
 
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» 

 

 

Ζ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

ΠΡΔΜΔΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ππνβιεζείζα ζην Τκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο σο 

κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηα Οηθνλνκηθά ηεο 

Δθπαίδεπζεο 

Πεηξαηάο, Ηνύιηνο 2019 



 
 

  



 
 

UNIVERSITY OF PIRAEUS 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

 

 

 

MASTER PROGRAM 

ECONOMICS OF EDUCATION 

 

 

THE JOB SATISFACTION OF PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS IN GREECE 

 

 

By 

PREMETIS IOANNIS 

 

Master Thesis submitted to the Department of Economics of the University of Piraeus in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Arts in Economics of Education  

Piraeus, Greece, July 2019 



 
 

  



 
 

Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. Διεπζεξίνπ, γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε 

θαη ηε ζσζηή θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο 

θαζψο θαη ηνπο θίινπο Παλαγηψηε θαη Λάκπε γηα ηε ζηήξημή ηνπο θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά 

ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ κνπ. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



vii 
 

Ζ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

εκαληηθνί Όξνη: Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε, Γεκφζην θη Ιδησηηθφ Σρνιείν, Μφληκνη θαη 

Σπκβαζηνχρνη Δθπαηδεπηηθνί, Φξφληα Υπεξεζίαο, Πεξηνρή Υπεξέηεζεο 

 

 

Περύληψη 

 

Τν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη πνιπδάπαλν θη απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεγή αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηα επίπεδα ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (ΔΙ) πνπ αληινχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαζψο απνηεινχλ ηνλ θηλεηήξην 

κνριφ ηεο εθπαίδεπζεο θάζε ρψξαο. Σηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ, ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ησλ ρξφλσλ 

ππεξεζίαο θαη ηεο πεξηνρήο ππεξέηεζεο ζηα επίπεδα ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

εξσηεκαηνιφγην ψζηε λα κεηξεζεί ε ΔΙ ηνπ δείγκαηνο θη ε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

έγηλε ζε ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ΔΙ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο 

θαη ηεο πεξηνρήο ππεξέηεζήο ηνπο ελψ ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ θη ε ζρέζε εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ ΔΙ ηνπο. 
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Abstract 

 

The largest source of human capital in the educational system is the School staff, and thus the 

costliest. It is important to identify the level of Job Satisfaction (JS) that teacher and the rest 

of the personnel experience. The purpose of this thesis is to examine and determine how the 

type of school, working relation, years of service and area of service affect the JS of teachers 

in Greece. We used a questionnaire to collect data, which was distributed throughout Greece. 

According to the results, teacher’s JS is affected by the years of service and the area of 

service, while factors like the type of school and working relation do not have significant 

effect. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΙ Ω ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

1.1 Ειςαγωγό 

 

Τν ζέκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην Κεθάιαην απηφ είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ εξγαζία. Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (ΔΙ) είλαη έλα απφ ηα 

ζέκαηα νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ αλαιπζεί πην πνιχ θη έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Arnold et al., 1998). 

    Δηδηθφηεξα, ζην Κεθάιαην απηφ ζα επηθεληξσζνχκε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ΔΙ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ παξακνλή ηνπο 

ζην επάγγεικα. Τν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο θαζψο ζε κηθξν-επίπεδν απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ελφο 

πεηπρεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζε καθξν-επίπεδν κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζην 

λα απνηειέζεη ε εθπαίδεπζε ην φρεκα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κε θπζηθφ 

επαθφινπζν ηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο κειινληηθά. 

    Σηηο ελφηεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ πνπ αθνινπζνχλ ζα δνχκε γηαηί ε ΔΙ είλαη ζεκαληηθή ζηελ 

αηδέληα ελφο ππαιιήινπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ν ηξφπνο ζπζρέηηζεο ηεο 

ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ παξακνλή ηνπο ζην επάγγεικα θαζψο θαη ηα επξήκαηα 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζηε δηεζλή θη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 
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1.2 ημαςύα τησ ΕΙ για κϊθε εργαζόμενο-εκπαιδευτικό 

 

Η ΔΙ είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ αλαιπζεί πην πνιχ θη 

έρεη παξαηεξεζεί φηη απμάλεηαη, φηαλ απμάλεηαη ην πξεζηίδ ηεο δνπιεηάο. Απνηειεί 

πνιπδηάζηαην ζέκα θαζψο πεξηιακβάλεη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πξνζφληα δνπιεηάο, 

κηζζφο, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο, επαγγεικαηηθή αλέιημε θη επνπηεία απφ 

πξντζηακέλνπο) θαη κεξηθνχο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη νη αηνκηθέο πξνζδνθίεο θη 

επηζπκίεο απφ ηελ εξγαζία (Mitchell and Larson, 1987). Η ΔΙ ζρεηίδεηαη κε ηελ σθέιεηα πνπ 

απνθνκίδεη θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία θη ε ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλεηαη δνπιεχνληαο κε 

ζπλαδέιθνπο θη νινθιεξψλνληαο ηε δνπιεηά. Τα άηνκα πξνζδνθνχλ λα έρνπλ πςειά επίπεδα 

ΔΙ θαζψο ηα 2/3 ηεο δσήο ηνπο ηα μνδεχνπλ ζηελ εξγαζία. Άιισζηε ε ΔΙ νξίδεηαη σο ην 

κέγεζνο πνπ θάπνηνο είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηελ επηινγή επαγγέικαηνο πνπ έρεη θάλεη (Lo 

and Ramayah, 2011) θη ηδηαίηεξα ν Chen (2008) ηελ πεξηγξάθεη σο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηάζεσλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηε δνπιεηά 

ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, φηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ εξγαζία ηνπ, ην γεγνλφο απηφ 

επηδξά ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ησλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά, 

ζπκβάιινληαο ελ γέλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε (Shann, 1998, Adams, 2010).  

    Δλ θαηαθιείδη, ν ππάιιεινο πνπ αηζζάλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δνπιεηά ηνπ, 

απνιακβάλεη ηε δσή, επηδεηθλχεη πην ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, βξίζθεηαη ζε πγηή ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε θαη κπνξεί λα πεηπραίλεη νινέλα θαη  πεξηζζφηεξν ζηελ εξγαζηαθή θαη 

πξνζσπηθή ηνπ δσή (Robbins, 1996). Έηζη, ε ΔΙ επηδξά ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλεηαη 

θάπνηνο  γηα ηε δσή, θάηη πνπ νξίδεηαη σο βαζηθφο ζθνπφο δσήο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο. 

1.3 Αλληλεπύδραςη τησ ΕΙ με την παραμονό των Ελλόνων 

εκπαιδευτικών πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτο επϊγγελμϊ τουσ 

 

Η Διιάδα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία βηψλεη κηα κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία είλαη 

πνιπεπίπεδε θαη πνιπδηάζηαηε, αγγίδνληαο αθφκε θαη ηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Υπφ ηηο δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο είλαη ε 
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πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θη ε δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ λεπηαγσγψλ, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε ηα επξήκαηα ηεο Ακεξηθάληθεο 

Οκνζπνλδίαο Γαζθάισλ φηη έλα 20% κε 30% απηψλ εγθαηαιείπεη ην επάγγεικα ζηα πξψηα 5 

ρξφληα ππεξεζίαο (American Federation of Teachers, 2001, Darling-Hammond, 2003). Γηα λα 

είλαη ζηειερσκέλεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο κε πςειήο πνηφηεηαο πξνζσπηθφ θαη γηα λα είλαη 

εθηθηή ε δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαιφ είλαη λα γλσξίδνπκε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ΔΙ ησλ δαζθάισλ θαη ηελ παξακνλή απηψλ ζην 

επάγγεικα. 

    Τν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κνινλφηη ε ΔΙ έρεη 

βαξχλνπζα ζεκαζία γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο. Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεξα, έρεη 

απνηειέζεη πεδίν εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζην εμσηεξηθφ θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν εμεγείηαη θη ε 

ζρεηηθά κεγάιε βηβιηνγξαθία (Klassen and Chiu, 2010, Al Nuaimi et al., 2014, Chaplain, 

1995, Demirel, 2013, Wang et al., 2015, Van Maele and Van Houtte, 2012, Aydin et al., 

2012). Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ ζηελ Διιάδα (Alexopoulos, 1992, 

Kantas, 1992, Koustelios, 2001, Saiti, 2007, Saiti and Fasoulis, 2012, Tarasiadou and 

Platsidou, 2009) έδεημαλ φηη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ην θχιν ησλ δαζθάισλ θαη 

λεπηαγσγψλ, ε ειηθία ηνπο θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΙ ησλ πξψησλ. Τν 

θχιν ζπρλά πεξηιακβάλεηαη σο έλα αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο κειέηεο ηεο ΔΙ, ρσξίο φκσο 

πεηζηηθά επξήκαηα λα έρνπλ βξεζεί θαη λα θαηαδεηθλχνπλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 2 

θχισλ (Brief and Aldag, 1975, Fields and Blum, 1997, Hulin and Smith, 1964, Klecker and 

Loadman, 1999, Mueller and Wallace, 1996, Oshagbemi, 1997, 1999, 2000 Phelan, 1994, 

Rosin and Korabik, 1995, Tang and Talpede, 1999, Tuntufye, 1997). Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη απφςεηο δηίζηαληαη· νη Ma and MacMillan (1999) βξήθαλ φηη νη πην 

κεγάινη ειηθηαθά δάζθαινη αληινχλ ιηγφηεξε επραξίζηεζε απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν 

ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ελψ νη Singh and Singh (1980) δηαπίζησζαλ 

φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ΔΙ 

είηε έρεη ζρήκα U είηε δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζρέζε. Σρεηηθά κε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο, νη Zembylas and Papanastasiou (2003) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν 

απμάλνληαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηφζν απμάλεηαη ε ΔΙ ησλ δαζθάισλ ζηελ Κχπξν· απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη αθελφο απμάλεηαη ν κηζζφο ηνπο θη αθεηέξνπ νη δάζθαινη βειηηψλνπλ ηηο 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο –ιφγσ εκπεηξίαο- θη έηζη απμάλνπλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνπ 

αληινχλ. 
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    Δπίζεο, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (νξγαλσζηαθφο πνιηηηζκφο, ζπκπεξηθνξά καζεηψλ, 

θφξηνο εξγαζίαο θ.α.) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ παξακνλή ησλ δαζθάισλ ζην επάγγεικα, 

ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε δηδαζθαιία, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θη ελ γέλεη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ αηζζάλνληαη (Crossman and Harris, 

2006, Chaplain, 1995). Τν άγρνο ησλ δαζθάισλ κε ην επάγγεικά ηνπο απνηειεί έλα ζέκα πνπ 

έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο κειεηεηέο (Kyriacou, 1980, Borg, 1990), θαζψο νη δάζθαινη 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ καζεηψλ, θάηη ην νπνίν έρεη 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ΔΙ ηνπο (Kyriacou and Sutcliffe, 1979). Σε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν, 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθν-γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura (1977) απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο αλζξψπηλεο θηλεηνπνίεζεο. Δθπαηδεπηηθνί κε πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν, είλαη πην αηζηφδνμνη, επηδεηνχλ 

πξνθιήζεηο (Bandura, 1977, 1993), ξπζκίδνπλ ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε θαη δίλνπλ θίλεηξα 

ζηνπο καζεηέο γηα κάζεζε (Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy, 2001). Σπλεπψο, νη 

αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα νδεγνχλ ζε 

αχμεζε ηεο ΔΙ (Klassen and Chiu, 2010). 

