ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ – 92)

Γενικά
Η Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων παρέχει ένα σύστηµα ταξινόµησης και
οµαδοποίησης της πληροφόρησης που αφορά στα επαγγέλ µατα και η οποία προέρχεται είτε από
τις απογραφές πληθυσµού είτε από άλλες στατιστικές έρευνες ή από διοικητικές πηγές.
Η παρούσα Στατιστική Ταξινό µηση των Επαγγελ µάτων (ΣΤΕΠ-92) αναθεωρεί και
αντικαθιστά την προηγούµενη ταξινόµηση των επαγγελµάτων του έτους 1981.
Προέλευση της ΣΤΕΠ-92
Οι µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες από την ΕΣΥΕ ταξινοµήσεις επαγγελµάτων βασίζονταν στη
διάρθρωση της ∆ιεθνούς Τυποποιηµένης Ταξινόµησης των Επαγγελµάτων (International Standard
Classification of Occupations-ISCO) του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ) µε την οποία και
υπήρχε απόλυτη ταύτιση σε µονοψήφιο επίπεδο, ενώ σε διψήφιο και τριψήφιο επίπεδο είχαν γίνει
ορισµένες οµαδοποιήσεις ή αποοµαδοποιήσεις, προκειµένου να καλυφθούν οι εθνικές ανάγκες για
στατιστικές επαγγελµάτων.
Το έτος 1988 το ∆ΓΕ αναθεώρησε την ISCO, µε την προοπτική να χρησιµεύσει ως πρότυπο για
την ανάπτυξη ή αναθεώρηση των εθνικών ταξινοµήσεων των επαγγελµάτων, ώστε τα στατιστικά
δεδοµένα για τα επαγγέλµατα να είναι διεθνώς συγκρίσιµα.
Για λόγους εναρµόνισης των στατιστικών στοιχείων για τα επαγγέλµατα στις χώρες-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καταρτίστηκε η ISCO-88(COM), η οποία βασίζεται στην ISCO-88 µε
ελάχιστες παρεκκλίσεις, τόσο σε αριθµό οµάδων επαγγελµάτων, όσο και σε ορισµούς ορισµένων
κατηγοριών (διευθυντικά στελέχη, δηµόσιοι υπάλληλοι κλπ.), προκει µένου να απεικονίζεται, όσο
το δυνατόν πληρέστερα, η διάρθρωση της αγοράς εργασίας στις χώρες της ΕΕ.
Στη συνέχεια, η ISCO-88(COM) χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο για την ανάπτυξη ή
αναθεώρηση των εθνικών ταξινοµήσεων επαγγελµάτων στις χώρες – µέλη της ΕΕ. Επειδή η άµεση
εφαρµογή της ISCO-88(COM) δεν αντανακλούσε επαρκώς τη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς
εργασίας , κρίθηκε αναγκαία η αποοµαδοποίηση ορισµένων 2-ψηφίων, 3-ψηφίων και 4-ψηφίων
οµάδων. Αυτό συνέβη κυρίως στα επαγγέλµατα που περιλαµβάνονται στους τοµ είς της γεωργίας,
της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας, των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών. Το αριθµητικό
αποτέλεσµα αυτής της αποοµαδοποίησης της ISCO-88(C0M) εµφανίζεται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Οµάδες Επαγγελµάτων
1-ψήφιο επίπεδο
2-ψήφιο επίπεδο
3-ψήφιο επίπεδο
4-ψήφιο επίπεδο

ISCO-88
10
28
116
390

ISCO-88(COM)
10
27
111
372

ΣΤΕΠ-92
10
46
210
401

∆ιάρθρωση της ΣΤΕΠ-92
Η αποοµαδοποίηση της ISCO-88(COM) έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε επίπεδο της
ΣΤΕΠ-92 να αντιστοιχεί πλήρως µε ένα επίπεδο ή µέρος επιπέδου της ISCO-88(COM)ּ π.χ. στην
ISCO-88(COM) οι δάσκαλοι δηµοτικών σχολείων και οι νηπιαγωγοί περιλαµβάνονται στην
τριψήφια οµάδα 233, ενώ στη ΣΤΕΠ-92 οι δάσκαλοι υπάγονται στην οµάδα 244 και οι νηπιαγωγοί
στην οµάδα 245. Οι δύο, όµως, οµάδες (244 και 245) δίνουν το σύνολο της οµάδας 233 της ISCO1

88(COM) από την οποία προέρχονται. Έτσι, επιτυγχάνεται η εναρµόνιση της ΣΤΕΠ-92 µε την
ISCO-88(COM) και σε ικανοποιητικό ποσοστό η διαχρονική παρακολούθηση των εθνικών
στατιστικών σειρών για τα επαγγέλµατα.
Η αντιστοιχία µεταξύ των δύο ταξινοµήσεων φαίνεται στον Πίνακα Αντιστοιχίας (σελ.15),
όπου τα αποοµαδοποιηµένα επίπεδα σηµειώνονται στη στήλη ISCO-88(COM) µε Χ.
Η αριθµητική αντιστοιχία των επαγγελµάτων κατά µεγάλες οµάδες και κατά επίπεδο της
ΣΤΕΠ-92 δίνεται στον κατωτέρω πίνακα. Σε παρένθεση αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθµός της
ISCO-88(COM).
Μεγάλες οµάδες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

2-ψήφιο
επίπεδο
Μέλη βουλευοµένων σωµάτων κλπ………………… 3 (3)
Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά
και συναφή επαγγέλµατα…………………………… 7 (4)
Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί κλπ…………………… 4 (4)
Υπάλληλοι γραφείου κλπ…………………………… 2 (2)
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές……………………………………………... 3 (2)
Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ…………… 7 (1)
Ειδικευµένοι τεχνίτες κλπ…….…………………….. 8 (4)
Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
µηχανηµάτων κλπ…………………………………… 8 (3)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες κλπ…………….. 3 (3)
Ένοπλες δυνάµεις…………………………………… 1 (1)

3-ψήφιο
επίπεδο
12 (6)

4-ψήφιο
επίπεδο
31 (31)

36 (19)
23 (20)
10 (7)

60 (55)
67 (70)
23 (23)

14 (7)
21 (5)
44 (16)

21 (20)
37 (12)
69 (69)

39 (20)
10 (10)
1 (1)

71 (70)
21 (1)
1 (1)

Σύνολο………………………………………………

210 (111)

401 (372)

46 (27)

Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι κατά την κατάρτιση της ΣΤΕΠ-92 λήφθηκαν υπόψη οι
ιδιοµορφίες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας, κυρίως λόγω της κείµενης νοµοθεσίας.
Λόγω, όµως , της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς εργασίας στην ΕΕ έχουν συµπεριληφθεί επαγγέλ
µατα για τα οποία δεν προβλέπεται συγκεκριµένο επίπεδο σπουδών ή εξειδίκευσης από την
κείµενη νοµοθεσία ή από το εκπαιδευτικό σύστη µαּ π.χ. το νοσηλευτικό προσωπικό, οι µαίες και
οι κοινωνικοί λειτουργοί διακρίνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και πτυχιούχους ΤΕΙ ή άλλων δηµόσιων
ή ιδιωτικών σχολών.
Συνοπτική περιγραφή των µεγάλων οµάδων επαγγελµάτων
Για µια πρώτη προσέγγιση στην ερ µηνεία της ταξινόµησης, δίνεται κατωτέρω µια σύντοµη
περιγραφή των 10 Μεγάλων Οµάδων Επαγγελµάτων, χωρίς ωστόσο η περιγραφή αυτή να
υποκαθιστά τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που υπάρχουν για τα αναλυτικότερα επίπεδα.
Μεγάλη Οµάδα 1: Μέλη των βουλευοµένων σωµάτωνּ ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά
στελέχη του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα
Περιλαµβάνονται τα πρόσωπα τα οποία νοµοθετούν και καθορίζουν την κυβερνητική πολιτική
και είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή της σε κεντρικό , περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ּ π.χ.
υπουργοί, βουλευτές, γενικοί γραµµατείς, δήµαρχοι, κοινοτάρχες κλπ.
Περιλαµβάνονται, επίσης, τα διευθυντικά στελέχη δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών,
επιχειρήσεων και οργανισµών, µε διάκριση σε διευθυντικά στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και
οργανισµών µε 10 και άνω απασχολουµένους και σε διευθυντές µικρών επιχειρήσεων µε
απασχόληση µ έχρι 9 πρόσωπα. Οι εργαζόµ ενοι επιχειρηµατίες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό,
αλλά θεωρούν τα διαχειριστικά καθήκοντά τους ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, ταξινοµούνται
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σύµφωνα µε το κύριο επάγγελ µά τους (π.χ. γεωργοί, αρτοποιοί, επιπλοποιοί), εκτός από τους
εµπόρους οι οποίοι, άσχετα µε το αν απασχολούν προσωπικό ή όχι, ταξινοµούνται στη µεγάλη
οµάδα1.
Μεγάλη Οµάδα 2: Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται κατά κανόνα ανώτατο
επίπεδο εκπαίδευσης, γνώσεων και εµπειρίας στους τοµείς των επιστηµών, της διδασκαλίας και της
καλλιτεχνικής δηµιουργίας, π.χ. φυσικοί, µηχανικοί, ιατροί, νοµικοί, καθηγητές, καλλιτέχνες κλπ.

