα για 

τη βελτίωση των αποδόσεων και της παραγωγής των αγροκτημάτων. 

Αγρότης Καλλιεργεί, κάνει συγκομιδή καλλιεργειών και οργώνει. Σε μεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις ασχολείται κυρίως με τη διαχείριση αυτών των 

δραστηριοτήτων. Εμπορεύεται με προμηθευτές γεωργικές πρώτες ύλες 

και πωλεί σε πελάτες τα γεωργικά προϊόντα.

Αεροναυπηγός μηχανικός Ασχολείται με τον σχεδιασμό τη κατασκευή και δοκιμή αεροσκαφών, 

πυραύλων και διαστημικών σκαφών. Μπορεί να πραγματοποιήσει 

βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για να αξιολογήσει την προσαρμογή 

των υλικών και του εξοπλισμού στο σχεδιασμό και την κατασκευή 

αεροσκαφών. Προτείνει βελτιώσεις στον εξοπλισμό και τις τεχνικές 

δοκιμών.

Αεροσυνοδός Προσφέρει προσωπικές υπηρεσίες για τη διατήρηση της ασφάλειας και 

της άνεσης των επιβατών αεροπορικής εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

πτήσης. Χαιρετά τους επιβάτες, ελέγχει εισιτήρια, εξηγεί τη χρήση 

εξοπλισμού ασφαλείας και σερβίρει φαγητό ή ποτό.

Αθλίατρος Διαγιγνώσκει, θεραπεύει και βοηθά στην πρόληψη τραυματισμών κατά 

τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικής προπόνησης και 

σωματικής άσκησης.

Αισθητικός Ασχολείται επαγγελματικά με το δέρμα, κάνει καθαρισμούς, καλλωπίζει 

και εφαρμόζει μακιγιάζ και άλλα καλλυντικά.

Ακοολόγος Αξιολογεί και αντιμετωπίζει προβλήμα ακοής και σχετικές διαταραχές. 

Συστήνει και συνταγογραφεί ακουστικά βαρηκοΐας και παρέχει 

εκπαίδευση ακοής. Μπορεί να κάνει έρευνα σχετικά με προβλήματα 

ακοής.

Ακτινολόγος Ασχολείται με τη διερεύνηση καταστάσεων ασθένειας μέσω 

ακτινογραφιών ή άλλων κυμάτων. Ασχολείται επίσης με τις 

ακτινολογικές μεθόδους που σχετίζονται με τη θεραπεία και την 

επεμβατική ακτινολογία.

Αλλεργιολόγος και 

Ανοσολόγος

Διαγιγνώσκει, θεραπεύει και βοηθά στην πρόληψη αλλεργικών 

ασθενειών και ασθενειών που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Αναισθησιολόγος Χορηγεί αναισθητικά πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από χειρουργική 

επέμβαση ή άλλες ιατρικές διαδικασίες.

Αναλογιστικός σύμβουλος Αξιολογεί στατιστικά στοιχεία για ασφαλιστικές εταιρείες, όπως 

θνησιμότητα, ατυχήματα, ασθένειες, αναπηρίες, πυρκαγιές, πλημμύρες 

κ.λπ. Υπολογίζει την πιθανότητα να συμβούν με τους πελάτες της 

ασφαλιστικής εταιρείας, τους οποίους η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει 

να αποζημιώσει και προτείνει διαφορετικούς τύπους ασφάλισης.
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Occupation Description

Αναλυτής ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο

Παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο και προτείνει λύσεις σε πιθανά συμβάντα. Είναι υπεύθυνη 

για τις σωστές πληροφορίες των υπευθύνων. 

Αναλυτής επενδύσεων Συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά σχέδια, 

καθορίζει τους χρηματοοικονομικούς πόρους για την υλοποίησή τους, 

αξιολογεί τις επενδύσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την 

απόδοση. Αναζητά ευκαιρίες επενδύσεων και υπολογίζει τυχόν ρίσκα 

επένδυσης.

Αναλυτής έρευνας αγοράς Εξετάζει και αξιολογεί την αγορά στον τομέα της εταιρείας για την οποία 

εργάζεται. Ο στόχος είναι να μάθει τι πιθανότητα έχουν αυτά τα 

προϊόντα να πωληθούν και πώς θα πρέπει να μοιάζει μια καμπάνια 

διαφήμισης για να προσεγγίσει τους πελάτες.Συλλέγει και αξιολογεί 

πληροφορίες σχετικά τιμές, ανάγκες και συμπεριφορά διαφόρων 

ομάδων πελατών.

Αναλυτής τροφίμων Κάνει τυποποιημένες δοκιμές σε τρόφιμα για τον προσδιορισμό των 

χημικών, φυσικών ή μικροβιολογικών χαρακτηριστικών των προϊόντων 

ώστε να είναι ασφαλή για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Ανθοπώλης Πωλεί λουλούδια και δημιουργεί μπουκέτα και στεφάνια ανάλογα με 

την περίσταση και τις απαιτήσεις των πελατών. Σχεδιάζει διακοσμήσεις 

λουλουδιών για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ανθρωπολόγος Εξετάζει, αξιολογεί και περιγράφει τη φυσική, υγεία, γλωσσική, 

πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική και οργανωτική ανάπτυξη 

της ανθρωπότητας σε διάφορους πολιτισμούς για να κατανοήσει το 

παρελθόν της ανθρωπότητας και να το χρησιμοποιήσει για να λύσει τα 

τρέχοντα προβλήματα. Δημιουργεί ερευνητικά έγγραφα για το σκοπό 

αυτό.

Αρθρογράφος Γράφει σε εφημερίδες, περιοδικά ή διαδικτυακά περιοδικά τις 

παρατηρήσεις του, τα σχόλιά του, τις ιδέες του. Μπορεί να γράφει σε 

μορφή δοκιμίων (σκέψη για ένα συγκεκριμένο θέμα και αξιολόγηση 

του), στηλών κλπ.

Αρτοποιός Αναμιγνύει συστατικά και ψήνει ψωμί, ψωμάκια, μπισκότα, κέικ, πίτες 

και άλλα αρτοσκευάσματα.

Αρχαιολόγος Εξετάζει το ανθρώπινο παρελθόν βάσει των υπολειμμάτων σε ερείπια 

κτιρίων, αντικειμένων και ανθρώπινων λειψάνων. Εργάζεται σε 

αρχαιολογικούς χώρους, εκτελεί τον καθαρισμό, την ταυτοποίηση, τη 

συντήρηση και την αποθήκευσή τους. Αξιολογεί αυτά τα ευρήματα, 

επεξεργάζεται χάρτες παλιών οικισμών, περιγραφές της ζωής εκείνης της 

εποχής κα.

Αρχειονόμος Αξιολογεί, συλλέγει, οργανώνει, διατηρεί και παρέχει πρόσβαση σε 

αρχεία. Βοηθά τους αναγνώστες να χρησιμοποιούν καταλόγους 

βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων και ευρετήρια για να βρουν βιβλία και 

άλλο υλικό. Αφαιρεί ή επισκευάζει κατεστραμμένα βιβλία ή άλλα μέσα. 

Αντικαθιστά τα υλικά στα ράφια ή στα αρχεία.
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Occupation Description

Αρχηγός πληρώματος 

επιβατικών αμαξοστοιχιών

Πραγματοποιεί απογραφή των βαγονιών της εκχωρημένης 

αμαξοστοιχίας, ελέγχει τη σωστή συναρμολόγηση της αμαξοστοιχίας και 

ελέγχει τη λειτουργία των συστημάτων φρένων έκτακτης ανάγκης, 

παρακολουθεί τα σήματα, διαχειρίζεται εργασίες διάσωσης σε 

ατυχήματα μέχρι την άφιξη του υπεύθυνου προσωπικού.

Αρχιμάγειρας Διευθύνει τη λειτουργία της κουζίνας, μπορεί να προετοιμάσει άμεσα 

γεύματα, να συντάξει ένα μενού, να παραγγείλει πρώτες ύλες, να 

διατηρεί αρχεία λειτουργίας της κουζίνας.

Αρχιτέκτονας τοπίου Προγραμματίζει και σχεδιάζει την κατασκευή κήπων και φυσικών 

εξωτερικών χώρων. Καθορίζει τις προδιαγραφές και την κατανομή του 

χώρου. Συνδυάζει την κατανόηση του φυσικού χώρου με την αισθητική, 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένας αρμονικός χώρος.

Αστρονόμος Παρατηρεί, μετρά, μελετά και εξετάζει αστέρια, πλανήτες και άλλα 

κοσμικά σώματα, την κοσμική ύλη και την ενέργεια. Εφαρμόζει και 

αναπτύσσει φυσικές και άλλες θεωρίες και μεθόδους που ασχολούνται 

με το σύμπαν. Μπορεί επίσης να οργανώσει επαγγελματικές διαλέξεις 

και σεμινάρια για το κοινό.

Αστυνομικός 

εγκληματολογικού τμήματος

Συλλέγει, αναγνωρίζει, ταξινομεί και αναλύει φυσικά αποδεικτικά 

στοιχεία που σχετίζονται με ποινικές έρευνες. Πραγματοποιεί δοκιμές σε 

όπλα ή ουσίες όπως ίνες, μαλλιά και ιστούς. Μπορεί να καταθέσει ως 

ειδικός σε τεχνικές αποδεικτικών στοιχείων. Μπορεί να ενεργήσει ως 

ειδικός σε εμπειρογνωμοσύνη όπως βαλλιστικά, δακτυλικά 

αποτυπώματα κλπ.

Αστυνομικός ερευνητής Διερευνά ύποπτες παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου για την 

πρόληψη ή τον εντοπισμό του εγκλήματος.

Αστυνομικός υπάλληλος 

(περιπόλου)

Διασφαλίζει την προστασία και την τάξη, εκτελεί την πρόληψη του 

εγκλήματος, εποπτεύει τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς 

και ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Αστυνομικός υπάλληλος 

γραφείου

Εκτελεί διοικητικές δραστηριότητες, συντάσσει αναφορές, εξετάζει 

δηλώσεις, συλλέγει τα απαραίτητα έγγραφα και προετοιμάζει σχέδια 

διοικητικών αποφάσεων. Κρατάει αρχεία και στατιστικά δεδομένα.

Ασφαλιστικός σύμβουλος Πωλεί διάφορους τύπους ασφάλισης, όπως ασφάλιση ζωής, περιουσίας, 

υγείας, αυτοκίνητου κλπ. 

Βελονιστής Με τη βοήθεια βελόνων και μικρών ηλεκτρικών ρευμάτων, βοηθά στην 

εξάλειψη των λειτουργικών διαταραχών του οργανισμού. Βοηθά, για 

παράδειγμα μπλοκάρoντας τον πόνο και βελτιτις διαταραχές της 

κινητικής λειτουργίας.

Βιβλιοθηκονόμος Διαχειρίζεται βιβλιοθήκες και εκτελεί σχετικές υπηρεσίες βιβλιοθήκης. 

Διαχειρίζεται, συλλέγει και αναπτύσσει πόρους πληροφοριών, όπως 

βιβλία και αρχειακό υλικό. Βοηθά τους αναγνώστες να χρησιμοποιούν 

καταλόγους, βάσεις δεδομένων και ευρετήρια για να βρουν βιβλία και 

άλλο υλικό. 
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Occupation Description

Βιολόγος Μελετά τους έμβιους οργανισμούς και το ευρύτερο φάσμα της ζωής σε 

συνδυασμό με το περιβάλλον της. Μέσω της έρευνας, προσπαθεί να 

εξηγήσει τους λειτουργικούς μηχανισμούς, τις αλληλεπιδράσεις και την 

εξέλιξη των οργανισμών.

Βιοπληροφορικός Συλλέγει και αξιολογεί αρχεία και ιδιαίτερα μοριακά-βιολογικά 

δεδομένα, σχεδιάζει και διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων αυτών των 

δεδομένων και αναπτύσσει αλγόριθμους για την επεξεργασία και την 

ανάλυσή τους. 

Βοηθός αναισθησιολόγος Βοηθά τους αναισθησιολόγους στην εφαρμογή αναισθησίας σε 

χειρουργικές και μη χειρουργικές επεμβάσεις. Παρακολουθεί την 

κατάσταση του ασθενούς και παρέχει φροντίδα κατά τη διάρκεια της 

χειρουργικής επέμβασης.

Βοηθός αρχιτέκτονα - 

Κατασκευαστής

Προετοιμάζει λεπτομερή σχέδια αρχιτεκτονικών έργων και σχεδίων για 

κτίρια και εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρέχονται 

από τον αρχιτέκτονα.

Βοηθός ασφαλιστικού 

γραφείου

Ελέγχει τις αιτήσεις για ασφαλίσεις και κυρίως εάν οι πληρωμές και οι 

διακανονισμοί έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις 

διαδικασίες της ασφαλιστικής εταιρείας. Γράφει αναφορές για 

υπερβολικές πληρωμές, καθυστερήσεις και άλλες παρατυπίες. 

Βοηθός βιοϊατρικής Διατηρεί και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα που 

απαιτούνται για την επίδειξη τμημάτων του ανθρώπινου σώματος σε 

ακτίνες Χ ή σε φθοροσκοπική οθόνη για διαγνωστικούς σκοπούς.

Βοηθός δικηγορικού 

γραφείου

Συνεργάζεται στενά με δικηγόρους και νομικούς εκπροσώπους, στην 

έρευνα και την συγγραφή προσφυγών για δικαστήρια. Ασχολείται με τη 

διοικητική πλευρά των δικαστικών υποθέσεων με το να γράφει και να 

οργανώνει τα απαραίτητα νομικά έγγραφα.

Βοηθός ηλεκτρολόγος 

μηχανικός

Βοηθάει τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς σε δραστηριότητες όπως 

έλεγχος διεργασιών, διανομή ισχύος ή σχεδιασμό συσκευών. Μπορεί να 

προετοιμάσει διατάξεις ηλεκτρικών συστημάτων μεταφοράς ή διανομής, 

να παρακολουθεί τη ροή εργασίας, να υπολογίζει το κόστος του έργου ή 

να συμμετέχει στην έρευνα.

Βοηθός κοινωνιολόγος Βοηθά τους κοινωνιολόγους στην προετοιμασία κοινωνιολογικών 

ερευνών, τη συλλογή δεδομένων, την επαλήθευση της ακρίβειας των 

δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων και την προετοιμασία μελετών.

Βοηθός κουζίνας Εκτελεί βοηθητική εργασία στην κουζίνα, πλένει πιάτα, διατηρεί καθαρό 

το δάπεδο και τον εξοπλισμό.

Βοηθός κτηνιάτρου Εκτελεί διαγνωστικές, προληπτικές και θεραπευτικές κτηνιατρικές 

εργασίες, υπό την καθοδήγηση κτηνιάτρων. Φροντίζει τα ζώα που 

βρίσκονται υπό θεραπεία και σε προσωρινή κατοικία σε κτηνιατρικές 

εγκαταστάσεις και βοηθά τους κτηνιάτρους να εκτελούν διαδικασίες και 

χειρουργικές επεμβάσεις.

Βοηθός μάγειρας Βοηθά τους μάγειρες και αρχιμάγειρες στη παρασκευή του φαγητού. 

Βοηθά στις παραγγελίες πρώτων υλών.

4



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in GR

Occupation Description

Βοηθός μηχανικού Συναρμολογεί, εγκαθιστά, ρυθμίζει, επιθεωρεί και συντηρεί μηχανήματα 

και εξοπλισμό που βασίζεται κυρίως σε μηχανικές αρχές, εκτελεί τις 

απλούστερες επισκευές τους. Παρακολουθεί την κατάσταση και τη 

χρήση τους. Καθορίζει τις απαιτήσεις για την αγορά νέων μηχανημάτων 

και εξοπλισμού.

Βοηθός Νοσοκόμου Παρέχει βασική φροντίδα ασθενών υπό την καθοδήγηση νοσοκόμων. 

Εκτελεί καθήκοντα όπως σίτιση, μπάνιο, ντύσιμο, αλλαγή 

κλινοσκεπασμάτων, μεταφορά του ασθενούς για εξέταση, καθώς και 

απολύμανση και αποστείρωση και φροντίδα για το κρεβάτι και το 

περιβάλλον του ασθενούς. 

Βοηθός οδοντίατρου Βοηθά τον οδοντίατρο, προσαρμόζει τον εξοπλισμό, προετοιμάζει τον 

ασθενή για θεραπεία και τηρεί αρχεία.

Βοηθός φαρμακοποιού Προετοιμάζει τα φάρμακα υπό την καθοδήγηση ενός φαρμακοποιού. 

Διανέμει φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, ιατρικά εφόδια, 

ομοιοπαθητικά φάρμακα και άλλα παραφαρμακευτικά προϊόντα και 

παρέχει στους ασθενείς επαγγελματικές πληροφορίες. Συνεργάζεται 

στον έλεγχο φαρμάκων .

Βοτανολόγος Ασχολείται με τη διατήρηση φυτών από όλο τον κόσμο, συχνά σε έναν 

βοτανικό κήπο. Διεξάγει επιστημονικές μελέτες και πραγματοποιεί 

ταξίδια προκειμένου να μελετήσει φυτά που αναπτύσσονται σε φυσικό 

περιβάλλον. Συνήθως συντηρει βοτανικούς κήπους και συνεργάζεται με 

δημόσιες υπηρεσίες για τη προστασία της φύσης.

Γενετιστής Ιατρός που ασχολείται με έρευνα, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη 

κληρονομικών διαταραχών και ασθενειών. Μπορεί να παρέχει γενετικές 

συμβουλές, ειδικά στον προγραμματισμό απογόνων και στην πρόληψη 

γενετικών ανωμαλιών.

Γενικός διευθυντής Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας, ελέγχει 

τη συμμόρφωση με διαδικασίες και προτείνει βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε σημαντικές 

επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις και προετοιμάζει τακτικές εκθέσεις 

για το διοικητικό συμβούλιο.

Γενικός διευθυντής 

πληροφορικής 

Διαχειρίζεται, συντονίζει, παρακινεί και αξιολογεί τους υπαλλήλους της 

διαχείρισης δικτύου υπολογιστών, την ηλεκτρονική επεξεργασία 

δεδομένων, την εφαρμογή και τη λειτουργία των πληροφοριακών 

συστημάτων. Αποφασίζει για την αγορά νέων ή αναβάθμιση 

υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων, υλικού και λογισμικού.

Γενικός Ιατρός Διαγιγνώσκει, θεραπεύει και βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και 

τραυμάτων που είναι κοινά στον γενικό πληθυσμό. Εάν είναι 

απαραίτητο, μπορεί να παραπέμψει τους ασθενείς σε ειδικούς για 

περαιτέρω διάγνωση ή θεραπεία.

Γεωγράφος Μελετά τη φύση και τη χρήση των περιοχών της επιφάνειας της γης. 

Διεξάγει έρευνα σχετικά με τις φυσικές πτυχές της περιοχής, 

συμπεριλαμβανομένων των εδαφών, των φυτών και των ζώων και 

έρευνα σχετικά με τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας στο 

έδαφος, όπως οικονομικών δραστηριοτήτων.
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Occupation Description

Γεωλόγος Εντοπίζει, προσδιορίζει, ποσοτικοποιεί και ταξινομεί τους ορυκτούς 

πόρους και τις γεωλογικές τους ιδιότητες και δομές. Παρέχει συμβουλές 

σε διευθυντές ορυχείων και τεχνικούς για υφιστάμενες και μελλοντικές 

εργασίες εξόρυξης.

Γεωργικός σύμβουλος Συμβουλεύει, καθοδηγεί και υποστηρίζει άτομα και οικογένειες που 

ασχολούνται με τη γεωργία και γεωργικές δραστηριότητες. Δείχνει 

διαδικασίες και εφαρμόζει ερευνητικά αποτελέσματα για την επίλυση 

προβλημάτων. Καθοδηγεί και εκπαιδεύει στην ανάπτυξη προϊόντων, τις 

πωλήσεις και τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Γραμματέας Διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της γραμματείας, διατηρεί 

ολοκληρωμένες διοικητικές ατζέντες, προετοιμάζει πρακτικά 

συνεδριάσεων, λαμβάνει και χειρίζεται, αρχεία και αλληλογραφία, 

σχεδιάζει και οργανώνει το πρόγραμμα εργασίας του ανώτερου 

υπαλλήλου.

Γραμματέας Δικαστηρίου Παρέχει διοικητική υποστήριξημε τη διεξαγωγή ερευνών, τη σύνταξη 

στατιστικών αναφορών, την επεξεργασία αιτημάτων πληροφοριών και 

την εκτέλεση λειτουργιών όπως η προετοιμασία αλληλογραφίας, η 

παραλαβή επισκεπτών, η οργάνωση τηλεδιάσκεψης και ο 

προγραμματισμός συναντήσεων. 

Γραφίστας Σχεδιάζει και δημιουργεί γραφικά για την κάλυψη συγκεκριμένων 

εμπορικών ή διαφημιστικών αναγκών, όπως συσκευασίες ή λογότυπα. 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά μέσα για να επιτύχει 

καλλιτεχνικά ή διακοσμητικά εφέ.

Γυμναστής Καθοδηγεί τη διαδικασία εκπαίδευσης του ατόμου ή ομάδας. Δείχνει 

τεχνικές και μορφές ασκήσεων, παρατηρεί τον πελάτη και διορθώνει 

τους τρόπους άσκησης.

Γυψοτεχνίτης Εφαρμόζει στους τοίχους σοβά φτιαγμένο από γύψο, τσιμέντο ή άλλα 

μείγματα. Αναμειγνύει σκόνη ξηρού γύψου με νερό και στη συνέχεια 

απλώνει την πάστα που δημιουργείται στον τοίχο. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιείται η λείανση του γύψου προτού αυτός σκληρύνει και 

σχηματίσει στερεό επίχρισμα στον τοίχο.

Δασεργάτης Εκτελεί εργασίες, υπό επίβλεψη, απαραίτητες για την ανάπτυξη, 

συντήρηση ή προστασία περιοχών όπως δάση, δασικές εκτάσεις, 

υγρότοπους και βοσκοτόπια μέσω της καλλιέργειας φυτωρίων, του 

ελέγχου για έντομα, παράσιτα και επιβλαβείς ασθένειες για τη ζωή των 

φυτών και ελέγχου του νερού και της διάβρωσης του εδάφους.

Δάσκαλος ενισχυτικής 

διδασκαλίας 

Διδάσκει ένα ή περισσότερα μαθήματα στους μαθητές. Προετοιμάζει τα 

μαθήματα, προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ικανότητες των μαθητών, 

διδάσκει με τη μορφή παραδειγμάτων, αξιολογεί τους μαθητές και 

συνεργάζεται με άλλους δασκάλους και γονείς.
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Occupation Description

Δάσκαλος πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης

Παρέχει εκπαίδευση σε μαθητές και παρακολουθεί τη μαθησιακή 

ανάπτυξη τους ενώ αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 

Διαμορφώνει το περιεχόμενο των μαθημάτων. Τέλος συμβάλλει επίσης 

σε σχολικές εκδηλώσεις και επικοινωνεί με τους γονείς και το διοικητικό 

προσωπικό.

Δασοκόμος Διαχείριζεται δημόσιες και ιδιωτικες δασικές εκτάσεις για οικονομικούς 

και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Κάνει απογραφή του τύπου και της 

ποσότητας της ξυλείας, εκτιμά την αξία της, διαπραγματεύεται την 

αγορά και να προετοιμάζει παραγγελίες. Μπορεί να αναπτύξει σχέδια 

για φύτευση και ανάπτυξη νέων δέντρων και να παρακολουθεί τα 

δέντρα για υγιή ανάπτυξη.

Δερματολόγος Διαγιγνώσκει, θεραπεύει και βοηθά στην πρόληψη ασθενειών σχετικά 

με το δέρμα.

Δεσμοφύλακας Φυλάσσει τους κρατουμένους σε φυλακές. Μπορεί να προστατεύει τους 

μεταφερόμενους κρατούμενους μεταξύ φυλακών, δικαστηρίων ή άλλων 

τόπων.

Δήμαρχος Εκλέγεται από τον κόσμο, και έχει ευθύνη την εκτέλεση της λειτουργίας 

του δημάρχου της πόλης. Είναι ο/η ανώτατος/η εκπρόσωπος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εκπροσωπεί το δήμο εξωτερικά, συγκαλεί και διευθύνει 

τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και υπογράφει τις 

αποφάσεις τους.

Δημιουργός τρισδιάστατης 

κινούμενης εικόνας με 

ψηφιακά μέσα

Δημιουργεί ειδικά εφέ, κινούμενα σχέδια ή άλλες οπτικές εικόνες 

χρησιμοποιώντας φιλμ, βίντεο, υπολογιστές ή άλλα ηλεκτρονικά 

εργαλεία και μέσα για χρήση σε προϊόντα, όπως παιχνίδια στον 

υπολογιστή, ταινίες, μουσικά βίντεο και διαφημίσεις.

Δημιουργός υπολογιστικών 

δικτύων

Σχεδιάζει δίκτυα υπολογιστών, όπως τοπικά δίκτυα (LAN), δίκτυα 

ευρείας περιοχής (WAN) και άλλα δίκτυα επικοινωνιών δεδομένων. 

Πραγματοποιεί μοντελοποίηση, ανάλυση και προγραμματισμό δικτύου 

και προτείνει μέτρα ασφαλείας στο δίκτυο.

Δημιουργός ψηφιακών 

παιχνιδιών 

Σχεδιάζει και δημιουργεί νέα βιντεοπαιχνίδια ή τροποποιεί και 

αναβαθμίζει τα υπάρχοντα. Δημιουργεί ιστορίες χαρακτήρων και 

σενάρια παιχνιδιών, δοκιμάζει τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους. 

Συνεργάζεται με γραφίστες, προγραμματιστές και παραγωγούς 

παιχνιδιών.

Δημογράφος Εξετάζει ένα σύνολο παραμέτρων που σχετίζονται με τον πληθυσμό. 

Εκτελεί στατιστικές αναλύσεις σχετικά με την εξέλιξη και τις αλλαγές στις 

γεννήσεις, τους ηλικιωμένους, τους γάμους και τα διαζύγια, την 

απασχόληση, τη θνησιμότητα, τη μετανάστευση και παρόμοια θέματα.

Δημοσιογράφος Διερευνά, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες, γράφει άρθρα για 

εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο ή τηλεόραση.

Διαιτητής Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους αθλητικούς κανόνες και 

αποφασίζει για κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Διασώστης (Ορεινής 

υπηρεσίας) 

Εκτελεί δραστηριότητες πρόληψης και διάσωσης σε ορεινό έδαφος, 

παρέχει βοήθεια και προστασία.
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Occupation Description

Διατροφολόγος Ασχολείται με την παροχή συμβουλών στον τομέα της υγιεινής 

διατροφής, καταρτίζει προγράμματα διατροφής σχετικά με τις ανάγκες 

του ατόμου και την πρόληψη ασθενειών. 

Διαχειριστής ασφάλειας 

πληροφοριακών 

συστημάτων

Παρέχει προστασία πληροφοριών σε υπολογιστές και σε όλο το δίκτυο 

υπολογιστών. Εξασφαλίζει την ασφάλεια της επικοινωνίας και της 

μετάδοσης δεδομένων ιδίως κατά της κλοπής δεδομένων, έναντι 

απειλών για ιούς και χάκερ. Επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει αυτούς τους 

κινδύνους και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Διαχειριστής βάσεων 

δεδομένων

Δημιουργεί βάσεις δεδομένων με βάση τις απαιτήσεις της εταιρείας και 

των χρηστών, καθορίζει τις δεσμεύσεις τους και ελέγχει τη 

λειτουργικότητα. Βελτιστοποιεί την απόδοσή τους και διασφαλίζει την 

ασφάλειά τους.