1.4 Ανακεφαλαύωςη 

 

Σε ηειηθή αλάιπζε, ε ΔΙ είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν (Ashton and Webb, 1986). Δπεηδή ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη πνιπδάπαλν θη απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεγή αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ηφζν ζηελ ΔΙ φζν θαη ζηελ εξγαζηαθή απνγνήηεπζε (ΔΑ) απηνχ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

Η ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

  

 

2.1 Ειςαγωγό 

 

Σην Κεθάιαην απηφ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα κάζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δνκήο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξφπν δηαβάζκηζεο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζα παξαζέζνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, γηα ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019.  

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γλσξίζνπκε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

θαη ζα έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2018-2019. 

2.2 Σο πλαύςιο του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ ςτην Ελλϊδα 

 

Η Διιάδα απνηειεί ρψξα ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, βξίζθεηαη ζην λνηηφηεξν άθξν ηεο 

Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 έρεη πιεζπζκφ 10,8 

εθαηνκκχξηα (ΔΛΣΤΑΤ, 2011). Η ρψξα ρσξίδεηαη ζε 13 πεξηθέξεηεο, 9 εθ ησλ νπνίσλ 

απνηεινχλ ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θη νη ππφινηπεο 4 απνηεινχλ ηε λεζησηηθή ρψξα. Λφγσ 

ηνπ γεσγξαθηθνχ ηεο αλάγιπθνπ ππάξρεη αληζνθαηαλνκή ησλ εγγεγξακκέλσλ λεπίσλ-

καζεηψλ ζηα λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία (δεκφζηα θη ηδησηηθά) αληίζηνηρα αλά 

πεξηθέξεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα Γηαγξάκκαηα 2.1 θαη 2.2. Παξαηεξψληαο ηα ελ ιφγσ 

δηαγξάκκαηα δηαπηζηψλνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα λήπηα θαη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θνηηνχλ 
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ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ελψ νη πεξηθέξεηεο κε ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ εγγεγξακέλσλ λεπίσλ θαη καζεηψλ είλαη εθείλεο ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο 

(Βφξεην Αηγαίν, Νφηην Αηγαίν, Ιφληνη Νήζνη) θαη ηνπ βνξεηνδπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο ( Ήπεηξνο θαη Γπηηθή Μαθεδνλία). 

 

Πεγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED11/2016 

Γηάγξακκα 2.1 

Δγγεγξακκέλα λήπηα αλά πεξηθέξεηα, 2016-2017 

 

Πεγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED11/2016 

Γηάγξακκα 2.2 

Δγγεγξακκέλνη καζεηέο δεκνηηθνύ αλά πεξηθέξεηα, 2016-2017 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED11/2016
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED11/2016
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 Τν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ ζπγθεληξσηηζκφ θαη 

θξαηηθφ έιεγρν, δηέπεηαη απφ λνκνζεζία θαζψο θαη λνκνζεηηθέο πξάμεηο (δηαηάγκαηα, 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο). Σε θεληξηθφ επίπεδν, ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (ΥΠ.Π.Δ.Θ.) έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζ’ 

φινπο ηνπο ηνκείο, ππεξεζίεο θαη βαζκίδεο. Λακβάλεη ηηο νπζηαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη ξπζκίδεη δηάθνξα δεηήκαηα φπσο ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηνλ δηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Σ’ επίπεδν πεξηθέξεηαο, νη Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο επνπηεχνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, νη Γηεπζχλζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επνπηεχνπλ 

φια ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο θξνληίδνπλ γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Όζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

ρψξαο είλαη απφθνηηνη ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

επάγγεικα ηνπ ζρνιηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα ππήξμε, θη εμαθνινπζεί λα 

είλαη ζε θάπνην βαζκφ, πξνηηκψκελν απφ ηα άηνκα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ειιεληθή 

δεκφζηα εθπαίδεπζε πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζέζεσλ εξγαζίαο (Liagouras et 

al., 2003, Psacharopoulos and Papakonstantinou, 2005, Saiti and Prokopiadou, 2008) θαζψο 

ζχκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ ζεζκηθφ λφκν, ε απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κνληκφηεηα (Ν 3528/2007) ελψ ε απφιπζε είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. 

 Η ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είλαη δεθάρξνλε, εθηείλεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ 

5 εηψλ σο ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ θαη πεξηιακβάλεη: 1 ρξφλν θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν 

(πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε), 6 ρξφληα θνίηεζεο ζην δεκνηηθφ θαη 3 ρξφληα θνίηεζεο ζην 

γπκλάζην.
1
 Σηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηα παηδηά δηδάζθνληαη ηα ίδηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβψο ηα ίδηα βηβιία. Τν λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ 

απνηεινχλ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ελψ ην γπκλάζην απνηειεί κέξνο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σην Γηάγξακκα 2.3 θαίλεηαη φηη ην παηδί κεηά ην γπκλάζην 

κπνξεί λα ζπλερίζεη είηε ζην Γεληθφ Λχθεην, Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, Δπαγγεικαηηθή Σρνιή 

θ.α. (δηάξθεηαο 3 εηψλ) είηε ζην Δζπεξηλφ Λχθεην (δηάξθεηαο 4 εηψλ), νινθιεξψλνληαο θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έπεηηα, φπνηνο επηζπκεί κπνξεί λα ζπλερίζεη 

                                                           
1
 Απφ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2018 θαη ζε βάζνο ηξηεηίαο, ε πξνζρνιηθή αγσγή ζα είλαη δηάξθεηαο 2 ρξφλσλ θαη ζα 

είλαη ππνρξεσηηθή (αληηθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ εδάθηνπ ηεο παξάγξαθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.1566/1985). 

Άξα ηα πξνλήπηα ζα μεθηλνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ. 
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ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θνηηψληαο ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.) ή 

Αλψηαηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Τ.Δ.Ι.) κε δηάξθεηα ζπνπδψλ 4-6 ρξφληα 

(αλάινγα κε ηε ζρνιή). Σηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (λεπηαγσγεία-δεκνηηθά) θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γπκλάζηα-ιχθεηα), 

φκσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 (παξάγξαθνη 5, 6 θαη θπξίσο 8) ηνπ Διιεληθνχ Σπληάγκαηνο 

ε ηδησηηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ επηηξέπεηαη. Υπάξρνπλ βέβαηα θάπνηα εξγαζηήξηα 

ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, ηα νπνία επηθπξψλνληαη θη επηβιέπνληαη απφ Παλεπηζηήκηα άιισλ 

ρσξψλ θαη κεξηθέο θνξέο είλαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο 

Ιδησηηθά Παλεπηζηήκηα. 

 

Πεγή: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_en 

Γηάγξακκα 2.3 

Ζ δνκή ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, 2018-2019 

 Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ «my school», ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018 -2019, ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 87.130.
2
 

Δηδηθφηεξα, νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ην 22,62% ηνπ ζπλφινπ (ή 19.717) ελψ νη 

γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ζ’ έλα θαηά θφξνλ γπλαηθνθξαηνχκελν επάγγεικα 

(77,38% επί ηνπ ζπλφινπ ή 67.413). Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ην 12% ηνπ ζπλφινπ είλαη 

ειηθίαο 22 -31 ρξνλψλ, ην 20,5% ηνπ ζπλφινπ είλαη ειηθίαο 32 -40 ρξνλψλ θαη ην ππφινηπν 

67,5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη απφ 41 ρξνλψλ θη 

                                                           
2
   Τν «my school» είλαη έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε ζηφρν ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_en
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άλσ. Σπλεπψο, δελ ζα πξέπεη λα καο πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ε κέζε ειηθία ησλ ελ 

ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 50 έηε. Τα πνζνζηά ησλ ειηθηαθψλ γθξνππ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη ζε ζρεηηθή αληηζηνηρία κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο απηψλ· ην 

28% ηνπ ζπλφινπ έρεη σο θαη 10 ρξφληα ππεξεζίαο, ην 35% ηνπ ζπλφινπ έρεη απφ 11 -20 

ρξφληα ππεξεζίαο θαη ην ππφινηπν 27% ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη απφ 21 ρξφληα ππεξεζίαο θη 

άλσ. Σρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ππεξέηεζεο, ην 30% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεηεί ζηνλ λνκφ 

Αηηηθήο, ην 18,6% ππεξεηεί ζηε λεζησηηθή Διιάδα θαη ην ππφινηπν 51,4% ζηελ ππφινηπε 

επεηξσηηθή Διιάδα (εθηφο λνκνχ Αηηηθήο). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

ηδησηηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηελ ελ ιφγσ ζρνιηθή ρξνληά είλαη  ζπλνιηθά 2.787 

(πεξίπνπ 3,2% επί ηνπ ζπλφινπ). Τέινο, απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη φηη 1 ζηνπο 4 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ζπκβαζηνχρνο, θαηαζηψληαο 

ζαθέο ζε φινπο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο.
3
 

2.3 Ανακεφαλαύωςη 

 

Τν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ 3 βαζκίδεο, θάζεκηά εθ ησλ νπνίσλ 

έρεη δηαθνξεηηθή δηάξθεηα θνίηεζεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 

παξαηεξήζακε δηαγξακκαηηθά ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηα 

λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο. Αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ «my 

school» γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019, δηαπηζηψζακε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη γπλαίθεο, ε κέζε 

ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 50 έηε ελψ απηφ πνπ πξνθαιεί κεγάιε εληχπσζε είλαη φηη 1 

ζηνπο 4 εθπαηδεπηηθνχο είλαη ζπκβαζηνχρνο. 

  

                                                           
3
 Σπκβαζηνχρνο είλαη ν εξγαδφκελνο κε νξηζκέλε ζχκβαζε εξγαζίαο, δηάξθεηαο ιίγσλ κελψλ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

4 ΤΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙ 

 

 

3.1 Ειςαγωγό 

 

Σην Κεθάιαην απηφ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζε 4 παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ΔΙ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Η ΔΙ κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δνπιεηάο, 

«πξνζεγγίδνληάο» ηελ είηε σο νιφηεηα είηε εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο απηήο (Tett 

and Meyer, 1993). Οη ππάιιεινη θηλεηνπνηνχληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, φηαλ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηε δνπιεηά ηνπο ελψ νη ιηγφηεξν επραξηζηεκέλνη 

ππάιιεινη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκπεξηθέξνληαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ((Bluedorn, 1982, 

Kwong et al., 2010, Ingersoll, 2001). 