Μεγάλη Οµάδα 3: Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
Περιλαµ βάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και
εµπειρία σε όλους τους τοµείς των επιστηµών. Κατά κανόνα είναι απόφοιτοι τεχνολογικών
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΤΕΙ) ή άλλων ειδικών δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολών και εργάζονται
συνήθως υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη προσώπων που ταξινοµούνται στις µεγάλες οµάδες 1
και 2.
Μεγάλη Οµάδα 4: Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εξειδίκευση και
εµπειρία για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών όπως : γραµµατειακή υποστήριξη, εγγραφή
υπολογισµός και εισαγωγή αριθµητικών δεδοµένων, καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατών,
ταχυδροµικές και ταµειακές υπηρεσίες κλπ.
Μεγάλη Οµάδα 5: Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα και
υπαίθριες αγορές
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εξειδίκευση και
εµπειρία για την παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά και σε πρόσωπα ή απασχολούνται µε την
τροφοδοσία, την προστασία προσώπων και περιουσίας, καθώς και µε την πώληση αγαθών σε
καταστήµατα ή υπαίθριες αγορές.
Μεγάλη Οµάδα 6: Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς
Περιλαµ βάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εξειδίκευση και
εµπειρία για την καλλιέργεια της γης, την εκτροφή ζώων, την αλιεία ανοικτής θαλάσσης και την
ιχθυοκαλλιέργεια, τη δασοκοµία και τη θήρα.
Μεγάλη Οµάδα 7: Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλµατα
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εξειδίκευση και
εµπειρία, όπως για την εξόρυξη ορυκτών, την κατασκευή κτιρίων και άλλων δοµικών έργων, την
παραγωγή ή κατασκευή διαφόρων προϊόντων, καθώς και προϊόντων χειροτεχνίας, πράγµα το οποίο
προϋποθέτει πλήρη γνώση της παραγωγικής διαδικασίας, των εργαλείων που χρησιµοποιούνται,
των πρώτων υλών και του προορισµού των τελικών προϊόντων. Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται
µε το χέρι ή µε τη χρήση χειροκίνητων ή άλλων απλών εργαλείων και µηχανών.
Μεγάλη Οµάδα 8: Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και
εξοπλισµού και συναρµολογητές (µονταδόροι)
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Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται γνώση, εµπειρία και
εξειδίκευση για τη ρύθµιση και το χειρισµό σταθερών εγκαταστάσεων και συχνά υψηλού
αυτοµατισµ ού µηχανηµάτων εξόρυξης, επεξεργασίας και παραγωγής ή συναρµολόγησης
προϊόντων. Περιλαµβάνονται, επίσης, οι οδηγοί µεταφορικών µέσων, καθώς και οι χειριστές
γεωργικών, χωµατουργικών και άλλων κινητών µηχανηµάτων.
Μεγάλη Οµάδα 9: Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες
Περιλαµβάνονται όσοι ασκούν επαγγέλµατα, για τα οποία απαιτείται ικανότητα για την
άσκηση απλών και συνηθισµένων εργασιών, για τις οποίες χρειάζεται κυρίως σωµατική
προσπάθεια και περιορισµένη ειδίκευση και πρωτοβουλία, π.χ. φύλαξη ή καθάρισ µα κτιρίων και
κατοικιών, πώληση προϊόντων στο δρόµο, απλές χειρωνακτικές εργασίες στη γεωργία, στις
κατασκευές, σε εργοστάσια, σε εµπορικά καταστήµατα κλπ.
Μεγάλη Οµάδα 0: Ένοπλες δυνάµεις
Περιλαµβάνονται οι µόνιµοι στρατιωτικοί, οι υπηρετούντες κανονική θητεία, καθώς και όσοι
ασκούν πολιτικά επαγγέλµατα, αλλά ανήκουν στις ένοπλες δυνάµεις, π.χ. ιατροί, µηχανικοί,
νοσηλευτικό προσωπικό, µάγειροι κλπ.
Ένταξη στο επάγγελµα
Κατά κανόνα, οι ερευνώ µενοι εντάσσονται σύµφωνα µε το κυριότερο επάγγελµα που ασκούν,
ανεξαρτήτως των γνώσεων ή του πτυχίου τους (π.χ. γεωπόνος).
Σε µερικές περιπτώσεις, όµως , και συνήθως ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, είναι
δυνατόν να ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο καθήκοντα και δραστηριότητες, που εντάσσονται σε
διαφορετικούς κωδικούς, όπως δακτυλογράφος, γραµµατέας, τηλεφωνητής κλπ. Στις περιπτώσεις
αυτές ισχύουν τα εξής:
α) Ο ερευνώµενος εντάσσεται στο επάγγελµα για το οποίο απαιτείται µεγαλύτερη εξειδίκευση και
εµπειρία, π.χ. ο οδηγός φορτηγού, που παράλληλα παραδίδει αγαθά, εντάσσεται στους οδηγούς.
β) Αν οι εργασίες που εκτελεί ο ερευνώ µενος συνδέονται µ ε τα διαφορετικά στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας και της διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων, υπερισχύουν οι
δραστηριότητες της µεταποίησης, π.χ. ο αρτοποιός, που παράλληλα ασχολείται µε την πώληση των
προϊόντων του, εντάσσεται στους αρτοποιούς και όχι στους πωλητές.
Κατωτέρω αναφέρονται µερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις ένταξης εργαζοµένων στο
επάγγελµα:
1) ∆ηµόσιοι υπάλληλοι Οι ∆ηµόσιοι υπάλληλοι εντάσσονται, κυρίως, µε βάση τα καθήκοντα
που ασκούν και την
ειδικότητά τους και δευτερευόντως λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός που κατέχουν.
Συγκεκριµένα, οι ασκούντες διευθυντικά καθήκοντα σε παραγωγικές διευθύνσεις εντάσσονται
στην τριψήφια οµάδα 122, ενώ οι διευθυντές διευθύνσεων υποστήριξης (π.χ. ∆/νση Προσωπικού,
Οικονοµικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής κλπ.) εντάσσονται στην οµάδα 123. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ
µέχρι και το βαθµό του Τµ ηµατάρχη εντάσσονται στο 247 ή σύµφωνα µε την ειδικότητά τους, π.χ.
πολιτικοί µηχανικοί (222), οικονοµολόγοι (272), γεωπόνοι (231), προγραµµατιστές ηλεκτρονικών
υπολογιστών (213) κλπ.
Οι µη πτυχιούχοι υπάλληλοι εντάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητά τους, π.χ. δακτυλογράφοι
(411), χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (313), χειριστές τηλεφωνικών κέντρων (424), υπάλληλοι
βιβλιοθηκών (415), οδηγοί (882), καθαριστές (913) κλπ. Αν ασκούν γενικές εργασίες γραφείου και δεν
είναι δυνατόν να ενταχθούν σε µια συγκεκριµένη οµάδα, εντάσσονται στο 419.
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2) Εργοδηγοί και αρχιεργάτες
Οι ασκούντες εργασίες ελέγχου και επίβλεψης της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα τµήµα ή
σε µια µονάδα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του διευθυντή παραγωγής ή του επιχειρηµατία,
ταξινοµούνται στα επαγγέλµατα των οποίων τις εργασίες επιβλέπουν.
3) Εκπαιδευτές µαθητευοµένων
Οι ασκούντες αποκλειστικώς δραστηριότητες εκπαίδευσης µαθητευοµένων στον τόπο
εργασίας εντάσσονται στο 332, ενώ αν ασκούν απλώς εργασίες επίβλεψης και καθοδήγησης
παράλληλα µε την κύρια εργασία τους εντάσσονται στον κωδικό του κύριου επαγγέλµατός
τους.
4) Μαθητευόµενοι
Οι µαθητευόµενοι και οι εκπαιδευόµενοι ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις εργασίες τις οποίες
πραγµατικά εκτελούν και όχι σύµφωνα µε το µελλοντικό τους επάγγελµα.
5) Γεωργικά επαγγέλµατα
Τα γεωργικά επαγγέλµατα εντάσσονται στις κατωτέρω οµάδες:
α) Οι διευθύνοντες µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις (µε απασχόληση 10 πρόσωπα και
άνω), είτε είναι κάτοχοι των εκµεταλλεύσεων είτε είναι µισθωτοί, υπάγονται στο 122.
β) Οι µισθωτοί διαχειριστές και οι κάτοχοι µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, που
ασκούν κυρίως δραστηριότητες διαχείρισης, ταξινοµούνται στο 131.
γ) Οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων, που ασκούν κυρίως γεωργικές δραστηριότητες, καθώς και
τα συµβοηθούντα µ έλη της οικογένειας που βοηθούν συστηµατικά και µε πλήρες ωράριο σε
όλες τις εργασίες της εκµετάλλευσης (καλλιέργεια, συγκοµιδή, εκτροφή ζώων κλπ.)
ταξινοµούνται σε αντίστοιχο κωδικό της µεγάλης οµάδας 6.
δ) Οι µη ειδικευµένοι µισθωτοί εργάτες γεωργίας, καθώς και τα συµβοηθούντα µέλη της
οικογένειας που βοηθούν ευκαιριακά και µε µ ειωµ ένο ωράριο, π.χ. σε εργασίες συγκοµιδής ή
άλλες βοηθητικές εργασίες, ταξινοµούνται στο 921.
6) Πρόσωπα που δήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµά τους
Για τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµά τους θα πρέπει να
καταβάλλεται προσπάθεια για ένταξή τους αρχικά σε µια από τις µ εγάλες οµ άδες, π.χ. ο
υπάλληλος χωρίς άλλο προσδιορισµό µπορεί να ενταχθεί στο 400, ο χειριστής στο 800, ο
εργάτης στο 900 κλπ. Αν υπάρχει επιπλέον πληροφόρηση , π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στο
επάγγελµα, µέγεθος επιχείρησης, κλάδος δραστηριότητας κλπ., θα πρέπει να γίνει προσπάθεια
για διψήφια ταξινό µηση, π.χ. διευθυντής στο 120 ή στο 130, µηχανικός (Πολυτεχνείου) στο
220, εκπαιδευτικός στο 240 κλπ.
7) Πρόσωπα που ζητούν για πρώτη φορά επαγγελµατική απασχόληση
Τα πρόσωπα που ζητούν για πρώτη φορά εργασία ταξινοµούνται στο επάγγελµα για το
οποίο έχουν σπουδάσει ή έχουν ειδικευτεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΕΠ-92 - ISCO-88 (COM)
ΣΤΕΠ - 92

ISCO - 88
(COM)

1 ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
11 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και των οργανισµών ειδικών συµφερόντων

1

11

111 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης

111

1110 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης

1110

112 Ανώτερα διοικητικά στελέχη των οργανισµών ειδικών συµφερόντων

114

1121 Ανώτερα διοικητικά στελέχη των πολιτικών κοµµάτων

1141

1122 Ανώτερα διοικητικά στελέχη οργανώσεων εργοδοτών, εργαζοµένων και λοιπών
οργανισµών κοινών οικονοµικών συµφερόντων

1142

1123

1143
Ανώτερα διοικητικά στελέχη ανθρωπιστικών και άλλων οργανισµών ειδικών συµφερόντων

12 ∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων και οργανισµών (µε απασχόληση 10 πρόσωπα και άνω)

12

121 Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη µεγάλων δηµόσιων και
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών

121

1210 Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη µεγάλων δηµόσιων και
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών

1210

122 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων
και οργανισµών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα

122

1221 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων εκµεταλλεύσεων
στη γεωργία - κτηνοτροφία, τη θήρα, τα δάση και την αλιεία

1221

1222 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων
ορυχείων, µεταποίησης και ενέργειας

1222

1223 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων
κατασκευής κτιρίων και δοµικών έργων

1223

1224 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων
χονδρικού και λιανικού εµπορίου

1224

1225 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων εστιατορίων

1225

6

και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
1226 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων
µεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών

1226

1227 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις

1227

1228 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων
παροχής προσωπικών υπηρεσιών, καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών

1228

1229 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων µ.α.κ.

1

1229

123 ∆ιευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης

123

1231 ∆ιευθυντές οικονοµικών υπηρεσιών

1231

1232 ∆ιευθυντές προσωπικού και εργασιακών σχέσεων

1232

1233 ∆ιευθυντές πωλήσεων και έρευνα αγοράς

1233

1234 ∆ιευθυντές διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων

1234

1235 ∆ιευθυντές προµηθειών και διανοµών

1235

1236 ∆ιευθυντές µηχανογράφησης

1236

1237 ∆ιευθυντές µονάδων έρευνας και ανάπτυξης

1237

1239 ∆ιευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης µ.α.κ.

1239

13 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών δηµόσιων ή ιδιωτικών
επιχειρήσεων (µε απασχόληση µέχρι 9 πρόσωπα)
131 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών γεωργοκτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων, εκµεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας
1310 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών γεωργοκτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων, εκµεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας

13

2

131Χ

1311

132 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εξορυκτικών και
µεταποιητικών επιχειρήσεων

131Χ

1320 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εξορυκτικών και
µεταποιητικών επιχειρήσεων

1312

133 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών κατασκευαστικών
επιχειρήσεων

131Χ

1330 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών κατασκευαστικών
επιχειρήσεων

1313

7

134 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων χονδρικού
και λιανικού εµπορίου

131Χ

1340 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων χονδρικού
και λιανικού εµπορίου

1314

135 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων

131Χ

1350 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων

1315

136 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µεταφορών,
αποθήκευσης και επικοινωνιών

131Χ

1360 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µεταφορών,
αποθήκευσης και επικοινωνιών

1316

139 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι άλλων µικρών επιχειρήσεων

131Χ

1391 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων παροχής
επιχειρησιακής υποστήριξης

1317

1392 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων παροχής
προσωπικών υπηρεσιών, καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών

1318

1399 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µ.α.κ.