Διαχειριστής δικτύων Η/Υ Εγκαθιστά, ρυθμίζει και διατηρεί εταιρικό δίκτυο υπολογιστών. 

Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτύου για όλους τους χρήστες και 

την προστασία του από ιούς και άλλες απειλές. Βοηθά τους χρήστες του 

δικτύου να επιλύσουν προβλήματα.

Διαχειριστής ιστοσελίδας Ασχολείται με τον ιστότοπο για την εταιρεία του ή άλλο πελάτη. Είναι 

υπεύθυνος/η για την ορθή λειτουργία τους και αξιολογεί τη χρήση του 

ιστότοπου από το κοινό. Συνεργάζεται με γραφίστες και υπαλλήλους που 

είναι υπεύθυνοι για τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ.

Διδακτικό προσωπικό 

πανεπιστημίου

Διδάσκει στο πανεπιστήμιο, λύνει ασκήσεις και κάνει σεμινάρια μαζί με 

τους φοιτητές και τους εξετάζει. Συμμετέχει στη δημιουργία διδακτικών 

κειμένων και άλλων διδακτικών βοηθημάτων, στη διεξαγωγή έρευνας 

και άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων. Συμμετέχει σε επαγγελματικά 

εργαστήρια και συνέδρια.

Διεθυντής παραγωγής Διαχειρίζεται και συντονίζει την παραγωγή και τις δραστηριότητες 

παραγωγής και λειτουργίας εργαζομένων στο τμήμα παραγωγής που του 

έχει ανατεθεί.

Διευθυντής αγορών και 

προμηθειών

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του τμήματος, το οποίο 

εξασφαλίζει για την εταιρεία την αγορά των απαραίτητων μηχανημάτων, 

εξοπλισμού, υλικών και άλλων μέσων και αγαθών και την αποθήκευσή 

τους. Προγραμματίζει και διαχειρίζεται την ανακοίνωση των προσφορών 

για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Διευθυντής αγροτικής 

παραγωγής

Σχεδιάζει, διευθύνει ή συντονίζει τη διαχείριση και λειτουργία 

αγροκτημάτων, θερμοκηπίων, υδατοκαλλιεργειών, φυτωρίων ή άλλων 

γεωργικών χώρων. Απασχολεί, εκπαιδεύει και ελέγχει εργαζομένους. 

Συμμετέχει και ελέγχει τη φύτευση, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και 

τις χρηματοοικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες

Διευθυντής αλυσίδας 

τροφοδοσίας 

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται υπηρεσίες ή δραστηριότητες για την 

παραγωγή, αγορά, αποθήκευση και διανομή προϊόντων και αγαθών. Ο 

στόχος είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ακρίβειας της 

εξυπηρέτησης πελατών και της ασφάλειας. 
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Occupation Description

Διευθυντής ασφάλειας Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του οργανισμού 

ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζει το ζήτημα της 

προστασίας της υγείας, της ιδιοκτησίας και της πληροφόρησης της 

σχετικής εταιρείας ή των πελατών της υπηρεσίας, διαπραγματεύεται με 

τη διεύθυνση της εταιρείας ή τους πελάτες σχετικά με τις απαιτήσεις 

τους.

Διευθυντής δημοτικού 

σχολείου 

Διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες ενός δημοτικού σχολείου, 

καθώς και το προσωπικό. Λαμβάνει αποφάσεις για τις εγγραφές, είναι 

υπεύθυνος για την τήρηση των προγραμμάτων σπουδών και διευκολύνει 

την κοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Τέλος, διασφαλίζει ότι το 

σχολείο πληροί τις εθνικές απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Διευθυντής εγκατάστασης 

ηλιακών συστημάτων

Συντονίζει ομάδα τεχνιτών που εγκαθιστούν  οικιακά ή εμπορικά ηλιακά 

φωτοβολταϊκά ή θερμικά συστήματα.

Διευθυντής επιχείρησης Προγραμματίζει και διαχειρίζεται την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών 

προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη, δημιουργεί επιχειρηματική 

στρατηγική και σχέδιο και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. 

Διαχειρίζεται τους υπαλλήλους του τμήματος πωλήσεων και παρέχει 

εκπαίδευση και κίνητρα. Διεξάγει επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις με 

πελάτες και συνεργάτες.

Διευθυντής έρευνας και 

ανάπτυξης 

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται την έρευνα και ανάπτυξη των νέων 

προϊόντων της εταιρείας με σκοπό την καινοτομία τους ή τη δημιουργία 

εντελώς νέων προϊόντων που θα πρέπει να είναι επιτυχημένα στην 

αγορά. Μπορεί επίσης να εξετάσει την ερευνητική συνεργασία με 

άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς συνεργασίας.

Διευθυντής εφοδιαστικής 

διανομής 

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τη ροή υλικών, προϊόντων και άλλων αγαθών 

στην εταιρεία. Διαπραγματεύεται όρους με εταιρείες μεταφορών και 

προώθησης προκειμένου να διασφαλίσει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

μεταφοράς των προϊόντων της εταιρείας από το εργοστάσιο στους 

πελάτες. 

Διευθυντής καζίνο και 

χώρων τυχερών παιχνιδιών

Σχεδιάζει, διευθύνει ή και συντονίζει τις λειτουργίες του καζίνο ή χώρων 

με τυχερά παιχνίδια. Μπορεί να καταρτίσει εσωτερικούς κανονισμούς.

Διευθυντής καταστήματος Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες μιας μικρής επιχείρησης ή 

ενός υποκαταστήματος μιας μεγαλύτερης εταιρείας που του έχει 

ανατεθεί. Καθορίζει τη στρατηγική, επιλύει θέματα ανθρώπινου 

δυναμικού, εξοπλισμού, επικοινωνίας, επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και 

χρηματοδότησης.

Διευθυντής καταστήματος Διασφαλίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία του καταστήματος  και είναι 

υπεύθυνος/η για τα αποτελέσματά της. Καθορίζει την προμήθεια του 

καταστήματος, συντονίζει τις δραστηριότητες των εργαζομένων στην 

παραλαβή, αποθήκευση και τοποθέτηση αγαθών.

Διευθυντής λογιστηρίου Διαχειρίζεται, ελέγχει και υποστηρίζει μια ομάδα λογιστών. Είναι 

υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της κατάρτισης 

των δαπανών, της επεξεργασίας των οικονομικών καταστάσεων κ.λπ. 

Επιλύει ασυμφωνίες στα λογιστικά του οργανισμού και δημοσιεύει 

λογιστικά δεδομένα.
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Occupation Description

Διευθυντής μάρκετινγκ  

(προώθησης)

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τη στρατηγική και τις δραστηριότητες 

μάρκετινγκ για να αυξήσει τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες της 

εταιρείας, προετοιμάζει και συντονίζει την πορεία των διαδικασιών, 

παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά τους και τις αξιολογεί. 

Διευθυντής νηπιαγωγείου Προγραμματίζει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου 

και παρέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς. 

Ασχολείται επίσης με προμήθεια, συντήρηση και αγορά εξοπλισμού. 

Επικοινωνεί επίσης με τους γονείς.

Διευθυντής συνεργείου 

οχημάτων

Παραλαμβάνει το όχημα από τους πελάτες. Συντονίζει τη διαδικασία 

διάγνωσης του προβλήματων και επισκευής του οχήματος, 

παρεμβαίνοντας στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Φροντίζει για την 

επάρκεια προσωπικού και ανταλλακτικών, ώστε να κυλά ομαλά η 

εργασία. Διαχειρίζεται τα παράπονα των πελατών και εκδίδει αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών.

Διευθυντής σχολείου 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Προγραμματίζει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της 

δευτεροβάθμιας ή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των 

εκπαιδευτικών, της προμήθειας και της αγοράς εξοπλισμού. Διασφαλίζει 

τη διαχείριση των διατιθέμενων κεφαλαίων και επικοινωνεί με τους 

γονείς.

Διευθυντής τουριστικής 

επιχείρησης

Διαχειρίζεται τη βέλτιστη κατάσταση πληρότητας της μονάδας διαμονής 

(ξενοδοχείο, ξενώνας κλπ), για την οποία χρησιμοποιεί τη ρεσεψιόν. 

Προετοιμάζει σχέδιο υπηρεσιών για υπαλλήλους, επιλύει προβλήματα, 

διαπραγματεύεται με ταξιδιωτικά γραφεία για την παροχή υπηρεσιών 

διαμονής και διατηρεί αρχεία επισκεπτών.

Δικαστής Προεδρεύει στο δικαστήριο, εξετάζει και χειρίζεται δικαστικές 

υποθέσεις, ακροάσεις και προσφυγές. Διασφαλίζει ότι οι δικαστικές 

διαδικασίες συμμορφώνονται με τις καθιερωμένες νομικές διαδικασίες 

και λαμβάνουν υπόψιν τα αποδεικτικά στοιχεία.

Δικαστικός κλητήρας Επιβάλλει την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων,  όπως την 

είσπραξη οφειλόμενων χρημάτων, την κατάσχεση αγαθών, και την 

πώληση αγαθών σε δημόσιους πλειστηριασμούς για την απόκτηση των 

οφειλόμενων ποσών. Στέλνει κλητεύσεις και εντάλματα σύλληψης.

Δικηγόρος Αντιπροσωπεύει πελάτες σε ποινικές και αστικές δικαστικές διαδικασίες 

και άλλες δικαστικές διαδικασίες. Προετοιμάζει νομικά έγγραφα ή 

εκθέσεις και συμβουλές σε πελάτες σχετικά με νομικές συναλλαγές. 

Διοικητικός υπάλληλος 

δικαστηρίου

Εκτελεί διοικητικά και βοηθητικά καθήκοντα για το δικαστήριο και τους 

δικαστές. Διαχειρίζεται φακέλους υποθέσεων και επίσημα έγγραφα. 

Εκτελεί βοηθητικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως η 

εκφώνηση των υποθέσεων και η ταυτοποίηση των διαδίκων, η τήρηση 

σημειώσεων και η καταγραφή εντολών από τον δικαστή.
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Occupation Description

Διοργανωτής εκδηλώσεων Σχεδιάζει και επιβλέπει εκδηλώσεις όπως φεστιβάλ, συνέδρια, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, επίσημα πάρτι, συναυλίες ή 

συνέδρια.Οργανώνει τους χώρους, το προσωπικό, τους προμηθευτές και 

τα μέσα ενημέρωσης. Συνεργάζεται με ομάδα μάρκετινγκ για την 

προώθηση της εκδήλωσης, την αναζήτηση νέων πελατών και τη 

συγκέντρωση σχολίων μετά την εκδήλωση.

Διορθωτής κειμένων Ελέγχει τα κείμενα και εκτελεί τις γραμματικές και τυπογραφικές 

διορθώσεις τους.

Δύτης εργοταξίων Εργάζεται κάτω από το νερό και χρησιμοποιεί υποβρύχιο εξοπλισμό για 

επιθεώρηση, επισκευή, αποσυναρμολόγηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού 

και κατασκευών. Χρησιμοποιεί ποικιλία ηλεκτρικών εργαλείων και 

εργαλείων χειρός, όπως τρυπάνια, σφυριά, φακοί και εξοπλισμό 

συγκόλλησης. Εκτελεί δοκιμές ή πειράματα, εγκαθιστά εκρηκτικά ή 

φωτογραφίζει υποβρύχια.

Εγκαταστάτης ανελκυστήρων Εγκαθιστά, επισκευάζει ή συντηρεί ηλεκτρικούς ή υδραυλικούς 

ανελκυστήρες ή κυλιόμενες σκάλες.

Εγκαταστάτης ηλεκτρονικών 

συστημάτων οχημάτων 

Εγκαθιστά και επισκευάζει εξοπλισμό επικοινωνίας, ήχου, ασφάλειας ή 

πλοήγησης σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Εγκαταστάτης/επισκευαστής 

ηλεκτρικών γραμμών

Εγκαθιστά ή επισκευάζει καλώδια και ηλεκτρικές γραμμές που 

χρησιμοποιούνται σε συστήματα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλού ρεύματος. Επίσης, συμμετέχει στην 

δημιουργία πόλων ηλεκτροφόρων καλωδίων.

Ειδικός αναλυτής 

επενδύσεων

Σχεδιάζει, κατευθύνει ή συντονίζει μια επενδυτική στρατηγική ή πράξεις 

για ένα ευρύ φάσμα ρευστών περιουσιακών στοιχείων που παρέχονται 

από θεσμικούς επενδυτές ή μεμονωμένους επενδυτές.

Ειδικός γεωγραφικών 

συστημάτων πληροφοριών 

Ερευνά και αναπτύσσει τεχνολογίες και εφαρμογές υπολογιστών για την 

απόκτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση και χρήση γεωχωρικών 

πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνονται από κάμερες, δορυφόρους και 

drone. Μπορεί να ειδικευτεί σε τομείς όπως η γεωργία, η εξόρυξη, οι 

τηλεπικοινωνίες κ.λπ.

Ειδικός δημοσκοπήσεων Προτείνει μεθόδους και διαδικασίες για τη διεξαγωγή και την 

αξιολόγηση δημοσκοπήσεων. Παρέχει συμβουλές και συστάσεις για τον 

καθορισμό των στόχων της έρευνας, τη διατύπωση ερωτήσεων και την 

αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Ειδικός διαχείρισης 

κινδύνων

Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό, την ανάλυση και τον έλεγχο των 

κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας. Προτείνει έναν 

βέλτιστο τρόπο μείωσης των κινδύνων. Παρουσιάζει βελτιώσεις, νέες 

μεθόδους και προσεγγίσεις για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και 

λειτουργιών κρίσεων.
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Occupation Description

Ειδικός ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας

Φροντίζει για την ασφαλή απογείωση και προσγείωση εμπορικών και 

στρατιωτικών αεροσκαφών. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό του 

ελέγχου και συντήρησης του κέντρου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, 

την αποστολή, τη χρήση βοηθημάτων προσγείωσης και πλοήγησης στο 

αεροδρόμιο, την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας στο αεροδρόμιο, την 

παρακολούθηση και τη συντήρηση των αρχείων πτήσεων και τη χρήση  

πληροφοριών για τον καιρό.

Ειδικός εξορρύξεων Σχεδιάζει και εποπτεύει δραστηριότητες στα ορυχεία, καθορίζει τις 

τεχνολογικές διαδικασίες και διαδικασίες σε περίπτωση ατυχημάτων. 

Επιλύει ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της υγείας, όπως 

προστασία από σεισμούς, εξαερισμό, απαέρωση (εξαγωγή αερίου) και 

προετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες.

Ειδικός επιστήμονας επί των 

διδακτικών μεθόδων - 

Ειδικός για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών πόρων

Αναπτύσει διδακτικό υλικό, προϊόντα και κάνει υποστήριξη του 

τεχνολογικού επανασχεδιασμού των μαθημάτων. Βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς στη μάθηση, στην απόκτηση εμπειρίας και στην 

εφαρμογή τεχνολογιών μάθησης.

Ειδικός κατασκευής πλοίων Σχεδιάζει και επιβλέπει την κατασκευή και επισκευή ναυτικών σκαφών 

και πλωτών κατασκευών όπως πλοία, σκάφη, ρυμουλκά, εκσκαφείς, 

υποβρύχια, τορπίλες, πλωτήρες και σημαντήρες. Μπορεί να συνεργαστεί 

με ναυπηγούς μηχανικούς.

Ειδικός προστασίας 

περιβάλλοντος 

Διεξάγει έρευνα  για τον εντοπισμό και την εξάλειψη ρύπων ή κινδύνων 

που επηρεάζουν το περιβάλλον και την υγεία του πληθυσμού. 

Χρησιμοποιεί γνώσεις από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, μπορεί 

να συλλέξει, να μελετήσει και να προτείνει δράσεις βάσει δεδομένων 

που λαμβάνονται από μετρήσεις ή παρατηρήσεις του αέρα, τροφίμων, 

εδάφους, νερού και άλλων πηγών.

Ειδικός στην τεχνολογία 

τηλεπικοινωνιών

Σχεδιάζει, ελέγχει και προμηθεύεται εξοπλισμό και συστήματα 

επικοινωνίας για την απομακρυσμένη μετάδοση μηνυμάτων, σημάτων, 

κειμένου, εικόνων, ήχων ή ραδιοφώνου, καλωδίων ή οπτικών σημάτων. 

Το σήμα μεταδίδεται πάντα μέσω ενός συγκεκριμένου μέσου μετάδοσης 

όπως ένα μεταλλικό καλώδιο, ηλεκτρομαγνητικό σήμα, ραδιοκύματα, 

φως κ.λπ.

Ειδικός συστήματος 

διαχείρισης εγγράφων 

Φροντίζει για το σύστημα διαχείρισης εγγράφων της εταιρείας και 

σχετικές διαδικασίες που σας επιτρέπουν την εγγραφή, τη διανομή, την 

αξιολόγηση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων. 

Εισαγγελέας Εκπροσωπεί το κράτος και το ευρύ κοινό στο δικαστήριο κατά των 

κατηγορούμενων. Εξετάζει τις δικαστικές υποθέσεις και τα αποδεικτικά 

στοιχεία, θέτοντας ερωτήσεις και ερμηνεύοντας τον νόμο. Χρησιμοποιεί 

τα αποτελέσματα της έρευνάς του για να παρουσιάσει την υπόθεση και 

να δομήσει πειστικά επιχειρήματα για να εξασφαλίσει ότι το 

αποτέλεσμα είναι ορθό.
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Occupation Description

Εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής

Έχει πτυχίο πανεπιστημίου στην ειδική αγωγή και εργάζεται με παιδιά 

που χρειάζονται ειδικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία για διάφορους 

λόγους. Πραγματοποιεί διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις, εντοπίζει τα 

κύρια προβλήματα του μαθητή και καθορίζει ανάλογα το σχέδιο της 

παιδαγωγικής υποστήριξης εντός και εκτός του σχολείου (τύπος, πεδίο 

εφαρμογής, συχνότητα, διάρκεια κ.λπ.), συνεργαζόμενος με άλλους 

δασκάλους και γονείς.

Εκπαιδευτικός σύμβουλος Παρέχει πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη σε μαθητές, είτε σε 

μικρές ομάδες, στην τάξη ή  ατομικά. Λειτουργεί ως ένα προσιτό μέλος 

του σχολείου με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν για 

ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μπορεί να παρέχει συμβουλές για 

προσωπικά και σχολικά θέματα.

Εκπρόσωπος τύπου Παρέχει πληροφορίες στο κοινό, στα μέσα ενημέρωσης και στα 

πρακτορεία ειδήσεων μέσω διοργάνωσης συνεντεύξεων, σύνταξης 

δελτίων τύπου και άρθρων και ενεργεί ανεξάρτητα στα μέσα 

ενημέρωσης για λογαριασμό της εταιρείας.

Εκτελωνιστής Προετοιμάζει τα τελωνειακά έγγραφα και διασφαλίζει ότι οι αποστολές 

συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους για την εισαγωγή και 

εξαγωγή αγαθών. Καθορίζει και παρακολουθεί τους οφειλόμενους 

δασμούς και τους φόρους και διεκπεραιώνει τις πληρωμές για 

λογαριασμό του πελάτη. 

Εκτιμητής ακινήτων Υπολογίζει την τιμή ενός συγκεκριμένου ακινήτου (σπίτι, διαμέρισμα, 

εξοχικό σπίτι, κήπος, δάσος κ.λπ.) για τους σκοπούς αγοράς, πώλησης, 

υποθήκης, κληρονομιάς, διαδικασίας διαζυγίου κ.λπ. Λαμβάνει υπόψη 

την κατάσταση του ακινήτου, την τοποθεσία, την ηλικία, τις διαστάσεις, 

τον εξοπλισμό και άλλες παραμέτρους.

Εκτροφέας αλόγων Προετοιμάζει και διανέμει τροφές, νερό ή φάρμακα και άλλα 

κτηνιατρικά προληπτικά προϊόντα στα άλογα, τα κατευθύνει στη 

βόσκηση, παρακολουθεί την υγεία τους, βοηθά σε κτηνιατρικές 

παρεμβάσεις και γεννήσεις. 

Ελαιοχρωματιστής - 

αφισσοκολλητής

Ντύνει τους τοίχους με διακοσμητική ταπετσαρία ή ύφασμα ή 

επισυνάπτει διαφημιστικές αφίσες σε επιφάνειες όπως τοίχους και 

πινακίδες. Μπορεί να αφαιρέσει παλιά υλικά ή να προετοιμάσει 

επιφάνειες για κόλληση.

Ελαιοχρωματιστής 

οικοδομών 

Χρωματίζει τοίχους, κτίρια, γέφυρες και άλλες δομικές επιφάνειες με 

πινέλα, ρολά και πιστόλια ψεκασμού. Μπορεί να αφαιρέσει το παλιό 

χρώμα για να προετοιμάσει την επιφάνεια πριν βάψει. Μπορεί να 

αναμίξει χρώματα ή λάδια για να πάρει το επιθυμητό χρώμα ή υφή.

Ελεγκτής απεντόμωσης Χρησιμοποιεί χημικές και φυσικές μεθόδους και προϊόντα για να 

απομακρύνει επιβλαβείς οργανισμούς, να εξαλείφει φορείς 

μολυσματικών ασθενειών, επιβλαβή τρωκτικά και άλλα ζώα.
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Occupation Description

Ελεγκτής εναέριας 

κυκλοφορίας

Παρέχει πληροφορίες στους πιλότους σχετικά με το ύψος, την ταχύτητα 

και την πορεία τους. Διευκολύνει την ασφαλή απογείωση και 

προσγείωση των αεροσκαφών. Ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία εντός 

και γύρω από την περιοχή των αερολιμένων, για την πρόληψη των 

συγκρούσεων και κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ελεγκτής κυκλοφορίας 

σιδηροδρομικών σταθμών

Συντονίζει την κίνηση των σιδηροδρόμων σύμφωνα με τα 

χρονοδιαγράμματα, συντονίζει τις δραστηριότητες του προσωπικού των 

τρένων σε επιβατικές ή εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, ελέγχει τα 

χρονοδιαγράμματα αμαξοστοιχιών.

Ελεγκτής κυκλοφορίας 

τρένων

Διαχειρίζεται, οργανώνει και ελέγχει την κυκλοφορία αμαξοστοιχιών στο 

τμήμα γραμμής που του έχει ανατεθεί, διαχειρίζεται και ελέγχει τη 

διαχείριση εμπορευματικών φορταμαξών στους καθορισμένους 

σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ελεγκτής λογισμικού Οργανώνει και υλοποιεί ελέγχους λογισμικού με στόχο τον εντοπισμό 

δυσλειτουργιών και των αιτιών τους. Καταγράφει τη διαδικασία του 

ελέγχου και το αποτέλεσμά της, αναφέροντας πιθανές δυσλειτουργίες 

του συστήματος που εντοπίζει.

Ελεγκτής ποιότητας 

προϊόντων 

Εκτελεί δοκιμές σε διάφορους εξοπλισμούς. Καθορίζει και αξιολογεί εάν 

οι παράμετροι, οι λειτουργίες και οι ιδιότητες των προϊόντων είναι 

ασφαλείς για τους χρήστες τους, εάν πληρούν τις απαιτήσεις των 

κανονισμών και των προτύπων και εάν συμμορφώνονται με την τεχνική 

τεκμηρίωσή τους.

Ελεγκτής ποιότητας 

προϊόντων 

Εκτελεί δοκιμές για τον προσδιορισμό της ποιότητας των πρώτων υλών, 

των ημιτελών και των τελικών προϊόντων. Μπορεί να εκτελέσει δείγματα 

ποιότητας.

Ελεγκτής σιδηροδρομικής 

κυκλοφορίας

Λειτουργεί και ελέγχει τον εξοπλισμό επικοινωνίας και σηματοδότησης 

στο σιδηροδρομικό σταθμό, λειτουργεί τις συσκευές πέδησης των 

σιδηροδρομικών γραμμών, παρακολουθεί και ρυθμίζει τα σήματα.

Εμπορευματομεσίτης Αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα σε εταιρείες επενδύσεων και 

συναλλαγών και αναπτύσσει και υλοποιεί οικονομικά σχέδια για ιδιώτες, 

επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Εμπορικός αντιπρόσωπος Εκπροσωπεί μια εταιρεία στην πώληση και την παροχή πληροφοριών για 

αγαθά και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, χονδρεμπόρους 

ή και ομάδες ατόμων. Το έργο απαιτεί ουσιαστική γνώση των 

αντικειμένων που πωλούνται.

Εμψυχωτής τουρισμού Χρησιμοποιεί τις ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και παρέχει ψυχαγωγικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης. Παρέχει εξοπλισμό στους 

συμμετέχοντες σε αθλητικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξειδικευμένος εργάτης 

παραλαβής πρώτων υλών

Λαμβάνει, ταξινομεί και διαλύει ανακυκλώσιμα υλικά και τα στέλνει για 

επαγγελματική ανακύκλωση ή απόρριψη. Χρησιμοποιεί περονοφόρα 

ανυψωτικά μηχανήματα, εκσκαφείς, γερανούς κ.λπ. για τον χειρισμό 

ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων.
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Occupation Description

Επιδημιολόγος Ασχολείται με τη προστασία του πληθυσμού από μολυσματικές 

ασθένειες, εξετάζει, διερευνά και αξιολογεί την προέλευση, τη μετάδοση 

και τη διάδοση μολυσματικών ασθενειών. Αξιολογεί τους παράγοντες 

κινδύνου, καθορίζει μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών 

(π.χ. καραντίνα ή απομόνωση), εποπτεύει την ορθότητα των μέτρων 

κατά των λοιμώξεων.

Επιδιορθωτής υποδημάτων Κατασκευάζει, τροποποιεί και επισκευάζει τυποποιημένα, 

προσαρμοσμένα ή ορθοπεδικά υποδήματα και αγαθά από φυσικό ή 

τεχνητό δέρμα, όπως αποσκευές, τσάντες και ζώνες ή ασχολείται με την 

κατασκευή υποδημάτων. 

Επιδιορθωτής υποδημάτων Δέχεται κατεστραμμένα υποδήματα από τους πελάτες και τα 

επισκευάζει. Αφαιρεί κατεστραμμένα τακούνια και τοποθετεί νέα, 

κολλάει αποσπασμένες σόλες, ράβει σχισμένα τμήματα υποδημάτων 

κλπ.

Επιθεωρητής Προετοιμάζει γεωμετρικά σχέδια για απλές κατασκευές ή διαίρεση γης, 

ισοπέδωση ορίων και οριοθέτηση ορίων βελτιώσεων γης. Δημιουργεί 

έγγραφα για την κατάθεση ακινήτων ή γης στο κτηματολόγιο.

Επιθεωρητής εργασίας Εξετάζει, διερευνά και αξιολογεί τις συνθήκες εργασίας ως προς τη 

συμφωνία τους με τους εργατικούς νόμους. Συμβουλεύει τους 

εργοδότες σε θέματα εργασίας και ασφάλειας στην εργασία, προτείνει 

βελτιώσεις και μπορεί και να επιβάλει πρόστιμα σε περιπτώσεις 

παρανομίας.

Επιθεωρητής κτιρίων Εκτελεί επιθεωρήσεις κτιρίων, κατά τη διάρκεια των οποίων ελέγχει την 

υλοποίηση της κατασκευής από άποψη αντοχής, ποιότητας, 

συμμόρφωσης με τους κανονισμούς κ.ά. Οι επιθεωρήσεις μπορεί να 

είναι γενικής φύσης ή να αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως 

ηλεκτρικά συστήματα ή υδραυλικά.

