
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

 
Μετά από συνεδρία του Συμβουλίου στις 05/04/2013, έχει αποφασιστεί η αναθεώρηση 
του τρόπου υπολογισμού κοινωνικών τάξεων με τρόπο που λαμβάνει υπόψη την 
οικονομική ύφεση, την αύξηση του ποσοστού ανεργίας και την αύξηση του ποσοστού 
ατόμων που μένουν εκτός της αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι 
αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού κοινωνικών 
τάξεων έχουν ως ακολούθως. 
 

 Τα άτομα τα οποία είναι άνεργα θα καταγράφονται πλέον σε ξεχωριστές 
κατηγορίες από μόνα τους. Πριν έμπαιναν σε μια κοινή κατηγορία ‘Συνταξιούχος/ 
άνεργος/ ανήμπορος εργαστεί λόγω ασθενείας/ προσωρινά μη εργαζόμενος’ 

 Τα άνεργα άτομα θα κωδικοποιούνται πλέον σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες: 
o Άνεργος για λιγότερο από 12 μήνες 
o Άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες 

 Η κωδικοποίηση ανέργων σε κοινωνικές τάξεις θα διεξάγεται ως ακολούθως: 
o Άνεργος για λιγότερο από 12 μήνες: Κωδικοποίηση κοινωνικής τάξης με 

βάση το προηγούμενο επάγγελμα που κατείχε ο ερωτώμενος ακριβώς 
πριν 

o Άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες: Κωδικοποίηση κοινωνικής τάξης 
με βάση το προηγούμενο επάγγελμα που κατείχε ο ερωτώμενος ακριβώς 
πριν ΚΑΙ αφαίρεση μιας κοινωνικής τάξης. Δηλαδή κάποιος που με βάση 
το προηγούμενο του επάγγελμα θα κωδικοποιούταν σε Γ1, εάν είναι 
άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες τότε θα κωδικοποιηθεί ως Γ2. 

 
Ακολουθεί ο αναθεωρημένος πίνακας υπολογισμού κοινωνικών τάξεων 
 
 

 Μορφωτικό επίπεδο ατόμου με κύριο εισόδημα στο νοικοκυριό 

Επάγγελμα ατόμου με κύριο εισόδημα στο νοικοκυριό 
Πανεπιστήμιο 

(μεταπτυχιακό) 
Πανεπιστήμιο 

(πτυχίο) 
Κολέγιο 

(δίπλωμα) 
Λύκειο Γυμνάσιο Δημοτικό 

1. Επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης (αποκλειστικός ή μέτοχος) εταιρείας Α-Β Α-Β Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 

2. Αυτοεργοδοτούμενος Επαγγελματίας (δικηγόρος, γιατρός, λογιστής, 
αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος, φαρμακοποιός..)  

Α-Β Α-Β Α-Β Γ1 Γ1 - 

3. Eργοδοτούμενος Επαγγελματίας (δικηγόρος, γιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, Α-Β Α-Β Γ1 Γ1 Γ1 - 



πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος, φαρμακοποιός..) 

4. Γενική διεύθυνση, διευθυντής ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι, Γενικοί διευθυντές, άλλα διευθυντικά στελέχη)  

Α-Β Α-Β Α-Β Γ1 Γ1 Γ2 

5. Μέση διεύθυνση (Τμηματάρχες, δάσκαλοι/ καθηγητές..)  Α-Β Α-Β Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 

6. Ιδιοκτήτης καταστήματος, βιοτέχνης, άλλος αυτοεργοδοτούμενος  Α-Β Γ1 Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 

7. Υπάλληλος ασχολούμενοι κυρίως με γραφειακή εργασία  Α-Β Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 Δ-Ε 

8. Υπάλληλος, μη ασχολούμενος με γραφειακή εργασία, αλλά που ταξιδεύει 
(πωλητές/ πλασιέ, οδηγοί,..) 

Γ1 Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 Δ-Ε 

9. Υπάλληλος, μη ασχολούμενος με γραφειακή εργασία, αλλά σε υπηρεσίες 
(νοσοκομεία, εστιατόρια, αστυνομικοί, πυροσβέστες..) 

Γ1 Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 Δ-Ε 

10.  Εργοδοτούμενος επιστάτης /τεχνικός (μηχανικος, ηλεκτρολόγος, 
υδραυλικ΄ός..)/ ειδικευμένος εργάτης 

Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 Γ2 Δ-Ε 

11. Ανειδίκευτος εργάτης, άτομο ασχολούμενο με χειρωνακτική εργασία, οικιακός 
βοηθός 

Γ2 Γ2 Γ2 Δ-Ε Δ-Ε Δ-Ε 

12. Γεωργοκτηνοτρόφος/ Ψαράς  Γ1 Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 Δ-Ε 

13. Νοικοκυρά (αρχηγός οικογένειας) Γ1 Γ1 Γ1 Γ2 Γ2 Δ-Ε 

14. Συνταξιούχος/ ανήμπορος εργαστεί λόγω ασθενείας/ προσωρινά μη 
εργαζόμενος 

Καθορίζεται από προηγούμενο επάγγελμα 

15. Άνεργος για λιγότερο από 12 μήνες Καθορίζεται από προηγούμενο επάγγελμα 

16. Άνεργος για περισσότερο από 12 μήνες Καθορίζεται από προηγούμενο επάγγελμα – 1 κοινωνική τάξη 

 