1319

2 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
21 Φυσικοί, µαθηµατικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
211 Φυσικοί, χηµικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

2

21Χ
211

2111 Φυσικοί και αστρονόµοι

2111

2112 Μετεωρολόγοι

2112

2113 Χηµικοί

2113

2114 Γεωλόγοι και γεωφυσικοί

2114

212 Μαθηµατικοί, στατιστικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

212

2121 Μαθηµατικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

2121

2122 Στατιστικοί

2122

213 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της
πληροφορικής

213

2131 Σχεδιαστές, αναλυτές και προγραµµατιστές συστηµάτων υπολογιστών

2131

2139 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της

2139

8

πληροφορικής µ.α.κ.
22

Αρχιτέκτονες, µηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

221 Αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι και συγκοινωνιολόγοι
2210 Αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι και συγκοινωνιολόγοι

21Χ
214Χ
2141

222 Πολιτικοί µηχανικοί

214Χ

2220 Πολιτικοί µηχανικοί

2142

223 Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, ηλεκτρονικοί µηχανικοί και µηχανολόγοι µηχανικοί

214Χ

2231 Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί

2143

2232 Ηλεκτρονικοί µηχανικοί και µηχανικοί τηλεπικοινωνιών

2144

2233 Μηχανολόγοι µηχανικοί

2145

229 Άλλοι µηχανικοί

214Χ

2291 Χηµικοί µηχανικοί

2146

2292 Μηχανικοί ορυχείων και µεταλλείων (µεταλλειολόγοι)

2147

2293 Χαρτογράφοι, τοπογράφοι - γεωµέτρες και γεωδαίτες

2148

2299 Αλλοι µηχανικοί µ.α.κ.

2149

23 Βιολόγοι εν γένει, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
231 Βιολόγοι, γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
2311 Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

22
221Χ
2211Χ

2312 Φαρµακολόγοι, ερευνητές παθολογίας και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

2212

2313 Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

2213

232 Ιατροί

221Χ, 222Χ

2321 Ιατροί εν γένει

2221

2322 Ιατροί - µικροβιολόγοι

2211Χ

233 Οδοντίατροι

222Χ

2330 Οδοντίατροι

2222

234 Κτηνίατροι

222Χ

2340 Κτηνίατροι

2223

9

235 Φαρµακοποιοί

222Χ

2350 Φαρµακοποιοί

2224

236 Άλλοι επιστήµονες υγείας, εκτός νοσηλευτικής, µ.α.κ.

222Χ

2360 Άλλοι επιστήµονες υγείας, εκτός νοσηλευτικής, µ.α.κ.

2229

237 Νοσηλευτές και µαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

223

2370 Νοσηλευτές και µαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

2230

24 Εκπαιδευτικοί

23

241 ∆ιδακτικό προσωπικό ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΑΕΙ)

231Χ

2410 ∆ιδακτικό προσωπικό ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΑΕΙ)

2310Χ

242 ∆ιδακτικό προσωπικό τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΤΕΙ) και λοιπών
σχολών της τριτοβάθµιας τεχνολογικής, επαγγελµατικής και εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης

231Χ

2420 ∆ιδακτικό προσωπικό τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΤΕΙ) και λοιπών
σχολών της τριτοβάθµιας τεχνολογικής, επαγγελµατικής και εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης

2310Χ

243 Καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

232

2430 Καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

2320

244 ∆άσκαλοι δηµοτικών σχολείων

233Χ

2440 ∆άσκαλοι δηµοτικών σχολείων

2331

245 Νηπιαγωγοί

233Χ

2450 Νηπιαγωγοί

2332

246 Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης

234

2460 Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης

2340

247 ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και ιδιωτικών επαγγελµατικών
και τεχνικών σχολών

235Χ

2471 ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών

2359Χ

2472 ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών επαγγελµατικών και τεχνικών σχολών

2359Χ

249 Άλλοι εκπαιδευτικοί

235Χ

2491 Ειδικοί επιστήµονες επί των διδακτικών µεθόδων

10

2351

2492 Σχολικοί σύµβουλοι και επιθεωρητές σχολείων
2499 Αλλοι εκπαιδευτικοί µ.α.κ.

2352
2359Χ

25 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων
251 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων

24Χ
241

2511 Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

2411

2512 Σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού και ακούντες συναφή επαγγέλµατα

2412

2519 Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων µ.α.κ.

2419

26 Νοµικοί εν γένει

24Χ

261 ∆ικηγόροι και νοµικοί σύµβουλοι

242Χ

2610 ∆ικηγόροι και νοµικοί σύµβουλοι

2421Χ

262 Εισαγγελείς

242Χ

2620 Εισαγγελείς

2421Χ

263 ∆ικαστές

242Χ

2630 ∆ικαστές

2422

264 Συµβολαιογράφοι και άλλοι νοµικοί µ.α.κ.

242Χ

2640 Συµβολαιογράφοι και άλλοι νοµικοί µ.α.κ.

2429

27 Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα
µ.α.κ.
271 Αρχειοθέτες, βιβλιοθηκονόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα στον τοµέα
της τεκµηρίωσης και της πληροφόρησης

24Χ

243

2711 Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, µουσείων και αιθουσών έργων τέχνης

2431

2712 Βιβλιοθηκονόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα στον τοµέα της
τεκµηρίωσης και της πληροφόρησης

2432

272 Οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

244

2721 Οικονοµολόγοι

2441

2722 Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

2442

2723 Φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήµονες

2443

2724 Γλωσσολόγοι, µεταφραστές και διερµηνείς

2444

11

2725 Ψυχολόγοι

2445

2726 Κοινωνικοί λειτουργοί (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

2446

273 Συγγραφείς, δηµοσιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

245Χ

2730 Συγγραφείς, δηµοσιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

2451

274 Γλύπτες, ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

245Χ

2740 Γλύπτες, ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

2452

275 Συνθέτες, µουσικοί, µονωδοί και προς αυτούς εξοµοιούµενοι καλλιτέχνες

245Χ

2750 Συνθέτες, µουσικοί, µονωδοί και προς αυτούς εξοµοιούµενοι καλλιτέχνες

2453

276 Χορογράφοι και χορευτές

245Χ

2760 Χορογράφοι και χορευτές

2454

277 Ηθοποιοί και σκηνοθέτες

245Χ

2770 Ηθοποιοί και σκηνοθέτες

2455

278 Κληρικοί εν γένει

246

2780 Κληρικοί εν γένει

2460

279 ∆ιοικητικά στελέχη δηµόσιου τοµέα (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

247

2790 ∆ιοικητικά στελέχη δηµόσιου τοµέα (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

2470

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
31 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της φυσικής και της
µηχανικής και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
311 Τεχνολόγοι των επιστηµών της φυσικής και της µηχανικής

3
31

311Χ

3111 Τεχνολόγοι φυσικοχηµικών επιστηµών

3111

3112 Τεχνολόγοι δοµικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι

3112

3113 Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι

3113

3114 Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών

3114

3115 Τεχνολόγοι µηχανολόγοι

3115

3116 Τεχνολόγοι χηµικοί µηχανικοί

3116

3117 Τεχνολόγοι µεταλλειολόγοι και µεταλλουργοί

3117

12

3119 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί φυσικοχηµικών επιστηµών και µηχανικής µ.α.κ.
3

3119

312 Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου κ.π.α.ε.

311Χ

3120 Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου κ.π.α.ε.

3118

313 Τεχνολόγοι πληροφορικής εν γένει

312

3131 Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών

3121

3132 Χειριστές εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών

3122

3133 Ελεγκτές βιοµηχανικών ροµπότ

3123

314 Χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπισµού

313

3141 Φωτογράφοι και χειριστές εικονοληπτικού και ηχογραφικού εξοπλισµού

3131

3142 Χειριστές ραδιοτηλεοπτικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού

3132

3143 Χειριστές διαγνωστικού και θεραπευτικού ιατρικού εξοπλισµού

3133

3149 Χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπισµού µ.α.κ

3139

315 Αξιωµατικοί µηχανικοί ναυσιπλοΐας

314X

3150 Αξιωµατικοί µηχανικοί ναυσιπλοΐας

3141

316 Αξιωµατικοί καταστρώµατος και πλοηγοί πλοίων

314Χ

3160 Αξιωµατικοί καταστρώµατος και πλοηγοί πλοίων

3142

317 Πιλότοι αεροσκαφών, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ασκούντες συναφή
επαγγέλµατα

314Χ

3171 Πιλότοι, πλοηγοί αεροσκαφών και ιπτάµενοι µηχανικοί

3143

3172 Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

3144

3173 Τεχνικοί βοηθοί ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας

3145

318 Επιθεωρητές ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου

315

3181 Επιθεωρητές κτιρίων και πυρασφάλειας

3151

3182 Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου

3152

32 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών βιολογίας και υγείας
321 Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστηµών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
3211 Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστηµών

13

32
321
3211

3212 Τεχνολόγοι γεωπονίας και δασοπονίας

3212

3213 Τεχνολόγοι - σύµβουλοι γεωργικών και δασικών εφαρµογών

3213

322 Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής και συναφών προς την ιατρική επιστηµών, µε εξαίρεση
το νοσηλευτικό προσωπικό

322

3221 Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής

3221

3222 Τεχνολόγοι υγιεινής, δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος

3222

3223 ∆ιαιτολόγοι και ειδικοί διατροφής

3223

3224 Οπτοµέτρες και οπτικοί

3224

3225 Βοηθοί οδοντιάτρων

3225

3226 Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

3226

3227 Βοηθοί κτηνιάτρων

3227

3228 Βοηθοί φαρµακοποιών

3228

3229 Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής και συναφών προς την ιατρική επιστηµών, µε εξαίρεση το
νοσηλευτικό προσωπικό µ.α.κ.

3229

323 Νοσοκόµοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών

323Χ

3230 Νοσοκόµοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών

3231

324 Μαίες, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών

323Χ

3240 Μαίες, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών

3232

33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό

33

331 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης

3320

3310 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης

3330

332 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό µ.α.κ.

334

3320 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό µ.α.κ.

3340

34 Ειδικευµένοι επί των πωλήσεων, χρηµατιστές, κτηµατοµεσίτες,
απασχολούµενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες
συναφή επαγγέλµατα
341 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στους τοµείς των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των πωλήσεων
3411 Μεσίτες χρηµατιστηριακών και άλλων αξιών

14

34

341

3411

3412 Αντιπρόσωποι ασφαλειών

3412

3413 Μεσίτες ακίνητης περιουσίας

3413

3414 Σύµβουλοι και διοργανωτές ταξιδιωτικών και τουριστικών πακέτων

3414

3415 Αντιπρόσωποι και ειδικευµένοι τεχνικοί επί των πωλήσεων τεχνικού εξοπλισµού
και συναφών προϊόντων

3415

3416 Προµηθευτές επιχειρήσεων

3416

3417 Εκτιµητές και εκπλειστηριαστές

3417

3419 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στους τοµείς των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των πωλήσεων µ.α.κ.

3419

342 Εµπορευµατοµεσίτες και πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις

342

3421 Εµπορευµατοµεσίτες

3421

3422 Εκτελωνιστές και πράκτορες µεταφορών

3422

3423 Πράκτορες ευρέσεως εργασίας, εν γένει

3423

3429 Καλλιτεχνικοί πράκτορες και πράκτορες παροχής υπηρεσιών µ.α.κ.