  Σην Κεθάιαην απηφ ζα δηαηππψζνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν επεξεάδνπλ θάπνηνη 

παξάγνληεο ηελ ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθφηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηνπο Carpara et al. 

(2003) θαη Chen (2008), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε ΔΙ απνηειεί έλα απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν 

πνπ επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ησλ δαζθάισλ. Σχκθσλα κε ηνπο Cockburn and Haydn (2004), νη 

δάζθαινη αληινχλ ΔΙ απφ ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαη θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε 

κε ηνπο καζεηέο, απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο, απφ ηε ζπλεξγαζία κε 

ππνζηεξηθηηθνχο ζπλαδέιθνπο θαη ην γεληθφηεξν ζρνιηθφ θιίκα. 

    Σπλεπψο, έπεηηα απφ ηελ πινπνίεζε κηαο ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηελ  Διιάδα, ε παξνχζα έξεπλα ζα επηθεληξσζεί ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, εμεηάδνληαο αλ πνηθίιεη ε ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ, αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο, αλάινγα κε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πεξηνρή ππεξέηεζήο ηνπο. 
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3.2 ΕΙ και τύποσ ςχολεύου 

 

Η εθπαίδεπζε απνηεινχζε πξντφλ ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, σζηφζν ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα παξαηεξήζεθε ζηξνθή πξνο ηελ αλάπηπμε δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο· ην 

ειιεληθφ Σχληαγκα νξίδεη πσο ε παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θη έρεη 

ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ αλάπηπμε 

ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θη 

ππεχζπλνπο πνιίηεο (Άξζξν 16). Τα ηειεπηαία ρξφληα φκσο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο 

δπζθνιεχνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην λα παξέρνπλ θαη λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο ιφγσ ηνπ φηη εθαξκφδεηαη ζηελή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη  γίλεηαη αληηιεπηφ αλ παξαηεξήζεη θαλείο 

ην Γηάγξακκα 3.1 φπνπ απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα σο ηελ ηξηηνβάζκηα, κεηαμχ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.).
4
 Η 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε αξθεηέο αλαπηπγκέλεο θη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Arnove and Torres, 1999, 

Bray, 1996, Farrell and Oliveira, 1993, Lockheed and Verspoor, 1991, Tooley, 2000) θη φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ελψ έρεη ηεζεί επί ηάπεηνο θη ε ίδξπζε ηδησηηθψλ 

παλεπηζηεκίσλ. 

                                                           
4
 Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνπλ άκεζεο δαπάλεο γηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαζψο 

θαη δεκφζηεο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίεο παξέρνληαη ζε λνηθνθπξηά θαη 

θαζνδεγνχληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 
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Πεγή: https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart 

Γηάγξακκα 3.1 

 Γεκόζηεο δαπάλεο ζηελ εθπαίδεπζε σο % ηνπ ΑΔΠ κεηαμύ ρσξώλ ηεο Δ.Δ., 

2015 

Πξηλ δηαηππψζνπκε ηελ ππφζεζε ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ ΔΙ πνπ 

αληινχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ ηδησηηθφ αληίζηνηρα, θαιφ είλαη λα δψζνπκε έκθαζε ζηα θίλεηξα πνπ ηνπο νδεγνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ην επάγγεικα θαη ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε εζσηεξηθά θη εμσηεξηθά. Τα 

εζσηεξηθά θίλεηξα αλαθέξνληαη ζηελ απφιαπζε ηνπ λα δνπιεχεηο κε παηδηά (Shen, 1997), 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ ηάμε κε ηα παηδηά (Papanastasiou and 

Papanastasiou, 1998), ζπκβάιινληαο φρη κφλν ζην λα επηιέμεη έλα άηνκν ην επάγγεικα ηνπ 

δαζθάινπ θαη ηνπ λεπηαγσγνχ αιιά θαη λα παξακείλεη ζ’απηφ. Τα εμσηεξηθά θίλεηξα 

αλαθέξνληαη ζηηο απνιαβέο, ζηελ ππνζηήξημε απφ πξντζηακέλνπο, ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
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ζρεηίδνληαη κε ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ζηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ πινπνίεζε εξγαζηψλ, πέξαλ 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Thompson et al., 1997). Μπνξεί ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ζε 

πξψην ζηάδην λα θηλεηνπνηνχλ ηα άηνκα ψζηε λα γίλνπλ δάζθαινη, ηα εμσηεξηθά φκσο 

θίλεηξα είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο φζν θαη ηελ 

επηζπκία απηψλ λα παξακείλνπλ ζην επάγγεικα (Perie et al., 1997). Σχκθσλα κε έξεπλα ησλ 

Zembylas and Papanastasiou (2006) ζηελ Κχπξν -κηα ρψξα πνπ έρεη παξφκνην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κε ηελ Διιάδα- νη δάζθαινη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επέιεμαλ ην επάγγεικά ηνπο 

βαζηδφκελνη θπξίσο ζηα εζσηεξηθά ηνπο θίλεηξα ελψ νη ζπλάδειθνί ηνπο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα έθαλαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηινγή θπξίσο ιφγσ εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

Σχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θπξίσο ζηηο Η.Π.Α., φζνη 

εξγάδνληαη ζε ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δειψλνπλ πην 

επραξηζηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ εξγάδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ δεκνζίνπ (Alt and Peter, 2002, Henke and Knepper, 2000, Perie et al., 1997). 

Έξεπλεο πνπ λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπάληα ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θη νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα ΔΙ γηα 

φζνπο εθπαηδεπηηθνχο εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη 

Colakoglu and Odabas (2013) θάλνληαο ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ ζρνιείνπ ζηελ 

πφιε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζνη εξγάδνληαη ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε αληινχλ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε απφ φζνπο εξγάδνληαη ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε θαζψο ε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα ησλ πξψησλ απφ ηνπο 

δεχηεξνπο (εξγαζηαθή αζθάιεηα, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, αιιειεπίδξαζε κε πξντζηακέλνπο, 

επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, θνηλσληθφ status θ.α.). 

Έλα αθφκε ζέκα ην νπνίν έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν αξθεηψλ εξεπλψλ θη επεξεάδεη ηελ 

ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε «ελίζρπζε ησλ δαζθάισλ» 

(Rinehart and Short, 1994, Sweetland and Hoy, 2000). Σρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, νη Sweetland 

and Hoy (2000) εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη γηα λα έρεη λφεκα πξέπεη 

λα πιεξνχληαη δπν πξνυπνζέζεηο: αθελφο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ άκεζα φπσο ε ιεηηνπξγία θη ε δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, νη ζρνιηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ν έιεγρνο ηεο ηάμεο θ.α. (Marks and Louis, 

1997) θη αθεηέξνπ πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο πνπ 
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ιακβάλνληαη. Οη Finn et al., (2000) δηαπίζησζαλ πσο ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα φζσλ 

εξγάδνληαη ζε ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο είλαη ε «επαγγεικαηηθή ηνπο ελίζρπζε» θαη νη 

Bulkley and Fisler (2002) ζπκπεξάλαλε πσο νη ηειεπηαίνη αηζζάλνληαη πην εληζρπκέλνη ζην 

πιαίζην ηεο ηάμεο θαη ζε θάπνηεο απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ ζρνιείσλ ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Ο αξηζκφο ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ σο θχξην ζέκα ηελ ελ ιφγσ ζχγθξηζε είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θη νη απφςεηο δηίζηαληαη, νπφηε ε παξνχζα έξεπλα ζα εμεηάζεη αλ θαη πφζν 

επεξεάδεηαη ε ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα δηαηππψζεη ηελ εμήο ππφζεζε: 

H1a. Η ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ηνπ ζρνιείνπ (δεκφζην≠ηδησηηθφ) 

3.3 ΕΙ και ςχϋςη εργαςύασ 

 

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία ε Διιάδα ηειεί ππφ θαζεζηψο επηηήξεζεο απφ ηνπο επξσπατθνχο ηεο 

εηαίξνπο ιφγσ ησλ κεγάισλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ηεο, κε απνηέιεζκα νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ λα πξνβαίλνπλ ζε δξαζηηθέο κεηψζεηο ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ. Δμαίξεζε δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ν ηνκέαο ηεο παηδείαο, φπνπ εηδηθφηεξα 

ζηνλ ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπρλφ θαηλφκελν είλαη ε θαηάξγεζε– 

ζπγρψλεπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκπηπμε ηκεκάησλ, αιιαγή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σηo πιαίζηo ηεο κείσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ήηαλ αλαπφθεπθηε ε 

κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη θη εηδηθφηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη βξίζθνληαη θαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ελ 

ιφγσ έξεπλαο. Σχκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ λφκν 4024/2011, ην ζρνιηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

βίσζε κηα κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 25% ζηνπο κηζζνχο ηνπ, ρσξίο λα πξνβιέπνληαλ απμήζεηο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα εηθφλα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο 

κηζζνδνζίαο ησλ δαζθάισλ κεηαμχ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, παξαηεξνχκε ζην  Γηάγξακκα 3.2. 

πσο ε Διιάδα καδί κε ρψξεο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπσο ε Πνισλία, ε Οπγγαξία, 

ε Τζερία θη ε Σινβαθία, βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ησλ ρσξψλ κε ηνπο ιηγφηεξν θαιά 

ακεηβφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Η κείσζε ησλ απνιαβψλ απνηέιεζε θη απνηειεί αθφκε κηα 

απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη παξαίηεζεο αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 



  
 

15 
 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΤΑΤ, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο (ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008) ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (δεκφζηα θη ηδησηηθή) ήηαλ 

81.285 θαη ιίγν κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο (ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013) ήηαλ 79.410, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε πεξίπνπ 2,5%. Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019, ζχκθσλα κε ην 

«my school», ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζην 

δεκφζην είλαη 87.130, παξνπζηάδνληαο κεγάιε αχμεζε ιφγσ δπν ζπλζεθψλ: 1) Τν κεγάιν 

θχκα πξνζθχγσλ πνπ εηζέξξεπζε ζηελ Διιάδα -θπξίσο απφ ην 2013 θη έπεηηα- είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, απμάλνληαο έηζη θαη ηε δήηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 2) Τα θνλδχιηα ηνπ ΔΣΠΑ ηφζν γηα ην 

πξφγξακκα ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο φζν θαη γηα έλα λέν πξφγξακκα γηα ηα Δηδηθά Σρνιεία 

θαη ηα Τκήκαηα Έληαμεο απμήζεθαλ, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζην ΥΠ.Π.Δ.Θ. λα 

πξνζιακβάλεη κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκβαζηνχρσλ εθπαηδεπηηθψλ -θπξίσο εηδηθήο αγσγήο- 

κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 25,20% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηε ζρνιηθή ρξνληά 

2018-2019 είλαη ζπκβαζηνχρνη δείρλνληαο  κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ηάζε σο πξνο ην είδνο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ ηείλεη λα εδξαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε.  