Επιθεωρητής μετανάστευσης 

και τελωνείου

Διερευνά και επιθεωρεί άτομα, μεταφορείς, εμπορεύματα και 

αποσκευές που φθάνουν ή αναχωρούν από χώρα για να εντοπίσει 

παραβιάσεις σχετικά με τους μεταναστευτικούς και τελωνειακούς 

νόμους και κανονισμούς.

Επιθεωρητής υγείας και 

ασφάλειας

Συλλέγει δεδομένα για το εργασιακό περιβάλλον. Υλοποιεί και αξιολογεί 

προγράμματα πρόληψης για τη μείωση των χημικών, φυσικών, 

βιολογικών και εργονομικών κινδύνων για τους εργαζόμενους.

Επικεφαλής Οικονομικών 

Υπηρεσιών

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της 

εταιρείας, επενδύσεις, δάνεια, χρεόγραφα, ασφαλιστικές και άλλες 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας. Συνεργάζεται με τον 

οικονομικό διευθυντή για τη δημιουργία του προϋπολογισμού της 

εταιρείας και δημιουργεί οικονομικά σχέδια.

Επιμελητής εκθέσεων Σχεδιάζει το αρχιτεκτονικό σκέλος του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 

των εκθεσιακών χώρων για την παρουσίαση αγαθών και υπηρεσιών σε 

εμπορικές εκθέσεις. Επιβλέπει την υλοποίηση κατασκευής των 

εγκαταστάσεων.

Επισκευαστής τροχαίου 

υλικού

Επισκευάζει, ρυθμίζει και συντηρεί σιδηροδρομικά οχήματα, επιβατικά ή 

εμπορευματικά βαγόνια. 
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Occupation Description

Επιστρωτής δαπέδων Ειδικεύεται σε διαφορετικούς τύπους δαπέδων, π.χ. μπετόν, παρκέ. 

Eγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει δάπεδα και άλλες επιφάνειες με 

χαλιά, πλακάκια ή ψηφιδωτά πάνελ για διακοσμητικούς ή άλλους 

σκοπούς. Μετράει και υπολογίζει την απαιτούμενη επιφάνεια δαπέδου,  

κάνει το φινίρισμα επιφανειών κατά την τοποθέτηση του δαπέδου, τη 

συγκόλληση και τη λείανσή του.

Επόπτης βιομηχανικής 

συντήρησης 

Χειρίζεται, ρυθμίζει και συντηρεί μηχανήματα τα παραγωγής. Ελέγχει τα 

εργαλεία εργασίας και την ποιότητά τους.

Εργαζόμενος διαλογής 

αποστολών

Προετοιμάζει εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές. Επιβλέπει 

συστήματα αυτόματης διαλογής αποστολών, ολοκληρώνει τη διαλογή 

αποστολών. Διατηρεί αρχεία αποστολών.

Εργαζόμενος ενοικίασης 

ποδηλάτων και σκούτερ 

Επικοινωνεί με πελάτες που θέλουν να νοικιάσουν ποδήλατο ή σκούτερ, 

τηρεί αρχεία με κρατήσεις και συνάπτει συμβάσεις δανεισμού. Παίρνει 

πίσω τα ποδήλατα και τα σκούτερ από τους πελάτες και ελέγχει την 

τεχνική τους κατάσταση. Εκτελεί τακτική συντήρηση και μικροεπισκευές 

ποδηλάτων και σκούτερ.

Εργαζόμενος καθαρισμού Διατηρεί τα κτίρια καθαρά. Εκτελεί βαριές εργασίες καθαρισμού, όπως 

καθαρισμός πατωμάτων, πλύσιμο χαλιών, πλύσιμο τοίχων και γυαλιού 

και αφαίρεση συντριμμιών. Οι ευθύνες μπορεί να περιλαμβάνουν την 

εκτέλεση συνήθων δραστηριοτήτων συντήρησης και την ειδοποίηση της 

διαχείρισης για την ανάγκη επισκευής.

Εργαζόμενος στο κρεματόριο Αναλαμβάνει, μεταφέρει και αποθηκεύει τα άψυχα σώματα σε ψυκτικές 

περιοχές. Πριν από την τελετή, παρέχει τα ρούχα και τα καλλυντικά τους, 

τα τοποθετεί σε ένα φέρετρο και παραδίδει το δοχείο στους συγγενείς.

Εργασιακός ψυχολόγος Εφαρμόζει τις αρχές της ψυχολογίας στην επιλογή των κατάλληλων 

υπαλλήλων για την εταιρεία, στην παρακίνηση των εργαζομένων, στον 

καθορισμό της κατάλληλης εκπαίδευσης των εργαζομένων, στην 

πραγματοποίηση οργανωτικών αλλαγών στις δραστηριότητες της 

εταιρείας, των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ.

Εργάτης - βοηθός 

κτηνοτρόφου

Προετοιμάζει και διανέμει ζωοτροφές, νερό ή φάρμακα και άλλα 

κτηνιατρικά προληπτικά προϊόντα στα ζώα, τα κατευθύνει στη βόσκηση, 

παρακολουθεί την υγεία τους, βοηθά σε κτηνιατρικές παρεμβάσεις και 

γεννήσεις. Μπορεί επίσης να αρμέξει αγελάδες ή να σφάξει πρόβατα.

Εργάτης αποθήκης Λαμβάνει, αποθηκεύει και διανέμει υλικά, εξοπλισμό και άλλα 

αντικείμενα από ή προς την αποθήκη. Διατηρεί αρχεία και καταρτίζει 

αναφορές αποθέματος.

Εργάτης αποστακτηρίου Χειρίζεται βιομηχανικά αποστακτικά μηχανήματα και εξοπλισμό. 

Αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον καθαρισμό των μηχανημάτων, 

μετακινεί βαρέλια με κύλιση και σφραγίζει τις κεφαλές των βαρελιών.

Εργάτης διαλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών

Εργάζεται στη γραμμή διαλογής και ταξινομεί υλικά ή προϊόντα για 

ανακύκλωση. Προσδιορίζει και αφαιρεί επικίνδυνες ουσίες. Διαχωρίζει 

τα ανακυκλώσιμα συστατικά του προϊόντος.
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Εργάτης οικοδομών Εκτελεί εργασίες που περιλαμβάνουν σωματική εργασία σε εργοτάξια. 

Αναλαμβάνει την προετοιμασία και τον καθαρισμό του εργοταξίου για 

να βοηθήσει το έργο πιο εξειδικευμένων οικοδόμων.

Εργάτης παραγωγής Βοηθά τους εργαζόμενους παραγωγής να εκτελούν καθήκοντα που 

απαιτούν λιγότερες δεξιότητες. Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την 

παράδοση ή συντήρηση υλικών ή εργαλείων και τον καθαρισμό του 

χώρου εργασίας και του εξοπλισμού.

Εργάτης συντήρησης 

σωληναγωγών 

Τοποθετεί σωλήνες για αποχετεύσεις και αγωγούς νερού. Χειρίζεται 

διάφορα είδη εξοπλισμού, για να διατηρήσει την καταλληλότητα των 

σωληναγωγών. Εκτελεί ελέγχους αποκλίσεων από τις προδιαγραφές και 

χρησιμοποιεί χημικές ουσίες ανάλογα με τις ανάγκες και τον στόχο των 

καθαρισμών (π.χ. την αποφυγή διαβρώσεων).

Εργοθεραπευτής Αξιολογεί, σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε προγράμματα 

αποκατάστασης που βοηθούν στη δημιουργία ή την ανανέωση 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, οικιακών και καθημερινών δεξιοτήτων, 

καθώς και της γενικής ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρίες ή 

αναπτυξιακών καθυστερήσεων.

Ερευνητής/τεχνικός υλικών Εξετάζει και δοκιμάζει σε διάφορους εργαστηριακούς εξοπλισμούς τις 

ιδιότητες διαφορετικών υλικών (σκληρότητα, αντοχή, ευκαμψία, αντοχή 

στη θερμότητα κ.λπ.), κάνει αλλαγές στη χημική τους σύνθεση και 

εξετάζει πώς έχουν αλλάξει οι ιδιότητες για χρήση σε διάφορα προϊόντα 

και διαδικασίες κατασκευής.

Εσωτερικός ταχυδρομικός 

υπάλληλος

Εκτελεί απλές δραστηριότητες που υλοποιούνται εσωτερικά του 

ταχυδρομείου, δηλαδή δεν έρχεται σε επαφή με το κοινό. Προετοιμάζει 

εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές για διανομή, τις τοποθετεί σε 

κάδους και διατηρεί αρχεία αποστολών.

Έφορος Αρχαιοτήτων Διαχειρίζεται συλλογές όπως έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, 

ιστορικά αντικείμενα ή επιστημονικά δείγματα μουσείων ή άλλων 

ιδρυμάτων. Μπορεί να διεξάγει διδασκαλία ή και έρευνα.

Ζαχαροπλάστης Παρασκευάζει διάφορες τούρτες, καραμέλες και άλλα είδη 

ζαχαροπλαστικής για βιομηχανική χρήση ή για λιανική πώληση. 

Κατασκευάζει παγωτά και κέικ φρούτων και δημιουργεί τα δικά του 

σχέδια κέικ.

Ζυθοποιός Παράγει βύνη με επεξεργασία κριθαριού με εμβάπτιση, ψήσιμο, 

απολύμανση, ταξινόμηση και άλλες διαδικασίες που οδηγούν στην 

παραγωγής μπύρας, όπως και βασικό καθαρισμό, απόξεση, παρασκευή, 

ψύξη, ζύμωση, διήθηση και εμφιάλωση.

Ζωγράφος διαφόρων 

αντικειμένων

Χρωματίζει, καλύπτει ή διακοσμεί αντικείμενα όπως έπιπλα, γυαλί, 

πλάκες, κεραμικά, κοσμήματα, παιχνίδια, βιβλία ή δερμάτινα 

αντικείμενα.

Ζωολόγος Διεξάγει έρευνα στον τομέα της γενετικής, της διατροφής, της 

αναπαραγωγής και της ανάπτυξης κατοικίδιων ζώων και ζώων φάρμας.
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Ζωολόγος Διεξάγει έρευνα στον τομέα της προέλευσης, της συμπεριφοράς, των 

ασθενειών και της γενετικής των άγριων ζώων. Σχεδιάζει και επαληθεύει 

μεθόδους και διαδικασίες για την αναπαραγωγή και τις θεραπείες τους 

και επιβλέπει τον ζωολογικό κήπο.

Ηθοποιός Παίζει στη σκηνή και στην τηλεόραση. Παίζει σε ταινίες, σειρές και σε 

ψυχαγωγικά προγράμματα. Επεξεργάζεται πληροφορίες ή οδηγίες για το 

ρόλο. Ερμηνεύει έναν δραματικό ή κωμικό ρόλο μέσω της ομιλίας, των 

χειρονομιών και της σωματικής κίνησης για να διασκεδάσει ή να 

ενημερώσει το κοινό. Μπορεί να χορέψει και να τραγουδήσει.

Ηλεκτρολόγος Εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρικά καλώδια, εξοπλισμό και 

φωτιστικά.

Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πραγματοποιεί έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασμό και δοκιμή ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κυκλωμάτων, στοιχείων μέτρησης και 

ελέγχου για βιομηχανία, ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες. 

Προτείνει τεχνολογικές διαδικασίες για την παραγωγή ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών προϊόντων.

Ηλεκτρολόγος σε 

σιδηροδρομικές 

αμαξοστοιχίες.

Εγκαθιστά, επιθεωρεί, δοκιμάζει, συντηρεί ή επισκευάζει ηλεκτρικούς 

κόμβους, σήματα, συσκευές σηματοδότησης, διακόπτες, γραμμές ή 

συστήματα επικοινωνίας σε οχήματα

Ηλεκτρονικός μηχανικός Ερευνά, σχεδιάζει και αναπτύσσει ηλεκτρονικά συστήματα, όπως 

κυκλώματα, διατάξεις ημιαγωγών, και εξοπλισμό που χρησιμοποιεί 

ηλεκτρική ενέργεια ως πηγή ισχύος. Εργάζεται με πυκνωτές, 

κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορ), διόδους ή αντιστάσεις για τη 

δημιουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και εφαρμογών σε τομείς όπως 

οι τηλεπικοινωνίες και η ακουστική.

Θεραπευτής για άτομα με 

προβλήματα όρασης

Παρέχει θεραπεία σε ασθενείς με προβλήματα όρασης για τη βελτίωση 

της λειτουργίας τους σε καθημερινές δραστηριότητες. Μπορεί να 

εκπαιδεύσει ασθενείς σε δραστηριότητες όπως χρήση υπολογιστή, 

δεξιότητες επικοινωνίας ή εργασία στο σπίτι.

Θεραπευτής μασάζ Κάνει μασάζ που βοηθά τους πελάτες να χαλαρώσουν και να 

απαλλαγούν από το άγχος, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. 

Χρησιμοποιεί κατάλληλα είδη μασάζ, εξοπλισμό και έλαια, και 

καθοδηγεί τους πελάτες σχετικά με τις τεχνικές για τη βελτίωση της 

χαλάρωσης.

Ιατροδικαστής Πραγματοποιεί εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως αυτοψίες, 

παθολογικές και τοξικολογικές αναλύσεις και ασχολείται με τον 

εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της βίας στο ανθρώπινο 

σώμα σε ζωντανούς και νεκρούς, τις αιτίες θανάτου σε βίαιους θανάτους 

και σε περιπτώσεις ξαφνικών απροσδόκητων θανάτων.

Ιατρός  - Παθολόγος Διαγιγνώσει και παρέχει μη χειρουργική θεραπεία ασθενειών και 

τραυματισμών εσωτερικών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, πεπτικό 

σύστημα κ.λπ.).

Ιατρός αποκατάστασης Ασχολείται με διάγνωση και θεραπεία διαταραχών που απαιτούν 

φυσιοθεραπεία για την παροχή σωματικής, πνευματικής και 

επαγγελματικής αποκατάστασης.
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Ιατρός προληπτικής ιατρικής Εφαρμόζει τη γνώση γενικών προληπτικών φαρμάκων και ζητημάτων 

δημόσιας υγείας για την υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης για 

ομάδες ή άτομα και για την πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου 

ασθένειας, τραυματισμού ή θανάτου. 

Ιατρός πυρηνικής ιατρικής Διαγιγνώσκει και θεραπεύει ασθένειες χρησιμοποιώντας ραδιενεργά 

υλικά και τεχνικές. Μπορεί να παρακολουθεί την παρασκευή, εισαγωγή 

και απόρριψη ραδιονουκλεϊδίων.

Ιδιωτικός ερευνητής Ερευνά και συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που έχει 

αναλάβει, Αναλύει, αναζητά αποδεικτικά στοιχεία και προβαίνει σε 

αναζητήσεις προσώπων, περιουσίας, οχημάτων κ.λπ.

Ιστορικός Ειδικεύεται στη μελέτη της ιστορίας. Εξετάζει διάφορες λογοτεχνικές και 

άλλες πηγές που καταγράφουν το παρελθόν και ερμηνεύει τις 

πληροφορίες που αποκτήθηκαν.

Ιχθυοκαλλιεργητής Φροντίζει τον περιβάλλοντα χώρο, καθαρίζει, προετοιμάζει και διανέμει 

την τροφή ενώ ασχολείται με την αναπαραγωγή στα εκκολαπτήρια 

ψαριών.

Καθαριστής αποχετεύσεων Εκτελεί καθαρισμό και επισκευή αποχετευτικών συστημάτων και 

σηπτικών δεξαμενών.

Καθηγητής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης

Εκτελεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη διδασκαλία μαθημάτων 

γενικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προετοιμάζει 

αναφορές, αξιολογεί τους μαθητές, τηρεί αρχεία παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας στην εκπαίδευση.

Καθηγητής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης

Εκτελεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη διδασκαλία σε 

επαγγελματικά θέματα. Επικεντρώνεται στην παροχή γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε μαθητές δευτεροβάθμιας επαγγελματικής σχολής ή σε 

τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.

Καθηγητής Φιλοσοφίας Ασχολείται με τη μελέτη και την επιχειρηματολογία γύρω από γενικά και 

διαρθρωτικά προβλήματα που αφορούν την κοινωνία, τους ανθρώπους 

και τα άτομα. Διαθέτει καλά ανεπτυγμένες ικανότητες σκέψης και 

επιχειρηματολογίας, για να συμμετέχει σε συζητήσεις σχετικά με την 

ύπαρξη, τα συστήματα αξιών κλπ.

Καλλιεργητής κηπευτικών 

και φυτωρίων

Καλλιεργεί άνθη, καλλωπιστικά δέντρα και θάμνους, ή φρούτα, λαχανικά 

και άλλες καλλιέργειες. Προετοιμάζει το έδαφος για χάραξη, σκαπάνη 

και λίπανση. Σπέρνει σπόρους και φωτεύει δενδρύλλια. Δημιουργεί και 

συντηρεί γκαζόν και παρτέρια.

Καλλιεργητής κηπευτικών, 

άνθων και φυτωρίων

Φυτεύει, καλλιεργεί και συλλέγει με το χέρι λαχανικά, φρούτα,και 

καλλιέργειες. Χρησιμοποιεί εργαλεία χειρός όπως φτυάρια, τσάπες, 

ράμπες, άγκιστρα κλαδέματος, ψαλίδι και μαχαίρια. Οι υποχρεώσεις 

περιλαμβάνουν όργωμα, μεταφύτευση, κλάδεμα, εφαρμογή 

φυτοφαρμάκων ή και καθαρισμό, διαλογή, συσκευασία και φόρτωση 

των προϊόντων.

Καλλιτέχνης Δημιουργεί πρωτότυπα έργα τέχνης χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 

μέσων και τεχνικών.

Καλλιτέχνης Δημιουργεί και ερμηνεύει ψυχαγωγικά προγράμματα για να 

διασκεδάσει το κοινό.
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Καλλιτεχνικός διευθυντής Γράφει σενάρια, κάνει πρόβες και εκτελεί άμεσες δραστηριότητες της 

οργάνωσης της ομάδας των ηθοποιών και της τεχνικής ομάδας για 

θεατρικά, κινηματογραφικά, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα.

Καλλιτεχνικός μακιγιέρ Δημιουργεί ιδιαίτερα μακιγιάζ . Δημιουργεί ειδικά εφέ έκφρασης για την 

καλλιτεχνική δημιουργία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον 

κινηματογράφο.

Καλλιτεχνικός σιδηρουργός Σχεδιάζει και κατασκευάζει διακοσμητικά και χρήσιμα μεταλλικά 

αντικείμενα σύμφωνα με το σχέδιο που του/της έχειδοθεί ή ως 

αντίγραφο αρχικών αντικειμένων. Επίσης, επισκευάζει αντίστοιχα 

μεταλλικά αντικείμενα.

Καπνοδοχοκαθαριστής Εγκαθιστά και επισκευάζει καπνοδόχους, εγκαθιστά ένθετα καμινάδας, 

καθαρίζει καμινάδες και καπνοδόχους, καθώς και φούρνους και λέβητες, 

εκτελεί επιθεωρήσεις ασφάλειας και πυρκαγιάς καμινάδων και 

καπνοδόχων και σχετικού εξοπλισμού.

Κασκαντέρ Αντικαθιστά ηθοποιούς σε σκηνές που είναι πολύ επικίνδυνες για να 

εκτελέσουν οι ίδιοι, που δεν είναι σωματικά ικανοί να κάνουν ή να 

απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες όπως σκηνές μάχης, πηδώντας από 

το κτίριο, χορό κα. Συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη για την προετοιμασία 

και τον συντονισμό άλλων σκηνών δράσης και μάχης που βρίσκονται στο 

σενάριο.

Κατασκευαστής άλλων 

καλουπιών

Χειρίζεται τη κατασκευή ή διαμόρφωση κεριού ή άμμου για τη 

δημιουργία καλουπιών στη παραγωγή μεταλλικών χυμάτων σε χυτήρια.

Κατασκευαστής επίπλων Κατασκευάζει και επισκευάζει μικρά αντικείμενα, έπιπλα, καθώς και 

κατασκευές ξυλουργικών κατασκευών. Εργάζεται με το χέρι ή τη μηχανή 

και εκτελεί εργασίες κοπής, λείανσης, διάτρησης κλπ.

Κατασκευαστής εργαλείων Κατασκευάζει και επισκευάζει ειδικά εργαλεία, κλειδαριές, μήτρες, 

μοντέλα, εξαρτήματα μηχανών και άλλα μεταλλικά αντικείμενα με το 

χέρι ή σε εργαλειομηχανές.

Κατασκευαστής καλουπιών 

χυτηρίου 

Χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εξοπλισμό για επεξεργασία 

μεταλλεύματος και μετάλλων, επεξεργασία και διύλιση μεταλλευμάτων, 

σκλήρυνση και κύλιση μετάλλων.

Κειμενογράφος 

διαφημίσεων

Δημιουργεί διαφημιστικά κείμενα που υποστηρίζουν την πώληση 

αγαθών και υπηρεσιών.

Κηπουρός Φυτεύει, σκάβει, γονιμοποιεί, μεταχειρίζεται και κλαδεύει οπωροφόρα 

δέντρα. Κάνει συγκομιδή και αποθηκεύει φρούτα. Μερικές φορές τα 

πωλεί ο ίδιος ή τα μεταπωλεί σε πελάτες προϊόντων κηπουρικής.

Κλειδαράς Επισκευάζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά, ανοίγει κλειδαριές και 

κατασκευάζει κλειδιά. Εγκαθιστά και επισκευάζει χρηματοκιβώτια.

Κληρικός Οργανώνει θρησκευτικές υπηρεσίες και εκτελεί άλλες πνευματικές 

λειτουργίες που σχετίζονται με πεποιθήσεις και πρακτικές θρησκευτικής 

πίστης ή θρησκείας. Παρέχει πνευματική και ηθική καθοδήγηση και 

βοήθεια στα μέλη της εκκλησίας.
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Κλιματολόγος Εξετάζει τη μεταβολή των καιρικών και κλιματικών συνθηκών με σκοπό 

την πρόγνωση των τάσεων των κλιματικών συνθηκών, όπως οι 

μεταβολές στη θερμοκρασία, η υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Παρέχει 

συμβουλές σχετικά με τις κατασκευές, τα γεωργικά έργα και τα 

κοινωνικά θέματα.

Κλινικός ψυχολόγος Ασχολείται με την υποστήριξη και τη θεραπεία ατόμων με ψυχικές 

ασθένειες και διαταραχές. Αξιολογεί την κατάστασή τους 

χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, ψυχολογικές εξετάσεις 

και άλλες ψυχοδιαγνωστικές μεθόδους. Εξηγεί και συζητά αυτήν την 

κατάσταση μαζί τους και συνιστά θεραπεία.

Κοινωνικός επιμελητής Επιβλέπει τους παραβάτες μετά την απελευθέρωσή τους, κατά τη 

διάρκεια της αναστολής της ποινής. Δίνει συστάσεις για μέτρα και βοηθά 

στη διαδικασία ενσωμάτωσης στην κοινωνία.

Κοινωνικός λειτουργός Παρέχει συμβουλές και βοήθεια, ώστε να μεγιστοποιήσει την 

ανεξαρτησία και την απασχολησιμότητα ατόμων που αντιμετωπίζουν 

προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες που προκύπτουν 

από γενετικές ανωμαλίες, ασθένειες, ατυχήματα ή άγχος από την 

καθημερινή ζωή. 

Κοινωνικός λειτουργός για 

άτομα με προβλήματα 

εξάρτησης 

Αξιολογεί και βοηθά άτομα με προβλήματα ψυχικής, συναισθηματικής 

φύσεως ή κατάχρησης ουσιών, όπως αλκοόλ ή ναρκωτικά. Οι 

δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική 

θεραπεία, παρέμβαση σε κρίσεις, διαχείριση περιπτώσεων, υποστήριξη 

πελατών, πρόληψη και εκπαίδευση.

Κοινωνικός λειτουργός 

επιτόπιας παρέμβασης

Αξιολογεί και βοηθά άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα μετά την 

απελευθέρωσή τους συνήθως με επιτόπιες παρεμβάσεις και επισκέψεις.

Κοινωνικός λειτουργός με 

ειδίκευση στους νέους

Παρέχει συναισθηματική και πρακτική βοήθεια και συμβουλές σε παιδιά 

και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως εθισμοί, ασθένειες 

και οικονομικά προβλήματα. Παρέχει συμβουλές όσον αφορά  το τι είναι 

καλύτερο για τα παιδιά σε σχέση με την παραμονή τους με τις 

οικογένειές τους ή όχι, ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Κοινωνικός παιδαγωγός Διοργανώνει παιδικά παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες χόμπι, 

διεξάγει εκπαιδεύσεις ανάλογα με τα ταλέντα των παιδιών ή, αντίθετα, 

με έμφαση στις αδυναμίες ή τις αναπηρίες τους, φροντίζει για την 

ασφάλεια των παιδιών.

Κοινωνιολόγος Εξετάζει, αξιολογεί και περιγράφει φαινόμενα στην ανθρώπινη κοινωνία, 

τη δομή της, τη συμπεριφορά ορισμένων ομάδων ανθρώπων και 

συγκεκριμένων κατηγοριών ατόμων, τις σχέσεις τους, 

συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης διαφόρων διαδικασιών και 

γεγονότων και της επιρροής κοινωνικών, θρησκευτικών, πολιτικών και 

εργασιακών περιβαλλόντων.

Κομμωτής Κόβει και βάφει τα μαλλιά, περιποιείται τα μαλλιά και το τριχωτό της 

κεφαλής. Ξυρίζει και φροντίζει τα γένια και παρέχει επαγγελματικές 

συμβουλές στην επιλογή ενός κατάλληλου χτενίσματος ανάλογα με τον 

τύπο του πελάτη.

Κόπτης ανεπεξέργαστων 

υλικών

Χειρίζεται μηχανήματα άλεσης ή πλανίσματος για φρεζάρισμα, 

διαμόρφωση και αυλάκωση μεταλλικών ή πλαστικών μερών.
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Κοσμήτορας πανεπιστημίου Είναι ο ανώτατος εκπρόσωπος του πανεπιστημίου. Εκλέγεται από την 

ακαδημαϊκή γερουσία του πανεπιστημίου. Ο Πρύτανης λαμβάνει τις 

κύριες αποφάσεις σχετικά με το πανεπιστήμιο και το εκπροσωπεί 

εσωτερικά και εξωτερικά.

Κρεοπώλης Κόβει κρέας και προετοιμάζει μερίδες κρέατος για άμεση πώληση ή 

μεταπώληση σε καταστήματα λιανικής.

Κρουπιέρης Είναι υπεύθυνος/η παιχνιδιού στοιχημάτων σε τραπέζι των τυχερών 

παιχνιδιών.

Κτηνίατρος Εκτελεί όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την υγεία και την 

καλή διαβίωση των ζώων. Εργάζεται με όλα τα ζώα ή μόνο ένα είδος 

(όπως τα ζώα συντροφιάς). Παρακολουθεί την υγεία τους, δίνει 

φάρμακα και εμβόλια.

Κτίστης Συναρμολογεί τοίχους και κατασκευές από πλίνθους, τοποθετώντας 

επιδέξια τους πλίνθους σε συγκεκριμένη διάταξη και χρησιμοποιώντας 

συνδετικά μέσα όπως το τσιμέντο για την συνένωσή τους. Στη συνέχεια 

γεμίζει τους αρμούς με κονίαμα ή άλλα κατάλληλα υλικά.