3429

343 Γραµµατείς διοικήσεως, βοηθοί νοµικών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

343

3431 Γραµµατείς ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών και ασκούντες
συναφή επαγγέλµατα

3431

3432 Υπάλληλοι νοµικών γραφείων και υπηρεσιών, υπάλληλοι ασφαλίσεων και
ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

3432

3433 Βοηθοί λογιστών

3433

3434 Τεχνικοί βοηθοί στατιστικής, µαθηµατικών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

3434

344 Υπάλληλοι - ελεγκτές τελωνείων, δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών και
συναφών δηµόσιων υπηρεσιών και οργανισµών

344

3441 Ελεγκτές τελωνείων

3441

3442 Υπάλληλοι δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, ειδικοί επί φορολογικών θεµάτων

3442

3443 Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών κοινωνικών επιδοµάτων

3443

3444 Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών αδειών

3444

3449 Υπάλληλοι - ελεγκτές δηµόσιων υπηρεσιών και οργανισµών µ.α.κ.

3449

345 Αξιωµατικοί σωµάτων ασφαλείας και ιδιωτικοί αστυνοµικοί (ντετέκτιβ)
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345

3450 Αξιωµατικοί σωµάτων ασφαλείας και ιδιωτικοί αστυνοµικοί (ντετέκτιβ)

3450

346 Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών

346

3460 Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών

3460

347 ∆ιακοσµητές, εµπορικοί σχεδιαστές (µοντελίστες) κ.π.α.ε.

347Χ

3470 ∆ιακοσµητές, εµπορικοί σχεδιαστές (µοντελίστες) κ.π.α.ε.

3471

348 Εκφωνητές, µουσικοί, τραγουδιστές κ.π.α.ε.

347Χ

3481 Εκφωνητές ραδιοφώνου, τηλεόρασης και λοποί εκφωνητές

3472

3482 Μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές σε νυχτερινά κέντρα και παρόµοιους χώρους

3473

3483 Ακροβάτες, γελωτοποιοί (κλόουν) κ.π.α.ε.

3474

349 Επαγγελµατίες αθλητές και προπονητές

347Χ

3490 Επαγγελµατίες αθλητές και προπονητές

3475

4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
41 Υπάλληλοι γραφείου

4
41

411 Στενογράφοι, δακτυλογράφοι και υπάλληλοι που χειρίζονται µηχανές µε
πληκτρολόγιο

411

4111 Στενογράφοι και δακτυλογράφοι

4111

4112 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας κειµένων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

4112

4113 Χειριστές µηχανών εισαγωγής δεδοµένων

4113

4114 Χειριστές υπολογιστικών µηχανών

4114

4115 Γραµµατείς - δακτυλογράφοι

4115

412 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

412

4121 Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία

4121

4122 Υπάλληλοι στατιστικών και οικονοµικών υπηρεσιών

4122

413 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών µεταφορών

413

4131 Αποθηκάριοι και ζυγιστές

4131

4132 Υπάλληλοι προγραµµατισµού υλικών και παραγωγής

4132

4133 Υπάλληλοι υπηρεσιών µεταφορών

4133

16

414 Ταχυδροµικοί και υπάλληλοι διαλογής αλληλογραφίας

414Χ

4140 Ταχυδροµικοί και υπάλληλοι διαλογής αλληλογραφίας

4142

415 Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

414Χ

4151 Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και αρχειοθέτες

4141

4152 Κωδικογράφοι, διορθωτές δοκιµίων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

4143

4153 Γραφείς, αιτησιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

4144

419 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου

419

4190 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου

4190

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

42

421 Ταµίες, ταµειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

421Χ

4211 Ταµίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων

4211

4212 Ταµειολογιστές και άλλοι υπάλληλοι συναλλαγών

4212

4213 Ενεχυροδανειστές κ.π.α.ε.

4214

4214 Εισπράκτορες χρεών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

4215

422 Πράκτορες στοιχηµάτων και κρουπιέρηδες

421Χ

4220 Πράκτορες στοιχηµάτων και κρουπιέρηδες

4213

423 Υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων και υποδοχής πελατών

422Χ

4231 Υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων

4221

4232 Υπάλληλοι υποδοχής και ενηµέρωσης πελατών

4222

424 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων

422Χ

4240 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων

4223

5 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
51 Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών
511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, φροντιστές και ξεναγοί

5

51Χ
511Χ

5111 Ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές

5111

5112 Ξεναγοί

5113

17

512 Εισπράκτορες µεταφορικών µέσων

511Χ

5120 Εισπράκτορες µεταφορικών µέσων

5112

513 ∆ιαχειριστές, οικονόµοι, αρχιθαλαµηπόλοι κ.π.α.ε.

512Χ

5130 ∆ιαχειριστές, οικονόµοι, αρχιθαλαµηπόλοι κ.π.α.ε.

5121

514 Μάγειροι

512Χ

5140 Μάγειροι

5122

515 Σερβιτόροι

51Χ

5150 Σερβιτόροι

5123

516 Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας και ασκούντες
συναφή επαγγέλµατα

513

5161 Παιδοκόµοι

5131

5162 Πρακτικοί βοηθοί νοσηλευτικού προσωπικού σε ιδρύµατα και ιατρεία

5132

5163 Πρακτικές νοσοκόµοι που απασχολούνται κατ' οίκον

5133

5169 Πρακτικοί βοηθοί κτηνιάτρων, φαρµακοποιών και απασχολούµενοι στην παροχή
προσωπικής φροντίδας µ.α.κ.

5139

517 Κοµµωτές, κουρείς, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

514Χ

5170 Κοµµωτές, κουρείς, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

5141

519 Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών

514Χ

5191 Προσωπικοί συνοδοί και προσωπικοί υπηρέτες

5142

5192 Εργολάβοι κηδειών και ταριχευτές

5143

5199 Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών µ.α.κ.

5149

52 Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας

51Χ

521 Πυροσβέστες

516Χ

5210 Πυροσβέστες

5161

522 Αστυνοµικοί

516Χ

5220 Αστυνοµικοί

5162

523 Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας

18

516Χ

5231 ∆εσµοφύλακες

5163

5239 Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας µ.α.κ.

5169

53 Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλµτα

52

531 Μοντέλα επίδειξης µόδας (µανεκέν) και άλλα µοντέλα

521

5310 Μοντέλα επίδειξης µόδας (µανεκέν) και άλλα µοντέλα

5210

532 Πωλητές σε καταστήµατα

522Χ

5320 Πωλητές σε καταστήµατα

5220Χ

533 Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές

522Χ

5330 Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές

5220Χ

6 ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ, ∆ΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ
61 Γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως σε µία ετήσια καλλιέργεια
611 Καλλιεργητές δηµητριακών και ρυζιού

6
61Χ
611Χ

6111 Καλλιεργητές δηµητριακών

6111Χ

6112 Καλλιεργητές ρυζιού

6111Χ

612 Βαµβακοκαλλιεργητές

611Χ

6120 Βαµβακοκαλλιεργητές

6111Χ

613 Καπνοκαλλιεργητές

611Χ

6130 Καπνοκαλλιεργητές

6111Χ

614 Καλλιεργητές κηπευτικών, ανθέων και φυτωρίων

611Χ

6141 Καλλιεργητές κηπευτικών σε ανοικτούς αγρούς

6112Χ

6142 Καλλιεργητές κηπευτικών σε θερµοκήπια

6112Χ

6143 Καλλιεργητές ανθέων

6112Χ

6144 Καλλιεργητές φυτωρίων

6112Χ

615 Λοιποί γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως σε µία ετήσια καλλιέργεια

611Χ

6151 Καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων

6111Χ

6152 Καλλιεργητές ελαιούχων φυτών

6111Χ

6159 Καλλιεργητές λοιπών ετήσιων καλλιεργειών µ.α.κ.

6111Χ
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62 Γεωργοί ειδικευµένοι κυρίως στην καλλιέργεια δένδρων, αµπέλων,
σταφιδάµπελων και φυτών για αφεψήµατα και µπαχαρικά

61Χ

621 Καλλιεργητές ελαιοδένδρων

611Χ

6210 Καλλιεργητές ελαιοδένδρων

6111Χ

622 Καλλιεργητές εσπεριδοειδών

611Χ

6221 Καλλιεργητές πορτοκαλιών

6111Χ

6222 Καλλιεργητές λεµονιών

6111Χ

6229 Καλλιεργητές λοιπών εσπεριδοειδών

6111Χ

623 Καλλιεργητές λοιπών οπορωφόρων δένδρων

611Χ

6231 Καλλιεργητές µηλιών

6111Χ

6232 Καλλιεργητές ροδακινιών

6111Χ

6239 Καλλιεργητές λοιπών οπωροφόρων δένδρων µ.α.κ.

6111Χ

624 Καλλιεργητές αµπέλων και σταφιδάµπελων

611Χ

6241 Καλλιεργητές αµπέλων

6111Χ

6242 Καλλιεργητές σταφιδάµπελων

6111Χ

63 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές

61Χ

631 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές

611Χ

6310 Γεωργοί πολυκαλλιεργητές

6114Χ

64 Ειδικευµένοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι κ.π.α.ε.

61Χ

641 Αγελαδοτρόφοι

612Χ

6410 Αγελαδοτρόφοι

6121Χ

642 Προβατοτρόφοι και αιγοτρόφοι

612Χ

6421 Προβατοτρόφοι

6121Χ

6422 Αιγοτρόφοι

6121Χ

643 Χοιροτρόφοι

612Χ

6430 Χοιροτρόφοι

6129Χ

644 Πτηνοτρόφοι

612Χ
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6440 Πτηνοτρόφοι

6122Χ

645 Λοιποί ειδικευµένοι κτηνοτρόφοι µ.α.κ.

612Χ

6450 Λοιποί ειδικευµένοι κτηνοτρόφοι µ.α.κ.

6129Χ

646 Κτηνοτρόφοι µικτών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων

612Χ

6460 Κτηνοτρόφοι µικτών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων

6129Χ

647 Ειδικευµένοι γεωργοκτηνοτρόφοι µικτών εκµεταλλεύσεων

613

6470 Ειδικευµένοι γεωργοκτηνοτρόφοι µικτών εκµεταλλεύσεων

6130

65 ∆ασοκόµοι, υλοτόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
651 ∆ασοκόµοι, υλοτόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

61Χ
614

6511 ∆ασοκόµοι και υλοτόµοι

6141

6512 Ξυλανθρακοποιοί, ρητινοσυλλέκτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

6142

66 Ειδικευµένοι αλιείς και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
661 Αλιείς θαλάσσης και εσωτερικών υδάτων

61Χ
615Χ

6611 Αλιείς θαλάσσης

6152Χ, 6153

6612 Αλιείς εσωτερικών υδάτων

6152Χ

6613 Σπογγαλιείς και λοιποί αλιείς

6152Χ

662 Ειδικευµένοι στην ιχθυοκαλλιέργεια και στην καλλιέργεια άλλων υδρόβιων ειδών

615Χ

6621 Ιχθυοτρόφοι

6151Χ

6622 Οστρακοτρόφοι, απασχολούµενοι σε µονάδες παραγωγής γόνου κ.π.α.ε.

6151Χ

67 Επαγγελµατίες κυνηγοί και παγιδευτές θηραµάτων

61Χ

671 Επαγγελµατίες κυνηγοί και παγιδευτές θηραµάτων

615Χ

6710 Επαγγελµατίες κυνηγοί και παγιδευτές θηραµάτων

6154

7 ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
71 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
711 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι κ.π.α.ε.

