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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗ: 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

H μελέτη των συνθήκων και των όρων άσκησης 

του εκπαιδευτικού έργου έχει αποτελέσει ση-

μαντικό πεδίο διερεύνησης τόσο στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και στο πλαίσιο 

των επιστημών της εκπαίδευσης ευρύτερα. Εί-

ναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, το ιδιαίτερο εν-

διαφέρον που αποδίδει η ίδια η πολιτεία για 

το έργο των εκπαιδευτικών αφού σε αυτούς 

βασίζεται κατά κανόνα η ευδοκίμηση αλλά και 

η αποτελεσματική εφαρμογή της εκάστοτε  με-

ταρρύθμισης. Χωρίς αμφιβολία η διαπίστωση 

αυτή εδράζεται στη δομική συσχέτιση της εκ-

παίδευσης με την πολιτική εξουσία αφού οι 

εκπαιδευτικοί θεσμοί συνδέονται άρρηκτα με 

τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και την κυ-

ρίαρχη ιδεολογική συγκρότηση της πολιτικής 

εξουσίας. 

Η μελέτη μπορεί να αποτελέσει μια γόνιμη και 

στέρεα αφετηρία συγκρίσεων καθώς υλο-

ποιείται στην κορύφωση της πρόσφατης δημο-

σιονομικής κρίσης, η οποία επέφερε σημα-

ντικά προβλήματα όχι μόνο στην εκπαίδευση 

αλλά συνολικά στους φορείς και στις λειτουρ-

γίες του κοινωνικού κράτους με συνέπεια την 

απορρύθμιση και την σταδιακή υποχώρηση 

κοινωνικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων. 

Σκοπός της ερευνητικής  μελέτης, υπήρξε η ε-

πιστημονική αποτύπωση των στάσεων και α-

ντιλήψεων των ίδιων των εκπαιδευτικών για 

τις συνθήκες εργασίας τους. Το ενδιαφέρον 

των ερευνητών επικεντρώθηκε στο πώς οι ί-

διοι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν την καθημερι-

νότητά τους στο σχολείο που υπηρετούν. Ειδι-

κότερα, οι μελετητές θεώρησαν την παράμε-

τρο αυτή σημαντική αφού η ποιότητα και η α-

ποτελεσματικότητα, - όροι που τα τελευταία 

χρόνια απαντώνται όλο και περισσότερο στα 

κείμενα διεθνών οργανισμών-, συναρτώνται 

πρωτίστως με την ικανοποίηση που νιώθει ο ί-

διος ο εκπαιδευτικός, ο πρωταγωνιστής της 

σχολικής ζωής, από το επάγγελμά και τους ό-

ρους άσκησής του. Αναμφίβολα λοιπόν, η 

διερεύνηση των συνθηκών αλλά και των όρων 

άσκησης του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε 

βαθμίδα της ελληνικής εκπαίδευσης έχει την 

αφετηρία της στα θεμέλια της ύπαρξης αλλά 

και λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστή-

ματος που αποτελεί και το κοινό μας εμπειρικό 

αλλά ταυτόχρονα βιωματικό μας πεδίο. 

Η έρευνα αναδεικνύει ένα μεγάλο εύρος προ-

βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτι-

κοί  και στις τρεις βαθμίδες της ελληνικής δη-

μόσιας εκπαίδευσης, τα οποία σχετίζονται 

τόσο με τον ατομικό όσο και με το δημόσιο βίο 

τους. Πρόκειται για προβλήματα που είναι πα-

ρόντα στην καθημερινή εκπαιδευτική και κοι-

νωνική πραγματικότητα και τα οποία μπόρε-

σαν να  ταξινομηθούν, να περιγραφούν και να 

αναδειχθούν μέσα από την έρευνα με μεγαλύ-

τερη ακρίβεια και με μεγαλύτερη «πειστικό-

τητα» για το κοινωνικό σώμα.  