Κυβερνήτης σκαφών 

αναψυχής

Λειτουργεί μικρά μηχανοκίνητα σκάφη. Μπορεί να υποστηρίξει 

δραστηριότητες πλοήγησης.

Λιθοδόμος / πλακάκι Χειροκίνητα και μηχανικά διαιρεί, κόβει και επεξεργάζεται φυσική ή 

τεχνητή πέτρα, κατασκευάζει και επισκευάζει διάφορα προϊόντα από 

πέτρα (πλακόστρωτα, κράσπεδα, σκάλες, διακοσμητικά είδη για τον 

κήπο, πλάκες από πέτρινα καλύμματα, μνημεία κ.λπ.), τα εγκαθιστά, τα 

συνδέει και με το χέρι και με μηχανήματα φτιάχνει διακοσμητικά . 

Κατασκευάζει πέτρινες κατασκευές όπως προβλήτες, τοίχους και τοίχους 

συγκράτησης. Κάνει την τοποθέτηση πεζοδρομίων και πεζοδρομίων.

Λιθοξόος Χρησιμοποιεί την πέτρα ως βασικό υλικό και δημιουργεί σχέδια.

Λιπαντής Διαχειρίζεται τα μηχανήματα του πλοίου επί του σκάφους. Εκτελεί 

συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του σκάφους. Διασφαλίζει την 

τεχνική λειτουργία τους. Παρακολουθεί και συντονίζει τις 

δραστηριότητες του πληρώματος που ασχολείται με τη λειτουργία και 

συντήρηση κινητήρων, λεβήτων, ηλεκτρικού, υγειονομικού και ψυκτικού 

εξοπλισμού επί του πλοίου.

Λογιστής Διατηρεί και εκδίδει λογιστικά έγγραφα και διατηρεί λογιστικά βιβλία,. 

Εκτελεί τον έλεγχο των υλικών και τυπικών απαιτήσεων των λογιστικών 

εγγράφων. Συνοψίζει τις λογιστικές πληροφορίες. Επικοινωνεί με τις 

αρμόδιες αρχές.

Λογιστής εταιρείας Εξετάζει και αναλύει τα λογιστικά αρχεία για να προσδιορίσει την 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και καταρτίζει οικονομικές 

καταστάσεις σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες.

Λογοθεραπευτής Εστιάζει στην αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη 

της επικοινωνίας και τις διαταραχές της, προκειμένου να βοηθήσει στη 

βελτίωση της λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας. Ασχολείται με την 

ανάπτυξη της γλώσσας, της ομιλίας, των φωνητικών και ακουστικών 

λειτουργιών.
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Μάγειρας Προετοιμάζει και μαγειρεύει πιάτα όπως σούπες, κρέας, λαχανικά ή 

επιδόρπια. Παραγγέλνει τις πρώτες ύλες για την παραγωγή των 

φαγητών,  διατηρεί αρχεία, παρουσιάζει τα μενού.

Μάγειρας διαιτητικής 

διατροφής 

Ετοιμάζει μενού ειδικής διατροφής (χορτοφαγική κλπ) και ειδικές 

συνταγές. Προετοιμάζει, παρασκευάζει και παρουσιάζει τα πιάτα.

Μάγειρας ταχείας εστίασης 

(fast food)

Προετοιμάζει και μαγειρεύει φαγητό σε ένα εστιατόριο fast food με 

περιορισμένο μενού. Τα καθήκοντα του περιορίζονται στην 

προετοιμασία και παρασκευή μερικών βασικών προϊόντων και φαγητών.

Μαθηματικός Εκτελεί μαθηματική έρευνα ή εφαρμόζει μαθηματικές θεωρίες και 

υπολογιστικές μεθόδους για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων του 

«πραγματικού κόσμου» σε διάφορους τομείς (επιστήμη, μηχανική, 

βιολογία, φαρμακολογία, στρατιωτικός, επιχείρηση, κυβέρνηση κ.λπ.). 

Συλλέγει δεδομένα και τα αναλύει, τα ερμηνεύει μόνη της ή σε 

συνεργασία με άλλους εμπειρογνώμονες.

Μαιευτήρας Συντονίζει όλες τις πτυχές της διαδικασίας γέννησης αποκλειστικά ή ως 

μέρος μιας ομάδας υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί να παρέχει 

γυναικεία γυναικολογική φροντίδα.

Μαιευτήρας Γυναικολόγος Ασχολείται με την έρευνα, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη 

ασθενειών των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Το πεδίο εφαρμογής 

του είναι επίσης η φροντίδα των γυναικών κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού και μετά από αυτήν.

Μάνατζερ ταλέντων Εκπροσωπεί καλλιτέχνες, συγγραφείς και αθλητές. Προωθεί τους 

πελάτες του προκειμένου να προσελκύσουν δυνητικούς εργοδότες. 

Διοργανώνει δημόσιες εμφανίσεις, ακροάσεις και παραστάσεις. 

Αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη των σχετικών 

συμβάσεων και άλλα επιχειρηματικά έργα.

Μανικιουρίστας Εφαρμόζει καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται για τη φροντίδα των 

χεριών και των ποδιών προκειμένου να βελτιωθεί και να διατηρηθεί η 

εμφάνισή τους. 

Μεσίτης ακινήτων Διαμεσολαβεί στην ενοικίαση ακινήτων, την πώληση, αγορά και 

διαχείρισή τους. Παρέχει σχετικές συμβουλές στον πελάτη, βοηθά στη 

σύναψη συμβάσεων και είναι υπεύθυνος για την επίλυση προβλημάτων 

που σχετίζονται με την πώληση και τη μίσθωση ακινήτων.

Μεταλλωρύχος Κάνει εξορύξεις άνθρακα και άλλων ορυκτών σε ορυχεία και εκτελεί 

ανασκαφές και γεωτρήσεις. Ενισχύει περιοχές εξόρυξης, κατασκευάζει 

μονώσεις και αντιπλυμμηρικούς τοίχους και φράγματα, συμμετέχει στην 

αντιμετώπιση κατολισθήσεων και εκτελεί εργασίες ανατινάξεων.

Μεταφορέας Λαμβάνει και παραδίδει μηνύματα, έγγραφα, πακέτα και άλλα 

αντικείμενα μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη.
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Μεταφραστής Μεταφράζει από τη μία γλώσσα στην άλλη, λογοτεχνικά, επαγγελματικά 

και άλλα κείμενα και κάνει διερμηνεία σε προφορικές επικοινωνίες. 

Κορυφαίοι μεταφραστές μεταφράζουν ή ερμηνεύουν κείμενα για 

δικαστήρια, διεθνείς συμφωνίες και άλλα επίσημα έγγραφα.

Μετεωρολόγος Παρατηρεί, διερευνά και αξιολογεί μετεωρολογικά δεδομένα που 

συλλέγονται από επίγειους και αεροπορικούς σταθμούς, δορυφόρους 

και ραντάρ και σχετικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα και κλιματολογικές 

διεργασίες.Προβλέπει τον καιρό και σχηματίζει μοντέλα πρόβλεψης του 

καιρού.

Μηχανικός αιολικής 

ενέργειας

Σχεδιάζει και εγκαθιστά μονάδες και εξοπλισμό αιολικής ενέργειας. 

Αναζητά και δοκιμάζει τοποθεσίες προκειμένου να βρει την πιο 

παραγωγική, δοκιμάζει τον εξοπλισμό, όπως τα πτερύγια των 

ανεμογεννητριών, και αναπτύσσει στρατηγικές για την 

αποτελεσματικότερη παραγωγή ενέργειας και την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα.

Μηχανικός αιολικής 

ενέργειας

Σχεδιάζει και εγκαθιστά μονάδες και εξοπλισμό αιολικής ενέργειας. 

Αναζητά τοποθεσίες για την δημιουργία μονάδων αιολικής ενέργειας και 

παράλληλα δοκιμάζει τον εξοπλισμό, όπως τα πτερύγια των 

ανεμογεννητριών. Αναπτύσσει στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη 

παραγωγή ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μηχανικός ανάλυσης 

τάσεων υλικών

Σχεδιάζει και χρησιμοποιεί λογισμικό για την εκτέλεση στατικών 

αναλύσεων, αναλύσεων στατικής επάρκειας, ευστάθειας και κόπωσης σε 

διάφορες μηχανές. Κάνει τεχνικές εκθέσεις για τα αποτελέσματα της 

ανάλυσής τους, συμμετέχει στην επανεξέταση του σχεδιασμού και 

συνιστά βελτιώσεις της διαδικασίας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη σχεδίων 

στατικών δοκιμών.

Μηχανικός ανάπτυξης 

λογισμικού

Σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού. Δημιουργεί δεδομένα 

και καθορίζει τους συνδέσμους και τις επαφές χρήστη, 

συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων με υπάρχοντα συστήματα και 

σχεδιάζει βάσεις δεδομένων. Αναθέτει στους προγραμματιστές τη 

δημιουργία προγραμμάτων και συζητά την τροποποίησή τους.

Μηχανικός ασφάλειας Διαμορφώνει, σχεδιάζει και εφαρμόζει τεχνολογίες ασφάλειας και 

τεχνικά συστήματα ασφαλείας (πυρκαγιά, συναγερμός, πρόσβαση, 

κάμερα και άλλα συστήματα) για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση 

επικίνδυνων συνθηκών εργασίας στην εταιρεία.

Μηχανικός αυτόματων 

θυρών/ πύλων 

Εγκαθιστά, επισκευάζει και συντηρεί αυτόματους μηχανισμούς 

υδραυλικών θυρών και πυλών.

Μηχανικός βιοϊατρικής Συνδυάζει τις γνώσεις των αρχών της μηχανικής με τα βιολογικά 

ευρήματα για την ανάπτυξη ιατρικών θεραπειών, φαρμάκων και γενικών 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί να αναπτύσσει λύσεις 

από τη βελτίωση των συστατικών σε συμβατικά φάρμακα έως την 

ανάπτυξη εμφυτευμάτων και την επεξεργασία ιστών.
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Occupation Description

Μηχανικός βιοκαυσίμων Αξιολογεί τους χώρους εξόρυξης υγρών καυσίμων. Σχεδιάζει και 

αναπτύσσει μεθόδους για την εξαγωγή υγρών καυσίμων κάτω από την 

επιφάνεια της γης, όπως τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα 

μη πετρελαϊκά ορυκτά καύσιμα, το βιοντίζελ και οι αλκοόλες.

Μηχανικός βιομηχανικού 

εξοπλισμού

Επισκευάζει, προσαρμόζει και εγκαθιστά δοκιμές, ηλεκτρονικές 

συσκευές όπως βιομηχανικούς ελεγκτές, πομπούς και κεραίες.

Μηχανικός βιομηχανικών 

μηχανημάτων

Εγκαθιστά, επισκευάζει, προσαρμόζει διάφορα μηχανήματα και 

εξοπλισμό στη βιομηχανική παραγωγή.

Μηχανικός γεωργικού 

εξοπλισμού

Επισκευάζει, προσαρμόζει και συντηρεί γεωργικά μηχανήματα και 

οχήματα όπως τρακτέρ, θεριστικά μηχανήματα και συστήματα 

άρδευσης.

Μηχανικός δομικών έργων Δημιουργεί κατασκευαστικά σχέδια και ασχολείται με τις τεχνικές 

προδιαγραφές στα κατασκευαστικά έργα. Εφαρμόζει γνώσεις φυσικής 

και μηχανικής στα σχέδια για να εξασφαλίσει ότι οι κατασκευές είναι 

ασφαλείς και ανθεκτικές. Συνεργάζεται με αρχιτέκτονες και μηχανικούς 

για τη μετατροπή των σχεδίων σε κατασκευαστικά έργα.

Μηχανικός ενεργειακής 

τεχνολογίας

Σχεδιάζει νέους, αποτελεσματικούς και καθαρούς τρόπους παραγωγής, 

μετασχηματισμού και διανομής ενέργειας για τη προστασία του 

περιβάλλοντος και της ενεργειακής απόδοσης. Εξάγει ενέργεια μέσω 

φυσικών πόρων, όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, ή με 

ανανεώσιμες και βιώσιμες πηγές, όπως η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια.

Μηχανικός εξοπλισμού 

ασφαλείας

Εγκαθιστά, συντηρεί ή επισκευάζει συστήματα ασφαλείας και 

συναγερμούς πυρκαγιάς. Ελέγχει ότι αυτές οι συσκευές 

συμμορφώνονται με τους σχετικούς κωδικούς.

Μηχανικός εξοπλισμού 

ηλεκτρικής διανομής

Επιθεωρεί, δοκιμάζει, επισκευάζει ή συντηρεί ηλεκτρικό εξοπλισμό σε 

εργοστάσια παραγωγής και ηλεκτρικούς υποσταθμούς.

Μηχανικός εξοπλισμού 

κλιματισμού και ψύξης

Εγκαθιστά και επισκευάζει συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού σε 

νοικοκυριά ή εμπορικές εγκαταστάσεις και εκτελεί τη συντήρησή τους.

Μηχανικός εξοπλισμού 

μέτρησης και ελέγχου

Εγκαθιστά, επισκευάζει και συντηρεί εξοπλισμό όπως ηλεκτρικούς 

μετρητές, ρυθμιστές αερίου, θερμοστάτες, βαλβίδες ασφαλείας και ροής 

και άλλους μηχανικούς ρυθμιστές.

Μηχανικός ηλεκτρικών 

κινητήρων

Επισκευάζει, συντηρεί ή εγκαθιστά ηλεκτρικούς κινητήρες, την 

καλωδίωση και τους διακόπτες τους.

Μηχανικός ηλεκτρονικών 

συσκευών

Επισκευάζει, συντηρεί ή εγκαθιστά υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά 

συστήματα, όπως ταμειακές μηχανές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

και συσκευές φαξ.

Μηχανικός κινητήρων ντίζελ Ελέγχει και επισκευάζει λεωφορεία και φορτηγά ή συντηρεί και 

επισκευάζει κινητήρες ντίζελ. Περιλαμβάνει μηχανικούς που 

λειτουργούν κυρίως με κινητήρες ντίζελ αυτοκινήτων ή πλοίων.

Μηχανικός μεταφορών και 

συγκοινωνιακής υποδομής

Σχεδιάζει και καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και 

την ανάπτυξη δρόμων και υποδομών μεταφορών.  Εφαρμόζει γνώσεις 

τεχνικές και σχεδιασμού για την ανάπτυξη βιώσιμων και 

αποτελεσματικών τρόπων μεταφοράς. Προτείνει σημεία τοποθέτησης 

πινακίδων κυκλφορίας κλπ.

25



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in GR

Occupation Description

Μηχανικός μηχανών 

αεροσκαφών

Ελέγχει, ρυθμίζει και (επί)σκευάζει κινητήρες και εξαρτήματα 

αεροσκαφών, όπως υδραυλικά συστήματα. Το επάγγελμα περιλαμβάνει 

ειδικούς σε ελικόπτερα και κινητήρες αεροσκαφών.

Μηχανικός 

οπτικοακουστικής 

τεχνολογίας

Επισκευάζει κάμερες, βιντεοκάμερες, και άλλο φωτογραφικό εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο.

Μηχανικός πολεοδομίας Δημιουργεί αναπτυξιακά σχέδια για κωμοπόλεις, αστικές περιοχές, 

πόλεις και περιφέρειες. Ερευνά τις ανάγκες της κοινότητας ή της 

περιφέρειας (οικονομικές, κοινωνικές, μεταφορές) και αξιολογεί άλλες 

παραμέτρους, όπως η βιωσιμότητα, προκειμένου να παρουσιάσει 

ολοκληρωμένα προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση του χώρου.

Μηχανικός ρομποτικής Σχεδιάζει ρομποτικούς χώρους εργασίας, δηλαδή συγκροτήματα 

μηχανημάτων και ρομποτικών συσκευών που έχουν προγραμματιστεί 

έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να επιβλέπουν μόνο την πορεία παραγωγής, 

την ποιότητα των προϊόντων, την αναπλήρωση υλικών και τη λύση 

πιθανών προβλημάτων. 

Μηχανικός συντήρησης Εκτελεί συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, τα 

λιπαίνει ανάλογα με τις ανάγκες και αντικαθιστά φθαρμένα ή 

κατεστραμμένα μέρη.

Μηχανικός συσκευών 

σηματοδότησης 

Εγκαθιστά, προσαρμόζει και συντηρεί ηλεκτρονικά συστήματα και 

εξοπλισμό επικοινωνίας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων 

συστημάτων ήχου, σόναρ και ασφάλειας και συσκευών πλοήγησης.

Μηχανικός συστημάτων και 

εξοπλισμού 

ραδιοεπικοινωνίας

Επισκευάζει, εγκαθιστά ή συντηρεί κινητά ή σταθερά συστήματα 

ραδιοεπικοινωνιών και εξοπλισμό μετάδοσης και λήψης που 

χρησιμοποιείται σε τηλεπικοινωνίες, κινητά ευρυζωνικά δίκτυα. 

Δοκιμάζει και αναλύει την κάλυψη της περιοχής από δίκτυα 

ραδιοεπικοινωνίας.

Μηχανικός συστημάτων και 

εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

Εγκαθιστά, επισκευάζει και ρυθμίζει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται για τη μετάδοση τηλεφωνικών και τηλεοπτικών 

σημάτων και του Διαδικτύου.

Μηχανικός σχεδίασης 

συστημάτων παραγωγής

Σχεδιάζει και αναπτύσσει σχεδιαστικές λύσεις για μηχανικά προϊόντα, 

μηχανισμούς και ανταλλακτικά. Επιλέγει κατάλληλα υλικά και 

εξαρτήματα για αυτά, εκτελεί τους απαραίτητους υπολογισμούς και 

καθορίζει τις συνθήκες λειτουργίας τους. 

Μηχανικός τεχνολογίας 

ηλιακής ενέργειας

Σχεδιάζει συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το ηλιακό 

φως, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Επίσης σχεδιάζει και 

κατασκευάζει συστήματα που βελτιστοποιούν την απόδοση της ηλιακής 

ενέργειας και τη βιωσιμότητα της διαδικασίας παραγωγής των ηλιακών 

συστημάτων.

Μηχανικός τεχνολογίας 

ηλιακής ενέργειας

Σχεδιάζει ηλιακούς σταθμούς που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε 

ηλεκτρισμό ή ηλιακούς συλλέκτες που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια 

σε θερμότητα. Επιτηρεί την εγκατάστασή τους, καθορίζει τις διαδικασίες 

και τις αρχές για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους. Αξιολογεί την 

ενεργειακή τους απόδοση.
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Occupation Description

Μηχανικός 

τηλεπικοινωνιακών γραμμών

Εγκαθιστά και επισκευάζει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, 

συμπεριλαμβανομένων οπτικών ινών.

Μηχανικός τυποποίησης 

παραγωγής

Αναλύει τις διαδικασίες παραγωγής, τις αξιολογεί και υπολογίζει πόσο 

χρόνο ξοδεύουν οι εργαζόμενοι όταν χρησιμοποιούν συγκεκριμένες 

μηχανές και σε αυτή τη βάση καθορίζει τα λεγόμενα εργασιακά 

πρότυπα. Σε συνεργασία με τεχνολόγους, σχεδιαστές και εργοδηγούς, 

συμμετέχει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών εργασίας.

Μηχανικός υγρών καυσίμων 

(πετρελαίου)

Συντονίζει και εφαρμόζει σχέδια παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, όπως εργασίες γεώτρησης και εξόρυξης.Επιβλέπει την εφαρμογή 

των έργων και διασφαλίζει ότι πληρούνται τα σχέδια και τα 

χρονοδιαγράμματα παραγωγής.

Μηχανικός υδατικών πόρων Καθορίζει διαδικασίες στον τομέα της παραγωγής πόσιμου νερού και της 

επεξεργασίας λυμάτων, σχεδιάζει συστήματα σωληνώσεων, ελέγχει τη 

συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας και χειρισμού σε 

εγκαταστάσεις ύδρευσης για επεξεργασία και καθαρισμό νερού, 

διαχειρίζεται δραστηριότητες σε ενδεχόμενα ατυχήματα και επισκευές 

έκτακτης ανάγκης.

Μηχανοδηγός Χειρίζεται ηλεκτρικές, ντίζελ-ηλεκτρικές και άλλες σιδηροδρομικές 

μηχανές για μεταφορά επιβατών ή εμπορευματικών μεταφορών. 

Χειρίζεται χρονοδιαγράμματα, κανόνες κυκλοφορίας τρένων, 

ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα σήματα και κανόνες και κανονισμούς 

σιδηροδρόμων.

Μηχανολόγος μηχανικός 

(έλεγχος ποιότητας)

Επεξεργάζεται τεχνολογικές διαδικασίες, προσδιορίζει τα απαραίτητα 

υλικά και εξαρτήματα, τον απαραίτητο εξοπλισμό παραγωγής και τη 

διάταξή τους, τις μεθόδους εκτέλεσης τεχνικών δοκιμών και τον ποιοτικό 

έλεγχο των προϊόντων. 

Μηχανολόγος μηχανικός 

οχημάτων

Σχεδιάζει και επιβλέπει τη διαδικασία κατασκευής και λειτουργίας 

μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως οι μοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα, τα 

φορτηγά, τα λεωφορεία και τα αντίστοιχα μηχανολογικά συστήματά 

τους. Σχεδιάζει νέα οχήματα ή μηχανικά μέρη, εποπτεύει τις 

τροποποιήσεις και επιλύει τεχνικά προβλήματα. 

Μικροβιολόγος Εξετάζει και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις διεργασίες των 

μικροσκοπικών οργανισμών. Μελετά μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια, 

μύκητες κ.λπ., με σκοπό τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων που έχουν οι μικροοργανισμοί αυτοί στα ζώα, στο 

περιβάλλον, στη βιομηχανία τροφίμων ή στον κλάδο της υγειονομικής 

περίθαλψης.

Μοντέλο μόδας Δειγματίζει ρούχα ή αξεσουάρ για πιθανούς αγοραστές επίδειξης μόδας, 

ιδιωτικής έκθεσης ή καταστήματα λιανικής. Ποζάρει για φωτογραφίες 

περιοδικών ή διαφημίσεων αλλά και ως μοντέλο ζωγραφικής, γλυπτών 

και άλλων τύπων καλλιτεχνικής έκφρασης.

Μοντελοποιητής καλουπιών 

χυτηρίου

Τροποποιεί και διαχειρίζεται μηχανήματα όπως τόρνους, μηχανήματα 

άλεσης και μηχανήματα χάραξης για τη δημιουργία μοντέλων εργασίας 

από μεταλλικά ή πλαστικά αντικείμενα. Περιλαμβάνει δημιουργούς 

προτύπων.
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Occupation Description

Μοντέρ (επεξεργασία 

εικόνας)

Ασχολείται με τη συναρμογή και την περικοπή ακατέργαστου υλικού, 

είτε για κινηματογραφικές ταινίες, είτε για τηλεοπτικές σειρές, είτε για 

προσωπική χρήση. Αναδιατάσσει τις σκηνές και αποφασίζει ποια ειδικά 

εφέ απαιτούνται. Συνεργάζεται στενά με τους μοντέρ ήχου και τους 

μουσικούς διευθυντές.

Μονωτής Εγκαθιστά διάφορα μονωτικά υλικά για την προστασία κατασκευών ή 

υλικών από τη θερμότητα, το ψύχος και τον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Μουσικοθεραπευτής Χρησιμοποιει μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία 

ασθενών με διαταραχές της συμπεριφοράς και παθογόνες παθήσεις, με 

σκοπό την πρόληψη, τον μετριασμό ή την εξάλειψη των συμπτωμάτων 

και την αλλαγή συμπεριφορών και αντιλήψεων που απαιτούν θεραπεία. 

Μουσικός Διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα μουσικά όργανα. μεμονωμένα ή ως 

μέλος ορχήστρας ή αλλης μουσικής ομάδας.

Μουσικός διευθυντής Εκτελεί και διαχειρίζεται την ηχογράφηση τραγουδιών και άλλων 

μουσικών ή λεκτικών δημιουργημάτων.

Μπέιμπι σίτερ (οικότροφος 

φροντιστής παιδιών)

Φροντίζει παιδιά κατ' οίκον και παρέχει υποστήριξη στους γονείς. Οι 

ευθύνες μπορεί να περιλαμβάνουν σχεδιασμό και προετοιμασία 

φαγητού, φροντίδα ρούχων και ρούχων, οργάνωση δραστηριοτήτων 

παιχνιδιού και εκδρομών, πειθαρχία, διανοητική διέγερση, γλωσσικές 

δραστηριότητες και μεταφορά.

Μυλωνάς Λειτουργεί, παρακολουθεί και στήνει μηχανές για την παρασκευή 

σιτηρών πριν από την επεξεργασία του μύλου, για το άλεσμα και για την 

αποστολή προϊόντων ελαιοτριβείου. Ελέγχει την ποιότητα του κόκκου, 

τη διαδικασία άλεσης και το αποθηκευμένο αλεύρι.

Νανοτεχνολόγος Ερευνά και αναπτύσσει τεχνολογίες που δουλεύουν με υλικά της τάξης 

των νανόμετρων (δισεκατομμυριοστά του μέτρου, που είναι περίπου το 

ένα χιλιοστό του πάχους των ανθρώπινων μαλλιών) και τη χρήση τους 

για διάφορα προϊόντα (π.χ. μέσα αποθήκευσης, φωτοϋλικά, 

νανοαισθητήρες, κυψέλες καυσίμου, βιοηλεκτρονική κλπ).

Ναυπηγός μηχανολόγος 

μηχανικός

Σχεδιάζει, αναπτύσσει και αναλαμβάνει την ευθύνη για την εγκατάσταση 

θαλάσσιων μηχανημάτων και σχετικού εξοπλισμού. Eκτελεί εργασίες 

εγκατάστασης και συντήρησης σε θαλάσσια ύδατα, αέρα και υδραυλικά 

συστήματα

Ναύτης Μόνος ή υπό την επίβλεψη του πλοιάρχου ή του καπετάνιου εκτελεί 

εργασίες επί του σκάφους όπως το δέσιμο σκοινιών, τη φόρτωση και 

εκφόρτωση αγαθών και ατόμων, εκπέμπει και ερμηνεύει σήματα φωτός 

και ήχου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, διασφαλίζει τη συντήρηση και 

την καθαριότητα του σκάφους, καταγράφει δεδομένα για τις καιρικές 

συνθήκες.

Ναύτης καταστρώματος Χειρίζεται και συντηρεί γέφυρες, κλειδαριές και προβολείς για να 

επιτρέπει τη διέλευση στη θάλασσα σε εσωτερικές πλωτές οδούς, κοντά 

σε ακτές και σε επικίνδυνα μέρη. Βοηθά χειριστές γεφυρών, χειριστές 

κλειδώματος και χειριστές συρόμενων γεφυρών.
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Νευρολόγος Διαγιγνώσκει, θεραπεύει και βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και 

διαταραχών του νευρικού συστήματος.

Νευροψυχολόγος Ασχολείται με τις συνδέσεις μεταξύ του κεντρικού νευρικού συστήματος 

(ειδικά του εγκεφάλου) και της ανθρώπινης ψυχής, των ψυχικών 

καταστάσεων και της συμπεριφοράς του. Συνιστά τη θεραπεία σε 

ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων σε άλλους ειδικούς 

(νευροψυχιατρική, νευροψυχοθεραπεία, νευροεπεξεργασία). 