 

Πεγή: https://data.oecd.org/eduresource/teachers-salaries.htm 

Γηάγξακκα 3.2 

Μηζζνδνζία δαζθάισλ κεηαμύ ρσξώλ ηεο Δ.Δ., 2017 

https://data.oecd.org/eduresource/teachers-salaries.htm
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Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο -δηάξθεηαο νξηζκέλσλ κελψλ- 

είλαη ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ε νπνία απνηειεί νχησο ή άιισο έλα απφ ηα πην ηζρπξά 

ζέκαηα ζηελ αηδέληα θαζελφο ππαιιήινπ. Σχκθσλα κε ηνπο Jacobson and Hartley (1991), 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο πνπ βηψλεη έλα 

άηνκν ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ ζα ήζειε λα βηψλεη -νπφηε κπνξεί λα πθίζηαηαη 

θαη ζ’έλα θαηλνκεληθά πγηέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ- απαζρνιψληαο έηζη ηφζν ηνπο κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο ζπκβαζηνχρνπο. Σηνπο ηειεπηαίνπο πξνθαιείηαη αλαζθάιεηα 

ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπο κε ην πέξαο νξηζκέλσλ κελψλ θαη ζηνπο πξψηνπο κε 

ηελ απψιεηα κηαο εξγαζηαθήο ζπλζήθεο, π.ρ. πεξηθνπή επηδφκαηνο αδείαο. Αθφκε θαη ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα αιιαγή ζηα ζπκθσλεζέληα ηεο δνπιεηάο, 

δηαζπάηαη ε ″ζπλέρεηα″ ηεο δνπιεηάο θαη ζπληζηά κηα αζέηεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ 

(Rousseau, 1989) κεηαμχ ηνπ ππαιιήινπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ, νδεγψληαο ζηελ ΔΑ ηνπ 

πξψηνπ (Greenhalg, 1980). Τν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην είλαη αλεπίζεκν, πεγάδεη απφ ηε 

ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-ζρνιείνπ θαη θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο εζηθήο 

θχζεσο, νη νπνίεο εθφζνλ θαιχπηνληαη ζπληεινχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ην νπνίν επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ θαη θαη’επέθηαζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ. Αλ φκσο ν εξγνδφηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα 

αξλεηηθέο ζηάζεηο εξγαζίαο θη αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ (Wanous et al., 1992). 

Δλ θαηαθιείδη, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εκπεηξηθψλ κειεηψλ θαη βηβιηνγξαθίαο 

ζηε ρψξα καο ζρεηηθά κε ην ζέκα φζν θαη ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ πνζνζηνχ ειαζηηθψλ 

κνξθψλ εξγαζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε παξνχζα έξεπλα ζα εμεηάζεη αλ θαη πφζν 

επεξεάδεηαη ε ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο θαη ζα δηαηππψζεη ηελ εμήο ππφζεζε: 

H1b. Η ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο (κφληκνη≠αλαπιεξσηέο). 

3.4 ΕΙ και χρόνια υπηρεςύασ 

 

Τα ρξφληα ππεξεζίαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δείθηεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ 

δαζθάισλ -ην ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 
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αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο επίζεκεο θη αλεπίζεκεο εθπαίδεπζεο θη εκπεηξίαο (Pil and Leana, 

2009,)- θη απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ δείθηε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ ζην ζρνιείν (Pil and 

Leana, 2009). Μεξηθέο κειέηεο  δελ έρνπλ εληνπίζεη έλδεημε ζεκαληηθνχ ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ 

ρξφλσλ ππεξεζίαο θη ΔΙ (Crossman and Harris, 2006 Green-Reese et al., 1991) ελψ ζχκθσλα 

κε θάπνηεο άιιεο έξεπλεο φζν πεξηζζφηεξν κέλνπλ νη δάζθαινη ζην επάγγεικα, ηφζν 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη αηζζάλνληαη κ’απηφ (Van Houtte, 2006, Ma and MacMillan, 1999, 

US Department of Education, 1997). Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία δάζθαινη, νη νπνίνη έρνπλ θαη 

ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο, είλαη γεγνλφο φηη δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 

αιιαγέο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζρνιεία, κε ηελ έιιεηςε κειινληηθψλ πξννπηηθψλ 

ζηαδηνδξνκίαο θαη κε ηελ εμάληιεζε απφ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο, δηθαηνινγψληαο θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εκπεηξίαο θη επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο πνπ αληιεί 

έλαο δάζθαινο απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Πάλησο ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαζθάισλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

επεξεάδεη ηελ ΔΙ απηψλ. Η απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαζθάισλ ζεσξείηαη ην πην 

εχπιαζην ζηνηρείν ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο απηψλ θη έπεηηα απμάλεηαη θη αξρίδεη λα 

εδξαηψλεηαη πην ζηαζεξά θαζψο νη δάζθαινη θεξδίδνπλ εκπεηξία (Tschannen-Moran and 

Woolfolk Hoy, 2007)· απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φκσο είλαη φηη ηα κεζαία θαη ηα 

ηειεπηαία ζηάδηα θαξηέξαο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηφζν ηελ θηλεηνπνηήζε ησλ δαζθάισλ φζν θαη ηελ ΔΙ απηψλ (Kooij et al., 2008, 

Spickard et al., 2002). Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε έξεπλεο ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δαζθάισλ επεξεάδεη ηφζν ηηο ζπκπεξηθνξέο δηδαζθαιίαο απηψλ φζν ηελ θηλεηνπνίεζε θαη 

ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (Skaalvik and Skaalvik, 2007, Tschannen-Moran and Woolfolk 

Hoy, 2001), θαζψο δάζθαινη κε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηε δηδαζθαιία, έρνπλ πεξηζζφηεξν εξγαζηαθφ άγρνο (Betoret, 

2006) θη αληινχλ κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Klassen et al., 2009). 

Σχκθσλα κε έξεπλα ησλ Zembylas and Papanastasiou (2003) ζηελ Κχπξν, ρψξα κε 

παξφκνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηελ Διιάδα, φζν απμάλνληαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ 

δαζθάισλ ηφζν απμάλνληαη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ νη δάζθαινη απφ ηε 

δνπιεηά ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αθελφο απμάλεηαη ζεκαληηθά ν κηζζφο ηνπο, θαζψο 

βαζηθφ θξηηήξην επαγγεικαηηθήο θαη κηζζνινγηθήο αλέιημεο είλαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο γηα 

ηνπο δαζθάινπο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο θη αθεηέξνπ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ νη 

εθπαηδεπηηθνί βειηηψλνπλ ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο, απμάλνληαο έηζη θαη ηα επίπεδα 
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ηεο ΔΙ ηνπο. Σε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, νη Klassen and Chiu (2010) θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαζθάισλ έρεη κηα κε-γξακκηθή ζρέζε 

κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο απηψλ θαζψο απμάλεηαη απφ ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπο κέρξη ην 

κέζν ηεο θη αξρίδεη λα κεηψλεηαη φζν πιεζηάδεη ζην ηέινο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο· απηφ 

επηδξά θαη ζηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο πνπ αληιεί ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηε δνπιεηά ηνπ θαζψο 

φζν απμάλνληαη ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ, ηφζν ιηγφηεξν επραξηζηεκέλνο είλαη κε ην επάγγεικά 

ηνπ (Ma and MacMillan, 1999, U.S.Department of Education, 1997). Σχκθσλα κε έξεπλα 

ησλ Menon-Eliophotou and Athanasoula-Reppa (2011) νη πην έκπεηξνη δάζθαινη ηείλνπλ λα 

αληινχλ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε φηαλ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θη 

απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ιφγσ πείξαο κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο 

ζρέζεηο κε ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα κέξε θαη ζπλεπψο έρνπλ κεγαιχηεξν ιφγν ζε 

δηνηθεηηθά ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πάλησο ηα ρξφληα ππεξεζίαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία απφ πξντζηακέλνπο θαη ηηο 

πξννπηηθέο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε θαζψο ε αχμεζε ηεο εκπεηξίαο επεξεάδεη αλάινγα θαη 

ηηο δπν φςεηο ηεο εξγαζίαο (Koustelios, 2001). Σπλεπψο, ε ελ ιφγσ έξεπλα ζα εμεηάζεη αλ θαη 

πφζν επεξεάδεηαη ε ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα αλάινγα 

κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη ζα δηαηππψζεη ηελ εμήο ππφζεζε: 

H1c. Η ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ηνπο. 

3.5 ΕΙ και περιοχό υπηρϋτηςησ 

 

Η ΔΙ ελφο εξγαδνκέλνπ -αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα απαζρφιεζήο ηνπ- επεξεάδεηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη θαιέο θπζηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

(θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, θσηηζκφο, θαηάιιεια εξγαιεία θη εμνπιηζκφο θ.α.) πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ εξγαδφκελν λα δηεθπεξαηψλεη εχθνια, άλεηα θη απνηειεζκαηηθά ηηο εξγαζίεο 

ηνπ. Πνιιέο θνξέο φκσο νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα, ηφζν ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ φζν θαη ιφγσ ησλ 

αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηά, επεξεάδνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ νη ππάιιεινη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σχκθσλα κε έξεπλα 

πνπ πινπνίεζαλ νη Ma et al. (2003) ζηε Νφηηα Καξνιίλα, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 
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δηαπίζησζαλ φηη νη λνζνθφκνη κε πξσηαξρηθή ζέζε εξγαζίαο ζε κηα κηθξή αζηηθή πεξηνρή 

δήισλαλ νη πην επραξηζηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Η δηαθνξά ζηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη λνζνθφκνη ζε κηθξά αζηηθά λνζνθνκεία 

κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλα θαζήθνληα ζε ζρέζε κε ηνπο νκφινγνχο ηνπο ζε 

κεγαιχηεξα αζηηθά λνζνθνκεία. Δπίζεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχληαη νη ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνπλ νη λνζνθφκνη ησλ κηθξψλ αζηηθψλ λνζνθνκείσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

θαη ηνπο πξντζηακέλνπο θαζψο θη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη ν εξγαδφκελνο ζηε 

δνπιεηά ηνπ θ.α. Οη Lee and Way (2009) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζ’ έλαλ άιιν θιάδν ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζηε δηνίθεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σηνλ θιάδν 

ησλ μελνδνρείσλ, γηα λα είλαη πεηπρεκέλεο θαη βηψζηκεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα κέλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη νη πειάηεο, ηνπο νπνίνπο εμππεξεηνχλ νη μελνδνρνυπάιιεινη. Σπλεπψο νη 