Συνοψίζοντας τα βασικά ευρήματα της παρού-
σας έρευνας, μεταξύ άλλων, σημειώνουμε τα 
ακόλουθα σε μια προσπάθεια να αποδώσουμε 
κωδικοποιημένα τα κύρια συμπεράσματα από 
τη εν λόγω έρευνα. Ειδικότερα: 

• Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία  
τους (70%) δήλωσαν μη ικανοποιημέ-
νοι από τις αποδοχές τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία  
τους (94,8%) δήλωσαν μη ικανοποιη-
μένοι από το συνταξιοδοτικό καθε-
στώς τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία  
τους (75,2%) δήλωσαν μη ικανοποιη-
μένοι από το σύστημα ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης. 

• Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία  
τους (86,6%) δήλωσαν ικανοποιημέ-
νοι από τον αριθμό ημερών εργασίας 
ετησίως. 

• Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία  
τους (79,9%) θεωρούν ότι οι μορφές 
ελαστικής απασχόλησης επηρεάζουν 
αρνητικά το εκπαιδευτικό έργο. 

 
Ως προς το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξου-
θένωσης: 

• Στην κλίμακα Συναισθηματικής Εξά-
ντλησης παρουσιάζεται μέτριο επί-
πεδο.  

http://www.kpolykentro.gr/
mailto:info@kpolykentro.gr
https://www.facebook.com/kpolykentro
https://twitter.com/KPolykentro
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• Στην κλίμακα Αποπροσωποίησης πα-
ρουσιάζεται χαμηλό επίπεδο.  

• Στην κλίμακα Προσωπικής Επίτευξης 
παρουσιάζεται μέτριο επίπεδο. 

 

Ως προς τις Πηγές του Επαγγελματικού Άγ-

χους των Εκπαιδευτικών: 

Θέματα σχετικά με τη μάθηση και τη συμπε-

ριφορά των μαθητών και των φοιτητών: Στην 

πρώτη υποκλίμακα που αφορά σε  θέματα 

σχετικά με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των 

φοιτητών-μαθητών, οι περιγραφόμενοι παρά-

γοντες (ανυπακοή, αυθάδεια, τμήματα με με-

γάλο αριθμό μαθητών, πειθαρχικά προβλή-

ματα κ.α.) έχουν έναν μέσο όρο  μεταξύ των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης τάξεως του 3,43/5, κα-

ταδεικνύοντας τους συγκεκριμένους παράγο-

ντες ως σημαντικές πηγές επαγγελματικού άγ-

χους σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου η συγκε-

κριμένη υποκλίμακα έχει Μ.Ο. 2,72/5 και τα 

συγκεκριμένα ζητήματα φαίνεται να μην επη-

ρεάζουν σε ιδιαιτέρως αρνητικά την επαγγελ-

ματική τους καθημερινότητα. 

Θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό οργανι-

σμό: Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στις δηλώσεις της δεύτερης  υποκλίμακας 

(Προβλήματα υποδομής, Έλλειψη ή ανεπάρ-

κεια υλικών μέσων διδασκαλίας, μεγάλος φόρ-

τος εργασίας κ.α.) ο μέσος όρος των απαντή-

σεων της συγκεκριμένης υποκλίμακας για το 

σύνολο του ερωτηματολογίου είναι 3,50/5 α-

ντίστοιχός με αυτόν των πανεπιστημιακών που 

υπολογίστηκε στο 3,45/5, γεγονός που κατα-

δεικνύει ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών ό-

λων των βαθμίδων θεωρεί τους συγκεκριμέ-

νους παράγοντες ως σημαντικές πηγές επαγ-

γελματικού άγχους.   