Νοσηλευτής Αξιολογεί τα προβλήματα υγείας και τις ανάγκες των ασθενών και 

διατηρεί ιατρικά αρχεία. Παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη για τους 

ασθενείς και τους τραυματίες. Μπορεί να συμβουλεύει τους ασθενείς 

για την υγειονομική περίθαλψη και την πρόληψη ασθενειών ή να 

διαχειρίζεται περιπτώσεις. 

Νοσηλευτής Δίνει ενέσεις και συνταγογραφούμενα φάρμακα σε ασθενείς. Λαμβάνει 

δείγματα βιολογικού υλικού. Μετρά και παρακολουθεί τα ζωτικά σημεία 

των ασθενών. Βοηθά σε επαγγελματικές ιατρικές διαδικασίες και 

εξετάσεις. Διατηρεί ιατρικά αρχεία.

Νοσηλευτής Παρέχει φροντίδα για ασθενείς, τραυματίες ή ασθενείς που αναρρώνουν 

ή άτομα με αναπηρία σε νοσοκομεία, γηροκομεία, κλινικές, ιδιωτικές 

κατοικίες, ομαδικές κατοικίες και παρόμοια ιδρύματα. 

Νοσηλευτής (μονάδας 

εντατικής θεραπείας)

Παρέχει επαγγελματική υγειονομική περίθαλψη σε ασθενείς με οξείες 

καταστάσεις όπως καρδιακές προσβολές, σύνδρομα αναπνευστικής 

δυσχέρειας ή σοκ. Μπορεί να φροντίσει τους ασθενείς πριν και μετά από 

χειρουργική επέμβαση.

Νοσηλευτής επειγόντων 

περιστατικών 

Εκτελεί τυπικές διαδικασίες κατά τις εξόδους του πληρώματος 

ασθενοφόρων (καρδιοπνευμονική ανάνηψη, παρακολούθηση ζωτικών 

λειτουργιών, εφαρμογή εγχύσεων, εισπνοή, θεραπεία πρώτης πληγής 

κ.λπ.)

Ξεναγός Εξυπηρετεί άτομα ή ομάδες σε οποιαδήποτε εγκατάσταση περιλαμβάνει 

έργα τέχνης, σε ταξίδια ή εκδρομές περιήγησης σε αξιοθέατα, ή σε 

τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως μουσεία, μνημεία και 

δημόσιοι χώροι. Βοηθά τα άτομα να κατανοήσουν την πολιτιστική 

κληρονομιά ενός αντικειμένου, τόπου ή περιοχής, και παρέχει 

πληροφορίες και καθοδήγηση.

Ξυλογλύπτης Κατασκευάζει ή τροποποιεί προϊόντα γλυπτικής (π.χ. ξύλινα κηροπήγια, 

προτομές, αγάλματα, ξυλόγλυπτα έπιπλα κ.λπ.).

Ξυλοκόπος Χρησιμοποιεί άξονες ή αλυσοπρίονα για τα πεσμένα δέντρα, 

γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά  και τις τεχνικές κοπής τους για να 

ελέγχει της κατεύθυνσης της πτώσης και την ελαχιστοποίηση των 

ζημιών.

Ξυλουργός κατασκευής Κατασκευάζει, ανεγείρει, εγκαθιστά και επισκευάζει δομές από ξύλο, 

κόντρα πλακέ και πάνελ τοίχου, χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός 

ξυλουργικής και ηλεκτρικά εργαλεία. Επίσης κατασκευάζει τα ξύλινα 

πλαίσια για κτίρια με ξύλινο σκελετό.

Οδηγός ασθενοφόρου Οδηγεί ασθενοφόρο ή βοηθά τον οδηγό ασθενοφόρου στη μεταφορά 

ασθενών και τραυματιών. Βοηθά στην ανύψωση των ασθενών.
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Οδηγός βαρέων φορτηγών 

μεγάλων αποστάσεων

Οδηγεί ένα φορτηγό στο οποίο μεταφέρει εμπορεύματα σε μεγάλες 

αποστάσεις.

Οδηγός βουνού Συνοδεύει άτομα ή ομάδες σε ορεινά περιβάλλοντα. Προγραμματίζει 

ορεινές διαδρομές, καθοδηγεί τους πελάτες στην προγραμματισμένη 

διαδρομή, τους δίνει εξειδικευμένη ξενάγηση, τους δανείζει τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και, εάν είναι απαραίτητο, ιατρική βοήθεια.

Οδηγός λεωφορείων Οδηγεί λεωφορείο ή μίνι λεωφορείο στα πλαίσια τακτικών δρομολογίων, 

ναύλων και ιδιωτικών μεταφορών. Μπορεί να βοηθήσει τους επιβάτες 

με τις αποσκευές. Μπορεί να παραλάβει εισιτήρια ή κάρτες.

Οδηγός οχημάτων Οδηγεί φορτηγό ή άλλο όχημα σε συγκεκριμένες διαδρομές ή σε 

συγκεκριμένη περιοχή. Μεταφέρει αγαθά και προϊόντα.

Οδηγός ταξί Λειτουργεί υπηρεσία ταξί για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. 

Οδηγεί είτε δικό του είτε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Οδηγός φορτηγών και 

βαρέων μηχανημάτων

Χειρίζεται εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή τσιμέντου ή 

ασφάλτου ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την συλλογή χαλικιών, 

χώματος ή άλλων υλικών. Περιλαμβάνει επίσης, χειριστές σκυροδέματος 

και ασφαλτοστρωμένων μηχανημάτων, μηχανές περιστροφής και 

χειριστές πέτρας.

Οδοποιός Επισκευάζει και συντηρεί δρόμους, όπως αυτοκινητόδρομους, αστικούς 

και αγροτικούς δρόμους, αεροδρόμια. Εγκαθιστά και συντηρεί 

πρωτογενείς πινακίδες, φράγματα χιονιού και κιγκλιδώματα.

Οικογενειακός και Γενικός 

ιατρός 

Διαγιγνώσκει, θεραπεύει και βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και 

τραυμάτων που είναι κοινά στον γενικό πληθυσμό. Εάν είναι 

απαραίτητο, μπορεί να παραπέμψει τους ασθενείς σε ειδικούς για 

περαιτέρω διάγνωση ή θεραπεία.

Οικονομικός αναλυτής Διεξάγει οικονομική έρευνα και συλλέγει αναλύσεις σχετικά με 

οικονομικά θέματα, όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα, η φερεγγυότητα 

και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Παρέχει συστάσεις για 

οικονομικά θέματα που αφορούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Οικονομικός διευθυντής Είναι υπεύθυνος/η για τη χρηματοδότηση της εταιρείας, και τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση. Προετοιμάζει τον προϋπολογισμό και το 

οικονομικό σχέδιο της εταιρείας. Αξιολογεί την ορθότητα των επιμέρους 

έργων, αξιολογεί τον προϋπολογισμό. Προετοιμάζει αναφορές και τις 

παρουσιάζει στους ιδιοκτήτες της εταιρείας. Διαχειρίζεται το λογιστικό 

τμήμα.

Οικονομικός ελεγκτής Ελέγχει τη συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας 

στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές 

συναλλαγές της εταιρείας. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στον 

προϋπολογισμό, δημιουργεί οικονομικές αναλύσεις και επισκοπήσεις 

για τη διαχείριση των επιχειρήσεων.
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Οικονομολόγος Διεξάγει έρευνα, εκπονεί εκθέσεις και διατυπώνει σχέδια για την 

αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την 

παραγωγή και διανομή αγαθών και υπηρεσιών. Μπορεί να συλλέξει και 

να επεξεργαστεί οικονομικά και στατιστικά δεδομένα.

Οικονομολόγος 

Επιχειρήσεων

Συντάσει την οικονομική στρατηγική, τα οικονομικά πλάνα και τον 

προϋπολογισμό της επιχείρησης. Υλοποιεί αναλύσεις της οικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας και προτείνει λύσεις για την οικονομική 

ανάπτυξη της επιχείρησης.

Οινοποιός Φροντίζει τους αμπελώνες, τα κλήματα, τα λιπάσματα. Κάνει συγκομιδή 

των ώριμων σταφυλιών. Δημιουργεί το δικό του κρασί.

Οπλουργός Επισκευάζει και τροποποιεί όπλα (περίστροφα, πιστόλια, καραμπίνες, 

τουφέκια, υποβρύχια όπλα, πολυβόλα) και τα μέρη τους και ελέγχει τη 

λειτουργικότητά τους. Μπορεί επίσης να διακοσμήσει όπλα 

διενεργώντας σκάλισμα, χαρακτική κ.λπ.

Οπτικός Κατασκευάζει και προσαρμόζει όλους τους τύπους γυαλιών, 

προσοφθάλμιων φακών και άλλων διορθωτικών και ιατρικών 

βοηθημάτων σύμφωνα με ιατρική συνταγή χρησιμοποιώντας ειδικά 

όργανα, όργανα μέτρησης και βοηθήματα.

Οπτομέτρης Πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις και διαγιγνώσει προβλήματα που 

μπορούν να διορθωθούν με κάποιο τρόπο με γυαλιά ή φακούς επαφής, 

τα οποία μπορεί επίσης να συνταγογραφήσει ή να πουλήσει.

Ορθοδοντικός Εξετάζει και θεραπεύει οδοντικές ανωμαλίες στη στοματική κοιλότητα. 

Σχεδιάζει και κατασκευάζει συσκευές ευθυγράμμισης και 

αναπροσαρμογής των δοντιών και των σιαγόνων για βελτίωση και 

διατήρηση της κανονικής λειτουργίας των δοντιών και βελτίωση της 

εμφάνισης.

Ορθοπεδικός - Ειδικός 

προσθετικής 

Κατασκευάζει και επισκευάζει προσθετικές και ορθοπεδικές συσκευές 

και βοηθήματα σύμφωνα με μεμονωμένα σφάλματα και 

παραμορφώσεις του ανθρώπινου σώματος. Τροποποιεί και επισκευάζει 

τις προθέσεις του άνω και κάτω άκρου και άλλα βοηθήματα που 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με σωματικές ανωμαλίες ή 

αναπηρίες.

Ουρολόγος Ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την έρευνα 

διαταραχών και τραυματισμών των νεφρών και του ουροποιητικού 

συστήματος σε άνδρες και γυναίκες.

Οφθαλμίατρος Ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, 

αξιολόγηση και έρευνα ασθενειών του οφθαλμού και των παραπλησίων 

οργάνων.

Παθολόγος Διαγιγνώσκει την παρουσία και το στάδιο μιας νόσου χρησιμοποιώντας 

εργαστηριακές τεχνικές και δείγματα ασθενών. Εξετάζει τη φύση, την 

αιτία και την ανάπτυξη ασθενειών. Μπορεί να κάνει αυτοψίες.
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Παιδαγωγός Διοργανώνει τις δραστηριότητες παιδιών εκτός σχολείου προκειμένου 

να αναπτύξει την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές 

τους εκτελώντας διάφορες εστιασμένες δραστηριότητες (σωματικές, 

ψυχικές, μουσικές, καλλιτεχνικές κ.λπ.).

Παιδαγωγός προσχολικής 

ηλικίας

Ασχολείται με παιδιά προσχολικής ηλικίας σε δραστηριότητες που έχουν 

σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την κοινωνική, σωματική και 

πνευματική ανάπτυξη. 

Παιδίατρος Διαγιγνώσκει, θεραπεύει και βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και 

τραυματισμών παιδιών.

Παλαιοντολόγος Εξετάζει την εξέλιξη της ζωής στη Γη, προϊστορικά φυτά και ζώα με βάση 

ευρήματα που έχουν διατηρηθεί σε βράχους ως απολιθώματα (τα 

λεγόμενα απολιθώματα). Αξιολογεί τα ευρήματα και τα καταγράφει σε 

επιστημονικές μελέτες. Διασφαλίζει την προστασία των 

παλαιοντολογικών τόπων.

Παρασκευαστής καφέ 

(barista)

Ετοιμάζει ή σερβίρει καφέ, τσάι ή άλλα ποτά. Σερβίρει παρασκευασμένο 

φαγητό όπως σάντουιτς σε πελάτες και ασχολείται με την αποθήκευση 

των πρώτων υλών.

Παρουσιαστής Παρουσιάζει διάφορα προγράμματα, διεξάγει συνεντεύξεις, διαβάζει 

από προσχεδιασμένα κείμενα ή αυτοσχεδιάζει.

Περιβαλλοντικός 

επιθεωρητής

Διερευνά την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών που σχετίζονται με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την ασφάλεια 

των διαδικασιών για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 

Πιλότος drone Ελέγχει τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Πιλότος αεροσκάφους Ελέγχει και πλοηγεί αεροσκάφη. Χειρίζεται τα μηχανικά και ηλεκτρικά 

συστήματα του αεροσκάφους και μεταφέρει επιβάτες, αλληλογραφία 

και εμπορεύματα.

Πλοίαρχος Διαχειρίζεται το πλοίο στους ωκεανούς, τους κόλπους, τις λίμνες, τα 

ποτάμια ή τα παράκτια ύδατα, είναι υπεύθυνος για το πλοίο, την 

ασφαλή και οικολογική του λειτουργία, το πλήρωμα, το μεταφερόμενο 

φορτίο και τα άτομα.

Πολιτικός επιστήμονας Μελετά την πολιτική συμπεριφορά, τη δραστηριότητα και τα συστήματα. 

Ασχολείται με τη προέλευση και την εξέλιξη των πολιτικών συστημάτων 

και θέματα όπως οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η πολιτική 

συμπεριφορά και η κοινωνία. Συμβουλεύει τις κυβερνήσεις και τους 

θεσμικούς φορείς για θέματα διακυβέρνησης.

Πολιτικός μηχανικός (ειδικός 

σχεδίου)

Προετοιμάζει το τεχνικό και καλλιτεχνικό σχεδιασμό τωνκτιρίων, την 

εσωτερική διακόσμηση νέων κτιρίων (οικογενειακές κατοικίες, γραφεία 

εταιριών κ.α.) και την ανακατασκευή υπάρχοντων κτιρίων. Προετοιμάζει 

τα αρχεία για την άδεια κτίσεως και συνεργάζεται με πολιτικούς 

μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Επιβλέπει την εργασία όλων των 

εμπλεκόμενων μηχανικών και εργατών.
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Προγραμματιστής ανάπτυξης 

λογισμικού

Δημιουργεί προγράμματα και εφαρμογές υπολογιστών βάσει γραφικών 

σχεδίων, απαιτήσεων χρήστη ή άλλων προδιαγραφών. Εκτελεί τον 

εντοπισμό σφαλμάτων και τον έλεγχο. Προγραμματίζει στην κατάλληλη 

γλώσσα προγραμματισμού και εξασφαλίζει τη συντήρηση του 

λογισμικού.

Προγραμματιστής 

εργαλειομηχανών 

Αναπτύσσει προγράμματα για αριθμητικά ελεγχόμενες μηχανές 

παραγωγής για την επεξεργασία μεταλλικών ή πλαστικών εξαρτημάτων.

Προϊστάμενος γραφείου Διαχειρίζεται τη λειτουργία του γραφείου, προετοιμάζει επαγγελματικά 

έγγραφα για συναντήσεις, διασφαλίζει τις οργανωτικές και διοικητικές 

δραστηριότητες του γραφείου.

Προπονητής Παρέχει αθλητική εκπαίδευση για ομάδες ή άτομα. Δείχνει τεχνικές και 

μεθόδους εκπαίδευσης. Μπορεί να αξιολογήσει τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία των αθλητών και να βελτιώσει την τεχνική τους.

Προσωπικός βοηθός Βοηθάει άτομα που, λόγω αναπηρίας, ηλικίας ή ασθένειας, χρειάζονται 

βοήθεια σε καθημερινές δραστηριότητες, ειδικά με την εφαρμογή 

υγιεινής, αυτοεξυπηρέτησης, καθαριότητας, επαφής με το κοινωνικό 

περιβάλλον και για την προώθηση των συμφερόντων και των 

δικαιωμάτων του ατόμου.

Πρύτανης Πανεπιστημίου Είναι ο υψηλότερος εκπρόσωπος της σχολής (το πανεπιστήμιο έχει 

συνήθως πολλές σχολές). Εκλέγεται από την ακαδημαϊκή σύγκλητο της 

σχολής. Λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη σχολή και την 

εκπροσωπεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πυρηνικός μηχανικός Καθορίζει διαδικασίες και αρχές για διεργασίες σε πυρηνικούς σταθμούς 

παραγωγής ενέργειας, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων των 

χειριστών και του λοιπού προσωπικού για την εξάλειψη των 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία σε 

πυρηνικούς σταθμούς.

Πυροσβέστης Έχει ευθύνη για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση 

πυρκαγιάς ή άλλων επικίνδυνων καταστάσεων. Επιβλέπει την εκκένωση 

των απειλούμενων κτιρίων και εξασφαλίζει τη διάσωση των θυμάτων και 

την παροχή φροντίδας. Μεριμνά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

Ρυθμίζει τον καθαρισμό του τόπου της πυρκαγιάς και προβαίνει σε 

εκτίμηση των ζημιών.

Πυροτεχνουργός Τοποθετεί και πυροδοτεί εκρηκτικά για να καταστρέψει δομές ή να 

αφαιρέσει πέτρες, βράχους ή άλλα υλικά από μια περιοχή. Ελέγχει την 

αντοχή της επιφάνειας για να υπολογίσει τα εκρηκτικά υλικά που θα 

χρησιμοποιήσει. Προτείνει το μέρος της τοποθέτησης των εκρηκτικών 

και υπολογίζει τη ποσότητά τους.

Πωλητής λιανικής Παρέχει στους πελάτες συμβουλές και πληροφορίες, επιδεικνύει τα 

προϊόντα και τις λειτουργίες τους και εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται τα 

προϊόντα. Συνήθως εξειδικεύεται σε ένα είδος αγαθού.
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Πωλητής μετοχών 

ενεργειακών εταιρειών 

Πωλεί ή αγοράζει μετοχές ενέργειας. Αναλύει την αγορά ενέργειας και 

διερευνά τις τάσεις των τιμών, προκειμένου να αποφασίσει για την 

αγοραπωλησία μετοχών με το το μέγιστο κέρδος. Κάνει υπολογισμούς 

και συντάσσει εκθέσεις και προβλέψεις για την ανάπτυξη της αγοράς.

Ράφτης Σχεδιάζει, κατασκευάζει ή προσαρμόζει, μεταποιεί και επιδιορθώνει 

ενδύματα από ύφασμα, ελαφρύ δέρμα, γούνα και άλλα υλικά. Παράγει 

είδη ένδυσης κατά παραγγελία. Μπορεί να μελετά και να κατανοεί 

διαγράμματα μεγεθών, λεπτομέρειες σχετικά με τις τελικές μετρήσεις 

κ.λπ.

Ρυθμιστής σηματοδότησης Φροντίζει για τη λειτουργία, παρακολουθεί και ελέγχει τα 

σιδηροδρομικά σήματα και τον εξοπλισμό επικοινωνίας και ασφάλειας. 

Ρυθμίζει διακόπτες τροχιάς σύμφωνα με την καθορισμένη διαδρομή 

μεμονωμένων αμαξοστοιχιών.

Σεισμολόγος Εξετάζει την κίνηση των τεκτονικών πλακών στην επιφάνεια της Γης, 

ειδικά όσον αφορά τον προσδιορισμό του κινδύνου σεισμών. Λειτουργεί 

με σεισμογράφο, που είναι μια συσκευή που καταγράφει σεισμούς.

Σερβιτόρος Παίρνει παραγγελίες, τις μεταφέρει στην κουζίνα, διανέμει φαγητό και 

ποτό.

Σιδηρουργός Θερμαίνει μέταλλα, συνήθως χάλυβα, σε κλίβανους και τους δίνει σχήμα 

με το σφυρί και το αμόνι. Δημιουργεί κυρίως χειροποίητα μεταλλικά 

προϊόντα, όπως διακοσμητικά τεχνουργήματα, καθώς και πέταλα 

αλόγων.

Σιδηρουργός Ρυθμίζει, προσαρμόζει, ακονίζει, διαμορφώνει ή σχηματίζει μεταλλικά ή 

πλαστικά μέρη.

Στατιστικολόγος Προγραμματίζει, οργανώνει και αξιολογεί στατιστικές έρευνες για να 

ανακαλύψει πληροφορίες από διάφορους τομείς της κοινωνίας, σχετικά 

με τον πληθυσμό, την οικονομία, την εκπαίδευση, την υγειονομική 

περίθαλψη κ.λπ. Επεξεργάζεται τα αποτελέσματα σε στατιστικά βιβλία, 

περιλήψεις, γραφήματα, παρουσιάσεις κ.λπ.

Στέλεχος διαδικτυακού 

μάρκετινγκ

Χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση προϊόντων. Εκτελεί καθήκοντα 

όπως την προετοιμασία επιχειρηματικών στρατηγικών, την αγορά 

αγαθών, την διαχείριση αποθεμάτων, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση 

των προϊόντων καθώς και την αποστολή των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών.

Στέλεχος διαφήμισης Σχεδιάζει και διαχειρίζεται τη διαφημιστική στρατηγική και τακτική της 

εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης μέσω Διαδικτύου, τη 

δημιουργία διαφημιστικού υλικού και δραστηριοτήτων όπως αφίσες, 

φυλλάδια, φυλλάδια, διαγωνισμούς, εκπτώσεις κ.λπ. για να αυξήσει το 

ενδιαφέρον για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

Στιχουργός, ποιητής Δημιουργεί πρωτότυπα γραπτά έργα με τη μορφή ποίησης και στίχων.
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Στρατιώτης αεροπορίας - 

υπεύθυνος ασφάλειας 

αεροπορικών μέσων

Εκτελεί καθήκοντα εν πτήσει για να εξασφαλίσει την επιτυχή 

ολοκλήρωση των αποστολών μάχης, αναγνώρισης, μεταφοράς και 

διάσωσης. Χρησιμοποιεί εξοπλισμό για επικοινωνία και ανίχνευση, 

διενεργεί επιθεωρήσεις του εξοπλισμού πριν και μετά την πτήση, ελέγχει 

και συντηρεί τα συστήματα ασφαλείας και ανεφοδιασμού.

Στρατιώτης βιοχημικού 

πολέμου

Προστατεύει τις στρατιωτικές μονάδες από όπλα μαζικής καταστροφής 

(πυρηνικά, χημικά και βιολογικά). Αφού ολοκληρώσει τη σχετική 

εκπαίδευση και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει 

μέλος εξωτερικών αποστολών.

Στρατιώτης ειδικών 

δυνάμεων - Αλεξιπτωτιστής

Συμμετέχει στη μεταφορά ατόμων, εξοπλισμού και υλικών αεροπορικώς 

σε μια συγκεκριμένη περιοχή και έχει την ικανότητα να πολεμά ενάντια 

στους θωρακισμένους στόχους κάθε εχθρού.

Στρατιώτης πεζικού Χρησιμοποιεί όπλα και εξοπλισμό σε επιχειρήσεις εδάφους. Χειρίζεται 

και συντηρεί όπλα όπως τουφέκια, πολυβόλα και χειροβομβίδες. 

Αξιολογεί και καταγράφει τοπογραφικες πληροφορίες. Χειρίζεται και 

συντηρεί εξοπλισμό επικοινωνίας πεδίου.

Στρατιωτικός - μηχανoλόγος 

(μάχης)

Μηχανολόγος που εκπαιδεύεται ως μέλος μονάδων.  Τροποποιεί και 

βοηθά στη διάσχιση στρατιωτικών διαδρομών και υδάτινων φραγμάτων 

και καθαρίζει δρόμους από εκρηκτικές απειλές. Αφού ολοκληρώσει τη 

σχετική εκπαίδευση και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί 

να γίνει μέλος εξωτερικών αποστολών.

Συγγραφέας Γράφει πρωτότυπα κείμενα, βιβλία, άρθρα, συλλέγει διάφορα υλικά για 

αυτά.

Συγγραφέας οδηγιών και 

εγχειριδίων

Προετοιμάζει τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 

τεχνικού εξοπλισμού.

Συγκοινωνιολόγος Προετοιμάζει λεπτομερή σχέδια αρχιτεκτονικών και δομικών 

χαρακτηριστικών κτιρίων ή σχεδίων και τοπογραφικών χαρτών που 

χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικά έργα, όπως αυτοκινητόδρομοι, 

γέφυρες και δημόσια έργα. Χρησιμοποιεί γνώση δομικών υλικών και 

μαθηματικά για την ολοκλήρωση σχεδίων.

Συγκοινωνιολόγος μηχανικός Εκπονεί μελέτες για τα προτεινόμενα έργα μεταφορών. Συλλέγει και 

αναλύει δεδομένα. Διερευνά τη χρήση και τη λειτουργία των 

συστημάτων μεταφοράς. Αναπτύσσει μοντέλα μεταφοράς και 

προσομοιώσεις.

Συλλέκτης απορριμμάτων Συμμετέχει στη συλλογή διαφόρων τύπων αστικών ή ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων. Οδηγεί τα οχήματα συλλογής απορριμάτων και απαρτίζει το 

πλήρωμά του.

Συμβολαιογράφος Διασφαλίζει τη γνησιότητα και τη νομιμότητα επίσημων εγγράφων, 

όπως οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα πιστοποιητικά, οι συμβάσεις, οι πράξεις 

και οι αγορές. Εξετάζει τα έγγραφα, παρίσταται ως μάρτυρας κατά την 

υπογραφή τους και τα επικυρώνει. Πραγματοποιεί ένορκες καταθέσεις 

και βεβαιώσεις και εκτελεί άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
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Συμβουλευτικός ψυχολόγος Βοηθά άτομα με ψυχικά ή συναισθηματικά προβλήματα και διαταραχές 

μέσω παροχής συμβουλών. Αξιολογεί την κατάστασή τους μέσω 

παρατηρήσεων, συνεντεύξεων, ψυχολογικών εξετάσεων. Εξηγεί και 

συζητά αυτήν την κατάσταση μαζί τους και προτείνει τρόπους βελτίωσης 

της κατάστασης.

Σύμβουλος αλυσίδας 

τροφοδοσίας

Ασχολείται με προϊόντα και άλλα αγαθά, ξεκινώντας από την αγορά 

τους, την αποθήκευση και τη μεταφορά τους έως την παράδοσή τους σε 

πελάτες ή καταστήματα, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικός ο τρόπος στο χαμηλότερο κόστος. 

Σύμβουλος ασφαλείας Επεξεργάζεται προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας 

εταιρικών και ιδιωτικών κτιρίων για την προστασία περιουσιακών 

στοιχείων, προσώπων και πληροφοριών.

Σύμβουλος γάμου Βοηθά στην αντιμετώπιση διαταραχών στο πλαίσιο του γάμου και των 

οικογενειακών συστημάτων. Εφαρμόζει ψυχοθεραπευτικές και 

οικογενειακές θεωρίες και τεχνικές για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα, 

ζευγάρια και οικογένειες και στη θεραπεία αυτών.

Σύμβουλος διακόσμησης 

εσωτερικών χώρων

Οργανώνει, σχεδιάζει και επιπλώνει εσωτερικούς χώρους κατοικιών, 

εμπορικών ή βιομηχανικών κτιρίων. Σχεδιάζει πρακτικά και καλαίσθητα. 

Μπορεί να ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στυλ ή είδος 

εσωτερικού σχεδιασμού.

Σύμβουλος δραματουργίας Διαχειρίζεται και συντονίζει τις δραστηριότητες των εργαζομένων που 

συμμετέχουν στην προετοιμασία προγραμμάτων και σχεδίων στο 

ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.

