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Εισαγωγή  

Η εκπαίδευση στην σύγχρονη κοινωνία δεν αποτελεί μόνο την βασική μορφή 

κοινωνικοποίησης αλλά δρα ως άτυπη επιλογή κατανομής των μαθητών σε κοινωνικές 

και επαγγελματικές θέσεις. Συνδεόμενη πια με την οικονομία, λειτουργεί ως μέσο 

διαπραγμάτευσης όρων κατά την εργασία, καθώς στην πολιτισμική αυτή αγορά τα 

πτυχία σπουδών χρησιμεύουν ως διαπιστευτήρια στο κοινωνικό και εργασιακό πλαίσιο 

Collins (1979). Στην σημερινή εποχή της οικονομικής ύφεσης, του ανταγωνισμού, του 

καταμερισμού της εργασίας και της μαζικότητας των τίτλων σπουδών ο ρόλος της 

σύγχρονης εκπαίδευσης ταλαντεύεται ανάμεσα στην οργανωμένη πολιτική κοινωνία, 

την οικονομία της αγοράς και την κοινωνία των πολιτών (Ranson, 1993; Tooley,1995). 

Τα παραπάνω ώθησαν τους πολίτες στην υπερεκπαίδευση (overeducation) στο 

φαινόμενο δηλαδή εκείνο κατά το οποίο τα άτομα αποκτούν πολλαπλές γνώσεις και 

κατέχουν αυξημένη εκπαίδευση και προσόντα χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει εξασφάλιση 

ισάξιας θέσης στην αγορά εργασίας.  

Στην εποχή της εξάπλωσης της ανώτατης εκπαίδευσης (Marginson, 2016) και 

της επέκτασης των μορφωμένων τίθεται η προβληματική για το μέλλον των 

αποφοίτων, της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και της ανταπόκρισής τους στην 

αγορά εργασίας. Σαφώς και ο δημόσιος διάλογος έχει αρχίσει στις περισσότερες χώρες, 

καθώς η ανησυχία για την απασχόληση μετά τις σπουδές είναι καθολική. Το φαινόμενο 

παρακολουθείται με σκοπό την χάραξη πολιτικής και ναι μεν μελετάται με την συλλογή 

στοιχείων και δεδομένων, αλλά από την άλλη δεν έχουν καθιερωθεί αποτελεσματικές 

δράσεις και πολιτικές. Η τρέχουσα μελέτη συμβάλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

καθώς γίνεται προσπάθεια παροχής συνολικών πληροφοριών και δεδομένων για την 

εξέλιξη του φαινομένου στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης, τις 

υφιστάμενες τάσεις καθώς και την παραγωγή λυσιτελών μέτρων και την εδραίωση 

γόνιμης συνεργασίας μεταξύ επαγγελματικού και εκπαιδευτικού τομέα. 

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο την αποτύπωση, την παρουσίαση 

και την ανάλυση στατιστικών δεδομένων καθώς και των θεσμικών αξιολογήσεων 

αυτού του φαινομένου στο διεθνές πλαίσιο αλλά και στον ελλαδικό χώρο με βασικό 

σκοπό την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας της προβληματικής, των πολιτικών 

αντιλήψεων και πρακτικών που σχετίζονται με το φαινόμενο αυτό. Στην εργασία, 

ορίζεται η υπερεκπαίδευση ως το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο τα άτομα έχουν 

αποκτήσει πολλαπλές γνώσεις και κατέχουν αυξημένη εκπαίδευση και προσόντα, και 
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εξετάζει την βιβλιογραφία προκειμένου να παρέχει μια επισκόπηση των θεωρητικών 

και εμπειρικών συζητήσεων που περιβάλλουν την έννοια της υπερεκπαίδευσης, τα 

χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν τα άτομα τα οποία έχουν την τάση να 

υπερεκπαιδεύονται, τα αίτια καθώς και την σχέση της με την κινητικότητα και την 

απασχολησιμότητα. Επιδίωξη μας, είναι να γίνει μια κριτική αποτύπωση του τρόπου 

προσέγγισης του ζητήματος της υπερεκπαίδευσης σε σχέση με το πώς προσεγγίσθηκε 

σε διεθνές επίπεδο καθώς εάν και σε ποιο βαθμό από τους φορείς εκπαίδευσης και 

απασχόλησης έχουν αναληφθεί μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο την 

διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος τόσο σε διεθνές πλαίσιο όσο και στην Ελλάδα.  

Tο πρώτο κεφάλαιο παρέχει αποσαφήνιση των εννοιολογήσεων σχετικά με το 

υπο διερεύνηση φαινόμενο δίνοντας έμφαση στην ανάλυση του ρόλου της 

ετεροαπασχόλησης, της αντιστοιχίας δεξιοτήτων και την επίδραση των διάφορων 

μοντέλων της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την ιστορική επισκόπηση της κοινωνικο-

ιστορικής εξέλιξης του φαινομένου και από την συλλογή των σημαντικότερων ερευνών 

που έχουν λάβει χώρα κυρίως στα κράτη-μέλη του ΟΑΣΑ μελετώνται και αναλύονται 

τα αποτελέσματα τους, με σκοπό να αναδειχτούν τα αίτια και οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που έχουν επιφέρει έξαρση του φαινομένου. Έπειτα παρουσιάζονται οι 

κριτικές για τα χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν την τάση να υπερεκπαιδεύονται 

σύμφωνα με την υποστήριξη των θεωρητικών μοντέλων και των δημογραφικών 

στοιχείων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νέες τάσεις στους επαγγελματικούς 

κύκλους και της αναθεωρημένης έννοιας της σημερινής εργασίας δηλαδή της 

απασχολησιμότητας και αναφέρεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με τη νέα τάξη 

πραγμάτων, καθώς αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

απασχολήσιμου εργαζόμενου. Στο προκείμενο κεφάλαιο η θεματολογία διευρύνεται με 

την εισχώρηση της απασχολησιμότητας στις καθοδικές ή ανοδικές τάσεις 

κινητικότητας καθώς και την αναπαραγωγή των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στην 

ανώτερη εκπαίδευση και εν τέλει στην επαγγελματική σταδιοδρομία.  

Το ερευνητικό μέρος της εργασίας έχει ως σκοπό την εστίαση του φαινομένου 

μελέτης στον ελλαδικό χώρο. Γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της τρέχουσας 

κατάστασης του τόπου συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής και εργασιακής 

εικόνας και παράλληλα των τοπικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών που 

υποβοηθούν την έξαρση του. Περαιτέρω, εντοπίζονται τα αίτια της εξάπλωσης του 



Η υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα: κριτική αποτύπωση στατιστικών δεδομένων και θεσμικών αξιολογήσεων 
 

5 
 

φαινομένου, και οι δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην μείωση της υπερεκπαίδευσης 

και την αύξηση των χαρακτηριστικών της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα. 

Με την μεθοδολογία της δευτερογενούς έρευνας αποτυπώνονται οι διεθνείς 

έρευνες μέτρησης/μελέτες (ΟΟΣΑ, 2005,2010) στις οποίες έχει συμπεριληφθεί η 

Ελλάδα (ERSI, McGuinness et al.,2015; HWWI, Bole et al., 2016, ILO, 2014) 

εξετάζοντας τα εμπειρικά και μετρήσιμα ευρήματα για την εκτίμηση της 

υπερεκπαίδευση συνολικά. Περαιτέρω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία 

προκύπτουν από τη στατιστική και συγκριτική επεξεργασία των στοιχείων, εκτιμώντας 

την κοινωνικό-οικονομική εξέλιξη και τις τάσεις του φαινομένου στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες της κρίσης.  