Θέματα που αφορούν σχέσεις, φόρτο εργα-

σίας και πιέσεις χρόνου: Αναφορικά με την 

τρίτη υποκλίμακα και το κύρος του εκπαιδευ-

τικού επαγγέλματος στην κοινωνία είναι εμ-

φανές ότι οι πανεπιστημιακοί θεωρούν τους 

παράγοντες της συγκεκριμένης υποκλίμακας 

(έλλειψη αυτονομίας εκπαιδευτικών, έλλειψη 

προοπτικών καριέρας, χαμηλή κοινωνική ανα-

γνώριση κ.α.) όχι ιδιαίτερα σημαντικές πηγές 

επαγγελματικού άγχους (3,10/5), σε αντίθεση 

με τους εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθ-

μίδων όπου και ο μέσος όρος των εν λόγω α-

παντήσεων υπολογίστηκε στο 3,51/5. Όσον α-

φορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης στις δηλώσεις για το πόσο μεγάλή πηγή 

συναισθηματικής έντασης αποτελούν παράγο-

ντες όπως ο ανεπαρκής μισθός, οι συγκρού-

σεις με συναδέρφους κ.α. διακρίνουμε ότι ο 

μέσος όρος των απαντήσεων της συγκεκριμέ-

νης υποκλίμακας για το σύνολο του ερωτημα-

τολογίου είναι 2,99/5, εμφανώς από τον μέσο 

όρο των απαντήσεων των πανεπιστημιακών 

που υπολογίστηκε στο 3,21/5. Αναφορικά με 

την τέταρτη υποκατηγορία και το κύρος του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην κοινωνία 

είναι εμφανές ότι οι πανεπιστημιακοί θεω-

ρούν τους παράγοντες της συγκεκριμένης υπο-

κλίμακας (έλλειψη αυτονομίας εκπαιδευτι-

κών, έλλειψη προοπτικών καριέρας, χαμηλή 

κοινωνική αναγνώριση κ.α.) όχι ιδιαίτερα ση-

μαντικές πηγές επαγγελματικού άγχους 

(3,10/5), σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς 

των δύο πρώτων βαθμίδων όπου και ο μέσος 

όρος των εν λόγω απαντήσεων υπολογίστηκε 

στο 3,51/5.  

Όσον αφορά στη Κλίμακα Γ: Όροι και συνθή-
κες λειτουργίας του εκπαιδευτικού επαγγέλ-
ματος  (Συνταξιοδοτικό & Περίθαλψη) παρα-
τηρούμε ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών του 
δείγματος εκφράζει τη θέση ότι το συνταξιοδο-
τικό σύστημα και η ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη δεν είναι ικανοποιητικά (τιμές μικρότε-
ρες του Μ.Ο.= 2,25).  

• Οι νεαρότεροι ηλιακά εκπαιδευτικοί 
εμφανίζονται περισσότερο ικανοποι-
ημένοι από τους μεγαλύτερους σε η-
λικία συναδέλφους τους. 

• Όσοι εργάζονται σε αστικά κέντρα εμ-
φανίζονται περισσότεροι ικανοποιη-
μένοι από τους υπόλοιπους συναδέλ-
φους τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν εισό-
δημα μεταξύ 2001 και 3000 ευρώ εμ-
φανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι 

http://www.kpolykentro.gr/
mailto:info@kpolykentro.gr
https://www.facebook.com/kpolykentro
https://twitter.com/KPolykentro
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τόσο από αυτούς που δήλωσαν πε-
ρισσότερα από 3000 ευρώ μηνιαίο ει-
σόδημα, αλλά και από όσους δήλω-
σαν εισόδημα μεταξύ 1201 και 2000 
ευρώ. 

• Οι απόφοιτοί Παιδαγωγικών Ακαδη-
μιών παρουσιάζουν υψηλότερο 
βαθμό ικανοποίησης τόσο από τους 
πτυχιούχους πανεπιστημίων, τους α-
πόφοιτους Διδασκαλείου και από ό-
σους κατέχουν μεταπτυχιακό δί-
πλωμα ειδίκευσης, ενώ οι κάτοχοι δι-
δακτορικού τίτλου εμφανίζουν υψη-
λότερη ικανοποίηση τόσο από τους 
πτυχιούχους Διδασκαλείων, όσο και 
από τους κατόχους Μεταπτυχιακών 
Διπλωμάτων Ειδίκευσης. 