Σύμβουλος επαγγελματικής 

ανάπτυξης

Βοηθά τον πελάτη στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Με βάση την 

επαγγελματική του θέση, προσόντα, δεξιότητες, εμπειρία και ιδέες, θέτει 

κατάλληλους στόχους, στρατηγικές, διαδικασίες και σχέδια. Στη 

συνέχεια, αξιολογούν μαζί πώς επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι. 

Σύμβουλος επαγγελματικού 

προσανατολισμού

Βοηθά τους πελάτες στον τομέα της αρχικής και της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, σε σχέση με την επιλογή του επαγγέλματος, της 

επαγγελματικής αλλαγής και της απασχόλησης στην αγορά εργασίας. 

Παρέχει πληροφορίες και αξιολογεί τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

ενός ατόμου με τη χρήση διαγνωστικών εργαλείων.

Σύμβουλος κοινωνικών 

υπηρεσιών

Παρέχει υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, όπως ψυχολογία ή κοινωνική 

εργασία συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για οικογένειες. Βοηθά 

τους πελάτες να εντοπίσουν και να λάβουν διαθέσιμα επιδόματα από 

κοινωνικές υπηρεσίες. Βοηθά τους κοινωνικούς λειτουργούς στην 

ανάπτυξη, οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων.

Σύμβουλος πιστωτικών 

υπηρεσιών

Συμβουλεύει και εκπαιδεύει άτομα ή οργανισμούς για την απόκτηση και 

τη διαχείριση χρεών. Παρέχει οδηγίες για τον προσδιορισμό του 

καλύτερου τύπου δανείου και εξηγεί τις απαιτήσεις ή τους περιορισμούς 

του. Παρέχει συμβουλές σχετικά με πιστωτικά ζητήματα, τον 

προϋπολογισμό, την υποθήκη και την πτώχευση.

36



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in GR

Occupation Description

Σύμβουλος προσωπικής 

ανάπτυξης

Βοηθά τον πελάτη στην προσωπική του ανάπτυξη. Με βάση την 

προσωπική του κατάσταση, ενδιαφέροντα και ιδέες, θέτει κατάλληλους 

στόχους, στρατηγικές, διαδικασίες και σχέδια. Στη συνέχεια, αξιολογούν 

μαζί πώς επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι.

Σύμβουλος ψυχικής υγείας Παρέχει σε άτομα, οικογένειες και ομάδες την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη που απαιτείται για την αντιμετώπιση χρόνιων ή ανίατων 

ασθενειών. Παρέχει συμβουλές στους φροντιστές της οικογένειας, σε 

ασθενείς κλπ. 

Συναρμολογητής ξύλινων 

προκατασκευασμένων 

κτιρίων 

Συναρμολογεί ξύλινα μέρη για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες. Τα 

μέρη αυτά μπορεί να είναι τοίχοι με ενσωματωμένες πόρτες και 

παράθυρα ή και να είναι ολόκληροι αυτοτελείς χώροι. Συναρμολογεί τα 

μέρη, τα υλικά μόνωσης και τη σκεπή, και τα ενώνει στέρεα μεταξύ τους, 

ώστε να γίνουν κατοικήσιμα σπίτια.

Συναρμολογητής οργάνων 

ακριβείας

Διαβάζει σχεδιαγράμματα και σχέδια συναρμολόγησης για τη 

συναρμολόγηση οργάνων ακριβείας, όπως μικρόμετρα, μετρητές, 

θερμοστάτες και μετρητές χρησιμότητας. Συλλέγει τα διάφορα 

εξαρτήματα και τα συνδυάζει, χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός ή 

μηχανήματα. Βαθμονομεί τα όργανα και ελέγχει την ακρίβειά τους.

Συναρμολογητής σκαλωσιών Στήνει σκαλωσιές και εξέδρες για την ασφαλή εκτέλεση 

κατασκευαστικών εργασιών σε ύψη.

Συνθέτης Δημιουργεί νέες μουσικές συνθέσεις και τις ηχογραφεί συνήθως με τη 

μορφή μουσικής σημειογραφίας.

Συνοδός 

ηλικιωμένων/ασθενών

Εκτελεί καθήκοντα νοικοκυριού και ετοιμασίας γευμάτων για 

ανθρώπους που βοηθά στις δικές τους εγκαταστάσεις, όπως 

ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες ή ασθενείς. Παρέχει επίσης 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως ανάγνωση ιστοριών. Κάνει τα 

ψώνια και να μεταφέρει έγκαιρα τους πελάτες στα ιατρικά τους 

ραντεβού.

Συντάκτης εκδοτικού οίκου Προετοιμάζει διάφορα έντυπα υλικά για εκτύπωση, γράφει, τροποποιεί 

το περιεχόμενο των γραπτών, εκτελεί τη γλωσσική και τεχνική τους 

επεξεργασία.

Συντηρητής έργων τέχνης Αποκαθιστά, συντηρεί ή προετοιμάζει αντικείμενα σε συλλογές 

μουσείων για αποθήκευση, έρευνα ή έκθεση. Χειρίζεται δείγματα όπως 

απολιθώματα, σκελετικά μέρη ή αντικείμενα, υφάσματα και έργα 

τέχνης. Εγκαθιστά και τακτοποιεί τα αντικείμενα σε εκθέματα. Στα 

καθήκοντα περιλαμβάνονται η συντήρηση βιβλίων ή εγγράφων.

Συντονιστής κέντρου 

διανομής 

Προγραμματίζει και στέλνει εργαζόμενους, συνεργεία, εξοπλισμό ή 

οχήματα συντήρησης για τη μεταφορά υλικού, φορτίου, επιβατών ή 

επισκευές έκτακτης ανάγκης που εκτελούνται εκτός του χώρου 

εργασίας.

Σχεδιαστής βάσεων 

δεδομένων 

Προτείνει στρατηγικές για συστήματα βάσεων δεδομένων επιχειρήσεων 

καθώς και για μεγάλες μεμονωμένες βάσεις δεδομένων. Καθορίζει τις 

δομές τους, τους εσωτερικούς καθώς και τους εξωτερικούς συνδέσμους. 

Θέτει πρότυπα για τη λειτουργία, την ενημέρωση και την ασφάλειά τους. 
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Σχεδιαστής ιστοσελίδας και 

πολυμέσων

Δημιουργεί και τροποποιεί ιστότοπους με βάση τις απαιτήσεις της 

εταιρείας ή άλλων πελατών. Αξιολογεί τις ανάγκες τους με στόχο το 

βέλτιστο περιεχόμενο, την κατανόηση, τα γραφικά και τη δημόσια χρήση 

της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιεί πολυμέσα όπως στοιχεία κειμένου, 

γραφικά, ήχο και βίντεο.

Σχεδιαστής μόδας Ασχολείται με σχέδια υψηλής ραπτικής και/ή έτοιμων ενδυμάτων. 

Μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε έναν εξειδικευμένο τομέα, όπως τα 

αθλητικά ρούχα, τα παιδικά ενδύματα, τα υποδήματα και τα αξεσουάρ.

Σχολικός σύμβουλος 

επαγγελματικού 

προσανατολισμού

Παρέχει καθοδήγηση σε μαθητές σχετικά με επιλογές εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και επαγγελματικής απασχόλησης. Βοηθάει τα άτομα στην 

επιλογή σταδιοδρομίας και να αναλογιστούν τις φιλοδοξίες, τα 

ενδιαφέροντα και τα προσόντα τους καθώς και στην αναζήτηση 

εργασίας.

Σχολικός ψυχολόγος Εργάζεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για την παροχή ψυχολογικής και 

συναισθηματικής στήριξης σε μαθητές. Παρέχει άμεση υποστήριξη 

στους μαθητές, κάνει ψυχολογικές εξετάσεις και αξιολογήσεις και 

συμβουλεύει τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς και άλλους 

επαγγελματίες που εργάζονται στο σχολείο.

Σωματοφύλακας Παρατηρεί και εντοπίζει ασυνήθιστες κινήσεις και προστατεύει 

ανθρώπους, κτίρια και περιουσιακά στοιχεία. Πραγματοποιεί περιπολίες 

σε καθορισμένες περιοχές των ακινήτων, ελέγχοντας την πρόσβαση στις 

εισόδους, παρακολουθώντας συστήματα συναγερμού και 

βιντεοσκόπησης, ζητώντας στοιχεία ύποπτων ατόμων και αναφέροντας 

παραβάσεις.

Ταμίας  Χειρίζεται ταμειακή μηχανή, λαμβάνει πληρωμές από πελάτες, εκδίδει 

αποδείξεις και επιστρέφει τα ρέστα.

Ταμίας σιδηροδρομικών 

μεταφορών

Υπολογίζει ναύλους και πωλεί εισιτήρια σε επιβάτες, τους συμβουλεύει 

για κατάλληλες συνδέσεις, οργανώνει κρατήσεις θέσεων και χρεώσεις.

Ταξιδιωτικός πράκτορας Σχεδιάζει και προσφέρει μεταφορά και διαμονή για πελάτες 

ταξιδιωτικών πρακτορείων. Καθορίζει τον προορισμό, τους τρόπους 

μεταφοράς, το δρομολόγιο, το κόστος και τη διαμονή. Μπορεί επίσης να 

σχεδιάσει και να οργανώσει διαδρομές και να πουλήσει ταξιδιωτικά 

πακέτα. Βοηθά στην επίλυση επιπλοκών που σχετίζονται με το ταξίδι.

Ταπετσέρης Επισκευάζει και αντικαθιστά ταπετσαρίες επίπλων, αξεσουάρ, 

καθισμάτων και παρόμοιων αντικειμένων. Καλύπτει τα έπιπλα με 

υφάσματα. Κατασκευάζει και επισκευάζει μαξιλάρια, παπλώματα και 

στρώματα.

Ταχυδρόμος Διασφαλίζει την παράδοση επιστολών και δεμάτων και μετρητών στο 

τμήμα που του έχει ανατεθεί με όχημα ή με τα πόδια.

Τεχνικός αεροναυπηγικών 

επικοινωνιακών συστημάτων 

Εγκαθιστά, επιθεωρεί, δοκιμάζει και (επί)διορθώνει εξοπλισμό 

ηλεκτρονικών συστημάτων όπως ραντάρ, ραδιόφωνο, συστήματα 

πλοήγησης και ελέγχου πυραύλων σε αεροσκάφη.
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Τεχνικός ανάλυσης 

γεωλογικών δειγμάτων

Δοκιμάζει ή αναλύει γεωλογικά δείγματα, αργό πετρέλαιο ή ορυκτά για 

να ανιχνεύσει την παρουσία αποθέσεων πετρελαίου, φυσικού αερίου ή 

ορυκτών .  Στόχος είναι να προσδιορίσει τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες 

για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα πληρούν πρότυπα ποιότητας.

Τεχνικός ανεμογεννητρίων Επιθεωρεί, προσαρμόζει, επισκευάζει και συντηρεί ανεμογεννήτριες, 

συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης ηλεκτρικών, μηχανικών και 

υδραυλικών προβλημάτων.

Τεχνικός αστυνομίας Συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία στη σκηνή του εγκλήματος, ταξινομεί και 

αναγνωρίζει δακτυλικά αποτυπώματα και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία 

χρήσης σε ποινικές και αστικές υποθέσεις.

Τεχνικός ασφάλειας 

προϊόντων 

Ελέγχει προϊόντα για κινδύνους που μπορεί να έχουν για τους 

καταναλωτές και προτείνει μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψη αυτών 

των κινδύνων. Επικεντρώνεται κυρίως στο σχεδιασμό των προϊόντων και 

την κατανόηση των οδηγιών χρήσης, στη μέθοδο σήμανσης και ιδιαίτερα 

στους κινδύνους για τα παιδιά και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Τεχνικός γεωγραφικών 

συστημάτων πληροφοριών

Συνεργάζεται για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και εφαρμογών για 

γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, φροντίζει για τη σωστή 

λειτουργία τους, την ενημέρωση και την περαιτέρω ανάπτυξή τους, 

βοηθά τους γεωγραφικούς εμπειρογνώμονες και άλλους χρήστες στη 

χρήση τους.

Τεχνικός γεωφυσικών 

δεδομένων

Μετρά, καταγράφει, παρακολουθεί ή αξιολογεί γεωλογικά δεδομένα 

χρησιμοποιώντας όργανα μέτρησης ήχου, ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού, 

σεισμικού ή βαρύτητας.

Τεχνικός για ενεργειακή 

απόδοση κτιρίων

Εκτελεί διάφορες δραστηριότητες σε ηχομονωμένα σπίτια και τα κάνει 

ενεργειακά αποδοτικά. Οι ευθύνες περιλαμβάνουν την επισκευή 

παραθύρων, τους αγωγούς μόνωσης και την εκτέλεση εργασιών 

θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Μπορεί να διενεργεί 

ενεργειακούς ελέγχους και να παρέχει συμβουλές στους πελάτες για 

μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Τεχνικός διεργασιών 

βιομηχανικής παραγωγής

Επεξεργάζεται τεχνολογικές διαδικασίες για διαδικασίες παραγωγής στη 

βιομηχανία. Προσδιορίζει τα απαραίτητα υλικά για αυτές τις 

διαδικασίες, τον εξοπλισμό παραγωγής και τη διάταξή τους, τις 

μεθόδους δοκιμών και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. 

Τεχνικός δικύκλων Ενώνει εξαρτήματα και κατασκευαστικά μέρη των μοτοσικλετών, όπως 

τροχούς, κινητήρες κ.λπ. Χρησιμοποιεί εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά 

εργαλεία και άλλο εξοπλισμό. Ελέγχει μεμονωμένα μέρη για 

δυσλειτουργίες ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια του δικύκλου.

Τεχνικός εγκαταστάσεων 

φυσικού αερίου

Πραγματοποιεί εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και συσκευών σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Φροντίζει για τη συντήρηση του 

δικτύου και την πιστοποίηση νέων γραμμών. Αναζητά προβλήματα και 

σφάλματα σε περίπτωση ξαφνικής διαρροής αερίου.
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Τεχνικός εξοπλισμού 

κατασκευών

Επιθεωρεί, συντηρεί και επισκευάζει επαγγελματικά οχήματα βαρέως 

τύπου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, στη δασοκομία και 

σε χωματουργικά έργα, όπως μπουλντόζες και εκσκαφείς. Διενεργεί 

αξιολογήσεις του εξοπλισμού και μεριμνά για την ασφάλεια και τη 

βέλτιστη απόδοση των μηχανημάτων.

Τεχνικός εξορυκτικού 

εξοπλισμού

Λειτουργεί αυτοκινούμενες μηχανές εξόρυξης για την εξόρυξη άνθρακα, 

μεταλλεύματος, πετρών ή άμμου.

Τεχνικός επιθεωρητής 

ηλιακής ενέργειας

Εγκαθιστά και συντηρεί συστήματα που συλλέγουν ηλιακή ενέργεια. 

Προετοιμάζει τα αναγκαία εξαρτήματα, συχνά σε στέγες, εγκαθιστά 

ηλιακούς συλλέκτες και τους συνδέει με ηλεκτρονικά συστήματα για τη 

μετατροπή σε ηλιακή ενέργεια.

Τεχνικός εργαστηρίων 

ιατρικής

Εκτελεί βασικές ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση, τη 

θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών. Διατηρεί τεκμηρίωση 

εργαστηριακών διαδικασιών και ευρημάτων.

Τεχνικός ηλεκτρομηχανικών 

συστημάτων

Συναρμολογεί, εγκαθιστά, ρυθμίζει, συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρικά, 

ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά μηχανημάτα, συσκευές και 

εξοπλισμό. Μπορεί επίσης να συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την 

κατασκευή τους.

Τεχνικός ηλεκτρομηχανικών 

συστημάτων

Συνεργάζεται με μηχανικούς για την ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού. Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμή, 

παρακολούθηση και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 

κυκλωμάτων και συστημάτων. Επίσης, επισκευάζει 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με εξοπλισμο συγκόλλησης και 

χειρωνακτικα εργαλεία.

Τεχνικός ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού

Συναρμολογεί εξαρτήματα ηλεκτρονικών συσκευών, όπως ψηφιακά 

ρολόγια, πινακίδες νέον, τηλεοράσεις, βίντεο κ.λπ.Έχει ευθύνη για τη 

συναρμολόγηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων και μπορεί 

να συμβάλλει στον ποιοτικό έλεγχο και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Τεχνικός ηλιακών 

εγκαταστάσεων

Συναρμολογεί, εγκαθιστά ή συντηρεί ηλιακά φωτοβολταϊκά (PV) 

συστήματα σε στέγες ή άλλες κατασκευές. Αυτό το έργο μπορεί να 

περιλαμβάνει τη μέτρηση, κοπή, συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση δομικών πλαισίων και ηλιακών πλαισίων. 

Τεχνικός 

θερμοσυγκολλήσεων

Συγκολλά και κόβει μεταλλικά μέρη με φλόγα, ηλεκτρικό τόξο ή άλλες 

πηγές θερμότητας που λιώνουν και κόβουν μέταλλα.

Τεχνικός ιατρικού 

εξοπλισμού

Ελέγχει και επισκευάζει βιοϊατρικές ή ηλεκτροϊατρικές συσκευές και 

εκτελεί τη συνήθη συντήρησή τους.

Τεχνικός μαγνητικού 

εξοπλισμού

Εργάζεται με αισθητήρες μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Παρακολουθεί 

την ασφάλεια και την άνεση του ασθενούς και εξετάζει εικόνες της 

σαρωμένης περιοχής για να εξασφαλίσει την ποιότητά τους. Μπορεί να 

χορηγήσει μια δόση αντίθεσης ενδοφλεβίως. 

Τεχνικός μεταδόσεων Εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 

για τη μετάδοση και τη λήψη σημάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης. 

Διασφαλίζει ότι όλο το υλικό είναι διαθέσιμο σε κατάλληλη μορφή για 

την κατάλληλη ποιότητα μετάδοσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 

προθεσμία.
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Τεχνικός μηχανών και 

εξοπλισμού

Συναρμολογεί, προσαρμόζει και ελέγχει τακτικά διάφορα μηχανήματα 

που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες όπως κατασκευαστική, 

κλωστοϋφαντουργία και παραγωγής χαρτιού.

Τεχνικός μηχανών οχημάτων Επισκευάζει και ανακαινίζει τις μηχανές των μηχανοκίνητων οχημάτων 

και επιδιορθώνει το πλαίσιο του αυτοκινήτου.

Τεχνικός μηχατρονικής Εργάζεται αυτόνομα και διαχειρίζεται μερικώς ή πλήρως την παραγωγή, 

συναρμολόγηση, ρύθμιση, επισκευή και ανακαίνιση ηλεκτρονικών 

αριθμητικά ελεγχόμενων προϊόντων και τεχνικού εξοπλισμού.

Τεχνικός μικροηλεκτρονικής Σχεδιάζει, αναπτύσσει και δοκιμάζει μικροσυστατικά (λιγότερο από 1 

mm) στα οποία είναι ενσωματωμένοι ελεγκτές, αισθητήρες, μηχανικά 

εξαρτήματα και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Καθορίζει τις τεχνολογικές 

διαδικασίες παραγωγής τους και προτείνει τρόπους χρήσης τους.

Τεχνικός μονάδας πυρηνικού 

σταθμού.

Συλλέγει και δοκιμάζει διάφορα δείγματα (αέρας, αερολύματα, πόσιμο 

νερό, φυτά, επιφάνειες αντικειμένων, μαλλιά κ.λπ.) όσον αφορά τον 

βαθμό έκθεσης σε πυρηνικά, τα αξιολογεί και τα συγκρίνει με τα 

επιτρεπόμενα όρια. Χρησιμοποιεί μεθόδους ραδιοχημικής ανάλυσης, 

ραδιομετρίας, φασματομετρίας, επεξεργάζεται εργαστηριακά 

πρωτόκολλα και άλλα έγγραφα.

Τεχνικός μουσικών οργάνων Κατασκευάζει, συναρμολογεί και επισκευάζει μουσικά όργανα και τα 

συντονίζει στον απαιτούμενο βαθμό χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρικά όργανα. Συνήθως ειδικεύεται σε έναν τύπο οργάνου, όπως 

πιάνα και έγχορδα, πνευστά και όργανα κρουστών.

Τεχνικός νανοτεχνολόγος Λειτουργεί, ρυθμίζει και συντηρεί μηχανήματα και εξοπλισμό για την 

παραγωγή, επεξεργασία και δοκιμή υλικών που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σε κλίμακα της τάξης των νανόμετρων (δισεκατομμυριοστά 

του μέτρου, που είναι περίπου το ένα χιλιοστό του πάχους μιας 

ανθρώπινης τρίχας).

Τεχνικός οδοντικής 

προσθετικής

Κατασκευάζει και επισκευάζει ολόκληρες ή μερικές οδοντοστοιχίες ή 

οδοντιατρικές συσκευές.

Τεχνικός οικιακών συσκευών Εγκαθιστά και επισκευάζει οικιακές ηλεκτρικές συσκευές ή συσκευές 

αερίου, όπως ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια και φούρνους.

Τεχνικός οπτικοακουστικών 

μέσων

Ρυθμίζει εξοπλισμό ήχου και βίντεο, συμπεριλαμβανομένων 

μικροφώνων, ηχείων ήχου, οθονών βίντεο, προβολέων, εξοπλισμού 

εγγραφής, καλωδίων σύνδεσης με κονσόλες ήχου και μίξης και σχετικό 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό για συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις, 

παρουσιάσεις και συνεντεύξεις τύπου.

Τεχνικός οπτικού εξοπλισμού Συναρμολογεί, ρυθμίζει, συντηρεί και επισκευάζει οπτικά εξαρτήματα, 

όργανα και εξοπλισμό, όπως φακούς κιάλια, μικροσκόπια, κάμερες, 

διαθλασίμετρα, λέιζερ κ.λπ. 

Τεχνικός οχημάτων Βοηθά μηχανικούς οχημάτων για τη λειτουργία, επισκευή, συντήρηση 

και δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε μηχανοκίνητα οχήματα. 

Ελέγχει τα σχέδια και τα διαγράμματα, προκειμένου να καθορίσει τις 

προδιαγραφές και τις διαδικασίες δοκιμής. Καταγράφει τις διαδικασίες 

και τα αποτελέσματα των δοκιμών και διατυπώνει συστάσεις για 

αλλαγές.
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Τεχνικός οχημάτων Ελέγχει και επισκευάζει οχήματα.

Τεχνικός παραγωγής ήχου Επεξεργάζεται με μηχανήματα και εξοπλισμό για εγγραφή, συγχρονισμό, 

μίξη ή αναπαραγωγή μουσικής, φωνών ή ηχητικών εφέ σε αθλητικές 

αρένες, θεατρικές παραγωγές, στούντιο ηχογραφήσεων ή ταινίες και 

βίντεο.

Τεχνικός παρακολούθησης 

μονάδας πυρηνικού σταθμού

Συλλέγει και δοκιμάζει διάφορα δείγματα (αέρας, αερολύματα, πόσιμο 

νερό, φυτά, επιφάνειες αντικειμένων, μαλλιά κ.λπ.) όσον αφορά τον 

βαθμό έκθεσης σε πυρηνικά, τα αξιολογεί και τα συγκρίνει με τα 

επιτρεπόμενα όρια. Χρησιμοποιεί μεθόδους ραδιοχημικής ανάλυσης, 

ραδιομετρίας, φασματομετρίας, επεξεργάζεται εργαστηριακά 

πρωτόκολλα και άλλα έγγραφα.

Τεχνικός πληροφοριακών 

συστημάτων

Παρακολουθεί και ελέγχει τον περιφερειακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία επιχειρηματικών, 

επιστημονικών, τεχνικών και άλλων δεδομένων. Παρακολουθεί και 

ανταποκρίνεται σε λειτουργικά μηνύματα και μηνύματα σφάλματος.

Τεχνικός ποδηλάτων Κατασκευάζει, ρυθμίζει και εξασφαλίζει καλή κατάσταση λειτουργίας για 

όλους τους τύπους ποδηλάτων, όπως τα ποδήλατα βουνού, τα ποδήλατα 

δρόμου, τα παιδικά ποδήλατα κ.λπ. Συναρμολογεί επίσης βοηθητικά 

εξαρτήματα, όπως τα προσαρτώμενα εξαρτήματα στα παιδικά ποδήλατα 

κ.ά.

Τεχνικός προβολής Χειρίζεται εξοπλισμό προβολής ταινιών. Προετοιμάζει τον εξοπλισμό 

προβολής και οποιονδήποτε άλλο βοηθητικό εξοπλισμό. Κάνει επισκευές 

και χειρίζεται αντίγραφα ταινιών. Λειτουργεί τον προβολέα κατά την 

προβολή. Πραγματοποιεί μια τακτική επιθεώρηση του προβολέα και των 

εξαρτημάτων του.

Τεχνικός προεκτύπωσης Μορφοποιεί το κείμενο και τα γραφικά χρησιμοποιώντας λογισμικό 

υπολογιστή. Προετοιμάζει το υλικό για εκτύπωση και δημοσίευση.

Τεχνικός προεκτύπωσης Ασχολείται με και προετοιμάζει τις διαδικασίες εκτύπωσης. 

Επεξεργάζεται το κείμενο και τα γραφικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου 

του διαχωρισμού κειμένου σε στήλες και σελίδες, είτε χειροκίνητα είτε 

με  μηχανήματα στοιχειοθεσίας. Μορφοποιεί και ελέγχει κείμενα, 

δημοσιεύσεις και βιβλία πριν από την τελική εκτύπωση.

Τεχνικός πυροπροστασίας Εγκαθιστά και συντηρεί εξοπλισμό πυροπροστασίας, όπως 

πυροσβεστήρες, συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς, συστήματα 

πυρανίχνευσης ή συστήματα ψεκασμού σε εγκαταστάσεις. Διασφαλίζει 

ότι ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα πρότυπα ασφαλείας για τη 

προστασία από πυρκαγιά. Επιθεωρεί τον εξοπλισμό και προβαίνει σε 

επισκευές.

Τεχνικός πυροπροστασίας 

κτιρίων

Εγκαθιστά και συντηρεί εξοπλισμό, όπως πυροσβεστήρες, συστήματα 

συναγερμού πυρκαγιάς, συστήματα πυρανίχνευσης ή συστήματα 

ψεκασμού σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. 

Επιθεωρεί τον εξοπλισμό με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς 

του και προβαίνει σε επισκευές.
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Τεχνικός Ραδιολόγος Χειρίζεται ακτίνες Χ και σαρώσεις CT ή την εφαρμογή μη ραδιενεργών 

υλικών στο αίμα ενός ασθενούς για διαγνωστικούς σκοπούς. Εκτελεί 

διοικητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ανατεθείσες 

υπηρεσίες στο σύστημα ακτινολογικών πληροφοριών.

Τεχνικός ραδιοσυχνοτήτων Σχεδιάζει, δοκιμάζει και χειρίζεται αισθητήρες και συστήματα 

αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που χρησιμοποιούνται για τον 

εντοπισμό αγαθών και αποστολών χρησιμοποιώντας γραμμωτούς 

κώδικες.

Τεχνικός ραντάρ Εργάζεται με εξοπλισμό που χρησιμοποιεί τεχνολογία ραδιοφώνου ή 

ηχητικών κυμάτων για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την 

ανάλυση αντικειμένων ή φυσικών φαινομένων στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος. Μπορεί να κάνει μικρή συντήρηση.

Τεχνικός συναρμολόγησης 

ηλεκτρικού εξοπλισμού

Έχει ευθύνη για τη συναρμολόγηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

Συναρμολογεί κατασκευαστικά στοιχεία και καλωδιώσεις προϊόντων 

σύμφωνα με τα σχέδια.