Συγκεντρωτικά η εργασία αποτελεί μια μετανάλυση ή επανα-ανάλυση του 

φαινομένου της υπερεκπαίδευσης κατά την περίοδο της ύφεσης μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιώντας ήδη συλλεχθέντα ποσοτικά ή ποιοτικά αρχεία στην περίπτωση της 

Ελλάδας, απαντώντας στο ποιες είναι οι αιτίες μεγέθυνσης της υπερεκπαίδευσης, ποια 

είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που ωθούν τα υποκείμενα να υπερεκπαιδευτούν καθώς 

και ποιες είναι οι τάσεις που έχουν δημιουργηθεί ως προς την υπερκπαίδευση στα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης. 
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Abstract 

The contemporary role of education plays a crucial role in employment and acts as an informal 

procedure for distributing students in the social and professional hierarchy. The academic 

degrees operate as credentials in the social and working context (Collins, 1979), forcing citizens 

to get overeducated, to acquire multiple knowledge, to possess increased diplomas and 

qualifications, without, however, ensuring them a job in the labor market. Taken for granted 

the massification of higher education (Marginson, 2016) and the upward expansion of the 

educated, the employment concern after the schooling period is universal, as the vested skills 

do not meet the requirements of labor market and affecting mainly the younger candidates. 

The phenomenon of overeducation constitutes a macroeconomic imbalance, which resulted in 

the loss of large quantities of human resources and low social mobility. At the same time, it is 

indissolubly linked to the labor mismatches, implying the degraded investment of education 

(Groot & Maassen Brink Van Den, 2000), which is incompatible with the revised concept of 

today's framework, ie employability, and the reproduction of inequality (Patrinos et al., 2009). 

The concept of overeducation on one hand has been influenced by economists' views as they 

link the phenomenon to income levels and on the other hand, sociologists’ evaluations, as 

overeducation affects the social structure, the authority and the job , thus led to downgradation 

of the social class of individuals (Aberg, 2003). Theorists and commentators associate the 

phenomenon with several variables such as skill mismatch, family background, the level of 

study and additionally they assess how the education system works, what the students and 

parents expect, the weak modernization of the labor market, the impact of lifelong learning, the 

rise of immigration, the economic downturn, the international competition and finally the 

unemployment.  

On the whole the paper highlights the consequences and the causes of overeducation and 

provides comprehensive information, assessing the socio-economic development and the 

current trends of the phenomenon in Greece in the current crisis. The compilation and analysis 

of statistical data and the institutional evaluations as well of this phenomenon in the 

international and Greek context helps to underline the causes and factors that have caused the 

phenomenon to emerge, and final the necessity for establishing effective actions and policies. 
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Κεφάλαιο 1ο – Θεωρητικό πλαίσιο 

Το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης : Θεωρητικές προσεγγίσεις 

1.1 Το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης και οι εννοιολογήσεις τους 

Η υπερεκπαίδευση (overeducation) ορίζεται ως το φαινόμενο εκείνο κατά το 

οποίο τα άτομα έχουν αποκτήσει πολλαπλές γνώσεις και κατέχουν αυξημένη 

εκπαίδευση και προσόντα. Το παραπάνω, σχετίζεται με το επαγγελματικό πλαίσιο 

καθώς η υπερεκπαίδευση πυροδοτεί την αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων του 

ατόμου σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του (Galasi, 2004). Γενικότερα, 

η υπερεκπαίδευση θεωρείται η οικονομική μείωση των μορφωμένων (Tsang & Levin 

1985) ενισχύοντας την υποαπασχόληση και την επαγγελματική αναντιστοιχία όταν το 

επίπεδο της εκπαίδευσης είναι υψηλότερο από τα τυπικά προσόντα της κατέχουσας 

επαγγελματικής θέσης (Smith,1986). Συγκεντρωτικά το ελλιπές αυτό ταίριασμα των 

εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και των εκπαιδευτικών απαιτήσεων της εργασίας 

επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, την ικανοποίηση και την οικονομική 

ανάπτυξη των εργαζομένων ενώ παράλληλα ενθαρρύνει ολοκληρωτικά την 

κινητικότητα τους. Η υπερεκπαίδευση, ευνοεί την υποχρησιμοποίηση των δεξιοτήτων 

των ατόμων, καθιστά αναποτελεσματική την κατανομή του ανθρώπινου κεφαλαίου και 

δημιουργεί ψυχολογική πίεση (Cedefop,2010; Ortiz,2010). Περαιτέρω, η 

υπερεκπαίδευση δηλώνει την ασύμμετρη επένδυση και το διαφορετικό επίπεδο της 

εκπαίδευσης σε σχέση με την προσφορά και την ζήτηση της εργασίας (Groot&Maassen 

Brink Van Den, 2000). 

Το φαινόμενο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχει απασχολήσει πολλούς 

μελετητές από διαφορετικά πεδία και σκοπιές εμπλέκοντας κυρίως τον τομέα της 

οικονομίας και της κοινωνιολογίας, καθώς οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι στενά 

συνδεδεμένες με τις οικονομικές (Μητράκος & Τσακλόγλου, 2010). Το εκπαιδευτικό 

σύστημα έχει επισημανθεί συχνά ως η κύρια πηγή της υπερεκπαίδευσης, ενώ ο ρόλος 

της αγοράς εργασίας έχει αμεληθεί. Το ενδιαφέρον των οικονομολόγων, προκύπτει 

κυρίως από την επίδραση της παραγωγικότητας (Tsang & Levin, 1985) και την μείωση 

των οικονομικών εσόδων. Η υπερμόρφωση κατά τη βιβλιογραφία της οικονομίας 

συμβαίνει όταν οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι περίσσιο σε σχέση με την 

εργασία του ατόμου και χρονολογείται από τις αρχές του 1970 και συγκεκριμένα όταν 

ο Μichael Spence αμφισβήτησε την κλασική θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 

(Becker,1964). Έτσι, για τους οικονομολόγους αποτελεί φλέγον ζήτημα αφού δεν είναι 
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τυχαίο το γεγονός ότι το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης διογκώνεται (Groot,1993) με 

τα χρόνια και κατά συνέπεια έχει αρνητικές επιδράσεις στην κατανομή του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, στην ατομική παραγωγικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη, 

επηρεάζοντας το τοπικό αλλά και το διεθνές πλαίσιο. Οι οικονομολόγοι συνηθίζουν να 

εξετάζουν την υπερεκπαίδευση των αποφοίτων μέσω της ετεροαπασχόλησης των 

εκπαιδευτικών πεδίων με τις επαγγελματικές ομάδες σύμφωνα με την προσέγγιση των 

απαιτήσεων εργατικού δυναμικού ή της παρατήρησης των οικονομικών αποδόσεων 

των διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης σύμφωνα με προσέγγιση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. 

