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Πρόταση ορισμού κοινωνικο-οικονομικών τάξεων 

 

1. Περιγραφή των κοινωνικο-οικονομικών τάξεων 

Σύντομη περιγραφή των 8 κατηγοριών-τάξεων:  

 A: Υψηλού επιπέδου μόρφωσης διευθυντικά στελέχη ή στελέχη επιχει-

ρήσεων με πολλούς υφισταμένους όπως και υψηλού επιπέδου μόρφωσης 

επαγγελματίες. 

 Β: Υψηλού επιπέδου μόρφωσης στελέχη επιχειρήσεων ή ελαφρώς 

χαμηλότερου επιπέδου μόρφωσης διευθυντικά στελέχη με λιγότερους 

υφισταμένους. 

 C1: Προϊστάμενοι, υψηλού επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι σε μη 

χειρωνακτικές εργασίες, υψηλού επιπέδου μόρφωσης επιβλέποντες ή 

ειδικευμένοι υπάλληλοι σε χειρονακτικές εργασίες, υψηλού επιπέδου 

μόρφωσης ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και σχετικά χαμηλότερου 

επιπέδου μόρφωσης στελέχη επιχειρήσεων. 

 C2: Σχετικά χαμηλότερου επιπέδου μόρφωσης επιβλέποντες ή 

ειδικευμένοι υπάλληλοι σε χειρονακτικές εργασίες ή υπάλληλοι σε μη 

χειρονακτικές εργασίες ή ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. 

 D: Μέτριου επιπέδου μόρφωσης επιβλέποντες ή υπάλληλοι σε χειρο-

νακτικές εργασίες και μικρού επιπέδου μόρφωσης στελέχη επιχειρήσεων 

ή ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ή υπάλληλοι σε μη χειρονακτικές 

εργασίες. 

 E1: Μικρού επιπέδου μόρφωσης επιβλέποντες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι 

σε χειρονακτικές εργασίες, μέσου επιπέδου μόρφωσης ανειδίκευτοι 

υπάλληλοι όπως επίσης και κάποιοι μικρού επιπέδου μόρφωσης 

υπάλληλοι εκτός γραφείου σε μη χειρονακτικές εργασίες. 

 E2: Χαμηλού επιπέδου μόρφωσης ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ή 

επιβλέποντες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι σε χειρονακτικές εργασίες ή 

υπάλληλοι εκτός γραφείου σε μη χειρονακτικές εργασίες. 

 E3: Χαμηλού επίπεδου μόρφωσης ανειδίκευτοι υπάλληλοι σε χειρο-

νακτικές εργασίες ή κτηνοτρόφοι/ψαράδες. 
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Οι ανωτέρω 8 κατηγορίες συμπτύσσονται στις εξής 4 των οποίων δίδεται 

επιγραμματική περιγραφή των τεσσάρων βασικών κατηγοριών-τάξεων: 

 ΑB: Στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες ( A-1.,B-2.) 

 C1: Υψηλού επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι σε μη χειρονακτικές εργα-

σίες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι (C1-3.) 

 C2: Υπάλληλοι σε μη χειρονακτικές εργασίες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι 

(C2-4.) 

 DE: Ανειδίκευτοι υπάλληλοι σε χειρονακτικές εργασίες ή χαμηλού 

επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι (D-5., E1-6., E2-7., E3-8.) 

 

2. Υπολογισμός της κοινωνικο-οικονομικής τάξης του νοικοκυριού 

Η εκτίμηση της κοινωνικο-οικονομικής τάξης καθορίζεται από την μόρφωση 

και το επάγγελμα του «κυρίου εισοδηματία». Ως «κύριος εισοδηματίας» ορίζεται 

το μέλος του νοικοκυριού το οποίο έχει τα περισσότερα εισοδήματα, κατά 

δήλωση του νοικοκυριού. 

 

Σχετικά με τη μόρφωση υπάρχουν τα εξής 5 επίπεδα: 

Ανώτατη μόρφωση: Απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ή χωρίς 

μεταπτυχιακές σπουδές και αποφοιτοι πανεπιστημίου/κολλεγίου εξωτερικού 

με πτυχίο (3+ετη και κατά δήλωση του τίτλου του πτυχίου). 

Ανώτερη μόρφωση: Φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., απόφοιτοι ή φοιτητές 

αντίστοιχων δημοσίων, ιδιωτικών σχολών και κολλεγίων, αλλων ανωτέρων 

σχολών  οι οποίες απαιτούν απολυτήριο Λυκείου (παλαιού εξαταξίου 

Γυμνασίου) και ειναι με διάρκεια σπουδών  3+ ετών με πτυχίο  

Μέση μόρφωση: Απόφοιτοι Λυκείου (παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου) και 

φοιτητες ή αποφοιτοι ΙΕΚ ή αλλων Επαγγελματικών Σχολών (ΟΑΕΔ) που δεν 

απαιτούν απολυτήριο Λυκείου. 