ηειεπηαίνη πξέπεη λα είλαη επραξηζηεκέλνη ψζηε λα θάλνπλ ζσζηά θαη κε φξεμε ηε δνπιεηά 

ηνπο. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα επίπεδα ΔΙ πνπ αληινχλ νη 

μελνδνρνυπάιιεινη ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θη 

ηδηαίηεξα κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζην 

Γηάγξακκα 3.3 απεηθνλίδεηαη ε δηάθξηζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε βάζε ηελ νξγαληθφηεηά 

ηνπο (νιηγνζέζηα, 4/ζέζηα-11/ζέζηα, 12/ζέζηα θη άλσ) θη αληίζηνηρα ζην Γηάγξακκα 3.4 ε 

δηάθξηζε ησλ λεπηαγσγείσλ (κνλνζέζηα θαη δηζέζηα).
5
 Σπλαληά θαλείο νιηγνζέζηα δεκνηηθά 

ζηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο θαη ζε νξεηλά ρσξηά ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, κεζαίνπ 

                                                           
5
 Οιηγνζέζηα (multigrade schools) νλνκάδνληαη ηα ζρνιεία εθείλα ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη 

ζπγρξφλσο κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηάμεηο θη ειηθηαθέο νκάδεο κέζα ζηελ ίδηα αίζνπζα. Σηελ Διιάδα 

νιηγνζέζηα ζεσξνχληαη ηα 1/ζέζηα, 2/ζέζηα θαη 3/ζέζηα Γεκνηηθά Σρνιεία. Η Φ. 3/897/97652/Γ1 ΦΔΚ 1507/13-

10-2006 απφθαζε ηεο Υπνπξγνχ Παηδείαο νξίδεη: 

Αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ Αξηζκφο 

δαζθάισλ 

Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ 

10-15 1 Μνλνζέζην 

16-30 2 Γηζέζην 

31-45 3 Τξηζέζην 

46-100 4 Τεηξαζέζην 

101-125 5 Πεληαζέζην 

126-150 6 Δμαζέζην 

151-175 7 Δθηαζέζην 

176-200 8 Ορηαζέζην 

201-225 9 Δλληαζέζην 

226-250 10 Γεθαζέζην 

251-275 11 Δληεθαζέζην 

276-300 12 Γσδεθαζέζην 
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κεγέζνπο δεκνηηθά ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο θη εκηαζηηθέο δψλεο πφιεσλ θαη κεγάιεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζε κεγαινππφιεηο θαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ησλ πφιεσλ.
6
 Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο ησλ 

νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ ζηα λεζηά θαη ηηο νξεηλέο πεξηνρέο είλαη ζπλήζσο «κεγάιεο ειηθίαο», 

δπζθνιεχνληαο ηε δσή ησλ καζεηψλ θαη δαζθάισλ, ζπρλά ζηεξνχληαη ηνπ απαξαίηεηνπ 

ζρνιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. Τα νιηγνζέζηα απνηεινχλ ηνλ δσληαλφ 

ππξήλα ησλ θιεηζηψλ θνηλσληψλ ζηα λεζηά θαη ζηα νξεηλά ρσξηά θαη γη’ απηφ έρνπλ κεγάιε 

θήκε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο ε αιιειεπίδξαζε καζεηψλ-δαζθάισλ δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Βέβαηα νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο 

θαη ζηηο κεγαινππφιεηο είλαη ζπλήζσο πην ζχγρξνλεο ζε ζρέζε κε ηα νιηγηζέζηα, 

ππνζηεξίδνπλ ζπλήζσο ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπλήζσο νη γνλείο είλαη πην 

απαηηεηηθνί απφ ηνλ δάζθαιν. Η εηθφλα δελ αιιάδεη ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε φπνπ ηα λεπηαγσγεία είλαη κνλνζέζηα θαη δηζέζηα , αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη αλαδηακνξθσζεί ν ράξηεο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο κε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ 

ΥΠ.Π.Δ.Θ. παξαηεξείηαη δεκηνπξγία πνιπζέζεσλ λεπηαγσγείσλ.  

 

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ, 2016-2017 (Α) 

Γηάγξακκα 3.3 

Γεκνηηθά ζρνιεία κε βάζε ηελ νξγαληθόηεηά ηνπο 

 

 

 

                                                           
6
 Σρνιηθέο κνλάδεο κεζαίνπ κεγέζνπο ραξαθηεξίδνληαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ κε βάζε ηελ νξγαληθφηεηά 

ηνπο είλαη απφ 4/ζέζηα σο θαη 11/ζέζηα. 

Ολιγοθζςια 

4/θζςια-
11/θζςια 

>12/θζςια 
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Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ, 2016-2017 (Β) 

Γηάγξακκα 3.4 

Νεπηαγσγεία κε βάζε ηελ νξγαληθόηεηά ηνπο  

Έλαο δάζθαινο θη έλαο λεπηαγσγφο πνπ ππεξεηεί ζε κηα κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο 

ζρνιηθή κνλάδα ζπλήζσο κέλεη ζε θσκφπνιε ή κεγαινχπνιε φπνπ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

είλαη πην δχζθνιεο απ’ φηη ζ’ έλα ρσξηφ ή λεζί θαη δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα αλαπηχμεη θαλείο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο φπσο ζπκβαίλεη ζε κηα πην θιεηζηή θνηλσλία. Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο αλ είλαη ραξνχκελνο 

θαζεκεξηλά, αλ ληψζεη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, αλ ληψζεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα θη 

αλαπηχζζεη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηφηε αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε θαη γηα ηε δσή 

γεληθφηεξα· ε ηειεπηαία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ νη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Άιισζηε ηα άηνκα πνπ δελ είλαη επραξηζηεκέλα κε ηε 

δνπιεηά ηνπο, ζα είλαη θαη δπζηπρηζκέλα ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνχλ λα αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Μηαο θη νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ, ε ελ ιφγσ έξεπλα ζα εμεηάζεη αλ 

θαη πφζν επεξεάδεηαη ε ΔΙ ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ππεξέηεζήο ηνπο θαη ζα δηαηππψζεη 

ηελ εμήο ππφζεζε: 

H1d. Η ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή ππεξέηεζήο ηνπο. 

Μονοθζςιο 

Διθζςιο 
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3.6 Ανακεφαλαύωςη 

 

Σηελ παξνχζα έξεπλα, εμεηάζακε ηελ επηξξνή ηεο ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απφ ηηο εμήο 4 δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο: ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί, ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε, ηα ρξφληα ππεξεζίαο απηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ πεξηνρή φπνπ ππεξεηνχλ. Έηζη, δηαηππψζεθαλ νη αληίζηνηρεο ππνζέζεηο ψζηε λα 

εμεηαζηεί αλ θαη πφζν επεξεάδεη ε θάζεκηά κεηαβιεηή ηελ ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 

 

 

4.1 Ειςαγωγό 

 

Τν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο παξακέηξνπο 

πνπ ιάβακε ππφςηλ θαη ζα εμεηάζνπκε ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ην ζχλνιν ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Αξρηθά νξίζακε ην ζέκα, πνπ είλαη ε ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηε ζπλέρεηα θάλακε επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θη ειιεληθήο 

βηβιηνγξαθίαο. Σηε ζπλέρεηα, δηαηππψζακε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη πξνζδηνξίζακε ην 

θνηλφ ζην νπνίν ζα απεπζπλζνχκε γηα λα ζπιιέμνπκε ηα δεδνκέλα καο. Η αλάιπζε θη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζην επφκελν Κεθάιαην. 

    Η έξεπλα πινπνηήζεθε ψζηε λα εληνπίζνπκε αθελφο ηα επίπεδα ΔΙ πνπ αληινχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θη αθεηέξνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ 

δηαθνξνπνηείηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο 4 κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν Κεθάιαην. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο φιεο ηεο ρψξαο θη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

    Σπλεπψο, ζην Κεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνιoγίνπ θη ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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4.2 κοπόσ ϋρευνασ 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο είλαη αθελφο λα εληνπίζεη ηα επίπεδα ΔΙ πνπ αληινχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θη αθεηέξνπ λα δηαπηζηψζεη αλ 

δηαθνξνπνηείηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην είδνο 

ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα ρξφληα ππεξεζίαο απηψλ θαη ηελ πεξηνρή 

ππεξέηεζήο ηνπο. Λίγεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πνπ λα εμεηάδνπλ αλ ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνηθίιεη αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ ηειεπηαίσλ θη απ’ φζν γλσξίδνπκε θακία βηβιηνγξαθηθή 

αλαθνξά δελ γίλεηαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ΔΙ-πεξηνρή ππεξέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ελ 

ιφγσ βαζκίδαο εθπαίδεπζεο. Η έξεπλα έρεη πηνζεηήζεη ηε κέζνδν ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, 

φπνπ εμεγνχληαη ηα θαηλφκελα ζπιιέγνληαο θαη κεηά αλαιχνληαο ζηαηηζηηθά ηα αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ είλαη 

φηη ε έξεπλα απφ κφλε ηεο είλαη αλεμάξηεηε απφ απηφλ πνπ ηε δηεμάγεη. 

4.3 Δειγματοληψύα και ςυλλογό δεδομϋνων 

 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη 513 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζε δεκφζηα θη ηδησηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία φιεο ηεο ρψξαο, θαηέρνπλ 

δηάθνξεο ζέζεηο ζηελ ηεξάξρεζε ηεο εμνπζίαο (δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

πξντζηάκελνη λεπηαγσγείσλ θ.α.) θη είηε είλαη κφληκνη είηε είλαη ζπκβαζηνχρνη. Γηα λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ ην δείγκα, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο 

πξνσζήζεθε κέζσ πνιιψλ δηεπζχλζεσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζ’ φιε ηε ρψξα, ηφζν 

ζηελ επεηξσηηθή φζν θαη ζηε λεζησηηθή. Απφ ην Γηάγξακκα 4.1 θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο 

απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο θη νη άληξεο απνηεινχλ ηε κεηνςεθία, θάηη πνπ δελ 

πξνθαιεί εληχπσζε αλ ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνχ. Σην Γηάγξακκα 

4.2 απεηθνλίδεηαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη παξαηεξνχκε φηη πάλσ απφ ην κηζφ 

δείγκα είλαη κεζήιηθεο, θάηη ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαζψο 

παξαηεξψληαο ην Γηάγξακκα 4.3, δελ καο εθπιήζεη ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
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δείγκαηνο έρεη πάλσ απφ 20 ρξφληα ππεξεζίαο. Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο ειηθίαο είλαη νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη παληξεκέλνη (64,3%), έλα 28,8% ηνπ δείγκαηνο λα 

δειψλεη άγακν, ην 6,4% λα είλαη ρσξηζκέλνη θη έλα 0,4% ηνπ ζπλφινπ λα δειψλνπλ ρήξνη. 