7
71Χ
711Χ

7111 Μεταλλωρύχοι και λατόµοι

7111

21

7112 Γοµωτές και πυροδότες

7112

712 Λιθοκόπτες και λιθοξόοι

711Χ

7120 Λιθοκόπτες και λιθοξόοι

7113

72 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δοµικών έργων
721 Κτίστες

71Χ
712Χ

7211 Κτίστες που χρησιµοποιούν τούβλα και πέτρες

7122

7212 Κτίστες που χρησιµοποιούν άλλα υλικά

7121

722 Σκυροκονιαστές (µπετατζήδες) και τεχνίτες κατασκευής µωσαϊκών δαπέδων

712Χ

7220 Σκυροκονιαστές (µπετατζήδες) και τεχνίτες κατασκευής µωσαϊκών δαπέδων

7123

723 Ξυλουργοί και µαραγκοί

712Χ

7230 Ξυλουργοί και µαραγκοί

7124

724 Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δοµικών έργων µ.α.κ.

712Χ

7240 Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δοµικών έργων µ.α.κ.

7129

725 Αµµοκονιαστές (σοβατζήδες), γυψοτεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

713Χ

7250 Αµµοκονιαστές (σοβατζήδες), γυψοτεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

7133

726 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων

713Χ

7260 Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων

7136

727 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών σε κτίρια

713Χ

7270 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών σε κτίρια

7137

728 Άλλοι τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δοµικών έργων

713

7281 Τεχνίτες στεγών

7131

7282 Επιστρωτές δαπέδων και επενδυτές τοίχου

7132

7283 Τεχνίτες µονώσεων

7134

7284 Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

7135

7289 Άλλοι τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δοµικών έργων µ.α.κ.

7139

729 Ελαιοχρωµατιστές, βαφείς, στιλβωτές, καθαριστές και ασκούντες συναφή
επαγγέλµατα
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714

7291 Ελαιοχρωµατιστές, βαφείς, στιλβωτές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

7141

7292 Καθαριστές εξωτερικών επιφανειών κτιρίων

7143

73 Χύτες µετάλλων, συγκολλητές, ελασµατουργοί, τεχνίτες µεταλλικών δοµικών
κατασκευών, σιδηρουργοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

72Χ

731 Χύτες και κατασκευαστές τύπων (καλουπιών) και πυρήνων (καρδιολόγοι)
µεταλλουργίας

721Χ

7310 Χύτες και κατασκευαστές τύπων (καλουπιών) και πυρήνων (καρδιολόγοι)
µεταλλουργίας

7211

732 Συγκολλητές και φλογοκόπτες µετάλλων

721Χ

7320 Συγκολλητές και φλογοκόπτες µετάλλων

7212

733 Τεχνίτες κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ειδών από φύλλα µετάλλων
(ελασµατουργοί - φανοποιοί)

721Χ

7330 Τεχνίτες κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ειδών από φύλλα µετάλλων
(ελασµατουργοί - φανοποιοί)

7213

734 Τεχνίτες µεταλλικών δοµικών κατασκευών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

721Χ

7341 Τεχνίτες προετοιµασίας και ανέγερσης µεταλλικών δοµικών κατασκευών

7214

7342 Τεχνίτες συναρµογής και µάτισης καλωδίων και συρµατόσχοινων

7215

7343 Τεχνίτες υποβρύχιων εργασιών (δύτες)

7216

735 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εγαλείων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

722

7351 Σιδηρουργοί, σφυρηλάτες (βαρειολόγοι) και χειριστές πρέσσας κατεργασίας σιδήρου
( µορφόπρεσσας)

7221

7352 Κατασκευαστές εργακείων κ.π.α.ε.

7222

7353 Ρυθµιστές και ρυθµιστές - χειριστές εργαλειοµηχανών

7223

7354 Χειριστές λειαντικών τροφών µετάλλου, στιλβωτές και τροχιστές εργαλείων

7224

74 Μηχανικοί, εφαρµοστές και συντηρητές µηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού

72Χ

741 Μηχανικοί και εφαρµοστές αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσυκλετών

723Χ

7410 Μηχανικοί και εφαρµοστές αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσυκλετών

7231

742 Μηχανικοί και εφαρµοστές κινητήρων αεροσκαφών

723Χ

7420 Μηχανικοί και εφαρµοστές κινητήρων αεροσκαφών

7232
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743 Μηχανικοί και εφαρµοστές γεωργικών, βιοµηχανικών ή άλλων µηχανηµάτων

723Χ

7430 Μηχανικοί και εφαρµοστές γεωργικών, βιοµηχανικών ή άλλων µηχανηµάτων

7233

744 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρµοστές και συντηρητές ηλεκτρικών µηχανών και εξοπλισµού

724Χ

7440 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρµοστές και συντηρητές ηλεκτρικών µηχανών και εξοπλισµού

7241

745 Εφαρµοστές, µηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισµού

724Χ

7450 Εφαρµοστές, µηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισµού

7242

746 Εγκαταστάτες και συντηρητές τηλεγραφικού και τηλεφωνικού εξοπλισµού

724Χ

7460 Εγκαταστάτες και συντηρητές τηλεγραφικού και τηλεφωνικού εξοπλισµού

7244

747 Εγκαταστάτες και συντηρητές ηλεκτρικών, τηλεφωνικών και τηλεγραφικών γραµµών

724Χ

7470 Εγκαταστάτες και συντηρητές ηλεκτρικών, τηλεφωνικών και τηλεγραφικών γραµµών

7245

75 Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες, τυπογράφοι
και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

73

751 Κατασκευαστές και επισκευαστές ρολογιών και οργάνων ακριβείας

731Χ

7510 Κατασκευαστές και επισκευαστές ρολογιών και οργάνων ακριβείας

7311

752 Κατασκευαστές και χορδιστές µουσικών οργάνων

731Χ

7520 Κατασκευαστές και χορδιστές µουσικών οργάνων

7312

753 Κοσµηµατοποιοί και τεχνίτες πολύτιµων µετάλλων

731Χ

7530 Κοσµηµατοποιοί και τεχνίτες πολύτιµων µετάλλων

7313

754 Αγγειοπλάστες, τεχνίτες γυαλιού και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

732

7541 Αγγειοπλάστες, πλινθοκεραµουργοί, κατασκευαστές λειαντικών τροχών και
ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

7321

7542 Τεχνίτες γυαλιού, κόπτες, λειαντές και φινιριστές

7322

7543 Χαράκτες - διακοσµητές ειδών από γυαλί

7323

7544 Βαφείς - διακοσµητές γυαλιού, κεραµικών και συναφών υλικών

7324

755 Χειροτέχνες ξύλου, υφάσµατος, δέρµατος και συναφών υλικών

733

7551 Χειροτέχνες ξύλου και άλλων υλικών

7331

7552 Χειροτέχνες υφάσµατος, δέρµατος και συναφών υλικών

7332

756 Τυπογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
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734

7561 Τυπογράφοι, στοιχειοθέτες κ.π.α.ε.

7341

7562 Στερεοτύπες και γαλβανοπλάστες κλισσέ (τσιγγογράφοι)

7342

7563 Χαράκτες τυπογραφίας

7343

7564 Εµφανιστές και εκτυπωτές φωτογραφιών σε σκοτεινό θάλαµο

7344

7565 Βιβλιοδέτες κ.π.α.ε.

7345

7566 Μεταξοτύπες και τυπωτές σε υφάσµατα

7346

76 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίµων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

74Χ

761 Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευµάτων κ.π.α.ε.

741Χ

7610 Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευµάτων κ.π.α.ε.

7411

762 Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες

741Χ

7620 Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες

7412

763 Παρασκευαστές γαλακτοκοµικών προϊόντων

741Χ

7630 Παρασκευαστές γαλακτοκοµικών προϊόντων

7413

764 Άλλλοι τεχνίτες επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού

741Χ

7641 Ελαιοτριβείς, συντηρητές φρούτων, λαχανικών κ.π.α.ε.

7414

7642 ∆οκιµαστές και αξιολογητές τροφίµων και ποτών

7415

765 Τεχνίτες πρώτης επεξεγασίας καπνού και παραγωγής προϊόντων καπνού

741Χ

7650 Τεχνίτες πρώτης επεξεγασίας καπνού και παραγωγής προϊόντων καπνού

7416

77 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

74Χ

771 Επιπλοποιοί κ.π.α.ε.

742Χ

7710 Επιπλοποιοί κ.π.α.ε.

7422

772 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, ρυθµιστές - χειριστές ξυλουργικών µηχανηµάτων
και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

742Χ

7721 Τεχνίτες συντήρησης ξύλου

7421

7722 Ρυθµιστές και ρυθµιστές - χειριστές µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου

7423

7723 Καλαθοπλέκτες, ψηκτροποιοί κ.π.α.ε.

7424

78 Τεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

25

74Χ

781 Τεχνίτες υφαντουργίας κ.π.α.ε.

743Χ

7811 Προπαρασκευαστές υφαντουργικών ινών

7431

7812 Υφαντές, πλέκτες κ.π.α.ε.

7432

782 Ράφτες και πιλοποιοί

743Χ

7820 Ράφτες και πιλοποιοί

7433

783 Γουνοποιοί κ.π.α.ε.

743Χ

7830 Γουνοποιοί κ.π.α.ε.

7434

784 Κατασκευαστές προτύπων (πατρόν) και κόπτες υφασµάτων, δερµάτων και συναφών
ειδών

743Χ

7840 Κατασκευαστές προτύπων (πατρόν) και κόπτες υφασµάτων, δερµάτων και συναφών
ειδών

7435

785 Γαζωτές, κεντητές κ.π.α.ε.

743Χ, 826Χ

7850 Γαζωτές, κεντητές κ.π.α.ε.

7436, 8263

786 Τεχνίτες ταπετσαριών κ.π.α.ε.

743Χ

7860 Τεχνίτες ταπετσαριών κ.π.α.ε.

7437

787 Τεχνίτες βυρσοδεψίας και επεξεργαστές δορών, δερµάτων και γουνών

744Χ

7870 Τεχνίτες βυρσοδεψίας και επεξεργαστές δορών, δερµάτων και γουνών

7441

788 Υποδηµατοποιοί και κατασκευαστές ειδών κυρίως από δέρµα, µε εξαίρεση τα
ενδύµατα

744Χ

7880 Υποδηµατοποιοί και κατασκευαστές ειδών κυρίως από δέρµα, µε εξαίρεση τα
ενδύµατα

7442

8 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ)
81 Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
811 Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας µεταλλευµάτων

8

81
811

8111 Χειριστές εξορυκτικών µηχανηµάτων

8111

8112 Χειριστές µηχανηµάτων εµπλουτισµού και επεξεργασίας εν γένει ορυκτών
µεταλλευµάτων και πετρωµάτων

8112

8113 Χειριστές γεωτρύπανων διάνοιξης φρεάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

8113

26

812 Χειριστές εγκαταστάσεων µεταλλουργίας

812

8121 Χειριστές κλιβάνων µεταλλουργίας

8121

8122 Χειριστές κλιβάνων ανάτηξης ή αναθέρµανσης µετάλλων, µηχανηµάτων χύτευσης
µετάλλων και χειριστές ελάστρων µεταλλουργίας

8122

8123 Χειριστές µηχανηµάτων θερµικής κατεργασίας µετάλλων

8123

8124 Χειριστές µηχανηµάτων συρµατουργίας και σωληνουργίας µε εξέλκυση µετάλλων

8124

813 Χειριστές εγκαταστάσεων υαλουργίας, κεραµικής και συναφών βιοµηχανιών

813

8131 Χειριστές κλιβάνων υαλουργίας, αγγειοπλαστικής, κεραµουργίας και συναφών
µηχανηµάτων

8131

8139 Χειριστές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων υαλουργίας, αγγειοπλαστικής και
κεραµουργίας µ.α.κ.