 
Ο έλεγχος για την Κλίμακα Δ: Η εικόνα του εκ-
παιδευτικού επαγγέλματος στον κοινωνικό ι-
στό έδειξε και πάλι ότι οι εκπαιδευτικοί και 
των τριών βαθμίδων δεν είναι ικανοποιημένοι 
(τιμές μικρότερες του Μ.Ο.= 2,5). Γενικά, οι εκ-
παιδευτικοί και των τριών βαθμίδων θεωρούν 
ότι η εικόνα που έχει το επάγγελμά τους στην 
κοινωνία δεν είναι ικανοποιητική, πλησιάζο-
ντας στο καθόλου ικανοποιητική, ενώ όσο χα-
μηλότερη η βαθμίδα εκπαίδευσης τόσο μικρό-
τερο το επίπεδο ικανοποίησης από την εικόνα 
του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. (Τριτοβάθ-
μια: 2,48, Δευτεροβάθμια: 1,77, Πρωτοβάθ-
μια: 1,56. Επίσης, από την περαιτέρω ανάλυση 
εντοπίστηκαν επιγραμματικά οι εξής διαφορο-
ποιήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφο-
ρικά με την ικανοποίησή τους από την εικόνα 
του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στον κοινω-
νικό ιστό: 

• Οι νεαρότεροι ηλιακά εκπαιδευτικοί 
εμφανίζονται περισσότερο ικανοποι-
ημένοι από τους γηραιότερους συνα-
δέλφους τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα έτη 
προϋπηρεσίας εμφανίζονται περισ-
σότερο ικανοποιημένοι από τους πιο 
έμπειρους συναδέλφους τους. 

• Όσοι εργάζονται σε αστικά κέντρα εμ-
φανίζονται περισσότεροι ικανοποιη-
μένοι από τους υπόλοιπους συναδέλ-
φους τους που εργάζονται σε μητρο-
πολιτικά κέντρα, αγροτικές ή ημιαστι-
κές περιοχές. 

• Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί εμφανίζο-
νται λιγότερο ικανοποιημένοι τόσο 
από τους συμβασιούχους, όσο και 
από τους αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κούς. 

• Οι απόφοιτοί Παιδαγωγικών Ακαδη-
μιών παρουσιάζουν υψηλότερο 
βαθμό ικανοποίησης από το σύνολο 
των συναδέλφων τους. 

• Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι πα-
ρουσίασαν σαφώς υψηλότερο βαθμό 
ικανοποίησης, ως προς την εικόνα του 
εκπαιδευτικού επαγγέλματος από 
τους καθηγητές της Β/θμιας. 

 

Στην κλίμακα Ε για την εκπαιδευτική καθημε-
ρινότητα, παρουσιάζονται επίσης στατιστικά 
σημαντικές διαφορές. Οι πανεπιστημιακοί εκ-
φράζουν ένα μέτριο επίπεδο ικανοποίησης 
(Μ.Ο.= 3,2), αλλά οι τόσο οι εκπαιδευτικοί της 
Α/θμιας εκπαίδευσης, όσο και οι εκπαιδευτι-
κοί της Β/θμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν ε-
πίπεδα ικανοποίησης κάτω του μετρίου 
(Μ.Ο.= 2,9 και Μ.Ο.= 2,6 αντίστοιχα).  Επίσης, 
από την περαιτέρω ανάλυση (Post - test 
Bonferroni) εντοπίστηκαν επιγραμματικά οι ε-
ξής διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών αναφορικά με την ικανοποίησή τους από 
την εκπαιδευτική καθημερινότητα: 

• Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας μεγαλύτε-
ρης των 51 ετών δηλώνουν μεγαλύ-
τερο βαθμό ικανοποίησης σε σύ-
γκριση με τους συναδέλφους τους η-
λικίας από 41 έως 50. 

• Οι εκπαιδευτικοί με έτη προϋπηρε-
σίας από 21 έως 30 εμφανίζουν υψη-
λότερο βαθμό ικανοποίησης από 
τους συναδέλφους τους με προϋπη-
ρεσία από 11 έως 20 έτη. 