Τεχνικός συστημάτων 

ρομποτικής

Εγκαθιστά τον προγραμματισμό και τη συντήρηση ρομποτικού 

εξοπλισμού και συστημάτων, δηλαδή σετ μηχανημάτων που έχουν 

προγραμματιστεί έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να επιβλέπουν μόνο την 

πορεία παραγωγής, την ποιότητα του προϊόντος και την αναπλήρωση 

υλικών και τη λύση πιθανών προβλημάτων.

Τεχνικός συστημάτων 

συγκοινωνιακής υποδομής

Εκτελεί διαχείριση αξιόπιστων συσκευών και συστημάτων τηλεματικής, 

π.χ. συσκευές φωτεινής σηματοδότησης, δείκτες ταχύτητας, ανιχνευτές 

διεισδυτικού και μη επεμβατικού προφίλ, συστήματα κάμερας, οπτικά 

δίκτυα, ζύγιση οχημάτων και άλλα. Ελέγχει τη λειτουργικότητα και την 

τεχνική ικανότητα του εμπιστευμένου εξοπλισμού. Προετοιμάζει τεχνικά 

έγγραφα για τη σύναψη συμβάσεων και παραγγελιών για την 

υλοποίηση, ανακατασκευή και συντήρηση εμπιστευμένου εξοπλισμού. 

Ελέγχει και επεξεργάζεται τιμολόγια από προμηθευτές, επαληθεύει την 

τεκμηρίωση της πραγματικής παραγωγής. Συντηρεί και ενημερώνει τα 

έγγραφα των συσκευών. Καταγράφει την εκπλήρωση του σχεδίου 

συντήρησης και επισκευής.

Τεχνικός τηλεπικοινωνιών 

και ραδιοεπικοινωνιών

Φροντίζει για τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των 

δικτύων τηλεπικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών, καθορίζει διαδικασίες 

για τη λειτουργία και τον έλεγχό τους, ελέγχει τις τεχνικές παραμέτρους 

τους, παραγγέλνει τις απαραίτητες επισκευές και καθοδηγεί τη σχετική 

τεκμηρίωση. 

Τεχνικός υδροηλεκτρικού 

σταθμού

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με 

τους απαιτούμενους κανονισμούς. ασχολείται με το τομέα της 

συντήρησής τους, τη διασφάλιση των επισκευών τους και την 

εκπλήρωση των καθηκόντων προστασίας από πλημμύρες.
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Τεχνικός υπολογιστών Ασχολείται με τον υπολογιστή, δηλαδή τα τεχνικά μέρη και τα 

εξαρτήματα των υπολογιστών και των σχετικών συσκευών και άλλου 

εξοπλισμού υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας, της 

εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού και της τακτικής 

συντήρησης. Μπορεί επίσης να συμμετάσχει στην ανάπτυξη και δοκιμή 

νέου υλικού.

Τεχνικός χημικού 

εργαστηρίου

Ελέγχει και χειρίζεται ολόκληρες χημικές διεργασίες ή εξοπλισμό.

Τεχνικός χημικών 

εργαστηριακών ερευνών 

Πραγματοποιεί χημικές και φυσικές εργαστηριακές δοκιμές για να 

βοηθήσει τους επιστήμονες να πραγματοποιήσουν ποιοτικές και 

ποσοτικές αναλύσεις στερεών, υγρών και αερίων υλικών για την έρευνα 

και ανάπτυξη νέων προϊόντων, τον ποιοτικό έλεγχο κλπ.

Τεχνικός χημικών ερευνών Καθορίζει τις διαδικασίες της χημικής παραγωγής, υπολογίζει την 

ποσότητα των απαραίτητων πρώτων υλών, καθορίζει τους τύπους και τις 

παραμέτρους τους και σχεδιάζει την παραγωγή. 

Τεχνίτης κεραμικής-

αγγειοπλαστικής  

Επεξεργάζεται καλλιτεχνικά σχέδια και σύμφωνα με αυτά παράγει 

κεραμικά και πορσελάνη. Κάνει επίσης αντίγραφα έργων τέχνης ή 

ιστορικής αξίας σύμφωνα με τον ιστορικό σχεδιασμό.

Τεχνίτης λείανσης εργαλείων Ρυθμίζει και χειρίζεται εργαλεία για λείανση μεταλλικών ή πλαστικών 

εξαρτημάτων. Τα εργαλεία αφαιρούν περίσσεια υλικού ή άκρων από 

επιφάνεις και γωνίες.

Τεχνίτης τοποθέτησης 

υαλοπινάκων

Τοποθετεί γυαλί σε παράθυρα, βιτρίνες καταστημάτων ή σε επιφάνειες 

όπως προσόψεις κτιρίων, εσωτερικούς τοίχους, οροφές και πάγκους.

Τεχνολόγος 

αεροδιαστημικής

Συνεργάζεται με μηχανικούς αεροδιαστημικής για τη λειτουργία, 

συντήρηση και δοκιμή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε 

αεροσκάφη και διαστημόπλοια. Ελέγχει τα σχέδια και τις οδηγίες για τον 

καθορισμό των προδιαγραφών και των διαδικασιών δοκιμής. 

Καταγράφει τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των δοκιμών και 

διατυπώνει συστάσεις για αλλαγές.

Τεχνολόγος βιομηχανικού 

σχεδιασμού

Επεξεργάζεται ιδέες και τις αναπτύσσει σε σχέδια για μια μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων. Ενσωματώνει τη δημιουργικότητα, την αισθητική, 

τη δυνατότητα παραγωγής και τη συνάφεια με την αγορά στο σχεδιασμό 

νέων προϊόντων.

Τεχνολόγος γεωργικής 

παραγωγής

Εφαρμόζει γεωχωρικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των 

γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και του παγκόσμιου 

συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS), σε γεωργικά προϊόντα ή σε 

έρευνες παράσιτων, φυτοφαρμάκων ή χαρτογράφηση άρδευσης. 

Αναλύει χάρτες φυσικής τοπογραφίας.

Τεχνολόγος γυαλιού Προσδιορίζει τις τεχνολογικές διαδικασίες και διασφαλίζει την 

προετοιμασία της παραγωγής. Προσδιορίζει τον τύπο και τη ποσότητα 

πρώτων υλών στην παραγωγή γυαλιού. Επιβλέπει τη συμμόρφωση με 

καθιερωμένες τεχνολογικές διαδικασίες. Διεξάγει τεχνικές και 

τεχνολογικές δοκιμές. Καθορίζει τις απαιτήσεις για την αγορά και 

επισκευή εξοπλισμού.
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Τεχνολόγος 

κλωστοϋφαντουργίας

Καθορίζει διαδικασίες για την κατασκευή υφασμάτων, υπολογίζει την 

ποσότητα των υφαντικών υλικών που απαιτούνται, καθορίζει τους 

τύπους και τις παραμέτρους τους, σχεδιάζει την παραγωγή, εκτελεί ή 

διαχειρίζεται ποιοτικούς ελέγχους υφασμάτων και ενδυμάτων, καθορίζει 

τις απαιτήσεις για την αγορά και επισκευή εξοπλισμού παραγωγής.

Τεχνολόγος οικολογίας και 

περιβάλλοντος

Ασχολείται με την ανάλυση και τον έλεγχο των ζωντανών οργανισμών, 

δηλαδή των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, καθώς και της σχέσης 

μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Έχει συνήθως έναν 

τομέα εξειδίκευσης, π.χ. γλυκά ύδατα, θαλάσσια και επίγεια πανίδα και 

χλωρίδα, στον οποίο διεξάγει έρευνα. 

Τεχνολόγος τροφίμων Χρησιμοποιεί γνώσεις χημείας, μικροβιολογίας και άλλων επιστημών για 

να μελετήσει την επεξεργασία και τη ποιότητα των τροφίμων. Αναλύει 

το περιεχόμενο των τροφίμων για να προσδιορίσει τα επίπεδα 

βιταμινών, λιπών, σακχάρων και πρωτεϊνών και διερευνά μεθόδους 

παραγωγής επεξεργασμένων, ασφαλών και υγιεινών τροφίμων.

Τεχνολόγος υλικών Ασχολείται με τις δυνατότητες χρήσης διαφορετικών υλικών στις 

διαδικασίες παραγωγής. Εξετάζει τις ιδιότητες διαφόρων υλικών 

(σκληρότητα, αντοχή, ευκαμψία, αντοχή στη θερμότητα κ.λπ.) και 

αλλαγές σε αυτές τις ιδιότητες ανάλογα με τις αλλαγές στη χημική 

σύνθεση των υλικών και εξετάζει τις δυνατότητες χρήσης τους.

Τεχνολόγος υποδημάτων Καθορίζει διαδικασίες για την κατασκευή υποδημάτων, υπολογίζει την 

ποσότητα των υλικών που απαιτούνται, καθορίζει τους τύπους και τις 

παραμέτρους τους, σχεδιάζει την παραγωγή, εκτελεί ή διαχειρίζεται την 

εκτέλεση των δοκιμών ποιότητας υποδημάτων.

Τηλεπωλητής 

(τηλεμάρκετινκ)

Ασχολείται με τη χρηματοδότηση, τη πώληση και τις παραγγελίες για 

αγαθά ή υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου.

Τοξικολόγος Εξετάζει τις επιπτώσεις που έχουν οι χημικές ουσίες ή οι βιολογικοί και 

φυσικοί παράγοντες στους έμβιους οργανισμούς, και ειδικότερα στο 

περιβάλλον και στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων. 

Τοποθετητής πλακιδίων Τοποθετεί πλακίδια σε τοίχους και δάπεδα. Κόβει τα πλακάκια στο 

σωστό μέγεθος και σχήμα, προετοιμάζει την επιφάνεια και τοποθετεί τα 

πλακάκια στην ίδια ευθεία και με την ίδια κλίση. Οι τοποθετητές 

πλακιδίων μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν δημιουργικά και 

καλλιτεχνικά έργα, ενώ κάποιοι απ'  αυτούς τοποθετούν και ψηφιδωτά.

Τραγουδιστής Ερμηνεύει τραγούδια στη σκηνή, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε 

ταινίες.

Τραπεζικός υπάλληλος 

δανείων

Ερευνά το ιστορικό και την πιστωτική κατάσταση ατόμων ή εταιριών που 

υποβάλλουν αίτηση για δάνειο. Επικοινωνεί με τα πιστωτικά τμήματα 

των επιχειρηματικών υπηρεσιών για να λάβει πληροφορίες σχετικά με 

την πιστωτική κατάσταση του αιτούντος.
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Τραπεζικός υπάλληλος 

εξωτερικού συναλλάγματος 

Παρακολουθεί και αξιολογεί την εξέλιξη των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών μεμονωμένων νομισμάτων (π.χ. κορώνες της Τσεχίας, ευρώ, 

δολάριο) και πραγματοποιεί αγορές και πωλήσεις έτσι ώστε η τράπεζα 

και οι πελάτες της να κερδίζουν χρήματα από αυτήν.

Τραπεζικός υπάλληλος 

λογαριασμών

Συνομιλεί με άτομα που επιθυμούν να ανοίξουν λογαριασμούς σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εξηγεί τις υπηρεσίες χρέωσης που 

διατίθενται σε πιθανούς πελάτες και τους βοηθά στην προετοιμασία 

αιτήσεων.

Τραπεζικός υπάλληλος 

συναλλαγής κεφαλαίου

Παρακολουθεί και αξιολογεί την εξέλιξη της αγοράς κινητών αξιών 

(μετοχές, ομόλογα, ομόλογα κ.λπ.). για την αγορά των αντίστοιχων 

κινητών αξιών όταν η τιμή τους είναι  χαμηλή και αντίστροφα, για 

πώληση όταν η τιμή τους είναι υψηλότερη. Ενημερώνει τους πελάτες για 

την κατάσταση και συστήνει αγοραπωλησίες.

Τυπογράφος Εγκαθιστά, τροποποιεί και λειτουργεί μηχανήματα εκτύπωσης και 

πιεστήρια όπως, ψηφιακά λιθογραφικά, φλεξογραφικά, χαρακτικά ή 

άλλα.

Υαλοτεχνίτης Εκτελεί λείανση, στίλβωση και άλλη επιφανειακή επεξεργασία γυάλινων 

προϊόντων, χειροκίνητα και σε μηχανήματα λείανσης και σε χημικά 

λουτρά, κάνοντας καλλιτεχνικά απαιτητικά σχέδια και διακοσμήσεις.

Υαλουργός Διαμορφώνει λιωμένο γυαλί σύμφωνα με τα σχέδια. Δημιουργεί 

προϊόντα από κοίλο, πρεσαριστό και τεχνικό γυαλί.

Υγιεινολόγος-Οδοντίατρος Εργάζεται υπό την επίβλεψη οδοντιάτρου και σύμφωνα με τις οδηγίες 

του, για τον καθαρισμό και την στίλβωση των δοντιών, την αφαίρεση της 

πλάκας και της πέτρας πάνω και κάτω από τα ούλα, την εφαρμογή 

υλικών προφύλαξης στα δόντια και την παροχή ολοκληρωμένων 

συμβουλών για τη στοματική υγιεινή και τη φροντίδα του στόματος.

Υδραυλικός Συντηρεί και εγκαθιστά συστήματα ύδρευσης, φυσικού αερίου και 

αποχέτευσης. Επιθεωρεί σωλήνες και εξαρτήματα σε τακτική βάση ή 

επισκευαζει ανάλογα με τις ανάγκες. Τοποθετεί εξοπλισμό υγιεινής.

Υδραυλικός εργοταξίου Κατασκευάζει, συναρμολογεί, εγκαθιστά και επιδιορθώνει προϊόντα και 

εξοπλισμό όπως αγωγούς, κουτιά ελέγχου, υδρορροές και περιβλήματα 

κλιβάνων. Ρυθμίζει τη λειτουργία μηχανών, επιθεωρεί, συναρμολογεί 

και διορθώνει. Εγκαθιστά αγωγούς λαμαρίνας που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση, κλιματισμό κλπ.

Υδρολόγος Ερευνά και μελετά την ποιότητα και την κατανομή του νερού στη γη. 

Μελετά τα υδάτινα αποθέματα σε ποταμούς, χειμάρρους και πηγές, 

προκειμένου να προσδιορίσει την επάρκεια και τη βιωσιμότητα της 

χρήσης τους. Σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέχονται 

τα ύδατα στις πόλεις και τις αστικές περιοχές, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την αποδοτικότητα και τη διατήρηση των πόρων.
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Υπάλληλος αγοράς στον 

χώρο των επίπλων

Διαπραγματεύεται την αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, εργαλείων, 

ανταλλακτικών, αναλώσιμων ή υπηρεσιών και ελέγχει τις απαιτήσεις 

που πρέπει να πληρούν. Για ορισμένες αγορές, ανακοινώνει προσφορές 

για να είναι σε θέση να επιλέξει την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Υπάλληλος ανθρωπίνου 

δυναμικού

Προετοιμάζει και ενημερώνει προσωπικά αρχεία στο σύστημα 

πληροφοριών προσωπικού του οργανισμού, διατηρεί και ενημερώνει 

μια βάση δεδομένων με υπαλλήλους, θέσεις εργασίας και τα 

χαρακτηριστικά τους. Συνεργάζεται στην προετοιμασία εγγράφων για να 

εξασφαλίσει το προσωπικό και τον φάκελο μισθοδοσίας, στην πρόσληψη 

των νέων υπαλλήλων.

Υπάλληλος ανθρώπινου 

δυναμικού

Προτείνει διαδικασίες για την πρόσληψη, την τοποθέτηση, την 

κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη και αξιολόγηση του 

προσωπικού. Συμμετέχει σε συνεντεύξεις και συνεργάζεται στον 

καθορισμό απαιτήσεων για μεμονωμένες θέσεις εργασίας, στον 

καθορισμό παροχών και στις μορφές αμοιβής.

Υπάλληλος αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας

Αναλύει δεδομένα και τις οικονομικές καταστάσεις ατόμων ή εταιρειών 

για να προσδιορίσει τον βαθμό κινδύνου που σχετίζεται με τη χορήγηση 

δανείων. Προετοιμάζει αναφορές με πιστωτικές πληροφορίες για χρήση 

στη λήψη αποφάσεων.

Υπάλληλος ασφαλείας Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα μέτρα εισόδου και κυκλοφορίας 

προσώπων και οχημάτων, εντοπίζει κινδύνους ασφαλείας και εκτελεί 

δραστηριότητες για την αποφυγή κινδύνων και την πρόληψη ζημιών. 

Διατηρεί αρχεία υπηρεσίας, επεξεργάζεται αναφορές κατάστασης και 

τεκμηρίωση φωτογραφιών. Μπορεί επίσης να λάβει μέρος σε διάφορες 

αναζητήσεις.

Υπάλληλος ασφάλειας 

αμαξοστοιχιών

Εξασφαλίζει προστασία και τάξη στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Υπάλληλος βουλκανιζατέρ Επισκευάζει ή/και αντικαθιστά ελαστικά.

Υπάλληλος γραφείου Λαμβάνει και καταγράφει ηλεκτρονική εταιρική αλληλογραφία και 

τηλεφωνικές κλήσεις. Διαχειρίζεται είδη γραφείου, βοηθήματα και 

εξοπλισμό εργασίας. Προετοιμάζει αναφορές / έγγραφα σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ανώτερου.

Υπάλληλος γραφείου 

τεχνικής υποστήριξης (σε 

υπολογιστές)

Παρέχει συμβουλές και τεχνική βοήθεια στους χρήστες υπολογιστών. 

Απαντά σε ερωτήσεις ή επιλύει τα προβλήματα των υπολογιστών των 

πελατών αυτοπροσώπως, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά. 

Υπάλληλος διεκπεραίωσης 

ασφαλιστικών αξιώσεων

Διερευνά και αξιολογεί την ζημία σε υγεία ή περιουσία που υπέστησαν 

οι πελάτες της ασφαλιστικής εταιρείας. Εάν είναι απαραίτητο, 

συνεργάζεται με επαγγελματίες υγείας και άλλους εμπειρογνώμονες. 

Υπολογίζει τις πληρωμές αποζημίωσης που πρέπει να πληρώσει η 

ασφαλιστική εταιρεία σε αυτούς τους πελάτες και εγκρίνει την πληρωμή 

τους.
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Occupation Description

Υπάλληλος διεκπεραίωσης 

πωλήσεων

Λαμβάνει και επεξεργάζεται εισερχόμενες παραγγελίες για υλικά, αγαθά 

ή υπηρεσίες όπως επισκευές, ή ενοικίαση εξοπλισμού. Λαμβάνει 

παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλων 

ηλεκτρονικών μέσων. Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την ενημέρωση 

των πελατών για αποδείξεις, τιμές, ημερομηνίες παράδοσης και 

καθυστερήσεις κ.ά.

Υπάλληλος διεκπεραίωσης 

φορολογικών θεμάτων

Επεξεργάζεται αιτήματα για αλλαγές, επιστροφές χρημάτων και 

ακυρώσεις ασφαλιστικών συμβολαίων. Ελέγχει τις ασφαλιστικές 

αιτήσεις και συλλέγει δεδομένα για αλλαγές στα συμβόλαια.

Υπάλληλος εισαγωγής 

δεδομένων

Πριν από την εισαγωγή των δεδομένων, τα επαληθεύει πρώτα, αναζητά 

και διορθώνει σφάλματα κατά την εισαγωγή τους, συγκρίνει τα 

δεδομένα με τα έγγραφα προέλευσης. Αποθηκεύει τα ολοκληρωμένα 

έγγραφα στα κατάλληλα μέρη.

Υπάλληλος εκφόρτωσης Βοηθά τον οδηγό φορτηγού στη φόρτωση και εκφόρτωση του 

μεταφερόμενου φορτίου. Ασφαλίζει το φορτίο από πιθανή ολίσθηση ή 

πτώση από το φορτηγό.

Υπάλληλος εξοπλισμού 

παραγωγής βιομάζας

Χειρίζεται μηχανήματα παραγωγής βιομάζας και εκτελεί τη συντήρησή 

τους.

Υπάλληλος εξυπηρέτησης 

αμαξοστοιχίας

Ελέγχει τα ταξιδιωτικά έγγραφα των επιβατών, πωλεί και εκδίδει 

εισιτήρια, παρέχει πληροφορίες για συνδέσεις τρένων.  Φροντίζει για 

την τάξη, την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών.

Υπάλληλος εξυπηρέτησης 

πελατών

Συνομιλεί με πελάτες για την παροχή πληροφοριών ως απάντηση σε 

ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και για την επεξεργασία 

και επίλυση  παραπόνων και καταγγελιών.

Υπάλληλος εξυπηρέτησης 

στο κινηματογράφο 

Παρέχει και φυλάσσει  προσωπικά αντικείμενα  πελατών.

Υπάλληλος εξυπηρέτησης 

ταχυδρομείου

Εκτελεί διοικητικές εργασίες πίσω από το γκισέ του ταχυδρομείου, όπως 

λήψη επιστολών και δεμάτων, πώληση γραμματόσημων, φακέλων κλπ. 

Διαχειρίζεται και συλλέγει χρήματα από πελάτες.

Υπάλληλος επεξεργασίας 

φωτογραφιών

Χειρίζεται μηχανήματα επεξεργασίας φωτογραφικών εικόνων από φιλμ 

ή ψηφιακά μέσα και επεξεργάζεται αυτές τις φωτογραφίες όπως 

απαιτείται.

Υπάλληλος έρευνας Έρχεται σε επαφή με τους ερωτηθέντες και διεξάγει μια συνέντευξη μαζί 

τους σύμφωνα με ένα προετοιμασμένο ερωτηματολόγιο. Καταγράφει 

απαντήσεις που μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω.

Υπάλληλος κηδειών Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς και προσωρινής 

αποθήκευσης του αποθανόντος και επιμελείται της ένδυσης. Συζητά τις 

προϋποθέσεις για την τελετή της κηδείας με τους συγγενείς, προμηθεύει 

έγγραφα κηδείας και παρέχει διακοσμήσεις.

Υπάλληλος κοστολόγησης Συγκρίνει και συγκεντρώνει δεδομένα, υπολογίζει τέλη και φόρους και 

προετοιμάζει τιμολόγια για χρέωση. Δέχεται τιμολόγια προμηθευτή, 

πιστωτικά και χρεωστικά χαρτιά, τα εκκαθαρίζει και τα διατηρεί. 

Υπολογίζει τιμές για αγαθά, υπηρεσίες και μεταφορά αγαθών.

48



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in GR

Occupation Description

Υπάλληλος μισθοδοσίας Επεξεργάζεται και διατηρεί αρχεία μισθοδοσίας. Τακτοποιεί τους 

μισθούς, τις παροχές ασφάλισης ασθενείας, τις παρακρατήσεις από τον 

μισθό του εργαζομένου και άλλα στοιχεία μισθών, και επεξεργάζεται τις 

εισφορές για τους φορείς της κρατικής διοίκησης. Ελέγχει τη σωστή 

εφαρμογή των κανονισμών για τους μισθούς.

Υπάλληλος νεκροταφείου Σκάβει και κλείνει τάφους, κάνει εκταφές και θάβει τους νεκρούς. 

Χαμηλώνει τα φέρετρα στον τάφο, τοποθετεί τα δοχεία, διασκορπίζει και 

χύνει τα αποτεφρωμένα ανθρώπινα υπολείμματα. Μεταφέρει τα 

νεκρικά λουλούδια στο χώρο του τάφου και τα τοποθετεί εκεί.

Υπάλληλος οργανισμού 

απασχόλησης εργατικού 

δυναμικού

Εξυπηρετεί φυσικά πρόσωπα κατά την εγγραφή τους στον οργανισμό. 

Εκτελεί διοικητικές δραστηριότητες για τον προσδιορισμό και την 

επεξεργασία των επιδομάτων ανεργίας και της επανεκπαίδευσης. 

Διεξάγει διοικητικές διαδικασίες και αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση 

και την καταβολή επιδομάτων ανεργίας.

Υπάλληλος παροχής 

υπηρεσιών

Βοηθά στη διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκτελώντας 

καθήκοντα όπως συλλογή εισιτηρίων, αναζήτηση χαμένων αντικειμένων 

και εξυπηρέτηση των παρευρισκομένων.

Υπάλληλος που δουλεύει 

στην πολεοδομία 

Εκτελεί δραστηριότητες σχετικές με την κρατική εποπτεία σε θέματα 

οικοδομικών κανονισμών. Διαβουλεύεται με επενδυτές για τις 

δυνατότητες και τις συνθήκες κατασκευής.  Δέχεται αιτήσεις για 

οικοδομικές άδειες, ελέγχει την τυπική τους πλευρά και αξιολογεί τη 

συμμόρφωση του τεχνικού σχεδιασμού του κτιρίου με τους 

οικοδομικούς κανονισμούς.

Υπάλληλος πρατηρίου 

καυσίμων 

Εξυπηρετεί αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά και άλλα οχήματα με 

καύσιμα, λιπαντικά και αξεσουάρ. Συλλέγει πληρωμές, λιπαίνει το 

αυτοκίνητο, αλλάζει λάδια κινητήρα, εγκαθιστά αντιψυκτικά, φώτα ή 

άλλα αξεσουάρ, όπως υαλοκαθαριστήρες ή ιμάντες.   

Υπάλληλος προμηθειών Καθορίζει τη διαδικασία, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 

των συμβάσεων. Είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση προμηθευτών, 

προϊόντων και υπηρεσιών, διαπραγματεύται συμβάσεις και διασφαλίζει 

ότι οι αγορές είναι οικονομικές και υψηλής ποιότητας.

Υπάλληλος συσκευασίας Συσκευάζει χειροκίνητα διάφορα προϊόντα και υλικά, χειρίζεται 

μηχανήματα συσκευασίας.

Υπάλληλος σφαγείου Σφαγιάζει ζώα και επεξεργάζεται κρέας για χονδρική πώληση. 

Χρησιμοποιεί διάφορες μηχανές για την παραγωγή προϊόντων κρέατος.

Υπάλληλος της ληξιαρχικής 

αρχής

Κάνει εγγραφές στο ληξιαρχείο, τηρεί βιβλία γεννήσεων, γάμων και 

θανάτων. Εκτελεί διοικητικές εργασίες που σχετίζονται με το γάμο, κάνει 

αλλαγές ονόματος ή επωνύμου, εκδίδει πιστοποιητικά για τα στοιχεία 

που καταχωρούνται στο ληξιαρχείο και συντάσσει αποσπάσματα από τα 

μητρώα.
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Occupation Description

Υπάλληλος τιμολόγησης Βάσει υπολογισμών, συγκεντρώνει κόστος και άλλες εκτιμήσεις, 

προετοιμάζει προσφορές τιμών για αγαθά ή υπηρεσίες και μπορεί να 

σχεδιάσει εφαρμογές νέων συστημάτων υπολογισμού κόστους και τιμής. 

Υπαλληλος τροχών και 

σηματοδοτών  

Ενεργοποιεί τους διακόπτες σιδηροδρόμων. Σύνδεει ή αποσυνδέει τους 

τροχούς. Δίνει χειροκίνητα σήματα. Μπορεί να ελέγξει συμπλέκτες, 

σωλήνες αέρα, κορμούς και φρένα στάθμευσης.

Υπάλληλος υποδοχής Διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της ρεσεψιόν, την προσωπική ή 

τηλεφωνική επαφή με πελάτες ή επιχειρηματικούς εταίρους και εκτελεί 

διοικητικές εργασίες, όπως την καταγραφή των εισερχόμενων κλήσεων, 

τη τήρηση βιβλίου επισκεπτών και άλλα.