Οι κοινωνιολόγοι μελετώντας εις βάθος το εν λόγω φαινόμενο, κατέληξαν ότι 

η εκπαίδευση και κατά επέκταση η υπερεκπαίδευση αποτελεί κύριο μηχανισμό 

αναπαραγωγής ανισότητας (Patrinos et al., 2009). Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένα ερευνών 

αναδεικνύουν ότι τα άτομα με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο αγωνίζονται 

για να αποκτήσουν ποιοτική πρόσβαση στην εκπαίδευση, παρόλη την θεμελιωμένη 

εκπαιδευτική έκρηξη. Οι κοινωνιολόγοι στις έρευνες συνηθίζουν να ρωτούν τους 

υπευθύνους των επιχειρήσεων, τους επόπτες εργασίας και τους ίδιους τους αποφοίτους 

για τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας, για την υποκειμενική τους 

εκτίμηση όσον αφορά την αντιστοιχία των αντικειμένων σπουδών και εργασίας. 

Τέλος μερίδιο στις έρευνες έχει και ο τομέας της ψυχολογίας, η σχέση μεταξύ 

της ικανοποίησης από την εργασία και το ταίριασμα των δεξιοτήτων για πρώτη φορά 

παρατηρήθηκε στην βιβλιογραφία του ψυχολογικού τομέα από τον Vroom το 1964 ενώ 

μεταγενέστερες μελέτες, εμπλέκοντας και τον κοινωνιολογικό τομέα, έχουν καταλήξει 

ότι η υπερεκπαίδευση συνδέεται με χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία 

(Hersh,1991,Tsang et al.,1991, Linsley,2005) καθώς και τη φτωχότερη ψυχική και 

σωματική υγεία (Tsang & Levin, 1985). Ο Επίτροπος Παιδείας των ΗΠΑ Jarvis ο 

οποίος δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Σχέση της Εκπαίδευσης στην παραφροσύνη» 

(1872:12) στην οποία αναφέρει ότι η εκπαίδευση θέτει τα θεμέλια μιας μεγάλης 

μερίδας των αιτίων των ψυχικών διαταραχών» ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η υγεία 

επηρεάζεται από υπερβολική διέγερση του εγκεφάλου (Gladwell & Μann ,2008). 

Πιο συγκεκριμένα, η υπερεκπαίδευση ορίζεται ως η οικονομική υποβάθμιση 

των εκπαιδευμένων ατόμων, η διάψευση των επαγγελματικών προσδοκιών και τέλος η 

κατοχή περίσσιων γνώσεων και δεξιοτήτων από αυτές που απαιτούν στις θέσεις 

εργασίας (Rumberger, 1981). Ξεχωρίζουμε τρία διαφορετικά επίπεδα του φαινομένου 
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για τους υψηλά ειδικευμένους, πρώτον το μειωμένο μισθολογικό καθεστώς, το οποίο 

αναλύεται από την παρατήρηση των αμοιβών. Δεύτερον τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες, 

το οποίο παρατηρείται από τα ποσοστά της ανεργίας ή τις άτυπες μορφές εργασίας και 

τέλος την υποχρησιμοποίηση των προσόντων, το οποίο εντοπίζεται από το είδος της 

εργασίας (κατοχή θέσεων manager, επιστημονικές/διευθυντικές θέσεις). 

Η υπερεκπαίδευση αρχικά είχε μελετηθεί από οικονομολόγους και ήταν άκρως 

συνδεδεμένη με την μείωση των αποδόσεων των μισθών. Σε αυτό το πλαίσιο ο Smith 

(1986) προσπάθησε να μεταφέρει την έννοια της υπερεκπαίδευσης στην έννοια της 

υποαπασχόλησης. Όμως ο όρος ήταν τόσο διαδεδομένος στην βιβλιογραφία, καθώς και 

συνδεδεμένος με τις μισθολογικές αποδόσεις που κυριάρχησε η αρχική εκδοχή. Από 

τη μία πτυχή, η υπερεκπαίδευση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως η συστηματική 

υπερεπένδυση στην εκπαίδευση με αναφορές σε μια κατάσταση κατά την οποία οι 

αποδόσεις της εκπαίδευσης είναι χαμηλότερες από ό,τι οι επενδύσεις των εργαζομένων 

στον τομέα αυτό, και από την άλλη, ως ημιτελής αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 

δεξιοτήτων, δηλαδή, μια κατάσταση κατά την οποία οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει 

μέσω της εκπαίδευσης περισσότερα προσόντα από αυτά που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους. 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση των συγγραμμάτων η υπερεκπαίδευση ή 

υπερμόρφωση ή υπερειδίκευση σε αυτή την εργασία ορίζεται ως η αναντιστοιχία της 

προσφοράς των πτυχιούχων με την επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης, που 

έχει ως συνέπεια την ανεργία και την ετεροαπασχόληση αυτών. Ενώ 

υπερεκπαιδευμένος σύμφωνα με τις κοινωνιολογικές θεωρήσεις είναι κάποιος εάν το 

εκπαιδευτικό του επίπεδο υπερβαίνει την ελάχιστη απαραίτητη εκπαίδευση που 

απαιτείται για να κάνει την εργασία του. Η έννοια της υπερεκπαίδευσης έχει 

συσχετιστεί με πολλούς όρους και συνδεδεμένες έννοιες όπως, οι εκπαιδευτικές 

αντιστοιχίες-αντιστοιχίες δεξιοτήτων (Allen & van der Velden, 2001), ο πρώτος όρος 

(Educational mismatch) αναφέρεται στην επίσημη αναντιστοιχία μεταξύ 

εκπαιδευτικών διαπιστευτηρίων και των εργασιακών απαιτήσεων, ενώ ο δεύτερος 

(skills mismatch) αφορά την πραγματική αναντιστοιχία μεταξύ των γνώσεων που 

αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 

για την εκτέλεση μιας εργασίας. Το δεύτερο ζευγάρι αλληλένδετων εννοιών είναι αυτό 

του υπερξοπλισμού (overqualification) και της υπερειδίκευσης (overskilling) (Green & 

McIntosh, 2007, Quintini, 2011) σε αυτή την περίπτωση ο διαχωρισμός αναφέρεται 
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στην επίσημη αντιστοιχία μεταξύ του ατομικού επίπεδου εκπαίδευσης και των 

προσόντων που απαιτούνται για να προσληφθεί ο υποψήφιος σε μια θέση εργασίας, 

ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με την αποτελεσματικότερη χρήση των δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων στον εργασιακό χώρο. Περαιτέρω οι όροι educational mismatch-

overqualification εκπροσωπούν την αξία που φαίνεται να έχουν τα εκπαιδευτικά 

διαπιστευτήρια ενώ στην άλλη εκδοχή δηλαδή skills mismatch-overskilling δίνεται 

βάση στην δυνατότητα των εργαζομένων να απασχολούν πλήρως το ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Η υπερεκπαίδευση από την μία τείνει να συνδέεται με ένα μεγάλο πρόστιμο 

ως προς τις αμοιβές, αλλά με χαμηλό αντίκτυπο στην ικανοποίηση από την εργασία, 

ενώ η έννοια του overskilling τείνει να επηρεάζει τις αποδοχές, αλλά συνδέεται κυρίως 

με χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία (McGuinness & Sloane, 2011, 

Mavromaras et al., 2013). 

Συγκεντρωτικά, η αναντιστοιχία δηλώνει την υπερκάλυψη των απαιτήσεων 

μιας θέσης απασχόλησης με τις δεξιότητες που διαθέτει ο εργαζόμενος. Η κάθετη 

αναντιστοιχία δηλαδή η υπερεκπαίδευση, υφίσταται όταν ένα άτομο απασχολείται σε 

μια θέση για την οποία απαιτείται κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης από αυτό που 

διαθέτει ο εργαζόμενος. Οριζόντια αναντιστοιχία υφίσταται όταν το είδος–αλλά όχι το 

επίπεδο–της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων είναι ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη 

θέση (CEDEFOP,2010). 