8139

814 Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου

814Χ

8140 Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου

8141

815 Χειριστές εγκαταστάσεων παραγωγής χαρτοπολτού, χαροποιίας και χαρτονοποιίας

814Χ

8151 Χειριστές εγκαταστάσεων παραγωγής χαρτοπολτού

8142

8152 Χειριστές εγκαταστάσεων χαροποιίας και χαρτονοποιίας

8143

816 Χειριστές εγκαταστάσεων χηµικής επεξεργασίας

815

8161 Χειριστές µηχανών θραύσης, άλεσης και ανάµιξης χηµικών ουσιών

8151

8162 Χειριστές εγκαταστάσεων χηµικής - θερµικής επεξεργασίας

8152

8163 Χειριστές εξοπλισµού χηµικής διήθησης και χηµικού διαχωρισµού

8153

8164 Χειριστές χηµικών αποστακτήρων και αντιδραστήρων (πλην πετρελαίου και
φυσικού αερίου)

8154

8165 Χειριστές εγκαταστάσεων διύλησις πετρελαίου και φυσικού αερίου

8155

8169 Χειριστές εγκαταστάσεων χηµικής επεξεργασίας µ.α.κ.

8159

817 Χειριστές εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και συναφών εγκαταστάσεων

816

8171 Χειριστές εγκαταστάσεων παραγωγής και διανοµής ενέργειας

8161

8172 Θερµαστές ατµοµηχανών και ατµολέβητων

8162

8173 Χειριστές αποτεφρωτικών κλιβάνων, εγκαταστάσεων ύδρευσης και συναφών
σταθερών εγκαταστάσεων

8163

27

818 Χειριστές βιοµηχανικών ροµπότ

817

8180 Χειριστές βιοµηχανικών ροµπότ

8170

82 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από µέταλλα και ορυκτά

82Χ

821 Χειριστές εργαλειοµηχανών παραγωγής και επεξεργασίας µεταλλικών προϊόντων

821Χ

8210 Χειριστές εργαλειοµηχανών παραγωγής και επεξεργασίας µεταλλικών προϊόντων

8211

822 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από τσιµέντο και από άλλα µη
µεταλλικά ορυκτά

821Χ

8220 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από τσιµέντο και από άλλα µη
µεταλλικά ορυκτά

8212

83 Χειριστές µηχανών παραγωγής χηµικών προϊόντων και προϊόντων
από πλαστικό και καουτσούκ

82Χ

831 Χειριστές µηχανών παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων, καλλυντικών
και απορρυπαντικών

822Χ

8310 Χειριστές µηχανών παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων, καλλυντικών
και απορρυπαντικών

8221

832 Χειριστές µηχανών παραγωγής πυροµαχικών και εκρηκτικών υλών

822Χ

8320 Χειριστές µηχανών παραγωγής πυροµαχικών και εκρηκτικών υλών

8222

833 Χειριστές µηχανών φινιρίσµατος, επιµετάλλωσης και επίχρισης µεταλλικών προϊόντων

822Χ

8330 Χειριστές µηχανών φινιρίσµατος, επιµετάλλωσης και επίχρισης µεταλλικών προϊόντων

8223

834 Άλλοι χειριστές µηχανών παραγωγής χηµικών προϊόντων

822Χ

8341 Χειριστές µηχανών παραγωγής και επεξεργασίας φωτογραφικού και
κινηµατογραφικού φίλµ

8224

8349 Άλλοι χειριστές µηχανών παραγωγής χηµικών προϊόντων µ.α.κ.

8229

835 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικό

823

8351 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό

8231

8352 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από πλαστικό

8232

84 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου και χαρτιού χειριστές
εκτυπωτικών εν γένει µηχανηµάτων

82Χ

841 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου

824

8410 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου

8240

28

842 Χειριστές εκτυπωτικών µηχανηµάτων, µηχανών βιβλιοδεσίας και µηχανών
παραγωγής προϊόντων από χαρτί και χαρτόνι

825

8421 Χειριστές εκτυπωτικών µηχανηµάτων

8251

8422 Χειριστές µηχανών βιβλιοδεσίας και φινιρίσµατος εκτυπώσεων

8252

8423 Χειριστές µηχανών παραγωγής προϊόντων από χαρτί και χαρτόνι

8253

85 Χειριστές µηχανών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, γούνινων και
δερµάτινων προϊόντων
851 Χειριστές µηχανών προπαρασκευής υφαντουργικών ινών, υφαντικών και πλεκτικών
µηχανών
8511 Χειριστές µηχανών προπαρασκευής ινών, κλωστικών µηχανών και στριπτηρίων

82Χ

826Χ

8261

8512 Χειριστές υφαντικών µηχανών

8262Χ

8513 Χειριστές πλεκτικών µηχανών

8262Χ

852 Χειριστές µηχανών αποχρωµατισµού, βαφής και φινιρίσµατος υφαντουργικών
προϊόντων

826Χ

8520 Χειριστές µηχανών αποχρωµατισµού, βαφής και φινιρίσµατος υφαντουργικών
προϊόντων

8264Χ

853 Χειριστές µηχανηµάτων πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων και πρεσσών σιδερώµατος
ενδυµάτων και ειδών νοικοκυριού

826Χ

8530 Χειριστές µηχανηµάτων πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων και πρεσσών σιδερώµατος
ενδυµάτων και ειδών νοικοκυριού

8264Χ

854 Χειριστές µηχανών προπαρασκευής γούνας και δέρµατος

826Χ

8540 Χειριστές µηχανών προπαρασκευής γούνας και δέρµατος

8265

855 Χειριστές µηχανών υποδηµατοποίας, κατασκευής ειδών αποσκευής και παρόµοιων
ειδών

826Χ

8550 Χειριστές µηχανών υποδηµατοποίας, κατασκευής ειδών αποσκευής και παρόµοιων
ειδών

8266

859 Χειριστές µηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρµα και γούνα µ.α.κ

826Χ

8590 Χειριστές µηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρµα και γούνα µ.α.κ

8269

86 Χειριστές µηχανών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών και καπνού

82Χ

861 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας κρεάτων και ψαριών

827Χ

8610 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας κρεάτων και ψαριών

8271

29

862 Χειριστές µηχανών παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων

827Χ

8620 Χειριστές µηχανών παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων

8272

863 Χειριστές µηχανών αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής και παραγωγής προϊόντων
από δηµητριακά και σοκολάτα

827Χ

8630 Χειριστές µηχανών αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής και παραγωγής προϊόντων
από δηµητριακά και σοκολάτα

8274

864 Χειριστές µηχανών παραγωγής ειδών διατροφής µ.α.κ.

827Χ

8641 Χειριστές µηχανών άλεσης δηµητριακών και καρυκευµάτων

8273

8642 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας φρούτων, λαχανικών και κελυφωτών καρπών

8275

8643 Χειριστές µηχανών παραγωγής ζάχαρης

8276

8644 Χειριστές µηχανών επεξεργασίας τσαγιού, καφέ και κακάο

8277

865 Χειριστές µηχανηµάτων ποτοποιίας και ζυθοποιίας

827Χ

8650 Χειριστές µηχανηµάτων ποτοποιίας και ζυθοποιίας

8278

866 Χειριστές µηχανηµάτων επεξεγασίας καπνού και παραγωγής προϊόντων καπνού

827Χ

8660 Χειριστές µηχανηµάτων επεξεγασίας καπνού και παραγωγής προϊόντων καπνού

8279

87 Συναρµολογητές (µονταδόροι) και χειριστές µηχανηµάτων µ.α.κ.

82Χ

871 Συναρµολογητές - εφαρµοστές µηχανηµάτων και µηχανών

828Χ

8710 Συναρµολογητές - εφαρµοστές µηχανηµάτων και µηχανών

8281

872 Συναρµολογητές - εφαρµοστές ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

828Χ

8721 Συναρµολογητές - εφαρµοστές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού

8282

8722 Συναρµολογητές - εφαρµοστές ηλεκτρονικού εξοπλισµού

8283

873 Άλλοι συναρµολογητές

828Χ

8731 Συναρµολογητές προϊόντων από µέταλλο, ελαστικό και πλαστικό

8284

8732 Συναρµολογητές προϊόντων από ξύλο και συναφών προϊόντων

8285

8733 Συναρµολογητές προϊόντων από χαρτόνι, ύφασµα ξύλο και συναφών προϊόντων

8286

8734 Συναρµολογητές σύνθετων προϊόντων

8287

874 Άλλοι χειριστές µηχανών µ.α.κ.

829

8740 Άλλοι χειριστές µηχανών µ.α.κ.

8290

30

88 Οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού
881 Μηχανοδηγοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

83
831

8811 Μηχανοδηγοί σιδηροδρόµων

8311

8812 Τροχοπεδητές, σηµατοδότες και κλειδούχοι σιδηροδρόµων

8312

882 Οδηγοί αυτοκινούµενων οχηµάτων

832

8821 Οδηγοί µοτοσυκλετών

8321

8822 Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί και µικρών φορτηγών

8322

8823 Οδηγοί λεωφορείων και τραµ

8323

8824 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών

8324

883 Χειριστές µηχανοκίνητων αγροτικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού

833Χ

8330 Χειριστές µηχανοκίνητων αγροτικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού

8331

884 Χειριστές χωµατουργικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων δοµικών έργων

833Χ

8840 Χειριστές χωµατουργικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων δοµικών έργων

8332

885 Χειριστές γερανών, γερανοφόρων οχηµάτων, ανυψωτήρων και παρόµοιων
µηχανηµάτων

833Χ

8851 Χειριστές γερανών και παρόµοιων µηχανηµάτων

8333

8852 Χειριστές χειροκίνητων µηχανηµάτων ανύψωσης

8334

886 Ναυτικοί - πλήρωµα καταστρώµατος και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

834

8860 Ναυτικοί - πλήρωµα καταστρώµατος και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

8340

9 ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε.
911 Πλανόδιοι πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

9
91
911

9111 Πλανόδιοι πωλητές

9111

9112 Πωλητές "από πόρτα σε πόρτα" και µέσω τηλεφώνου

9113

912 Στιλβωτές υποδηµάτων και πρόσωπα που παρέχουν µικροϋπηρεσίες στο δρόµο

912

9120 Στιλβωτές υποδηµάτων και πρόσωπα που παρέχουν µικροϋπηρεσίες στο δρόµο

9120

913 Οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, πλύντες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
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913

9131 Οικιακοί βοηθοί

9131

9132 Καθαριστές γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων

9132

9133 Πλύντες στο χέρι και σιδερωτές µε χεοροκίνητο σίδερο

9133

914 Επιστάτες - διαχειριστές κτιρίων, καθαριστές παραθύρων και ασκούντες συναφή
επαγγέλµατα

914

9141 Επιστάτες - διαχειριστές κτιρίων

9141

9142 Καθαριστές οχηµάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

9142

915 Αγγελιοφόροι, αχθοφόροι, θυρωροί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

915

9151 Αγγελιοφόροι, αχθοφόροι αποσκευών και µικροδεµάτων και διανοµείς

9151

9152 Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

9152

9153 Συλλέκτες χρηµάτων από αυτόµατους πωλητές, καταγραφείς µετρητών και ασκούντες
συναφή επαγγέλµατα

9153

916 Συλλέκτες απορριµάτων, οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

916

9161 Συλλέκτες απορριµάτων

9161

9162 Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

9162

92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
921 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

92
921

9211 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας

9211

9212 Ανειδίκευτοι εργάτες δασοκοµίας

9212

9213 Ανειδίκευτοι εργάτες αλιείας, θήρας και παγίδευσης θηραµάτων

9213

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, µεταποίησης και µεταφορών
931 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και κατασκευών

93
931

9311 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων και λατοµείων

9311

9312 Ανειδίκευτοι εργάτες κατασκευής και συντήρησης δρόµων, φραγµάτων και
παρόµοιων κατασκευών

9312

9313 Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδοµών

9313

932 Ανειδίκευτοι εργάτες µεταποιητικών βιοµηχανιών

932

9320 Ανειδίκευτοι εργάτες µεταποιητικών βιοµηχανιών

9320

32

933 Φορτοεκφορτωτές µεταφορικών µέσων, λιµενεργάτες κ.π.α.ε.