Σην Γηάγξακκα 4.4 απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ εξγάδεηαη ζηε δεκφζηα θη 

ηδησηηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζην Γηάγξακκα 4.5 βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ πεξηνρή ππεξέηεζήο ηνπο. Τν γεγνλφο φηη νη ζπκβαζηνχρνη δελ 

απνηεινχλ  κεηνςεθία αιιά εθπξνζσπνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ «my school» γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-

2019 θαη βξίζθεηαη ζε απφιπηε αληηζηνηρία κε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο, ηα νπνία 

απεηθνλίδνληαη παξαθάησ, ζην Γηάγξακκα 4.6. 

 

 

Γηάγξακκα 4.1 

Φύιν 

 

 

Γηάγξακκα 4.2 

Ζιηθία 

Γυναίκεσ 

Άντρεσ 

22-26 
χρονϊν 

27-31 
χρονϊν 

32-40 
χρονϊν 

>41 χρονϊν 



  
 

26 
 

 

Γηάγξακκα 4.3 

Υξόληα ππεξεζίαο 

 

Γηάγξακκα 4.4 

Σνκέαο εξγαζίαο 

 

Γηάγξακκα 4.5 

Πεξηνρή ππεξέηεζεο 

Λιγότερα από 5 
χρόνια 

5-10 χρόνια 

11-15 χρόνια 

16-20 χρόνια 

>20 χρόνια 

Δημόςια 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευςη 

Ιδιωτική 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευςη 

Νομόσ Αττικήσ 

Υπόλοιπη 
ηπειρωτική 
Ελλάδα 

Νηςιωτική 
Ελλάδα 
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Γηάγξακκα 4.6 

Δίδνο εξγαζηαθήο ζρέζεο 

    Τέινο, ην 61,6% ηνπ δείγκαηνο είλαη δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί θαη ην ππφινηπν δείγκα 

θαηέρεη ζέζεηο επζχλεο φπσο δηεπζπληήο ζε δεκνηηθφ ζρνιείν, πξντζηάκελνο ζε λεπηαγσγείν 

θ.α. Η πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (59,6%) έρεη πηπρίν Α.Δ.Ι., έλα κεγάιν 

πνζνζηφ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν (37,4%) θαη κφιηο ην 2,9% θαηέρεη 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Μηαο θη ε έξεπλα πινπνηείηαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο φιεο ηεο ρψξαο, έρνπκε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε νιηγνζέζηεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο (32,9%), ζε ζρνιηθέο κνλάδεο κε νξγαληθφηεηα 12 ζέζεηο θη άλσ (38,4%) θαη ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο κεζαίνπ κεγέζνπο (28,7%). 

4.4 Ερωτηματολόγιο και ςτατιςτικό πρόγραμμα 

 

Σηνλ Πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη κειέηεο απ’φπνπ πξνήιζαλ νη εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θη απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο ψζηε λα κεηξεζνχλ 

ηα επίπεδα ΔΙ πνπ αληινχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Τν 

πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπιιέγεη δεκνγξαθηθά δεδνκέλα φπσο ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ην είδνο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θ.α. θαη ζην δεχηεξν κέξνο δηαηππψλνληαη εξσηήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε 8 ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη δεπγαξσηά κε παξαδείγκαηα ζηνλ Πίλαθα 4.2. 

 

 

 

Μόνιμοσ 

Συμβαςιοφχοσ 
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Πίλαθαο 4.1 

Μειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεγή γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ ηεο 

έξεπλαο 

 

Πίλαθαο 4.2 

Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ΔΗ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

Θεκαηηθέο ελόηεηεο ΔΗ Παξαδείγκαηα 

1. Δπνπηεία απφ πξντζηακέλνπο                       Η εκπηζηνζχλε πνπ δείρλεηο ζηνπο 

πξντζηακέλνπο ζνπ 

2. Αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο                 Τν θιίκα κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ ζηε 

ζρνιηθή ζνπ κνλάδα 

3. Δπαγγεικαηηθή αλέιημε                                Οη επθαηξίεο πνπ έρεηο ψζηε λα αλειηρζείο ζηε 

δνπιεηά ζνπ 

4. Αλαγλψξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο              Η ζαθήλεηα ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο ζρνιηθήο ζνπ 

κνλάδαο 

5. Οηθνλνκηθά ζέκαηα                                       Μεληαίεο απνιαβέο 

6. Γεληθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο                        Γηαρείξηζε άγρνπο κέζα ζηελ ηάμε 

7. Αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ κε ην 

παηδί   

Βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ παηδηψλ 

8. Σρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε γνλείο-θνηλσλία        Παξέκβαζε γνλέσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζνπ έξγν    

 

    Σην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηχπνπ Likert 4 

ζεκείσλ, μεθηλψληαο απφ ην 1 γηα λα δειψζεη ν ζπκκεηέρσλ φηη είλαη πνιχ δπζαξεζηεκέλνο 

κε θάηη σο ην 4 γηα λα δειψζεη φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο κε θάηη αληίζηνηρα. Σηηο 

εξσηήζεηο δελ ππήξρε δηαζέζηκε απάληεζε «νχηε δπζαξεζηεκέλνο, νχηε ηθαλνπνηεκέλνο» 

θαζψο ζηφρνο ήηαλ κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο νπδέηεξεο επηινγήο, ν ζπκκεηέρσλ λα 

νδεγεζεί ζην λα πάξεη είηε αξλεηηθή είηε ζεηηθή ζηάζε ζ’έλα ζέκα. 

Τν ζηαηηζηηθφ παθέην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην «Stata», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

φζνπο θάλνπλ έξεπλα ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε, 

Μέηξεζε επηπέδσλ ΔΙ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

 Stowe                  

(1992) 

Anderson 

(2002) 

Keung 

(2008) 

Van Der Westhuizen et al. (2012) 
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ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ θνηλσληνινγία θ.α. Η ρξήζε ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνζνηηθήο αλάιπζεο θαζψο πεξηιακβάλεη δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε, παιηλδξφκεζε θ.α. 

4.5 Ανακεφαλαύωςη 

 

Σπλεπψο, ζην Κεθάιαην 4 γλσξίζακε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε έξεπλα, ηνλ ηξφπν 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηηο  πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ΔΙ θαη ηε 

ζηαηηζηηθή κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 

 

 

5.1 Ειςαγωγό 

 

Σην Κεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα δηαπηζησζεί ε απνδνρή 

ή ε απφξξηςε ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζην Κεθάιαην 3, ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ΔΙ 

πνπ αληινχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

    Δηδηθφηεξα, ζα παξαηεξήζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο 

ηνλ ηχπν ζρνιείνπ, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηα ρξφληα ππεξεζίαο, θαη ηελ πεξηνρή ππεξέηεζεο. 

Σηε ζπλέρεηα, ζα δηαπηζηψζνπκε πνηνο/πνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

επεξεάδεη/επεξεάδνπλ ηελ ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε πνην βαζκφ θαζψο επίζεο ζα 

εμάγνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 Σπλεπψο, ζην Κεθάιαην απηφ ζα αλαιχζνπκε θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο καο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-2019, ζ’ έλα κεγάιν δείγκα 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 
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5.2 Παρουςύαςη κι ανϊλυςη αποτελεςμϊτων 

 

Πίλαθαο 5.1 

Γηαθνξέο ζηα επίπεδα ΔΗ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηνλ 

ηύπν ζρνιείνπ, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηα ρξόληα ππεξεζίαο θαη ηελ πεξηνρή ππεξέηεζεο 

εκεηώζεηο: Οη αξηζκνί ζε bold (italics) ππνδεηθλχνπλ φηη φζνη ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιηθή κνλάδα (φζνη ππεξεηνχλ ζε 

ηδησηηθή ζρνιηθή κνλάδα), φζνη είλαη κφληκνη (φζνη είλαη ζπκβαζηνχρνη) θη φζνη εξγάδνληαη ζηελ ππφινηπε επεηξσηηθή 

Διιάδα (φζνη εξγάδνληαη ζην λνκφ Αηηηθήο) αληινχλ κεγαιχηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο.*,**,*** 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%, 5%, 1% αληίζηνηρα 

Ο Πίλαθαο 5.1 καο δείρλεη φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηεο ΔΙ πνπ αληινχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

Πεδίο Tφποσ ςχολείου 
Prob.>|z| 

Σχζςη   εργαςίασ 
Prob.>|z| 

 Χρόνια υπηρεςίασ 
Prob.>|z| 

Περιοχή 
υπηρζτηςησ 
Prob.>|z| 

Υποςτήριξη από προϊςταμζνουσ 0,5426 0,2569 0,1122 0,0126** 
Εμπιςτοςφνη ςε προϊςταμζνουσ 0,1735 0,6400 0,2346 0,1050 
Ικανοποίηςη από τη διοίκηςη που 
αςκοφν οι προϊςτάμενοι 

0,0045*** 0,3020 0,1876 0,0037*** 

Ποιότητα δουλειάσ ςυναδζλφων  0,3830 0,3424 0,4313 0,6267 
Συναδελφικό κλίμα ςτο ςχολείο 0,1813 0,0417** 0,4779 0,0135** 
Συνζπεια ςυναδζλφων ςτην τζλεςη των 
καθηκόντων τουσ 

0,0722* 0,7873 0,3633 0,0504* 

Ευκαιρίεσ ανζλιξησ ςτη δουλειά 0,4901 0,0000*** 0,0018*** 0,0296** 
Προοπτικζσ ςτη ςχολική μονάδα/γενικά 
ςτην εκπαίδευςη 

0,3454 0,0000*** 0,0001*** 0,0764* 

Συμμετοχή ςτη λήψη αποφάςεων ςτο 
ςχολείο 

0,0068*** 0,0000*** 0,0001*** 0,0000*** 

Φήμη τησ ςχολικήσ μονάδασ ςτην τοπική 
κοινωνία κι όχι μόνο 

0,0348** 0,0003*** 0,0024*** 0,1644 

Σαφήνεια ςτοχοθεςίασ τησ ςχολικήσ  
μονάδασ 

0,8699 0,1096 0,0554* 0,0008*** 

Ενδιαφζρον για ό,τι ςυμβαίνει ςχολείο 0,0048*** 0,0000*** 0,0001*** 0,0014*** 
Ικανοποίηςη με μηνιαίο μιςθό 0,0009*** 0,0000*** 0,0004*** 0,2174 
Μιςθολογική κλιμάκωςη βάςει χρόνων 
υπηρεςίασ 

0,0008*** 0,0082*** 0,0090*** 0,1964 

Συνολικζσ παροχζσ, πζραν του μιςθοφ 0,0000*** 0,0242** 0,0002*** 0,2293 
Σε ότι ζχει να κάνει με τισ κτιριακζσ 
υποδομζσ του ςχολείου 