• Οι εκπαιδευτικοί με το χαμηλότερο 
μηνιαίο εισόδημα (1201 έως 2000 
ευρώ) εμφανίστηκαν πιο ικανοποιη-
μένοι από το σύνολο των συναδέλ-
φων τους με υψηλότερα εισοδήματα 

• Σε γενικές γραμμές όσο χαμηλότερο 
το μορφωτικό επίπεδο των υποκειμέ-
νων τόσο υψηλότερο το επίπεδο ικα-
νοποίησης τους. 

• Όσο χαμηλότερη η βαθμίδα εκπαί-
δευσης που υπηρετούν τόσο υψηλό-
τερο το επίπεδο ικανοποίησης. 

http://www.kpolykentro.gr/
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Στην Κλίμακα ΣΤ: Επίπεδο ικανοποίησης από 
την υλικοτεχνική υποδομή, ο βαθμός ικανο-
ποίησης των εκπαιδευτικών και των τριών 
βαθμίδων κυμαίνεται σε μέτριο επίπεδο από 
Μ.Ο.= 2,8 έως Μ.Ο.= 3,01, με στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές να παρατηρούνται κυρίως με-
ταξύ των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και της 
Β/θμιας εκπαίδευσης. Η περαιτέρω ανάλυση 
εντοπίστηκαν επιγραμματικά οι εξής διαφορο-
ποιήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφο-
ρικά με την ικανοποίηση τους από τις υλικοτε-
χνικές υποδομές: 

• Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί 
με περισσότερα χρόνια προϋπηρε-
σίας (άνω των 30 ετών) εμφανίστηκαν 
περισσότερο ικανοποιημένοι από 
τους νεότερους συναδέλφους τους 
(με λιγότερα από 20 έτη προϋπηρε-
σίας). 

• Οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν εισό-
δημα υψηλότερο από 3.000 ευρώ εμ-
φανίστηκαν περισσότερο ικανοποιη-
μένοι από όλους τους υπόλοιπους συ-
ναδέλφους τους. 

• Όσο χαμηλότερη η βαθμίδα εκπαί-
δευσης που υπηρετούν οι εκπαιδευ-
τικοί τόσο υψηλότερος ο βαθμός ικα-
νοποίησης τους από τις υλικοτεχνικές 
υποδομές. 

 

Στην Κλίμακα Ζ: Ζητήματα διοίκησης, οι τιμές 
κυμαίνονται λίγο πάνω από το μέτριο, με τους 
πανεπιστημιακούς να εκδηλώνουν τη χαμηλό-
τερη ικανοποίηση (Μ.Ο.= 3,1), αμέσως μετά 
τους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας (Μ.Ο.= 3,3) 
και τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας με Μ.Ο.= 
3,4, με στατιστικά σημαντική διαφορά να  υφί-
σταται μεταξύ της Α/θμιας και της Β/θμιας εκ-
παίδευσης. Εντοπίστηκαν επιγραμματικά οι ε-
ξής διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών αναφορικά με την ικανοποίηση τους από 
την διοίκηση: 

• Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν εισόδημα 
από 1201 έως 2.000 ευρώ εμφανίζουν 
υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης από 
το σύνολο των συναδέλφων τους. 

• Νηπιαγωγοί και δάσκαλοι εμφανί-
ζουν υψηλότερα ποσοστά ικανοποίη-
σης από τους συναδέλφους τους. 

 

Στην Κλίμακα Η: Επίπεδο ικανοποίησης ανα-
φορικά με τις σχέσεις με τους συναδέλφους, 
η ικανοποίηση που εκφράζεται είναι άνω του 
μετρίου με τους πανεπιστημιακούς να εκφρά-
ζουν το χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης 
(Μ.Ο.= 3,2), να ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 
της Β/θμιας εκπαίδευσης (Μ.Ο.= 3,5) και τέλος 
τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης 
(Μ.Ο.= 3,7), με στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές παρουσιάζονται μεταξύ και των τριών κα-
τηγοριών εκπαιδευτικών. Εν συνεχεία, εντοπί-
στηκαν επιγραμματικά οι εξής διαφοροποιή-
σεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφορικά με 
την ικανοποίηση τους από τις σχέσεις τους με 
τους συναδέλφους τους: 

• Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 31 
έως 40 ετών εμφάνισαν μεγαλύ-
τερο βαθμό ικανοποίησης από 
τους γηραιότερους συναδέλφους 
τους. 

