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Όσοι επιθυμούν να βρουν ένα επάγγελμα που θα τους ευχαριστεί και ταυτόχρονα 
θα τους ανταμείβει ικανοποιητικά δεν έχουν να κάνουν τίποτα παραπάνω από το 

να ρίξουν μια ματιά στα παρακάτω 11 επαγγέλματα που προέκυψαν ύστερα από 

τις κριτικές πρώην και νυν υπαλλήλων σε διάφορα επαγγέλματα. 

1. Αναλυτής δεδομένων: Ένα άτομο που αποφασίζει να εργαστεί ως αναλυτής 
δεδομένων η αλλιώς «Business Analytics» θα κληθεί να λύσει διοικητικά 

προβλήματα που απασχολούν την επιχείρηση και να πάρει αποφάσεις..Ο μισθός 
είναι στα 30.000 δολάρια ανά έτος και έχει βαθμολογηθεί με 3,7 στα 5. 

2. Προσωπικός βοηθός (Personal Assistant) είναι μία ιδιαιτέρα γραμματέας 
η οποία εκτός από τις Γραμματειακές Δεξιότητες, πρέπει να διαθέτει οργανωτικά, 

επικοινωνιακά και σε πολλές περιπτώσεις και διοικητικά προσόντα. Η αμοιβή του 
προσωπικού βοηθού είναι 25.632 δολάρια και η βαθμολογείται 3,7 στα 5. 3. 

Ακολουθεί ο Διευθυντής/Υπεύθυνος Μάρκετινγκ ο οποίος είναι αρμόδιος για 
θέματα πωλήσεων της επιχείρησης , ο μισθός κυμαίνεται στα 40.000 δολάρια και 

πήρε 3,8 στα 5. 

4. Ο επιστημονικός συνεργάτης, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορους 
επαγγελματικούς κλάδους, βαθμολογείται με 3,9 στα 5 και ο μισθός ανά έτος είναι 

32.000 δολάρια. 

5. Στην συνέχεια ακολουθεί ο Ειδικός ανθρώπινων πόρων. Η Διοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων κυρίως μελετά και ερευνά ζητήματα που αφορούν τη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Ο μισθός 

αγγίζει τα 43.500 δολάρια και βαθμολογείται με 3,8 στα 5. 

6. Ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη του 

προσωπικού, τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες και τις εργασιακές σχέσεις των 
στελεχών μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού . Η μηνιαία αμοιβή των εργαζομένων 

είναι 45.000 δολάρια και βαθμολογείται με 3,8 στα 5. 

7. Το Στέλεχος Μάρκετινγκ, είναι υπεύθυνο για τη πληροφόρηση των 
καταναλωτών, τη διαφημιστική προβολή προϊόντων, τη βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων και την αύξηση των πωλήσεων. Ο μισθός είναι 25.000 δολάρια 
και η βαθμολογία είναι 3,8 στα 5. 

8. Υπεύθυνος προϊόντων είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα διαφόρων 
επιχειρήσεων και οργανισμών. Βαθμολογείται με 3,8 στα 5 και οι εργαζόμενοι 

παίρνουν 49.500 δολάρια το μήνα. 

9. να ακόμα ιδανικό επάγγελμα είναι ο Αναλυτής επιχειρήσεων. Ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την επιχείρηση και έχει παρόμοιες 



αρμοδιότητες με τον Αναλυτή Δεδομένων . Ο μισθός των εργαζομένων είναι 

48.000 δολάρια και βαθμολογήθηκε με 3,8 στα 5. 

10. Βοηθός έρευνας : παρέχει την βοήθειά του σε ερευνητικά προγράμματα. 

Βαθμολογείται με 4 στα 5 και ο μισθός ανά έτος είναι 26.500 δολάρια. 

11. Τέλος, ο Προγραμματιστής αναπτύσσει προγράμματα για τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ασχολείται με θέματα που αφορούν τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο ετήσιος μισθός είναι στα 28.000 δολάρια και 

βαθμολογείται με 4,1 στα 5. 

Παρά την οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας και τα μεγάλα ποσοστά 
ανεργίας, οι Έλληνες πολίτες ψάχνουν για επαγγέλματα με υψηλούς μισθούς και 

ορισμένοι από αυτούς τα έχουν καταφέρει. Eπομένως, όσοι επιθυμούν να βρουν 
ένα επάγγελμα με αρκετά υψηλό μισθό θα πρέπει να ανατρέξουν στα παρακάτω. 

Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη αμοιβή είναι τα στελέχη των δημόσιων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι αρχιτέκτονες, οι εξειδικευμένοι στους αυτοματισμούς 

χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι λογιστές και οι άνδρες 
φυσικομαθηματικοί. Σε αυτά τα επαγγέλματα οι αποδοχές φτάνουν από 2.000 

ευρώ έως 4.500 ευρώ. Ακολουθούν οι γυναίκες φυσικομαθηματικοί, οι γιατροί, 
οι βιολόγοι, οι τεχνολόγοι που συναντώνται μισθολογικά με τους χειριστές 

μηχανών, τους χύτες μετάλλων – ελασματουργούς. Οι αποδοχές αυτών των 
επαγγελμάτων είναι από 1.500 ευρώ με 2.000 ευρώ. 

Μισθό κάτω από 1.500 ευρώ έως 1.000 ευρώ μεικτά έχουν οι υπάλληλοι γραφείου 

οι χρηματιστές, οι κτηματομεσίτες, οι συντηρητές μηχανών, οι εργαζόμενοι ως 

μισθωτοί δικηγόροι, οι οδηγοί μέσων μεταφοράς, τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων 
και οι μεταλλωρύχοι. 

Στην συνέχεια ακολουθούν με αμοιβή από 700 έως 1.000 ευρώ οι γεωργοί – 

καλλιεργητές, οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, οι 
ανειδίκευτοι εργάτες, οι εκπαιδευτικοί, οι πλανόδιοι πωλητές και οι άνδρες 

οικιακοί βοηθοί 

Τέλος, στην λίστα κατατάσσονται με αμοιβή κάτω από τα 700 ευρώ γυναίκες 

οικιακοί βοηθοί, πλανόδιοι πωλητές, απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών, το βοηθητικό διδακτικό προσωπικό και ορισμένοι μόνο εξειδικευμένοι 

γεωργοί. 
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