Κατώτερη μόρφωση: Απόφοιτοι Γυμνασίου (απόφοιτοι 3ης τάξης παλαιού 

Γυμνασίου) ή άλλων αντίστοιχων επαγγελματικών σχολών οι οποίες απαιτούν 

απολυτήριο Δημοτικού-Γυμνασίου, μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου. 



 - 3 -  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗΣ 

 

Κατώτατη μόρφωση:  Απόφοιτοι Δημοτικού και άτομα με χαμηλότερη 

μόρφωση.  

 

 

Σχετικά με το επάγγελμα διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες:  

ε1: Μισθωτός διευθυντής ή στέλεχος επιχείρησης με 6+ υφισταμένους.   

ε2: Αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας (γιατρός, δικηγόρος, λογιστής,...). 

ε3: Μισθωτός επαγγελματίας (γιατρός, δικηγόρος, λογιστής,...). 

ε4: Μισθωτός διευθυντής ή στέλεχος επιχείρησης με 0-5 υφισταμένους. 

ε5: Μισθωτός προϊστάμενος με 6+ υφισταμένους. 

ε6: Μισθωτός προϊστάμενος με 0-5 υφισταμένους. 

ε7: Επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης/μαγαζιού με 6+ υπαλλήλους. 

ε8: Υπάλληλος γραφείου σε μη χειρονακτική εργασία. 

ε9: Επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης/μαγαζιού με 0-5 υπαλλήλους. 

ε10: Φοιτητής, μαθητής. 

ε11: Υπάλληλος εκτός γραφείου σε μη χειρονακτική εργασία. 

ε12: Αγρότης, κτηνοτρόφος/πτηνοτρόφος, ψαράς. 

ε13: Υπεύθυνος νοικοκυριού, νοικοκυρά. 

ε14: Υπάλληλος σε χειρονακτική εργασία ο οποίος είτε έχει κάποια ειδίκευση 

είτε εργάζεται σε θέση επιβλέποντος/επιστάτη. 

ε15: Αλλος υπάλληλος σε χειρωνακτική εργασία ο οποίος ούτε ειδίκευση έχει 

ούτε εργάζεται σε θέση επιβλέποντος/επιστάτη. 

ε16: Συνταξιούχος (με προηγούμενο επάγγελμα), προσωρινά μη εργαζόμενος. 

ε17: Εισοδηματίας (λαμβάνει επίδομα/διατροφή, έχει εισοδήματα από ακίνητη 

/κινητή περιουσία). 
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Για τους ενεργούς και τους συνταξιούχους ή προσωρινά μη εργαζόμενους 

(κατηγορία ε16) κύριους εισοδηματίες, η κοινωνικο-οικονομική τάξη τους 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 ε1+ε2 ε3+ε5 ε4+ε6+ε7 ε12 ε8+ε9 ε11+ε14 ε15 

Ανώτατη A A B B C1 C1 D 

Ανώτερη A B C1 C1 C2 C2 D 

Μέση B C1 C1 C2 C2 D E1 

Κατώτερη C1 D D E1 E1 E1 E3 

Κατώτατη D D D E3 E2 E2 E3 

   

Για το μικρό ποσοστό των λοιπών μη εργαζομένων κυρίων εισοδηματιών, 

(κατηγορίες ε17, ε13, ε10), δίδεται ο ακόλουθος εναλλακτικός πίνακας 

υπολογισμού της κοινωνικο-οικονομικής τάξης όπου η κατηγορία 

επαγγέλματος έχει αντικατασταθεί από το πλήθος επιλεγμένων αγαθών του 

νοικοκυριού.  

 

 7+ αγαθά 5-6 αγαθά 4 αγαθά 3 αγαθά 2 αγαθά 0-1 αγαθ. 

Ανώτατη A A B C1 C1 D 

Ανώτερη A B B C2 C2 D 

Μέση B C1 C1 E1 E1 E2 

Κατώτερη C1 C2 C2 E1 E2 E3 

Κατώτατη D D D E2 E3 E3 
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Τα επιλεγμένα αγαθά του νοικοκυριού τα οποία περιλαμβάνονται στον 

καθορισμό της οικονομικής τάξης είναι τα εξής: 

 

 SMART TV 1                                                                    1             1 

 Αριθμός αυτοκινήτων    1                                                  1 

 Αριθμός αυτοκινήτων    2                                                  2 

 Αριθμός αυτοκινήτων    3                                                  3             4           

 Αυτοκίνητο >= 2000cc                                                      2 

 Εξοχικό ή δεύτερη κατοικία                                              1    

 Smartphone                                                                    1 

 Κινητό με συμβολαιο                                                        1              9 

 Internet ( ADSL)                                                               1 

 Internet ( VDSL)                                                               2 

 COSMOTE TV                                                                  2 

 NOVA                                                                              2 

 VODAFONE TV                                                                2 

 WIND TV                                                                          2 

 Netflix                                                                              1 

Amazon                                                                            1 

 Εχετε κανει Ταξίδι στο Εξωτερικό για αναψυχή  

το τελευταίο χρονο                                                             2 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής/ Tablet LAPTOP                       1           