• Σε γενικές γραμμές όσοι εκπαι-
δευτικοί δήλωσαν εισόδημα μι-
κρότερο από 2000 ευρώ εμφανί-
στηκαν περισσότερο ικανοποιη-
μένοι από τους υπόλοιπους συ-
ναδέλφους τους. 

• Οι νηπιαγωγοί παρουσιάζουν υ-
ψηλότερο βαθμό ικανοποίησης 
από τους εκπαιδευτικούς ειδικό-
τητας της Α/θμιας και από τους 
καθηγητές της Β/θμιας, ενώ οι 
δάσκαλοι με τη σειρά τους πα-
ρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό ι-
κανοποίησης από τους εκπαιδευ-
τικούς της Β/θμιας. 

 

Τέλος, στην Κλίμακα Θ: Επίπεδο ικανοποίησης 
αναφορικά με τις οικονομικές απολαβές μου, 
φαίνεται ότι και οι τρεις κατηγορίες εκπαιδευ-
τικού εκφράζουν πολύ χαμηλό επίπεδο ικανο-
ποίησης με τους πανεπιστημιακούς να εκφρά-
ζουν το χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης 
(Μ.Ο.= 1,7), να ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 
της Β/θμιας εκπαίδευσης (Μ.Ο.= 1,8) και τέλος 
τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης 
(Μ.Ο.= 1,9), με στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές παρουσιάζονται μεταξύ και των τριών κα-
τηγοριών εκπαιδευτικών. Εν συνεχεία, εντοπί-
στηκαν οι εξής διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών αναφορικά με την ικανοποίηση 
τους από τις οικονομικές τους απολαβές: 

• Όσο νεαρότεροι είναι ηλι-
κιακά οι εκπαιδευτικοί τόσο 
υψηλότερο βαθμό ικανοποί-
ησης παρουσιάζουν. 

• Σε γενικές γραμμές, όσο λι-
γότερα έτη προϋπηρεσίας έ-
χουν οι εκπαιδευτικοί τόσο 
πιο ικανοποιημένοι εμφανί-
ζονται από τις απολαβές 
τους. 

• Όσοι εκπαιδευτικοί εργάζο-
νται στα μητροπολιτικά κέ-
ντρα της χώρας (Αθήνα & 
Θεσσαλονίκη) εμφανίζουν 
μικρότερο βαθμό ικανοποίη-
σης από τις απολαβές τους 
σε σχέση με όσους συναδέλ-
φους τους εργάζονται σε α-
στικά κέντρα και ημιαστικές 
περιοχές. 

• Όσοι εκπαιδευτικοί δήλω-
σαν εισόδημα υψηλότερο 
από 3.000 ευρώ εμφανίζουν 
υψηλότερο βαθμό ικανοποί-
ησης από όλους τους συνα-
δέλφους τους. 

• Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ε-
πέδειξαν χαμηλότερο βαθμό 
ικανοποίησης σε σύγκρισή 
με τους συναδέλφους τους 
που εργάζονται είτε ως συμ-
βασιούχοι, είτε ως αναπλη-
ρωτές εκπαιδευτικοί. 

• Οι απόφοιτοί Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών παρουσιάζουν υ-
ψηλότερο βαθμό ικανοποίη-
σης από το σύνολο των συ-
ναδέλφων τους. 

• Νηπιαγωγοί και δάσκαλοι 
εμφανίζονται ως οι πλέον ι-
κανοποιημένοι από τους συ-
ναδέλφους τους. 
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