933

9330 Φορτοεκφορτωτές µεταφορικών µέσων, λιµενεργάτες κ.π.α.ε.

9330

0 ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

0

01 ΄Ενοπλες δυνάµεις

01

011 ΄Ενοπλες δυνάµεις

011

0111 ΄Ενοπλες δυνάµεις

0111

µ.α.κ. : µη
αλλού
κατατασσόµενοι
1

2

Χ : µέρος

3

κ.π.α.ε. : και προς αυτούς εξοµοιούµενοι
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ΣΤΕΠ - 92 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ,
ΜΕ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ· ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οι ανωτέρω καθορίζουν, διαµορφώνουν, διευθύνουν και παρέχουν συµβουλές επί της
πολιτικής των κρατικών, κεντρικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών· νοµοθετούν ή
διατυπώνουν νόµους, ρυθµιστικές διατάξεις και κανονισµούς· εκπροσωπούν την κυβέρνηση
και ενεργούν για λογαριασµό της· επιβλέπουν την ερµηνεία και την εφαρµογή της
κυβερνητικής πολιτικής και των νόµων· εκτελούν συναφείς εργασίες για λογαριασµό των
πολιτικών κοµµάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και λοιπών οργανισµών ειδικών
συµφερόντων· σχεδιάζουν, κατευθύνουν και συντονίζουν την πολιτική και τις
δραστηριότητες επιχειρήσεων ή οργανισµών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς
και των οργανικών µονάδων αυτών.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ασκούν κατά κύριο λόγο άλλο επάγγελµα
κατατάσσονται σύµφωνα µε το κύριο επάγγελµά τους.
11 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και των οργανισµών ειδικών συµφερόντων
Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της
∆ηµόσιας 111 ∆ιοίκησης
Οι ανωτέρω καθορίζουν , διαµορφώνουν και διευθύνουν την πολιτική των κρατικών,
κεντρικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών· προεδρεύουν ή συµµετέχουν στα
νοµοπαρασκευαστικά σώ µατα και στα διοικητικά συµβούλια των δηµόσιων υπηρεσιών σε
κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· συντάσσουν, επικυρώνουν, τροποποιούν ή καταργούν
νόµους, ρυθµιστικές διατάξεις και κανονισµούς· επιβλέπουν την ερµηνεία και την εφαρµογή
της κυβερνητικής πολιτικής και των νόµων· εκπροσωπούν τη Χώρα στο εξωτερικό ή εκτελούν
παρόµοια καθήκοντα σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισµούς.
1110

Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Περιλαµβάνονται: Πρόεδροι ∆ηµοκρατίας, Πρόεδροι Κυβερνήσεως, Πρόεδροι Βουλής,
Υπουργοί και Υφυπουργοί, Βουλευτές, ∆ήµαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Γραµµατείς
Ανωτάτων Κυβερνητικών Σωµάτων, Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων και
∆ηµόσιων εν γένει Υπηρεσιών, Περιφερειάρχες , Νοµάρχες και Έπαρχοι , Πρόεδροι
Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, Πρεσβευτές, διπλωµατικοί αντιπρόσωποι σε πρεσβείες και Γενικοί
Πρόξενοι, ανώτερα διοικητικά στελέχη διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή
Ένωση, ΟΠΕΚ, ∆ΝΤ, Παγκόσµια Τράπεζα κλπ.), Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Σωµάτων
Ασφαλείας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ασκούν κατά κύριο λόγο άλλο επάγγελµα
κατατάσσονται σύµφωνα µε το κύριο επάγγελµά τους.
112

Ανώτερα διοικητικά στελέχη των οργανισµών ειδικών συµφερόντων

34

Οι υπαγόµενοι στην οµάδα αυτή καθορίζουν και διαµορφώνουν την πολιτική, τις ρυθµιστικές
διατάξεις και τους κανονισµούς των οργανισµών ειδικών συµφερόντων, δηλαδή των πολιτικών
κοµµάτων, των επαγγελµατικών ενώσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και
εργαζοµένων, των εµπορικών και βιοµηχανικών σω µατείων, των ανθρωπιστικών ή
φιλανθρωπικών οργανώσεων ή των αθλητικών σωµατείων· εκπροσωπούν τις οργανώσεις αυτές και
ενεργούν για λογαριασµό τους και για λογαριασµό των µελών τους, προωθώντας τα συµφέροντά
τους ενώπιον του νοµοθετικού σώµατος, της Κυβέρνησης ή του κοινού.
Εξαιρούνται οι διευθύνοντες και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των οργανισµών ειδικών
συµφερόντων που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλο επάγγελµα και η αµ οιβή τους από αυτό
αποτελεί την κύρια πηγή συντήρησής τους. Αυτοί κατατάσσονται βάσει του κύριου
επαγγέλµατος που ασκούν.

1121

Ανώτερα διοικητικά στελέχη των πολιτικών κοµµάτων

Περιλαµβάνονται Αρχηγοί, Πρόεδροι και Γενικοί Γραµµατείς πολιτικών κοµµάτων.
1122 Ανώτερα διοικητικά στελέχη οργανώσεων εργοδοτών, εργαζοµένων και λοιπών οργανισµών
κοινών οικονοµικών συµφερόντων
Περιλαµβάνονται τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των επαγγελµατικών και
συνδικαλιστικών οργανώσεων, π.χ. Πρόεδροι, Γενικοί Γραµµατείς, ανώτερα διοικητικά
στελέχη οργανισµών εργαζοµένων (ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ κλπ.), οργανισµών εργοδοτών (ΣΕΒ,
Ενώσεις Βιοτεχνών και Εµπόρων κλπ.), των επιµελητηρίων κλπ.
1123

Ανώτερα διοικητικά στελέχη ανθρωπιστικών και άλλων οργανισµών ειδικών συµφερόντων

Περιλαµβάνονται Πρόεδροι, Γενικοί Γραµµατείς και ανώτερα διοικητικά στελέχη
οργανισµών προστασίας περιβάλλοντος, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ανθρωπιστικών
οργανισµών εν γένει, Ερυθρού Σταυρού, οργανισµών προστασίας πανίδας και χλωρίδας,
αθλητικών ενώσεων κλπ.
12 ∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και
οργανισµών (µε απασχόληση 10 πρόσωπα και άνω)
121 Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
και οργανισµών
Οι ανωτέρω προΐστανται και διευθύνουν δηµόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις ή οργανισµούς
του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα (πλην των οργανισµών ειδικών συµφερόντων) µε 10 και
άνω απασχολουµένους. Σχεδιάζουν και συντονίζουν τις δραστηριότητες λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών και των επιχειρήσεων ή οργανισµών, συνήθως µέσα στα πλαίσια κατευθύνσεων που
δίνονται από ένα διοικητικό συµβούλιο ή ένα διοικούν όργανο, έναντι του οποίου είναι υπόλογοι
για τις εργασίες που αναλαµβάνουν και για τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους· εκπροσωπούν
τους φορείς, στους οποίους προΐστανται, στις συναλλαγές τους µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα,
συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών και λοιπών αρχών.

1210 Γενικοί διευθυντές και ανώτερα διευθυντικά στελέχη µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων και οργανισµών

35

Περιλαµβάνονται Γενικοί διευθυντές, Πρόεδροι, ∆ιοικητές και λοιπά διευθυντικά στελέχη
δηµόσιων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισµών δηµ όσιου και ιδιωτικού τοµέα,
∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι επιχειρήσεων και οργανισµών, Πρυτάνεις Πανεπιστηµίων,
Πρόεδροι ΤΕΙ κλπ.
122 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
Οι ανωτέρω απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς µε 10 και άνω
απασχολουµένους, σχεδιάζουν, κατευθύνουν ή συντονίζουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται
µε την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών υπό την καθοδήγηση των Γενικών
∆ιευθυντών και ανώτερων διευθυντικών στελεχών - στους οποίους υποβάλλουν εκθέσεις των
αποτελεσµάτων - και σε συνεργασία µε τους διευθυντές άλλων τοµέων ή τµηµάτων· διευθύνουν
τις τρέχουσες εργασίες· επιβλέπουν την επιλογή, την εκπαίδευση και την απόδοση του
προσωπικού· εκπροσωπούν τους τοµείς τους στο χειρισµό θεµάτων που αφορούν την
επιχείρηση ή τον οργανισµό ή στο χειρισµό θεµάτων µε εξωεπιχειρησιακούς φορείς.
Σηµείωση: Ο όρος «παραγωγική µονάδα» χρησιµοποιείται εδώ µε ευρεία έννοια και
καλύπτει τόσο τις µονάδες παραγωγής αγαθών, όσο και τις µονάδες παροχής υπηρεσιών εν
γένει.
Εξαιρούνται οι διευθύνοντες επιχειρηµατίες και οι προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µε
απασχολούµενους µέχρι 9 πρόσωπα (131-139).
1221 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων εκµεταλλεύσεων στη γεωργίακτηνοτροφία, τη θήρα, τα δάση και την αλιεία.
1222 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων ορυχείων,
µεταποίησης και ενέργειας
1223 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων κατασκευής κτιρίων
και δοµικών έργων
1224 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων χονδρικού και
λιανικού εµπορίου
1225 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων εστιατορίων και ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων
1226 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων µεταφορών,
αποθήκευσης και επικοινωνιών
Περιλαµ βάνονται και οι διευθυντές του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ και των ιδιωτικών
ταχυδροµικών υπηρεσιών, του ΟΣΕ και των λοιπών συγκοινωνιακών φορέων, καθώς και των
ταξιδιωτικών γραφείων.
1227 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
υποστήριξης σε επιχειρήσεις

36

Περιλαµβάνονται οι διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες, όπως τράπεζες, ασφάλειες,
διαχείριση ακίνητης περιουσίας, επεξεργασία δεδοµένων, έρευνα αγοράς, λογιστικά, µελέτες
αρχιτεκτόνων και πολιτικών µηχανικών, τεχνικές δοκι µές και αναλύσεις, διαφήµιση,
συσκευασία και λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
1228 ∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων παροχής προσωπικών
υπηρεσιών, καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών
Περιλαµβάνονται οι διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων επιχειρήσεων
που ασκούν δραστηριότητες, όπως διάθεση λυµάτων και απορριµµάτων, υγιεινή και
παρόµοιες δραστηριότητες.
1229

∆ιευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων επιχειρήσεων µ.α.κ.