Σύμφωνα με τις κοινωνιολογικές θεωρίες συμφωνούμε ότι το ίδιο το άτομο 

νοηματοδοτεί και χτίζει το κοινωνικό του πλαίσιο και εξαρτάται από αυτές τις 

προσωπικές νοηματοδοτήσεις δηλαδή το σύνολο των επιλογών, των συμπεριφορών και 

των στρατηγικών του (Μυλωνάς, 2009). Συγκεκριμένα, ο υποκειμενικός όρος 

βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση των ερωτηθέντων εργαζόμενων σχετικά με το επίπεδο 

αξιοποίησης των προσόντων τους, σε αυτή την περίπτωση είτε οι ερωτηθέντες 

απαντούν στην ερώτηση αν είναι υπερεκπαιδευμένοι ή υποεκπαιδευμένοι για την θέση 

που κατέχουν, είτε καλούνται να απαντήσουν ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο σπουδών 

που απαιτείται για την εργασία που κάνουν. Υποστηριχτές της υποκειμενικής μεθόδου, 

βασισμένοι δηλαδή στην αξιολόγηση ως το πιθανό χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 

το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της δουλειά χρησιμοποίησαν οι μελετητές: 

Alba-Ramirez, 1993: Allen & van der Velden, 2001; Alle and Vries, 2004; Büchel and 

Mertens, 2004; Battu et al., 1999; Dolton & Siles, 2001; Dolton & Vignoles, 2000; 
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Green et al., 1999; Hersch, 1995; Robst, 1995; Sicherman, 1991; Sloane et al., 1999; 

Vahey, 2000. 

Από την άλλη πλευρά των κοινωνιολογικών θεωρών σχετικά με τον 

αντικειμενικό ορισμό δεχόμαστε ότι το άτομο επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις με 

την κοινωνία με συνέπεια το κοινωνικό του πλαίσιο να πλάθεται και να κατευθύνεται 

σύμφωνα με αυτό. Ουσιαστικά το άτομο διαμορφώνεται από τις κοινωνικές 

παρεμβάσεις και η δράση του ατόμου δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην νοηματοδότηση 

(Μυλωνάς,2009). Η αντικειμενική μέθοδος βασίζεται στο μοντέλο ανάλυσης της 

εργασίας (job analysis model) η οποία χρησιμοποιείται στις έρευνες των (Alba-

Ramirez, 1993; Allen & van der Velden, 2001; Alle & Vries, 2004; Büchel & Mertens, 

2004; Battu et al., 1999; Dolton & Siles, 2001; Dolton & Vignoles, 2000; Green et al., 

1999; Hersch, 1995; Robst, 1995; Sicherman, 1991; Sloane et al., 1999; Vahey, 2000). 

Η παραπάνω μέθοδος χρησιμοποιεί την εργασία για να περιγράψει το ίδιο το 

απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο με δύο τρόπους. Πρώτον προσμετρώντας τον μέσο 

όρο χρόνων εκπαίδευσης (Groot&Maasen van den Brink,1997; Verdugo&Verdugo, 

1989) και δεύτερον συγκρίνοντας το πραγματικό επιθυμητό επίπεδο σπουδών με το 

επίπεδο το οποίο απαιτεί η εργασία (Hartog & Oosterbeek,1998; Thurow&Lucas, 

1972).  

1.2 Κοινωνικό-ιστορική εξέλιξη του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης 

Η έννοια της υπερεκπαίδευσης (overeducation) παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά στον τομέα των οικονομικών κατά τη δεκαετία του 1970, με αφορμή την 

πλεονάζουσα σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση που λάμβαναν οι νέοι 

Αμερικανοί καθώς και τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων σε σχέση με 

την υπάρχουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ (Berg, 1970; Freeman, 1976). 

Ο όρος υπερεκπαίδευση υποδηλώνει ότι ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει περισσότερη 

εκπαίδευση στη ζωή του, δηλαδή περισσότερες γνώσεις και ικανότητες, τις οποίες 

όμως δεν αξιοποιεί πλήρως στην εργασία που απασχολείται. 

Οι πρώτες μελέτες σχετικά με την υπερεκπαίδευση προέρχονται από το βιβλίο 

του Richard Freeman (1976) με τίτλο “The Overeducated American” στο οποίο 

αναφέρει ότι η υπερεκπαίδευση συνδέεται με τα έτη και τον τύπο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς και με τις αποδοχές και τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας 

(Freeman, 1976). Ο Freeman ήταν από τους πρώτους μελετητές που αντιλήφθηκαν την 

υπερεκπαίδευση ως ένα πλεόνασμα της σχολικής εκπαίδευσης του ατόμου σε σχέση 
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με τις απαιτήσεις του επαγγέλματος που ασκεί. Ειδικότερα, ο Freeman επεσήμανε ότι 

η ζήτηση για αποφοίτους πανεπιστημίου δεν συμβάδιζε με την προσφορά αποφοίτων 

στην αγορά εργασίας, καθώς παρατήρησε ότι το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα 

κατά τη δεκαετία του 1970 παρήγαγε ένα μεγάλο πλεόνασμα μορφωμένων 

εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων και πανεπιστημιακής μόρφωσης συγκριτικά με τη 

συνολικότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας, οι οποίοι αναγκάζονταν να αναλάβουν 

εργασίες που δεν απαιτούσαν κάποιο πτυχίο. 

  Στη συνέχεια, ο Freeman δημοσίευσε και μια πιο εξειδικευμένη έρευνα, την 

οποία ο ίδιος διεξήγαγε σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού στην αγορά εργασίας 

και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αφού ένας σημαντικός αριθμός από το ειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό αναγκάζεται από τις συνθήκες να απασχοληθεί σε θέσεις εργασίας 

που δεν απαιτούν πτυχίο, τότε οι αποδόσεις στον χώρο της εκπαίδευσης κατά συνέπεια 

θα πρέπει να μειώνονται κατακόρυφα. Παράλληλα, οι χαμηλές αποδόσεις θα πρέπει να 

έχουν ως επακόλουθο τη μείωση των επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

επομένως η αγορά εργασίας κρίνεται απαραίτητο να επιστρέψει σε ένα σημείο 

ισορροπίας. Εντούτοις, η πρόβλεψη του Freeman δεν υλοποιήθηκε ποτέ, καθώς οι 

επενδύσεις στην εκπαίδευση παρέμειναν σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Ομοίως, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την ύπαρξη δεδομένων που αναφέρουν ότι ένα ποσοστό του 

εργατικού δυναμικού, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 29% και 47%, είναι 

υπερεκπαιδευμένοι (Green et al., 1999), οι αποδόσεις στην εκπαίδευση παρέμειναν 

σταθερές μεταξύ των ετών 1978 και 1996 (Chevalier & Walker, 1999), πράγμα που 

σημαίνει ότι η ζήτηση για δεξιότητες συμβάδιζε με την αντίστοιχη προσφορά. Οι 

Dolton και Vignoles (1997), αναλύοντας την πρόωρη σταδιοδρομία των αποφοίτων 

του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη δεκαετία του 1980, βρήκαν ότι το 62% των ανδρών 

αποφοίτων, οι οποίοι ήταν υπερεκπαιδευμένοι στην πρώτη τους εργασία, παρέμειναν 

σε παρόμοια θέση εργασίας ακόμα και έξι χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. 