0,0000*** 0,1104 0,3741 0,6404 

Σε ότι ζχει να κάνει με τον κατ’ οίκον 
φόρτο εργαςίασ 

0,0402** 0,5837 0,1908 0,2376 

Διαχείριςη άγχουσ μζςα ςτην τάξη 0,2761 0,9143 0,9923 0,0028*** 
Ποιότητα αλληλεπίδραςησ με μαθητζσ 0,7347 0,6677 0,3241 0,0602* 
Κατανόηςη ςυναιςθηματικϊν αναγκϊν 
μαθητϊν 

0,9303 0,6315 0,1004 0,1494 

Κάλυψη ςυναιςθηματικϊν αναγκϊν 
μαθητϊν 

0,4662 0,0683* 0,0310** 0,0944* 

Εκτίμηςη τησ προςφοράσ του ζργου του 
δαςκάλου από την κοινωνία 

0,1080 0,0082*** 0,0001*** 0,0011*** 

Παρζμβαςη γονζων ςτο εκπαιδευτικό 
ζργο 

0,0108** 0,1498 0,0085*** 0,0142** 

Συνεργαςία με γονείσ κατά τη διάρκεια 
μιασ ςχολικήσ χρονιάσ 

0,1018 0,0011*** 0,0001*** 0,0077*** 
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ππεξεηνχλ. Όζνη ππεξεηνχλ ζε δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο δειψλνπλ πην ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε πνπ 

αζθνχλ νη πξντζηάκελνί ηνπο θαη κε ηελ παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

Δπίζεο, νη εξγαδφκελνη ζηνλ δεκφζην ηνκέα δειψλνπλ πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπλέπεηα 

ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα φ,ηη 

ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν θη είλαη πην επραξηζηεκέλνη κε ηνλ θαη’ νίθνλ θφξην εξγαζίαο 

ζπγθξηηηθά κε φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Τέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θάηη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα 

επξήκαηα ησλ Al Nuaimi et al. (2014). 

    Όζνλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην παηδί, νη εθπαηδεπηηθνί -

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ζρνιείνπ πνπ εξγάδνληαη- αληινχλ ηελ ίδηα ηθαλνπνίεζε θη 

αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα θαιχςνπλ εμίζνπ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα 

(κεληαίεο απνιαβέο, κηζζνινγηθή θιηκάθσζε βάζεη ρξφλσλ ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθέο 

παξνρέο, πέξαλ ηνπ κηζζνχ), νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δειψλνπλ 

πνιχ πην επραξηζηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Δπηπξνζζέησο, νη πξψηνη δειψλνπλ πην επραξηζηεκέλνη απφ ηνπο δεχηεξνπο ζρεηηθά κε ηηο 

θηηξηαθέο ππνδνκέο ησλ ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ θαζψο θαη ηε θήκε απηψλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θη φρη κφλν. Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ππφζεζεο H1a ζηνλ Πίλαθα 5.1, 

βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα ΔΙ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δεκφζηνπ θη 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηα 11 απφ ηα 24 πεδία, νπφηε ε ζηαηηζηηθή δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη είλαη 

ηζρλή. 

    Οη κφληκνη θη νη ζπκβαζηνχρνη εθπαηδεπηηθνί αληινχλ ηελ ίδηα ηθαλνπνίεζε ηφζν απφ ηηο 

γεληθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (θηηξηαθέο ππνδνκέο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαη’ νίθνλ θφξηνο 

εξγαζίαο θαη δηαρείξηζε άγρνπο κέζα ζηελ ηάμε) φζν θη απφ ηελ επνπηεία απφ πξντζηακέλνπο 

(ππνζηήξημε απφ πξντζηακέλνπο, εκπηζηνζχλε ζηνπο πξντζηακέλνπο θη ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δηνίθεζε πνπ αζθνχλ νη ηειεπηαίνη). Τα παξαπάλσ επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο 

βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο έξεπλεο ησλ Koustelios (2001), Koustelios and Kousteliou 

(1997) θαη ηνπ Oshagbemi (1999), ε νπνία βέβαηα πινπνηήζεθε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Όκσο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νξηζκέλεο 
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άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 

κφληκνη δειψλνπλ πνιχ πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλέιημε (πξννπηηθέο ζηε ζρνιηθή κνλάδα/γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν). Οη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί επηδεηθλχνπλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, 

δειψλνπλ πην επραξηζηεκέλνη κε ην ζπλαδειθηθφ θιίκα ζην ζρνιείν θαζψο θαη κε ηε θήκε 

πνπ έρεη ε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θη φρη κφλν. Δπίζεο, νη κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη πην ηθαλνί απφ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην λα 

θαιχςνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ληψζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

φηη ην έξγν ηνπο θη ε πξνζθνξά ηνπο εθηηκψληαη απφ ηελ θνηλσλία θαη ζπλεξγάδνληαη 

θαιχηεξα κε ηνπο γνλείο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Αληίζεηα, νη ζπκβαζηνχρνη 

δειψλνπλ πην επραξηζηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε νηθνλνκηθά 

ζέκαηα (κεληαίεο απνιαβέο, κηζζνινγηθή θιηκάθσζε βάζεη ρξφλσλ ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθέο 

παξνρέο, πέξαλ ηνπ κηζζνχ). Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ππφζεζεο H1b ηνπ Πίλαθα 

5.1, δηαθνξέο ζηα επίπεδα ΔΙ κεηαμχ κφληκσλ-ζπκβαζηνχρσλ εληνπίδνληαη ζηα 12 απφ ηα 24 

πεδία πνπ κεηξψληαη ζ’ απηή ηελ έξεπλα, νπφηε ε ζηαηηζηηθή δηαθνξά είλαη ζρεηηθά αδχλακε. 

    Τα ρξφληα ππεξεζίαο επεξεάδνπλ αξθεηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

επίπεδα ηεο ΔΙ πνπ αληινχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

Παξαηεξψληαο ην Γηάγξακκα 4.3, βιέπνπκε φηη ην δείγκα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έρεη 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζε 5 νκάδεο, κε θξηηήξην ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 5 νκάδσλ παξαηεξνχληαη ζηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (θήκε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θη φρη κφλν, ζαθήλεηα ζηνρνζεζίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θη 

ελδηαθέξνλ γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν) θαη ηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ 

θνηλσλία. Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.1, ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη αθφκε ηφζν ζηα 

νηθνλνκηθά ζέκαηα φζν θαη ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε, 

επηβεβαηψλνληαο ηα επξήκαηα ησλ Saiti and Papadopoulos (2015) θαη Koustelios (2001) 

αληίζηνηρα. Δπίζεο, πνηθίιεη αξθεηά ν βαζκφο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη φηη 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 5 θαηεγνξηνπνηεκέλεο νκάδεο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

αληινχλ ηα ίδηα επίπεδα ΔΙ ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ επνπηεία απφ πξντζηακέλνπο θαη ηελ 
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αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο. Τα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο βξίζθνληαη ζε 

αληηζηνηρία κε απηά ηεο Klecker (1997), φζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηηο γεληθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Σπλεπψο, νη 

δηαθνξέο ζηα 13 απφ ηα 24 πεδία ηεο ΔΙ, καο νδεγνχλ ζην λα απνδερηνχκε ηελ ππφζεζε H1c, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο, θάηη ην 

νπνίν θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 5.2. 

Πίλαθαο 5.2 

ύλνςε ησλ δνθηκώλ ππόζεζεο 

Ννχκεξν    Υπφζεζε                                                                                              Υπνζηήξημε 

H1a               ΔΙ εθπαηδεπηηθψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ        Όρη                

H1b                   ΔΙ εθπαηδεπηηθψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο              Όρη 

H1c                    ΔΙ εθπαηδεπηηθψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο           Ναη 

H1d                   ΔΙ εθπαηδεπηηθψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ππεξέηεζεο      Ναη 

 

    Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηνρή ππεξέηεζεο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο αληιεί ηα ίδηα 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο θαζψο θη απφ ηηο θηηξηαθέο 

ππνδνκέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε θήκε ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θη φρη 

κφλν. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αηζζάλνληαη ην ίδην ηθαλνπνηεκέλνη ζε φηη έρεη 

λα θάλεη κε ηνλ θαη’ νίθνλ θφξην εξγαζίαο, κε ηνλ βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, κε ηελ πνηφηεηα δνπιεηάο ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο θαη κε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ ζηνπο πξντζηάκελνχο ηνπο. Όκσο, ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο παξαηεξνχληαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ζηε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη 

ηελ θνηλσλία (εθηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ ηνπ δαζθάινπ απφ ηελ θνηλσλία, 

παξέκβαζε γνλέσλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ζπλεξγαζία κε γνλείο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζρνιηθήο ρξνληάο) θαη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(επθαηξίεο αλέιημεο ζηε δνπιεηά, πξννπηηθέο ζηε ζρνιηθή κνλάδα/γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν). Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα ΔΙ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ππάξρεη ζηελ ππνζηήξημε πνπ 

αηζζάλνληαη λα έρνπλ απφ ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπο, ζηε δηνίθεζε πνπ αζθνχλ νη ηειεπηαίνη, 
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ζην ζπλαδειθηθφ θιίκα ζην ζρνιείν, ζηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο κέζα ζελ ηάμε, ζην πφζν 

ζαθείο είλαη νη ζηφρνη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ νη ίδηνη 

γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν. Μηθξή δηαθνξνπνίεζε, σο πξνο ηα επίπεδα ΔΙ πνπ αληινχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη ζηελ πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ζηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη ζηε 

ζπλέπεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο είηε 

πξφθεηηαη γηα κεγάιε είηε γηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε, φζνη εξγαδφληαη ζηελ ππφινηπε 

επεηξσηηθή Διιάδα δειψλνπλ πην επραξηζηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ λνκφ Αηηηθήο. 

    Σε ηειηθή αλάιπζε, παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ππφζεζεο H1d ζηνλ Πίλαθα 5.1, 

βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηεο ΔΙ –αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ππεξέηεζεο- 

ζηα 15 απφ ηα 24 πεδία πνπ κεηξψληαη ζηελ έξεπλα, νπφηε ε ζηαηηζηηθή δηαθνξά είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθή. 

5.3 Εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων 

 

Σηελ παξνχζα έξεπλα, εμεηάζακε ηελ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ, ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, 

ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο θαη ηεο πεξηνρήο ππεξέηεζεο ζηα επίπεδα ΔΙ πνπ αληινχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Όπσο έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ζηνλ δηεζλή θη ειιαδηθφ ρψξν αιιά δηαθνξνπνηνχληαη θαη κε νξηζκέλεο απ’ απηέο. 