Υπάλληλος υποδοχής 

ξενοδοχείου

Φιλοξενεί πελάτες ξενοδοχείων και τους καταχωρεί και τους εκχωρεί 

δωμάτια, εκδίδει κλειδιά ή κάρτες. Στέλνει και λαμβάνει μηνύματα, 

διατηρεί αρχεία κατειλημμένων δωματίων και λογαριασμών επισκεπτών 

και συλλέγει πληρωμές από αναχωρούντες επισκέπτες.

Υπάλληλος υποδοχής 

πελατών

Καλωσορίζει τους επισκέπτες, τους εξυπηρετεί στις ανάγκες τους και 

βοηθά στη διασφάλιση της ποιότητας των εγκαταστάσεων και των 

υπηρεσιών.

Υπεύθυνος αποστολών 

κέντρου διανομής 

Συντονίζει και επιταχύνει τη ροή εργασίας εντός ή μεταξύ τμημάτων της 

εταιρείας. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τον έλεγχο των σχεδίων 

παραγωγής, λειτουργίας και μεταφοράς, τη σύνταξη εκθέσεων προόδου, 

επιπέδων αποθέματος, κόστους και ζητημάτων παραγωγής.

Υπεύθυνος ασφάλειας 

πληροφοριακών 

συστημάτων-δικτύων

Αντιμετωπίζει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της εν λόγω επιχείρησης 

για την αποφυγή διαρροής δεδομένων, παραβίασης λειτουργίας του 

δικτύου υπολογιστών και προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τα οποία 

τροποποιεί και επεκτείνεται σύμφωνα με τις τρέχουσες απειλές.

Υπεύθυνος δημοσίων 

σχέσεων

Διαμορφώνει τη δημόσια εικόνα του εργοδότη του και συμμετέχει στην 

προώθηση της. Γράφει άρθρα, δίνει συνεντεύξεις.

Υπεύθυνος διαδικτυακών 

πωλήσεων

Οργανώνει τις διαδικασίες αγοραπωλησιών μέσω διαδικτύου. 

Ασχολείται με το μαρκετινγκ και τη διαφήμιση των προϊόντων, τις 

διαδικασίες παράδοσης των παραγγελιών και την επικοινωνία με τους 

πελάτες. Κρατά αρχεία και διαχειρίζεται τυχόν παράπονα πελατών.

Υπεύθυνος διαχείρισης 

οχημάτων μεταφοράς

Διαχειρίζεται τα αυτοκινήτα της εταιρίας και καταρτίζει επιχειρησιακά 

σχέδια μεταφορών. Αποφασίζει για την παράδοση οχημάτων, επιλύει 

προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά και διατηρεί 

τεκμηρίωση μεταφοράς.

Υπεύθυνος διεργασιών 

βιομηχανικής παραγωγής 

Σχεδιάζει, αναπτύσσει, αξιολογεί και εξετάζει την εφαρμογή 

ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης διεργασιών παραγωγής 

(δηλαδή κεντρικά ελεγχόμενων από υπολογιστή), όπως τον ποιοτικό 

έλεγχο, έλεγχο αποθέματος, εφοδιαστικής ροής υλικών και ανάλυσης 

κόστους. Καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη λειτουργία 

τους.

50



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in GR
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Υπεύθυνος έργων 

τεχνολογικών εφαρμογών

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται έργα που υλοποιούν ή αναπτύσσουν 

εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών. Καθορίζει τις φάσεις του έργου, 

τους στόχους και τα αποτελέσματα, το χρονοδιάγραμμα, και 

διαχειρίζεται την ομάδα του έργου. Ελέγχει και αξιολογεί την επίτευξη 

των στόχων, τη λήξη των προθεσμιών, την κατάρτιση προϋπολογισμού.

Υπεύθυνος εστιατορίου Διαχειρίζεται την κουζίνα και το εστιατορίο, προετοιμάζει ένα σχέδιο για 

τις υπηρεσίες των υπαλλήλων του, συνεργάζεται με τον σεφ στο 

σχεδιασμό μενού, επιλύει προβλήματα, παραγγέλνει την προμήθεια 

τροφίμων και ελέγχει την ποιότητα και την ποιότητα του φαγητού τους.

Υπεύθυνος κάβας Είναι ειδικός στα κρασιά. Αξιολογεί τη γεύση των μεμονωμένων κρασιών 

και συμμετέχει στην ταξινόμησή τους. Συμβουλεύει τους πελάτες όταν 

επιλέγουν κρασί. Εισάγει πελάτες και επισκέπτες στη λίστα κρασιών και 

μεμονωμένα κρασιά.

Υπεύθυνος κατασκευαστικών 

έργων

Παρακολουθεί και συντονίζει άμεσα τις δραστηριότητες των εργατών 

στον τομέα των κατασκευών ή των μεταλλείων.

Υπεύθυνος κέντρου 

διανομής ισχύος

Χειρίζεται, ελέγχει και συντηρεί τον εξοπλισμό σε χώρους που ελέγχουν 

την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε δίκτυα μεταφοράς. 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει αντιδραστήρες, 

τουρμπίνες, γεννήτριες και άλλο βοηθητικό εξοπλισμό σε σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής.

Υπεύθυνος κλινικών 

δεδομένων

Φροντίζει ιατρικές βάσεις δεδομένων, ενημερώνει το περιεχόμενό τους 

και προσαρμόζει τις δομές τους, εάν είναι απαραίτητο. Με γνώση της 

υγειονομικής περίθαλψης, αξιολογεί δεδομένα σε βάσεις δεδομένων, 

δημιουργεί αναφορές και γραφήματα από αυτές και αναφέρει τάσεις 

που προκύπτουν από αυτές.

Υπεύθυνος κοινωνικών 

μέσων 

Ασχολείται με τη προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα. Δημιουργεί και 

δημοσιεύει διάφορους τύπους παρουσιάσεων και διαφημίσεων σε 

δίκτυα. Ακολουθεί τις τάσεις στον τομέα των επιχειρήσεων της 

εταιρείας.

Υπεύθυνος μπαρ Αναμιγνύει και σερβίρει ποτά στους πελάτες απευθείας ή μέσω 

σερβιτόρου.

Υπεύθυνος παραγωγής Δημιουργεί και εφαρμόζει νέες διαδικασίες παραγωγής. Αξιολογεί την 

εκπλήρωση του σχεδίου παραγωγής, διαχειρίζεται τον εξοπλισμό της 

παραγωγής και προβλέπει τη παροχή συντήρησης και επισκευών. 

Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα, την οικονομία και την ποιότητα 

της παραγωγής.

Υπεύθυνος παραγωγής Ασχολείται με την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη ενός έργου, όπως 

θέατρο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, μουσικές παραστάσεις, παραγωγή 

ηχογραφήσεων ή ταινιών. Προγραμματίζει και συντονίζει όλες τις πτυχές 

της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης. 

Υπεύθυνος προϊόντων Ασχολείται με τη διαχείριση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Ερευνά 

και  αναπτύσσει νέα προϊόντα. Εκτελεί δραστηριότητες 

μάρκετινγκ/προώθησης και σχεδιασμού για την αύξηση των κερδών.
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Υπεύθυνος χρηματοδότησης Ασχολείται με τη συγκέντρωση χρημάτων για λογαριασμό οργανώσεων, 

συχνά μη κερδοσκοπικών, όπως οι φιλανθρωπικές 

οργανώσεις.Διαχειρίζεται τους πόρους που έχουν συγκεντρωθεί 

αναπτύσσοντας προγράμματα για τη χρήση τους. Αναλαμβάνει ένα 

φάσμα δράσεων όπως ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, συντονισμός 

εκστρατειών διαφήμησης, επαφές με δωρητές ή χορηγούς.

Φανοποιός Χειρίζεται και συντηρεί μηχανές βαφής για τη βαφή των επιφανειών 

αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ.

Φαρμακολόγος Μελετά τον τρόπο με τον οποίο τα φάρμακα και οι φαρμακευτικές 

ουσίες αλληλεπιδρούν με τους οργανισμούς, τα ζωντανά συστήματα και 

τα μέρη τους (π.χ. κύτταρα, ιστοί ή όργανα). Σκοπός της έρευνάς είναι ο 

εντοπισμός ουσιών που μπορούν να προσληφθούν από τον άνθρωπο και 

οι οποίες εκτελούν βιοχημικές λειτουργίες κατάλληλες για τη θεραπεία 

ασθενειών.

Φαρμακοποιός Διανέμει φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή διαιτητικά τρόφιμα 

που συνταγογραφούνται από γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας 

και παρέχει στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα και τη 

χρήση τους. Πωλεί φάρμακα χωρίς συνταγή, συμπληρώματα διατροφής 

και πολλά άλλα.

Φορολογικός διαχειριστής Ορίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών και των εταιρειών, 

βάσει του νόμου για τη διαχείριση των φόρων και των τελών. Ελέγχει τις 

φορολογικές δηλώσεις, αξιολογεί το ποσό των φόρων, προσδιορίζει την 

υποχρέωση πρόσθετων πληρωμών, προστίμων και κυρώσεων και ελέγχει 

την εκπλήρωσή τους.

Φοροτεχνικός Προετοιμάζει φορολογικές δηλώσεις για ιδιώτες ή μικρές επιχειρήσεις.

Φροντιστής ζώων Προετοιμάζει και φροντίζει τα ζώα διανέμοντας τροφή, νερό ή φάρμακα 

και άλλα κτηνιατρικά προϊόντα πρόληψης. Παρακολουθεί την 

κατάσταση της υγείας τους, βοηθά σε κτηνιατρικές διαδικασίες και 

γεννήσεις, παρακολουθεί την ανάπτυξη των νεογνών, αφαιρεί 

περιττώματα και καθαρίζει τις γύρω περιοχές.

Φύλακας περιοχής βιοτόπου Διαχειρίζεται και προστατεύει τον βιότοπο και τον πληθυσμό άγριων 

θηραμάτων σε καθορισμένες περιοχές.

Φύλακας σε σωφρονιστικά 

ιδρύματα

Παρέχει υπηρεσίες προστασίας και παρακολούθησης σε κάθε είδους 

σωφρονιστικό ίδρυμα. Παρακολουθεί και συντονίζει τους κρατούμενους 

και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες και οι νόμοι στη φυλακή.

Φυσικοθεραπευτής Αξιολογεί, σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε προγράμματα 

αποκατάστασης που βελτιώνουν την κινητικότητα, ανακουφίζουν τον 

πόνο, αυξάνουν τη δύναμη και βελτιώνουν ή διορθώνουν διαταραχές 

που προκαλούνται από ασθένεια ή τραυματισμό.
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Φυσικός Ερευνά και αξιολογεί φυσικά φαινόμενα, αναπτύσσει θεωρίες με βάση 

παρατηρήσεις και πειράματα και αναπτύσσει μεθόδους για την 

εφαρμογή φυσικών νόμων και θεωριών. Εφαρμόζει φυσικές θεωρίες και 

μεθόδους για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζονται 

στην πράξη, στο σχεδιασμό τεχνικών λύσεων και διαδικασιών.

Φυσιοθεραπευτής Ασχολείται με τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη διαταραχών του 

ανθρώπινου κινητικού συστήματος. Σχεδιάζει και εφαρμόζει 

προγράμματα γυμναστικής. Μεριμνά για την ανακούφιση από τον πόνο 

και την αντιμετώπιση ή την πρόληψη των σωματικών παθήσεων που 

συνδέονται με σωματική βλάβη, ασθένεια ή άλλα προβλήματα.

Φωτογράφος Αποτυπώνει άτομα, τοπία, αγαθά ή άλλα αντικείμενα χρησιμοποιώντας 

ψηφιακές μηχανές. Μπορεί να επεξεργαστεί αρνητικά ή λογισμικό 

υπολογιστή για να δημιουργήσει εικόνες και εκτυπώσεις. Δημιουργεί 

αεροφωτογραφίες και φωτορεπορτάζ.

Χαράκτης μετάλλων Χαράζει και διαμορφώνει μέταλλο, ξύλο, καουτσούκ ή άλλα υλικά. 

Περιλαμβάνει εργαζόμενους όπως ειδικούς χάραξης, χαράκτες 

παντογράφου και χαράκτες μεταξιού.

Χαρτογράφος Χρησιμοποιεί επιστημονικές και μαθηματικές αρχές για τον 

προσδιορισμό της ακριβούς θέσης, την προετοιμασία και την 

αναθεώρηση ψηφιακών, γραφικών και εικονογραφικών χαρτών, 

γραφημάτων και άλλων οπτικών αναπαραστάσεων φυσικών και 

τεχνητών στοιχείων και ορίων γης, θάλασσας, υπόγειων χώρων και 

αστρονομικών σωμάτων.

Χειριστής αίθουσας ελέγχου Χειρίζεται πίνακες ελέγχου μονάδας παραγωγής ενέργειας, ελέγχει τη 

λειτουργία συστημάτων και εξοπλισμού μονάδων παραγωγής ενέργειας. 

Εκτελεί συνήθη συντήρηση και χειρίζεται καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης.

Χειριστής γερανών Χειρίζεται γερανούς και άλλο εξοπλισμό για ανύψωση και μετακίνηση 

υλικών και μηχανών προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Χειριστής γεωθερμικής 

μονάδας 

Υπολογίζει, μετρά και επεξεργάζεται την πρώτη ύλη σε δοχεία ζύμωσης ή 

αντίδρασης και παρακολουθεί τη διαδικασία παραγωγής. Δημιουργεί 

και διατηρεί αρχεία συντήρησης εγκατάστασης, επισκευών και ελέγχων 

ασφαλείας.

Χειριστής γεωργικών 

μηχανημάτων 

Οδηγεί και ελέγχει τον γεωργικό εξοπλισμό οργώματος και φύτευσης, 

καλλιέργειας και συγκομιδής. Μπορεί να λειτουργήσει με σταθερό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών μετά τη συγκομιδή, όπως, 

ξεφλούδισμα, αλώνισμα και καθαρισμός.

Χειριστής γεωτρύπανου Χειρίζεται γεωτρύπανα και μηχανές διάτρησης για διάτρηση, άλεση ή 

μηχανική κατεργασία μεταλλικών ή πλαστικών μερών.
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Χειριστής γραμμής έκτακτης 

ανάγκης

Λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις και βοηθά τον καλούντα. Οι γραμμές 

έκτακτης ανάγκης είναι ιατρικές (υπηρεσία ασθενοφόρων), αστυνομία 

(πολιτεία, αστυνομία πόλης), πυροσβεστική υπηρεσία, ψυχολογική 

υποστήριξη (βοήθεια σε θύματα εγκλήματος, ενδοοικογενειακή βία, 

παιδιά, γραμμή βοήθειας, γραμμή ασφαλείας ...).

Χειριστής εκσκαφέα Χειρίζεται εκσκαφείς για να σκάψει το έδαφος ή να απομακρύνει άλλα 

υλικά από το έδαφος. Συμμετέχει σε διάφορα έργα, όπως κατεδαφίσεις 

και διανοίξεις δρόμων, θεμελίων και τάφρων.

Χειριστής εξοπλισμού 

επεξεργασίας ξύλου

Ελέγχει, χειρίζεται και διαχειρίζεται τον εξοπλισμό για την κοπή κορμών 

σε ακατέργαστη ξυλεία, την παραγωγή κόντρα πλακέ και άλλη 

επεξεργασία ξύλου για περαιτέρω χρήση.

Χειριστής εξοπλισμού 

πλυσίματος και 

στεγνωτήριου 

Λειτουργεί και συντηρεί μηχανήματα για πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 

εμπορικών ή οικιακών ειδών όπως ρούχα, σουέτ, δέρμα, κουβέρτες, 

κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα και χαλιά.

Χειριστής εξοπλισμού 

υαλουργίας και κεραμικής

Χρησιμοποιεί μηχανήματα παραγωγής όπως τροχό αγγειοπλαστικής και 

άλλα για την επεξεργασία πηλού στην παραγωγή κεραμικών προϊόντων.

Χειριστής εξοπλισμού 

φινιρίσματος μεταλλικών 

προϊόντων

Χειρίζεται εξοπλισμό για την επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και 

άλλων υλικών. Διαχειρίζεται και ελέγχει τον εξοπλισμό που κάνει τις 

επεξεργασίες ώστε να τα καταστήσει πιο ανθεκτικά στη διάβρωση και τη 

φθορά.

Χειριστής εργαλειομηχανών 

κατεργασίας μετάλλων

Χειρίζεται μηχανές επεξεργασίας μετάλλων. Οι μηχανές αυτές εκτελούν 

εργασίες κοπής, διάτμησης, διάτρησης ή σφράγισης μεταλλικών ή 

πλαστικών υλικών.

Χειριστής καμίνου τήξης 

μετάλλων 

Εργάζεται στην παραγωγή χυτοσιδήρου, χάλυβα, όλκιμου σιδήρου, 

σιδηροκραμάτων, μη σιδηρούχων μετάλλων και των κραμάτων τους. 

Καθορίζει την ποσότητα και τη σύνθεση των συστατικών για την 

επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας. Εκτελεί δραστηριότητες 

επιθεώρησης και συντήρησης στον εξοπλισμό που λειτουργεί.

Χειριστής κινηματογραφικής 

μηχανής 

Ελέγχει την κάμερα και καταγράφει εικόνες ή σκηνές για διάφορους 

σκοπούς, όπως τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημίσεις, παραγωγές βίντεο ή 

ταινίες.

Χειριστής μηχανημάτων 

επεξεργασίας λυμάτων

Ελέγχει ολόκληρη τη διαδικασία ή το σύστημα των μηχανών, συχνά 

χρησιμοποιώντας πίνακες ελέγχου, για τη μεταφορά ή τον καθαρισμό 

νερού ή λυμάτων.

Χειριστής μηχανημάτων 

μύλου

Λειτουργεί μηχανήματα και εξοπλισμό για την επεξεργασία 

δημητριακών. Προετοιμάζει σιτηρά για επεξεργασία, χειρίζεται 

εξοπλισμό για τη ζύγιση και τη δοσομέτρησή τους σύμφωνα με 

καθορισμένες συνταγές και διαδικασίες. Παρακολουθεί τις διαδικασίες 

παραγωγής χρησιμοποιώντας συσκευές με απλή ή αυτόματη λειτουργία.

Χειριστής μηχανής 

βιβλιοδεσίας

Εκτελεί βιβλιοδεσίες βιβλίων και άλλων εκδόσεων  ή τελειοποιεί έτοιμες 

εκδόσεις χειρωνακτικά ή ψηφιακά. Μπορεί να εργαστεί με μηχανές 

δέσμευσης και φινιρίσματος.

Χειριστής μηχανής 

συσκευασίας 

Χειρίζεται μηχανές για  να συσκευαστούν καταναλωτικά προϊόντα  που 

είναι για αποθήκευση ή μεταφορά. 
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Χειριστής μηχανών 

διάτρησης ξύλου

Προσαρμόζει, λειτουργεί και επιθεωρεί αυτόματα ή ημιαυτόματα 

μηχανήματα ξυλουργικής, όπως πριόνια ακριβείας, οριζόντιους 

διαμορφωτές, τόρνους και λαξευτές μηχανές, για την κατασκευή ή 

επισκευή εξαρτημάτων και άλλων προϊόντων.

Χειριστής μηχανών διέλασης Χειρίζεται, ρυθμίζει ή ελέγχει μηχανήματα διέλασης θερμοπλαστικών ή 

μεταλλικών υλικών όπως σωλήνες, ράβδοι, σωλήνες, σύρματα κ.λπ. Κατά 

τη διέλαση, το υλικό συμπιέζεται και εξέρχεται παίρνοντας μια νέα 

μορφή.

Χειριστής μηχανών 

κυλίνδρισης πλαστικού 

υλικού 

Χειρίζεται και συντηρεί μηχανές για κύλιση χάλυβα ή πλαστικών 

στροφών, ρολών ή πλακών ή για ισοπέδωση, σκλήρυνση ή μείωση του 

μεγέθους του υλικού.

Χειριστής μηχανών 

παραγωγής 

Χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα χαρτιού για επεξεργασία, κοπή, 

σφράγιση, συσκευασία, επισήμανση, ράψιμο, διαμόρφωση ή κλείσιμο 

χαρτιού ή χαρτονιού.

Χειριστής μηχανών 

παραγωγής ειδών υπόδησης

Λειτουργεί και παρακολουθεί μηχανήματα που κατασκευάζουν και 

επισκευάζουν τυποποιημένα ή ειδικά υποδήματα και άλλα αξεσουάρ 

κατασκευασμένα κυρίως από δέρμα.

χειριστής μηχανών 

παραγωγής προϊόντων 

τσιμέντου

Χειρίζεται μηχανές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χυτών 

προϊόντων τσιμέντου (σκυροδέματος). Εκτελεί τη λίπανση, τη 

συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση των καλουπιών. Συμμετέχει 

επίσης στη διαδικασία ανάμειξης του τσιμέντου.

Χειριστής μηχανών 

φινιρίσματος υφασμάτων

Λειτουργεί μηχανές λεύκανσης, βαφής, καθαρισμού και άλλης 

επεξεργασίας υφασμάτων και διαχειρίζεται μηχανήματα που βαφούν 

και επεξεργάζονται με άλλο τρόπο ίνες, νήματα ή υφάσματα.

Χειριστής πολεμικής 

αεροπορίας 

Στρατιωτικό προσωπικό που λαμβάνει μέρος σε τακτικές επιχειρήσεις 

και σε αεροπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

όπλων και άλλα μέλη πληρώματος.

Χειριστής ραπτομηχανών Χρησιμοποιεί και ελέγχει ραπτομηχανές για την κατασκευή υφασμάτων 

όπως γούνας, συνθετικών ή δερμάτινων ενδυμάτων ή δημιουργεί 

διακοσμητικά σχέδια σε ρούχα και άλλα υλικά. Ράβει κουμπιά και 

συνδέει διακοσμητικά στοιχεία σε ρούχα.

Χειριστής συστημάτων 

ελέγχου μέσω υπολογιστή 

Χειρίζεται αριθμητικά ελεγχόμενες μηχανές παραγωγής και ρομπότ στην 

παραγωγή εξαρτημάτων μετάλλων. Εισάγει εντολές παραγωγής στο 

μηχάνημα και ελέγχει τη λειτουργία τους.

Χειριστής συστημάτων 

υποκλοπής διαβιβάσεων  

Παρακολουθεί, σχεδιάζει και διεξάγει επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο 

και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Αφού ολοκληρώσει τη 

σχετική εκπαίδευση και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί 

να γίνει μέλος εξωτερικών αποστολών.

Χειριστής τηλεφωνικού 

κέντρου

Παρέχει πληροφορίες με  πρόσβαση σε αλφαβητικούς, γεωγραφικούς ή 

άλλους καταλόγους. Βοηθά τους πελάτες με ειδικά αιτήματα χρέωσης, 

όπως τέλη και πιστώσεις τρίτων ή επιστροφές χρημάτων.

Χειριστής τόρνου Χειρίζεται τόρνους για φρεζάρισμα, περιστροφή, διάτρηση, σπείρωμα, 

διαμόρφωση ή εκφόρτωση μεταλλικών ή πλαστικών υλικών, όπως 

σύρμα, βιμέλ ή ράβδο.
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Χειριστής τρισδιάστατων 

εκτυπωτών

Συναρμολογεί, λειτουργεί, επισκευάζει και συντηρεί 3D εκτυπωτές.

Χειροπράκτης Οι χειροπράκτες είναι υπεύθυνοι για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την 

πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών.

Χειροτέχνης Διαμορφώνει και χαράζει προϊόντα όπως ανθρώπινες φιγούρες, σωλήνες 

και κεριά, αποτελούμενα από πηλό, γυαλί, γύψο, σκυρόδεμα, πέτρα ή 

συνδυασμούς υλικών.

Χειρουργός Αντιμετωπίζει χειρουργικά διάφορες ασθένειες ή τραυματισμούς 

χρησιμοποιώντας χειρουργικά εργαλεία και εξοπλισμό. Πριν από την 

επέμβαση, κάνει διάγνωση προβλημάτων υγείας και μελετά τα ιατρικά 

αρχεία του πελάτη. Καθορίζει την ακριβή διαδικασία της λειτουργίας. 

Παρακολουθεί και αξιολογεί τη μετεγχειρητική κατάσταση των πελατών.

Χειρούργος οδοντίατρος Εκτελεί χειρουργικές επεμβάσεις και σχετικές διαδικασίες στη στοματική 

περιοχή για τη θεραπεία ασθενειών ή τραυματισμών. Μπορεί να 

εκτελέσει χειρουργική επέμβαση για να βελτιώσει τη λειτουργία ή την 

εμφάνιση της στοματικής περιοχής.

Χημικός Πραγματοποιεί αναλύσεις χημικών πρώτων υλών και προϊόντων και 

δοκιμάζει τη λειτουργικότητάς τους. Αξιολογεί την ποιότητα και τη 

χρηστικότητα τους. Αξιολογεί τις αιτίες ανεπιθύμητων ή μη τυπικών 

φαινομένων στη χημική παραγωγή, προτείνει μεθόδους ποιοτικού 

ελέγχου στη χημική παραγωγή.

Χορευτής Ερμηνεύει ρόλους σόλο χορού, μπαλέτου ή παντομίμας σύμφωνα με τις 

καλλιτεχνικές προθέσεις του χορογράφου, σκηνοθέτη και μαέστρου.

Χορογράφος Δημιουργεί και ερμηνεύει ψυχαγωγικά προγράμματα για να 

διασκεδάσει το κοινό. Οργανώνει τους χορευτές και μπορεί να 

επιμελείται της σκηνοθεσίας του προγράμματος.

Χρηματοοικονομικός 

σύμβουλος

Παρέχει καθοδήγηση σε υποψήφιους αιτούντες δανείου που έχουν 

προβλήματα έγκρισης δανείων. Οι οδηγίες μπορεί να περιλαμβάνουν 

τον προσδιορισμό του καλύτερου τύπου δανείου και την εξήγηση των 

απαιτήσεων ή των περιορισμών του.

Χρυσοχόος Σχεδιάζει, κατασκευάζει, προσαρμόζει, επισκευάζει ή αξιολογεί 

κοσμήματα, χρυσό, ασήμι και άλλα πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμους 

λίθους.

Ψυχίατρος Διαγιγνώσκει, θεραπεύει και βοηθά στην πρόληψη ψυχικών 

διαταραχών.

Ψυχοθεραπευτής Βοηθά και συμβάλλει στη θεραπεία ατόμων με διαφορετικού βαθμού 

ψυχολογικές, ψυχοκοινωνικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές 

συμπεριφοράς και παθογόνων καταστάσεων χρησιμοποιώντας 

ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Προωθεί την προσωπική ανάπτυξη και 

ευεξία και παρέχει συμβουλές για τη βελτίωση των σχέσεων, των 

δεξιοτήτων και των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων. Χρησιμοποιεί 

επιστημονικές ψυχοθεραπευτικές μεθόδους όπως συμπεριφορική 

θεραπεία, υπαρξιακή ανάλυση, ψυχανάλυση ή συστηματική 

οικογενειακή θεραπεία. Βοηθά τους ασθενείς να βρουν κατάλληλες 

λύσεις στα προβλήματά τους. 
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C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in GR

Occupation Description

Ωρολογοποιός Κατασκευάζει, βαθμονομεί, επισκευάζει, συντηρεί και εγκαθιστά 

μηχανικά ρολόγια, θαλάσσια, μετεωρολογικά, οπτικά και άλλα όργανα 

και συσκευές ακριβείας και τα θέτει σε ακριβή λειτουργία.
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