Ωστόσο, όλα αυτά τα ευρήματα χαρακτηρίζονταν από μια μακρο-εστίαση στο 

ευρύτερο φάσμα της οικονομίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένοι και 

ατομικοί παράγοντες. Η δυσαναλογία και γενικότερα η αναντιστοιχία που 

παρατηρήθηκε μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας όσον αφορά το 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, την οποία επεσήμανε ο Freeman, ενέπνευσε στην 

πορεία περισσότερες δημοσιεύσεις και έρευνες σχετικά με το θέμα της 

υπερεκπαίδευσης. 
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Ο δεύτερος κατά σειρά σπουδαιότερος ερευνητής που μελέτησε το φαινόμενο 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ήταν ο Russell Rumberger (Rumberger, 1981). Η 

αξία της έρευνας του Rumberger στη μελέτη της υπερεκπαίδευσης έγκειται κυρίως στο 

γεγονός ότι εστίασε στο ατομικό επίπεδο, σε αντίθεση με τον Freeman. Ωστόσο, οι 

ισχυρισμοί τόσο του Rumberger και όσο του Freeman για τις φθίνουσες αποδόσεις 

στην κολεγιακή μόρφωση των νέων Αμερικανών κατά τη δεκαετία του 1970-1980 δεν 

επιβεβαιώθηκαν. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και οι δύο ερευνητές 

εντόπισαν αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης 

στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ (Freeman, 1976, Rumberger, 1981, 1984, 1987). 

Πράγματι, σε μια σημαντική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο μισό 

της δεκαετίας του 1980, ο Herbert Smith (1985), απέδειξε ότι η εικαζόμενη μείωση 

στις αποδόσεις της κολεγιακής εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του 1970 οφείλεται ως 

επί το πλείστο σε μια αξιοσημείωτη αύξηση στα μεγέθη των ομάδων και σε μια 

συγκριτικά αργή ανταπόκριση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ (Smith, 1986). Στην 

αρχή το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης είχε κυρίως μελετηθεί από τους 

οικονομολόγους που ασχολούνταν με τα εργασιακά ζητήματα και ήταν συνδεδεμένη 

με το θέμα της μείωσης των αποδόσεων των μισθών και των οικονομικών απολαβών 

στην κολεγιακή εκπαίδευση. Ο Smith προσπάθησε να επεκτείνει τον όρο της 

υπερεκπαίδευσης και έτσι πρότεινε αντ’ αυτού τον όρο υποαπασχόληση, έννοια η 

οποία είχε ως στόχο να συμπεριλάβει και ευρύτερα θέματα αναντιστοιχίας, όπως για 

παράδειγμα η πιθανότητα της ανεργίας ή της ενδεχόμενης απασχόλησης. 

Υπάρχουν, ωστόσο, αξιοσημείωτα παραδείγματα που τονίζουν τη διεύρυνση 

του πεδίου εφαρμογής της υπερεκπαίδευσης πέρα από το ζήτημα των μισθών, και 

προέρχονται από την κοινωνιολογία (Burris, 1983, Coburn, 1975). Ο Coburn μελέτησε 

την επίδραση της υπερεκπαίδευσης και της υπο-εκπαίδευσης για την ψυχική υγεία του 

ατόμου, ενώ ο Burris εστίασε την προσοχή του κατά κύριο λόγο στις κοινωνικο-

πολιτικές συνέπειες της υπερεκπαίδευσης. Ο Coburn διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις της 

αυτο-αντίληψης είτε ως προς την υπερεκπαίδευση είτε ως προς την υποεκπαίδευση 

στην ψυχική ευεξία του ατόμου ήταν πολύ πιο σπουδαίες συγκριτικά με τις επιπτώσεις 

που καθορίζονταν από τις αντικειμενικές μετρήσεις των ίδιων ακριβώς φαινομένων. 

Παράλληλα, ο Burris ήταν μεταξύ των πρώτων που απέδειξαν ότι η υπερεκπαίδευση 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εργασιακή ικανοποίηση, καθώς και στην ιδεολογία της 

διαστρωμάτωσης. 
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Επιπλέον, το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο και στην οικονομία μιας χώρας. Μπορεί, για παράδειγμα, να 

επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της μειωμένης παραγωγικότητας του 

υπερεκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, το οποίο βρίσκεται σε μια θέση εργασίας 

που απαιτεί προσόντα κατώτερα από τα επίπεδα των πραγματικών δεξιοτήτων του 

(Guironnet et al., 2007). Εφόσον οι εργαζόμενοι δεν αξιοποιούν πλήρως τις ικανότητες 

που διαθέτουν, είναι κατά συνέπεια λιγότερο παραγωγικοί από ό, τι θα μπορούσαν να 

είναι. Παράλληλα, αν οι υπερεκπαιδευμένοι εργαζόμενοι ασκούν το επάγγελμα που 

απαιτεί λιγότερες γνώσεις για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, τότε το γεγονός αυτό 

είναι πιθανό να επηρεάσει άμεσα και τους μισθούς τους σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η υπερεκπαίδευση μπορεί να υποβαθμίσει την 

κοινωνική τάξη των ατόμων (Aberg, 2003). Όταν το επάγγελμά τους δεν 

ανταποκρίνεται επαρκώς στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο, επηρεάζεται και η κοινωνική 

θέση στην οποία εντάσσονται οι υπερεκπαιδευμένοι καθώς εξαρτάται από το 

επάγγελμα αφενός και το μορφωτικό επίπεδο αφετέρου. Ακόμα χειρότερη μπορεί να 

είναι η κατάσταση των λιγότερο μορφωμένων εργαζομένων οι οποίοι, όπως ο Aberg 

(2003) παρατηρεί, συνήθως θα εξακολουθούν να εργάζονται σε λιγότερο απαιτητικές 

θέσεις εργασίας. Αν ένας μεγάλος αριθμός υπερεκπαιδευμένων εργαζόμενων 

απασχολούνται σε θέσεις εργασίας κάτω από τα επίπεδα των δεξιοτήτων τους, το 

αποτέλεσμα μπορεί να ωθήσει τους εργαζομένους της εργατικής τάξης στον 

παραγκωνισμό και στην ανεργία, αφού το εργατικό δυναμικό των υπερεκπαιδευμένων 

λειτουργεί ως υποκατάστατό τους στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες. 

Αργότερα οι Croce & Ghignoni (2012), μελετώντας τις ευρωπαϊκές χώρες, 

διαπίστωσαν ότι η αναλογία των μισθών σχετίζεται με τις μισθολογικές διαδικασίες 

και επίσης ότι η ύφεση οδηγεί σε υπερεκπαίδευση, καθώς οι απόφοιτοι αποδέχονται 

θέσεις εργασίας με την συμβολή της αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας, των 

μηχανισμών χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της μετανάστευσης (Ghignoni & 

Verashchagina ,2014). Πέπλο προστασίας ενάντια του φαινομένου διαπιστώνεται ότι 

είναι η επιλογή συγκεκριμένου πεδίου σπουδών το οποίο είναι περιζήτητο και 

δοκιμάζεται από  τις ανισορροπίες της οικονομίας και δεν χαρακτηρίζονται από 

πλεονάζουσα προσφορά (Verheast & van der Velden ,2013; Humburg et.al., 2015) 

Μεγάλο πλήθος μελετητών ανακάλυψαν ότι το φαινόμενο της 

υπερεκπαίδευσης αποτελεί μια παροδική ανισορροπία (Alba-Ramirez, 1993; Hartog, 
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2000) και αποφαίνεται ότι το ζήτημα είναι ένα αναπτυσσόμενο οξύ φαινόμενο σε 

ατομικό επίπεδο (Büchel & Mertens, 2004, Frenette, 2004, Dolton & Vignoles, 2000, 

Böhlmark, 2003, Rubb, 2003), το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται παρόλο που για 

κάποιους αποτελεί προσωρινή κατάσταση. Αρκετές ερευνητικές μελέτες ωστόσο 

προαναγγέλλουν ότι κατά το πέρας των τελευταίων χρόνων σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης του 2008 και μετά, εξελίσσεται η τάση προς 

υψηλότερα ποσοστά υπερεκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη (Pouliakas, 2012; ILO, 

2014). 