Δληνπίζακε φηη ε ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ 

παξά ην γεγνλφο φηη φζνη εξγάδνληαη ζε ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο δειψλνπλ πνιχ πην 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

θχζεσο. Η ζρέζε εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επηδξά ζεκαληηθά ζηα επίπεδα ΔΙ πνπ 

αληινχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ κφληκσλ θαη ζπκβαζηνχρσλ ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο γεληθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη 

ηελ επνπηεία απφ πξντζηακέλνπο. Δληνπίζακε δηαθνξέο ζηελ ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βάζεη 

ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο απηψλ, ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλέιημε, ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηε ζρέζε 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλσλία. Τέινο, ε πεξηνρή ππεξέηεζεο επηδξά 
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πεξηζζφηεξν ζηελ ΔΙ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, θπξίσο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλσλία θαζψο θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Όζνη εξγάδνληαη ζηνλ λνκφ Αηηηθήο αληινχλ κηθξνηέξα επίπεδα ΔΙ απ’ φηη 

νη ζπλάδειθνί ηνπο ζηελ ππφινηπε Διιάδα. 

    Μειινληηθά ίζσο πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγε έξεπλα, ε νπνία φκσο ζα εμεηάζεη ηα επίπεδα 

ΔΙ πνπ αληινχλ νη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

5.4 Ανακεφαλαύωςη 

 

Σπλεπψο, ηφζν ε πεξηνρή ππεξέηεζεο φζν θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο επηδξνχλ ζηα επίπεδα ΔΙ 

πνπ αληινχλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

ηχπν ζρνιείνπ θαη ην είδνο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηελ ΔΙ ηνπ 

δείγκαηνο. Έηζη, απνδερφκαζηε ηηο 2 ππνζέζεηο θη απνξξίπηνπκε ηηο άιιεο 2 ππνζέζεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Σίηινο έξεπλαο: « Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα.» 

Έληππν ζπγθαηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζε παλεπηζηεκηαθή έξεπλα: 

Τν παξαθάησ έληππν ζαο παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή ζαο λα ζπκκεηάζρεηε ή φρη 

ζηελ έξεπλα. Δάλ απνθαζίζεηε λα ζπκκεηάζρεηε, ην δειψλεηε κε ην παξαθάησ έληππν 

ζπγθαηάζεζεο. 

θνπόο ηεο έξεπλαο: 

Καιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ παξαθάησ εξεπλεηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε 

(ΔΙ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη πψο επεξεάδεηαη ε ΔΙ απφ ηνλ ηχπν 

ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο πεξηνρήο ππεξέηεζήο 

ηνπο. Η έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εκέλα, ηνλ Πξεκέηε Ισάλλε, κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. 

Ση ζα ζαο δεηεζεί λα θάλεηε: 

Αλ ζπκθσλήζεηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα, ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεηε ην ζρεηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην. Ο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηείηε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ είλαη πεξίπνπ 5 ιεπηά. Πνηα 

είλαη ηα πηζαλά νθέιε ζαο από ηελ έξεπλα; 

Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη θάπνην άκεζν φθεινο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ έξεπλα απηή ζπκβάιιεηε ζην λα 

δηεξεπλεζεί ην αλ θαη θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε ΔΙ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ζηελ Διιάδα 

απφ: ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

πεξηνρήο ππεξέηεζήο ηνπο. 

πκκεηνρή: 

Η ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. 

Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θη εκπηζηεπηηθόηεηα: 

Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη αλψλπκα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηδησηηθφηεηά ζαο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλεηε ζα γίλνπλ γλσζηέο κφλν ζε κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

* Απαηηείηαη 

 

 

Α. Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα 

 

1.Φύιν 

 

Άληξαο 

Γπλαίθα 

 

2.Ζιηθία * 

 

22-26 ρξνλψλ 

27-31 ρξνλψλ 

32-40 ρξνλψλ 

41 ξνλψλ θη άλσ 

 

3.πδπγηθή θαηάζηαζε * 

Άγακνο  

Παληξεκέλνο 

Φσξηζκέλνο  

Φήξνο 
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4.Τύπορ ζσολικήρ μονάδαρ * 
Δημόζιο δημοηικό ζσολείο 

Ιδιωηικό δημοηικό ζσολείο 

Δημόζιο νηπιαγωγείο 

Ιδιωηικό νηπιαγωγείο 

 
5.Χπόνια ςπηπεζίαρ  

Λιγόηεπα από 5 σπόνια 

5-10 σπόνια 

11-15 σπόνια 

16-20 σπόνια 

Πάνω από 20 σπόνια 

 

   6.Είδορ επγαζιακήρ ζσέζηρ * 
Μόνιμορ  

Σςμβαζιούσορ 

 
7.Εύπορ εηήζιος μιζθού (αηομικό ειζόδημα) * 

< 10.000 Εςπώ 

10.000 Εςπώ-15.000 Εςπώ 

15.001 Εςπώ-20.000 Εςπώ 

> 20.000 Εςπώ 

 

8.Επίπεδο εκπαίδεςζηρ * 

Πηςσείο Α.Ε.Ι. 

Μεηαπηςσιακό 

Διδακηοπικό 

 
9.Πεπιοσή ςπηπέηηζηρ * 

Νομόρ Αηηικήρ 

Υπόλοιπη ηπειπωηική Ελλάδα 

Νηζιωηική Ελλάδα 

10.Θέζη ζηην ιεπάπσηζη εξοςζίαρ * 
 

Δάζκαλορ 

Ο Νηπιαγωγόρ 

Υποδιεςθςνηήρ/Υποδιεςθύνηπια 

Διεςθςνηήρ/Διεςθύνηπια  

Πποϊζηάμενορ/η ζε ολιγοθέζιο δημοηικό 

Πποϊζηάμενορ/η ζε νηπιαγωγείο 
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 11.Μέγεθορ ζσολικήρ μονάδαρ * 
 

Ολιγοθέζιο 

4θέζιο-6θέζιο 

7θέζιο-11θέζιο 

12θέζιο κι άνω 

 

 

 

 

Β. Επγαζιακή ικανοποίηζη εκπαιδεςηικών α'βάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ 

 

 
1. Εποπηεία από πποϊζηαμένοςρ ζος (διεςθςνηή/διεςθύνηπια ζσολικήρ μονάδαρ, ζσολικό/ή ζύμβοςλο   

κ.α.) 

 

 
12.Η ςποζηήπιξη πος αιζθάνεζαι να έσειρ από ηοςρ πποφζηαμένοςρ ζος 

 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 
 

 
13.Η εμπιζηοζύνη πος δείσνειρ ζηοςρ πποφζηαμένοςρ ζος * 

 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 

14.Η ικανοποίηζη πος αιζθάνεζαι από ηη διοίκηζη πος αζκούν οι 
διεςθςνηέρ/διεςθύνηπιερ - πποφζηάμενοι/ερ ζηη ζσολική ζος μονάδα * 

 
1 2 3 4 

 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 
 

 
2. Αλληλεπίδπαζη με ζςναδέλθοςρ 

              15.Η ποιόηηηα δοςλειάρ ηυν ζςναδέλθυν ζος ζηη ζσολική ζος μονάδα * 

 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
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               16.Το κλίμα μεηαξύ ηυν ζςναδέλθυν ζος ζηη ζσολική ζος μονάδα  

 

1 2 3 4 
 

Πολς δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 

 

      17.Η ζςνέπεια ηυν ζςναδέλθυν ζος ζηην ηέλεζη ηυν καθηκόνηυν ηοςρ * 
 

 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 
 

 
 

3. Επαγγελμαηική ανέλιξη 
 

 
      18.Οι εςκαιπίερ πος έσειρ ώζηε να ανελισθείρ ζηη δοςλειά ζος  

 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 
 

 
      19.Οι πποοπηικέρ ζος ζηη ζσολική ζος μονάδα ή γενικά ζηον σώπο ηηρ 
εκπαίδεςζηρ * 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 
 

 
     20.Ο βαθμόρ ζςμμεηοσήρ ζος ζηη λήτη αποθάζευν ζηη ζσολική ζος μονάδα * 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 
 

 
4. Αναγνώπιζη ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ 

 
      21.Η θήμη ηηρ ζσολικήρ ζος μονάδαρ ζηην ηοπική κοινυνία κι όσι μόνο * 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
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      22.Η ζαθήνεια ηηρ ζηοσοθεζίαρ ηηρ ζσολικήρ ζος μονάδαρ * 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 
 

 
 
 
 
 
                   

      23. Το ενδιαθέπον πος επιδεικνύειρ για ό,ηι λαμβάνει σώπα ζηη ζσολική ζος          
μονάδα* 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 

5. Οικονομικά θέμαηα 

 

 
      24.Με ηον μηνιαίο μιζθό πος λαμβάνειρ * 

 
1 2 3 4 

 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
           25.Με ηη μιζθολογική κλιμάκυζη βάζει ηυν σπόνυν ςπηπεζίαρ  

 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
            26.Με ηιρ ζςνολικέρ παποσέρ, πέπα ηος μιζθού * 

 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
6. Γενικέρ επγαζιακέρ ζςνθήκερ 

 
      27.Σε όηι έσει να κάνει με ηιρ κηιπιακέρ ςποδομέρ ηηρ ζσολικήρ ζος μονάδα 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
      28.Σε όηι έσει να κάνει με ηον καη'οίκον θόπηο επγαζίαρ * 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
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            29.Σε όηι έσει να κάνει με ηη διασείπιζη ηος άγσοςρ μέζα ζηην ηάξη  

 
1 2 3 4 

 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
7. Η αλληλεπίδπαζη μαθηηή-νηπίος με ηον  δάζκαλο-νηπιαγωγό 

 
 

            30.Η ποιόηηηα ηηρ αλληλεπίδπαζήρ ζος με ηοςρ μαθηηέρ ζος  

 
1 2 3 4 

 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 

 

  31.Ο βαθμόρ καηανόηζηρ ηυν ζςναιζθημαηικών αναγκών ηυν μαθηηών/μαθηηπιών ζος * 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
            32.Πόζο επαπκήρ αιζθάνεζαι για να καλύτειρ ηιρ μαθηζιακέρ ανάγκερ ηυν          

μαθηηών/ μαθηηπιών ζος  

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
8. Σσέζη ηος ζσολείος με ηοςρ γονείρ-κοινωνία 

 
      33.Ο βαθμόρ εκηίμηζηρ ηηρ πποζθοπάρ και ηος έπγος ζος από ηην κοινυνία * 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
      34.Η παπέμβαζη ηυν γονέυν ζηο εκπαιδεςηικό ζος έπγο * 

1 2 3 4 
 

Πολύ δςζαπεζηημένορ Πολύ ικανοποιημένορ 
 

 
            35.Η ζςνεπγαζία ζος με ηοςρ γονείρ καηά ηη διάπκεια μιαρ ζσολικήρ σπονιάρ * 

1 2 3 4 
 

 

 

 

          Πολύ δςζαπεζηημένορ                                 Πολύ ικανοποιημένορ  



  

  

 

 

  



  

 

 
 
 

 

 

 