Περιλαµβάνονται διευθυντές οι οποίοι, σχεδιάζουν, διευθύνουν και συντονίζουν
δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες υπηρεσιών δηµόσιας διοίκησης, δηµόσιας και
ιδιωτικής εκπαίδευσης, δραστηριότητες υγείας και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών,
δραστηριότητες υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισµού και αθλητισ µού και δραστηριότητες
λειτουργίας ετερόδικων οργανισµών (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΖΕΣ, ΝΑΤΟ., ΟΟΣΑ,
ΟΠΕΚ κλπ.).
∆ιευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης

123

Περιλαµβάνονται οι διευθυντές µη παραγωγικών µονάδων σε δηµόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή οργανισµούς , οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση των γενικών διευθυντών και των
διευθυντικών στελεχών και σε συνεργασία µε τους διευθυντές των λοιπών παραγωγικών ή µη
διευθύνσεων προΐστανται σε µονάδες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.
1231

∆ιευθυντές οικονοµικών υπηρεσιών

1232

∆ιευθυντές προσωπικού και εργασιακών σχέσεων

1233 ∆ιευθυντές πωλήσεων και έρευνας αγοράς 1234
∆ιευθυντές διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων 1235
∆ιευθυντές προµηθειών και διανοµών 1236 ∆ιευθυντές
µηχανογράφησης 1237 ∆ιευθυντές µονάδων έρευνας και
ανάπτυξης
1239

∆ιευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης µ.α.κ.

13 ∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων (µε
απασχόληση µέχρι 9 πρόσωπα)

37

Τα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτή την οµάδα προΐστανται µικρών, δηµόσιων ή
ιδιωτικών, µονάδων ή επιχειρήσεων µε απασχόληση µέχρι 9 πρόσωπα, τις οποίες διευθύνουν
για δικό τους λογαριασµό, για λογαριασµό των ιδιοκτητών ή άλλου φορέα. Σχεδιάζουν και
κατευθύνουν τις τρέχουσες εργασίες και παρακολουθούν τα αποτελέσµατα µε τους
προµηθευτές, τους πελάτες, καθώς και µε άλλες επιχειρήσεις· σχεδιάζουν και ελέγχουν τη
χρήση των εσόδων· επιλέγουν και επιστατούν το προσωπικό. Οι επιχειρηµατίες που
ασχολούνται κυρίως µε τις παραγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης και δευτερευόντως
µε εργασίες διαχείρισης υπάγονται στην αντίστοιχη οµάδα που ανήκει το κύριο επάγγελµά
τους, εκτός από τους διευθύνοντες επιχειρηµατίες χονδρικού και λιανικού ε µπορίου (1340),
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και παρεµφερών
καταστηµάτων (1350).
131

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων,
εκµεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας

1310

∆ιευθύνοντες
επιχειρηµατίες και
προϊστάµενοι
µικρών
εκµεταλλεύσεων, εκµεταλλεύσεων θήρας, δασών και αλιείας

γεωργοκτηνοτροφικών

Περιλαµβάνονται οι αρχηγοί γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, οι οποίοι δηλώνουν
ότι απασχολούνται κυρίως σε εργασίες διαχείρισης και επίβλεψης. Εάν απασχολούνται
κυρίως σε γεωργικές εργασίες, υπάγονται στον αντίστοιχο κωδικό της µεγάλης οµάδας «6".
Εξαιρούνται οι διευθύνοντες µεγάλες γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε 10 και άνω
απασχολούµενους (1221).
132

1320

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εξορυκτικών και µεταποιητικών
επιχειρήσεων
∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εξορυκτικών και µεταποιητικών
επιχειρήσεων
Οι διευθύνοντες επιχειρηµατίες που απασχολούνται κυρίως µε την επίβλεψη και
καθοδήγηση των εργασιών εξόρυξης ή µεταποίησης και δευτερευόντως µε εργασίες
διαχείρισης, περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη οµάδα επαγγελµάτων, π.χ. µεταλλωρύχοι,
λατόµοι, επιπλοποιοί, ράπτες κλπ.

133

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών κατασκευαστικών επιχειρήσεων

1330

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών κατασκευαστικών επιχειρήσεων
Περιλαµβάνονται, επίσης, οι υπεργολάβοι που απασχολούνται κυρίως µε εργασίες
επίβλεψης και διαχείρισης. Εάν απασχολούνται κυρίως µε εργασίες κατασκευής, υπάγονται
στην αντίστοιχη οµάδα του «7», π.χ. µπετατζήδες, υδραυλικοί κλπ.

134

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού
εµπορίου

1340

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού
εµπορίου

38

Περιλαµβάνονται όλοι οι διευθύνοντες επιχειρηµατίες χονδρικού και λιανικού εµπορίου,
έστω και χωρίς απασχολούµενο προσωπικό, καθώς επίσης και οι διευθύνοντες επιχειρηµατίες
και προϊστάµενοι επιχειρήσεων
επισκευής αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών και επισκευής
ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης, εφόσον ασκούν κυρίως εργασίες διαχείρισης.
135

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων

1350

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών εστιατορίων και ξενοδοχείων

136

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µεταφορών, αποθήκευσης
και επικοινωνιών

1360

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µεταφορών,
αποθήκευσης και επικοινωνιών
Περιλαµβάνονται, επίσης, οι προϊστάµενοι περιφερειακών γραφείων του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ,
των ιδιωτικών ταχυδροµικών γραφείων ή γραφείων του ΟΣΕ και άλλων συγκοινωνιακών
φορέων, καθώς και ταξιδιωτικών γραφείων, µε απασχόληση µέχρι 9 άτοµα.

139

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι άλλων µικρών επιχειρήσεων

1391

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων παροχής επιχειρησιακής
υποστήριξης
Περιλαµβάνονται οι επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων ή µονάδων που
ασκούν δραστηριότητες, όπως χρηµατοπιστωτικές, ασφαλιστικές, µεσιτικές, επεξεργασίας
δεδοµένων, λογιστικές, µελέτες µηχανικών, συσκευασία και λοιπές δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

1392

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων παροχής προσωπικών
υπηρεσιών, καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών
Περιλαµβάνονται, επίσης, οι προϊστάµενοι υπηρεσιών καθαριότητας οδών και λοιπών
δηµόσιων χώρων µε απασχολούµενους µέχρι 9 άτοµα.

1399

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων µ.α.κ.

Περιλαµβάνονται επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι σε µικρές επιχειρήσεις
εκπαίδευσης (διευθυντές δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολείων), υγείας , αναψυχής,
πολιτισ µού και αθλητισµού και άλλων επιχειρήσεων που δεν έχουν ταξινοµηθεί
αλλού.

Εξαιρούνται οι διευθυντές σχολείων που ασκούν κυρίως διδακτικά καθήκοντα (2430,
2440).

39

2

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τα πρόσωπα που περιλαµβάνονται σε αυτήν την οµάδα, διεξάγουν αναλύσεις
και έρευνες, αναπτύσσουν έννοιες, θεωρίες και λειτουργικές µεθόδους και
παρέχουν συµβουλές ή εφαρµόζουν τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά µε τις
φυσικές επιστήµες, περιλαµβανοµένων των µαθηµατικών, τη µηχανική και
τεχνολογία, τις επιστήµες ζωής, περιλαµβανοµένης της ιατρικής, καθώς επίσης
και µε τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες. ∆ιδάσκουν τη θεωρία και την
πρακτική ενός ή περισσότερων γνωστικών αντικειµένων στα διάφορα επίπεδα
εκπαίδευσης· διδάσκουν και εκπαιδεύουν µειονεκτούντα πρόσωπα. Παρέχουν
ποικίλες επιχειρησιακές, νοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες. ∆ηµιουργούν και
παρουσιάζουν καλλιτεχνικές εργασίες. Ιερουργούν και προσφέρουν πνευµατική
καθοδήγηση. Συντάσσουν επιστηµονικές διατριβές και εκθέσεις.

21

Φυσικοί, µαθηµατικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί φυσικοί, µαθηµατικοί, χηµικοί κλπ. (2430).

211

Φυσικοί, χηµικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
Οι ανωτέρω διεξάγουν έρευνες, βελτιώνουν ή αναπτύσσουν έννοιες, θεωρίες
και λειτουργικές µεθόδους ή εφαρµόζουν επιστηµονικές γνώσεις σχετικές µε τη
φυσική, την αστρονοµία, τη µετεωρολογία, τη χηµεία, τη γεωλογία και τη
γεωφυσική. ∆ιευρύνουν τις επιστηµονικές γνώσεις µέσω ερευνών και πειραµάτων
σχετικά µε τη µηχανική, θερµοδυναµική, οπτική, ηχητική, ηλεκτρισµό, µαγνητισµό,
ηλεκτρονική, πυρηνική φυσική, αστρονοµία, διάφορους κλάδους της χηµείας,
καθώς επίσης τις ατµοσφαιρικές συνθήκες ή τη φυσιολογία της γης· παρέχουν
συµβουλές ή εφαρµόζουν τις γνώσεις αυτές στους τοµείς της βιοµηχανίας, της
γεωργίας, της ιατρικής, της ναυτιλίας, της διαστηµικής εξερεύνησης, της
εκµετάλλευσης πηγών πετρελαίου, φυσικού αερίου, νερού και ορυκτών, στις
τηλεπικοινωνίες και συναφείς υπηρεσίες ή σε έργα πολιτικού µηχανικού.

2111

Φυσικοί και αστρονόµοι

2112

Μετεωρολόγοι
Περιλαµβάνονται, επίσης, οι κλιµατολόγοι και οι προγνώστες καιρού.

2113

Χηµικοί
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Περιλαµβάνονται, επίσης, οι χηµικοί φαρµακολογίας, οι φυσικοχηµικοί και
οι πυρηνικοί χηµικοί.
Εξαιρούνται οι βιοχηµικοί και οι φαρµακολόγοι (2312).
2114

Γεωλόγοι και γεωφυσικοί

Περιλαµβάνονται, επίσης, οι υδρολόγοι, οι ορυκτολόγοι, οι σεισµολόγοι, οι
ωκεανογράφοι και άλλοι γεωφυσικοί επιστήµονες.
Εξαιρούνται οι µεταλλειολόγοι (2292).
212

Μαθηµατικοί, στατιστικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

Οι ανωτέρω διεξάγουν έρευνες στα θεµελιώδη µαθηµατικά και παρέχουν
συµβουλές ή εφαρµόζουν µ αθηµατικές, ασφαλιστικές και στατιστικές αρχές και
τεχνικές· απασχολούνται και παρέχουν συµβουλές σχετικές µ ε ασφαλιστικά
θέµατα, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού των ασφαλειών και των
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων. Οργανώνουν, σχεδιάζουν και διεξάγουν έρευνες
για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων· αξιολογούν, οργανώνουν, επεξεργάζονται,
ερµηνεύουν και αναλύουν τα στατιστικά δεδοµένα.
2121

Μαθηµατικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα

Περιλαµβάνονται, επίσης, οι αναλογιστές, οι σχεδιαστές ασφαλιστικών
προγραµµάτων, οι αναλυτές επιχειρησιακής έρευνας κλπ.
2122

Στατιστικοί

Περιλαµβάνονται, επίσης, οι δηµογράφοι, οι µαθηµατικοί-στατιστικοί και οι
βιοστατιστικοί, καθώς και οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι η
κύρια επαγγελµατική τους δραστηριότητα συνδέεται µε την επεξεργασία και την
ανάλυση της στατιστικής πληροφόρησης.
213 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της

πληροφορικής
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