1.3 Επιστημονικές προσεγγίσεις του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης σύμφωνα με 

τις θεωρήσεις των μοντέλων. 

Η υπερεκπαίδευση είναι ένα δαπανηρό φαινόμενο, καθώς σχετίζεται με το 

μειωμένο ατομικό εισόδημα (Alba-Ramirez, 1993; Dolton & Vignoles, 2000). H 

υπερεκπαίδευση είναι πηγή ατελέσφορης κατανομής των πόρων του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, ασκώντας αρνητική επιρροή στην παραγωγικότητα. Εξελίσσεται έμμεσα 

μια ακολουθία αύξησης, δηλαδή όσο το φαινόμενο διογκώνεται, πολλαπλασιάζεται ο 

ρυθμός προσφοράς δεξιοτήτων, πυκνώνει η συμμετοχή στην εκπαίδευση και τέλος 

μεγαλώνει η ζήτηση για επιπλέον δεξιότητες. Αυτή η άτυπη εκθετική συνάρτηση έχει 

ως αποτέλεσμα την ασυμφωνία μεταξύ επιπέδου και σύνθεσης επενδύσεων στην 

εκπαίδευση. Αυτό φυσικά έχει άμεσα αποτελέσματα στα άτομα από την άποψη των 

αποδοχών και των ευκαιριών απασχόλησης και σπατάλη πόρων για την κοινωνία από 

την εκδοχή των κρατικών επενδύσεων στην εκπαίδευση (Groot, 1996; Büchel et al., 

2003; McGuinness, 2006). 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η υπερεκπαίδευση είναι ένα καθολικό χαρακτηριστικό 

των αγορών εργασίας κυρίως στις βιομηχανικές οικονομίες. Οι έρευνες δείχνουν ότι 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συχνότητα εμφάνισης της υπερεκπαίδευση είναι περίπου 

30% τοις εκατό, ενώ στις ΗΠΑ έχει υπολογιστεί ότι μέχρι το 45% τοις εκατό των 

ατόμων μπορεί να είναι υπερεκπαιδευμένο (Groot & Maassen van den Brink, 2000). 

Οι εκτιμήσεις διαφοροποιούνται λόγω της χρήσης ανόμοιων τεχνικών μέτρησης, την 

χρονική περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής. Μελέτες έχουν επίσης επισημάνει ότι 

υπάρχει σύνδεση με χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία, φτωχότερη 

ψυχική και σωματική υγεία (Hersh, 1991 Tsang et al., 1991, Linsley, 2005). Ενώ 

νεότερες μελέτες της Αυστραλίας εντοπίζουν συσχέτιση μεταξύ υπερεκπαίδευσης, 

υποαπασχόλησης και υστέρηση απορρόφησης δεξιοτήτων. 
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Η υπερκπαίδευση είναι συνυφασμένη με την έννοια του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι βασικός κλάδος της οικονομίας και των 

οικονομικών της εκπαίδευσης. Αρχικά το ζήτημα τέθηκε από τον Schultz,(1961) και 

αφορούσε τη συμβολή της εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή διαδικασία. Παράλληλα, ο 

Mincer, (1974) διαμόρφωνε μία θεωρητική πρόταση για την ερμηνεία των 

εισοδηματικών ανισοτήτων, στην οποία ο Becker (1962) έδωσε την οριστική μορφή. 

Όπως αναφέρει ο Acemoglu (2013) υπήρξαν πολλές παραλλαγές σε σχέση με 

τον ορισμό του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι οποίες όμως βοηθούν στην κατανόηση του 

όρου. Αρχικά ο Becker,(1962,1964) συνέδεσε το ανθρώπινο κεφάλαιο με την 

παραγωγική διαδικασία, θεωρώντας την περίπλοκη και πιθανόν συγκεντρωμένη σε ένα 

μονοδιάστατο αντικείμενο, όπως ο ίδιος λογίζεται το απόθεμα γνώσεων, το οποίο είναι 

άμεσο μέρος της συνάρτησης της παραγωγής. Εν αντιθέσει, ο Gardener,(1983) 

υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν είναι μονοδιάστατο, καθώς υπάρχει 

πλήθος τύπων δεξιοτήτων, βασιζόμενος στην θεωρία της πολλαπλής ευφυΐας. Επιπλέον 

στην εκδοχή κατά τους Schultz, Nelson-Phelps (1961,1966) αντιλαμβανόμαστε το 

ανθρώπινο κεφάλαιο ως την ικανότητα προσαρμογής, σε καταστάσεις ανισορροπίας 

στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο Bowles-Gintis, (1976) δηλώνει ότι μεταφράζεται 

ως την διαδικασία εργασίας, υπακοής στις εντολές και η προσαρμογή σε μια 

ιεραρχική/καπιταλιστική κοινωνία, ενώ τέλος ο Spence,(1973) συμφωνεί ότι το 

ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η ικανότητα και όχι τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι 

ανεξάρτητα από την παραγωγική διαδικασία. 

Η εννοιολόγηση του ανθρώπινου κεφαλαίου «ουσιαστικά είναι μια μεταφορά 

για την ιδέα της επένδυσης στη γνώση» (Tsakiris,2014) και όπως το ορίζει ο ΟΟΣΑ 

είναι οι γνώσεις, τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που συνδράμουν 

στην ατομική, κοινωνική και οικονομική ευφορία (Πανιτσίδου, 2013).Συμπεραίνουμε 

ότι δεν περιλαμβάνει μόνο το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες (φυσικές και 

επίκτητες) που μπορεί να καταθέσει ένα άτομο σε παραγωγική χρήση, αλλά ικανότητες 

και χαρακτηριστικά, τα οποία βελτιώνουν την παραγωγή, το εισόδημα και την 

προσωπική υγεία. Φυσικά το κεφάλαιο στοιχίζει σε χρόνο και σε χρήμα αλλά αυτά τα 

χρήματα ανακάμπτονται με κέρδος, γιατί ο ειδικευμένος εργαζόμενος είναι πιο 

παραγωγικός από τον ανειδίκευτο (Ψαχαρόπουλος, 1999), άλλωστε το άτομο, επενδύει 

στην εκπαίδευση ώστε στο μέλλον να αποκτήσει μεγαλύτερα εισοδήματα. 



Η υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα: κριτική αποτύπωση στατιστικών δεδομένων και θεσμικών αξιολογήσεων 
 

17 
 

Η ύπαρξη του φαινομένου γενικότερα έχει μελετηθεί χρησιμοποιώντας 

διάφορες συμβατές θεωρίες καθώς και πως το ίδιο το φαινόμενο ευθύνεται για την 

επίδρασή στα κέρδη. Αυτές οι θεωρίες αναλύονται παρακάτω και διαφέρουν, καθώς 

εστιάζουν σε διαφορετικά αίτια εμφάνισης της υπερεκπαίδευσης, προβλέπουν 

εναλλακτικά για το ιδιωτικό και κοινωνικό κόστος, και την προσδιορίζουν ως 

προσωρινή ή μόνιμη δράση. 

1.3.1 Η προσέγγιση της υπερεκπαίδευσης σύμφωνα με την θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου (Human Capital Theory, HCT ) 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Human Capital Theory, HCT ) συμφωνεί 

ότι οι μισθολογικές συναλλαγές καθορίζονται από τους μηχανισμούς της αγοράς, 

δηλαδή οι εργοδότες ανταγωνίζονται για να προσλάβουν τον πιο παραγωγικό 

υποψήφιο με το χαμηλότερο κόστος και με μισθούς οι οποίοι ορίζονται για να 

αντανακλούν την οριακή ατομική παραγωγικότητα (Di Stasio, V., et al., 2015). Το 

HCT παραδέχεται το γεγονός ότι η εκπαίδευση βελτιώνει την αποδοτικότητα, κατά 

αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνος επιπλέον σχολικής φοίτησης είναι μια επένδυση ως προς 

την εξασφάλιση δεξιοτήτων οι οποίες βοηθούν στην προσωπική ανάπτυξη. Δεδομένου 

αυτού, η εργασία ‘καταβάλλει’ την ελάχιστη αξία του προϊόντος της, καθορίζοντας τα 

κέρδη από το μορφωτικό επίπεδο, του εργαζομένου, συμπεριλαμβάνοντας την τυπική 

εκπαίδευση, την εμπειρία και την κατάρτιση μέσα στην εργασία (on-the-job training). 

Πράγματι, το μοντέλο του ανθρώπινου κεφαλαίου υπολογίζει τα χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων, από την πλευρά της προσφοράς, προσδιορίζοντας τα κέρδη μέσα από 

εξωγενείς παράγοντες, προκαλώντας επιπτώσεις στους πραγματικούς μισθούς (Becker, 

1964). Αφού η υπερμόρφωση προκύπτει με την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου των 

εργαζομένων, προκαλείται σχετική μείωση μισθών σε εκείνους με υψηλές δεξιότητες. 

Οδηγούμαστε στην ύπαρξη φθηνότερης προσφοράς μορφωμένου εργατικού 

δυναμικού, το οποίο υποκαθιστά εργαζόμενους οι οποίοι είχαν καλύψει θέσεις με 

χαμηλά προσόντα. 

Κυρίαρχο ζήτημα είναι η υπερεκπαίδευση η οποία οδηγεί σε μικρές σχετικά 

αποδόσεις συγκριτικά µε τις επενδύσεις σε κόστος, χρόνο και διαφυγόντα έσοδα. Από 

την πλευρά της προσφοράς, οι χαμηλές αποδόσεις της εκπαίδευσης προκαλούν 

μειωμένη επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, το μοντέλο ανθρώπινου 

κεφαλαίου συνδέει την υπερεκπαίδευση με την ανισορροπία στην αγορά εργασίας, που 

παραδοσιακά, έχει θεωρηθεί εξαίρεση από το μοντέλο αυτό, δεδομένου ότι συνδέεται 
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με μια αναντιστοιχία. Οπότε, η υπερεκπαίδευση και τα οικονομικά της κόστη είναι 

προσωρινά, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν την παραγωγική διαδικασία και οι 

εργαζόμενοι μειώνουν τις επενδύσεις τους στην εκπαίδευση ως απάντηση στις χαμηλές 

αποδοχές των ειδικευμένων εργαζομένων. 

Ως βραχυπρόθεσμο φαινόμενο θα πρέπει να αποκατασταθεί οποιαδήποτε 

ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εκτός της περίπτωσης κατά 

την οποία ο απόφοιτος αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής ικανότητας ωθώντας την 

υπερεκπαίδευση στην μονιμότητα. Στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία οι Leuven & 

Oosterbeek (2011) τείνουν να αποκαταστήσουν τον σύνδεσμο μεταξύ της θεωρίας 

HCT και την ερμηνεία της υπερμόρφωσης, διευκρινίζοντας ότι η δεύτερη  θα μπορούσε 

κάλλιστα να αποτελεί σημαία έλλειψης της εργασιακής δομής και όχι μάταιη δαπάνη 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η μείωση στις αμοιβές από το φαινόμενο της 

υπερεκπαίδευσης ίσως αντανακλούν τα χαμηλά επίπεδα του συνόλου του ανθρώπινου 

κεφαλαίου μεταξύ των εργαζομένων οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι έχουν υψηλό 

επίπεδο κεκτημένου τυπικού κεφαλαίου, έχουν χαμηλό κεφάλαιο που αποκτάται στην 

εργασία. 

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση από τον νομπελίστα, Gary Becker (1964) 

παρατηρούμε ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν εκπροσωπείται μόνο από το επίπεδο της 

εκπαίδευσης, αλλά και από την εμπειρία η οποία αποκτήθηκε κατά την απασχόληση. 

Η υπερεκπαίδευση, λοιπόν είναι συνέπεια της έλλειψης δεξιοτήτων που αποκτώνται 

μέσω της εργασιακής εμπειρίας και αυτό είναι χαρακτηριστικό των νέων, παρά το 

αυξημένο μορφωτικό επίπεδό τους. Θα περίμενε κανείς, η υπερεκπαίδευση να είναι 

ακόμα πιο συχνή, επειδή το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ως αποστολή την παροχή 

γενικής εκπαίδευσης και όχι την παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου, όμως η 

διπολικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων δηλαδή ο διαχωρισμός γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει βοηθήσει στην έστω μικρή μείωση της. 

1.3.2 Η προσέγγιση του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης βασισμένη στην θεωρία της 

επαγγελματικής κινητικότητας (Career Mobility Theory) 

Η  θεωρία της επαγγελματικής κινητικότητας (Career Mobility Theory) 

αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Όπως και 

στο HCT, η εκπαίδευση, η εμπειρία και η κατάρτιση υποτίθεται ότι είναι υποκατάστατα 

της τυπικής παιδείας, και κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία του ανθρώπινου κεφαλαίου 

σχετίζονται θετικά με την παραγωγικότητα και τα κέρδη. Η θεωρία της επαγγελματικής 
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κινητικότητας εκτιμά για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας με υψηλά 

επίπεδα τυπικής εκπαίδευσης ότι αποδέχονται θέσεις για τις οποίες έχουν 

υπερεκπαιδευτεί ενώ προσπαθούν να αποκτήσουν εμπειρία και την δυναμική του 

ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω των σπουδών, καθώς κατέχουν μικρή εμπειρία και 

επαγγελματικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Όπως προτάσσει το πρώτο μοντέλο, η 

υπερεκπαίδευση αποτελεί προσωρινό καθεστώς για τα άτομα, τα οποία προχωρούν από 

θέσεις εργασίας για τις οποίες είναι υπερμορφωμένοι σε ανωτέρου επιπέδου θέσεις με 

σκοπό την πλήρη χρήση των προσόντων τους. Αντίθετα με την θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου όμως, υποθέτει ότι εκείνοι που επιθυμούν να αξιοποιηθούν καταλληλότερα, 

διαλέγουν θέσεις εργασίας για τις οποίες είναι υπερεκπαιδευμένοι προκειμένου να 

βελτιωθούν μελλοντικά για την αγορά εργασίας. Η θεωρία της επαγγελματικής 

κινητικότητας υπονοεί ότι η υπερεκπαίδευση αποτελεί χαρακτηριστικό μιας καλά 

λειτουργούσας αγοράς εργασίας, δομημένη με αποφάσεις που λαμβάνονται τόσο από 

τα άτομα όσο και από τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια, υπάρχουν αμελητέα 

οικονομικά κόστη που συνδέονται με την υπερεκπαίδευση, εξετάζοντας την σχέσης 

μεταξύ της τρέχουσας δουλειάς ενός ατόμου με το επαγγελματικό του ιστορικό. Τα 

άτομα που στις τωρινές θέσεις τους είναι υπερμορφωμένα διακατέχονται από υψηλές 

προσδοκίες προαγωγής, καθώς καρτερούν να κινηθούν προς τα επάνω. Σε αντίθεση με 

τις προβλέψεις της θεωρίας της κινητικότητας σταδιοδρομίας, τα υπερεκπαίδευμενα 

άτομα έχουν χαμηλότερες προσδοκίες προώθησης από παρόμοια μορφωμένους 

εργαζομένους σε θέσεις για τις οποίες ταιριάζουν ακριβώς (Linsley 2005). 

Άλλωστε οι  Sicherman & Galor (1990) τυποποίησαν την έννοια της 

κινητικότητας ως εξήγηση για το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. Κατασκεύασαν ένα 

μοντέλο με βασική αρχή ότι ένας εργαζόμενος με έμφυτη ικανότητα μπορεί να 

προτιμήσει να ξεκινήσει μια δουλειά κάτω από το επίπεδο των ικανότητάς του, αν αυτό 

αντισταθμίζεται από μια συντομότερη πιθανότητα προώθησης. Καταλήγουμε ότι τα 

άτομα αυτά προτιμούν χαμηλή απόδοση της εκπαίδευσης μέσα στις επιχειρήσεις αν σε 

αυτές, η πιθανότητα ανόδου είναι υψηλότερη. Στην ερεύνα που διεξήγαγαν για 24 

διαφορετικά επαγγέλματα μελέτησαν την επίδραση της εκπαίδευσης στους μισθούς και 

την επίδραση της εκπαίδευσης σχετικά με την ανοδική κινητικότητα, βρήκαν ότι τα 

επαγγέλματα με υψηλό μισθολογικό καθεστώς έχουν κατά μέσο όρο μικρότερη 

επίδραση στην ανοδική κινητικότητα. Υποστήριξαν επίσης ότι είναι λογικό τα άτομα 

να περνούν ένα μέρος της σταδιοδρομίας τους σε επαγγέλματα που απαιτούν 
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χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από ό, τι έχουν αποκτήσει. Αυτή την θεωρία τη 

διερεύνησε ο Sicherman (1991) καθώς κατέληξε ότι οι υπερεκπαιδευμένοι εργαζόμενοι 

είναι πιο πιθανό να κινηθούν προς υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης από τους 

εργαζόμενους με ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης οι οποίοι δεν είναι υπερκπαιδευμένοι ούτε 

υποεκπαιδευμένοι. Καταληκτικά, η υπερεκπαίδευση ερμηνεύεται μέσα από την θεωρία 

της κινητικότητας (Sicherman& Galor, 1990; Büchel &Mertens, 2000) καθώς οι μισθοί 

τείνουν να αυξάνονται με το χρόνο, μαζί με την επαγγελματική εμπειρία που 

συσσωρεύεται. Συνεπώς, είναι λογικό οι επιχειρήσεις και οι απόφοιτοι να δημιουργούν 

ένα καθεστώς χαμηλών αποδοχών με υψηλή ειδίκευση βραχυπρόθεσμα, αλλά με καλές 

προοπτικές σταδιοδρομίας σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο. 

1.3.3 Η  προσέγγιση του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης σύμφωνα με την θεωρία του 

ανταγωνισμού της δουλειάς (Job Competition Theory) 

Η θεωρία του ανταγωνισμού της δουλειάς (Job Competition Theory) 

ερμηνεύεται από την πλευρά της ζήτησης, αντίθετα δηλαδή με τα προαναφερόμενα που 

μας δείχνουν την πλευρά της προσφοράς. Κεντρικός πυρήνας του συγκεκριμένου 

μοντέλου είναι ότι οι εργαζόμενοι ανταγωνίζονται στην αγορά εργασίας για υψηλές 

θέσεις εργασίας. Ο ανταγωνισμός, δημιουργεί μια «ουρά» εργασίας (labour queue), 

στην οποία οι θέσεις εργασίας ταξινομούνται ανάλογα με τα κέρδη. Σε αυτή την ουρά 

ουσιαστικά βαθμονομούνται οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τα προσόντα τους  και τις 

προσωπικές τους επενδύσεις και κατατάσσονται σε σχέση με την πιθανή δαπάνη 

(potential training costs) της εκπαίδευσης καθώς και το κόστος μέχρι να αρχίσουν να 

είναι στην επιχείρηση. Δεδομένου ότι η τυπική εκπαίδευση και η on-the-job κατάρτιση 

είναι συμπληρωματικές, οι δαπάνες κατάρτισης είναι σχετικά χαμηλότερες για τα 

άτομα με περίσσια εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι ταξινομούνται  ανάλογα 

με το επίπεδο εκπαίδευσης στην ουρά εργασίας και τα άτομα με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο ταιριάζουν με υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας (Thurow, 1975). 

Η θεωρία προσεγγίζει το μοντέλο του ανταγωνισμού ως μια διαδικασία όπου η 

παραγωγικότητα και τα κέρδη συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της δουλειάς. 

Δηλαδή, τα κέρδη καθιερώνονται από τους παράγοντες που περιγράφουν την ζήτηση 

ενώ τα κεκτημένα επιτεύγματα της εκπαίδευσης δεν έχουν απήχηση σε αυτά. Το 

παραπάνω προκαλεί μεταβολή στην κατανομή των εργαζομένων, θέτοντας, τους  

χαμηλής ειδίκευσης ή τους ανειδίκευτους εργαζόμενους στην δευτερογενή αγορά σε 

θέσεις  με χαμηλή μισθοδοσία ή σε θέσεις ημι-απασχόλησης με επακόλουθο να 
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παραγκωνίζονται από την εργασιακή δομή, οδηγώντας τους στην ανεργία (Borghans 

& De Grip,2000; NLC,2005). Όμως οι Gautier et al., (2002) βρήκαν ότι μόνο μία στις 

έξι επιχειρήσεις αναβαθμίζουν το εργατικό δυναμικό τους από τους υπάρχοντες 

εργαζόμενους σε άλλους πιο μορφωμένους, ενώ αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται να 

έρχεται σε αντίθεση με τη μελέτη Thurow, στην οποία διαπιστώνεται ότι οι 

εργαζόμενοι με πολλά χρόνια σχολικής εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητα πιο 

παραγωγικοί σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους. Συνεχίζοντας, από την στιγμή 

που μειώνεται η απόδοση της υπερμόρφωσης οι εργαζόμενοι επενδύουν στην 

εκπαίδευση με σκοπό να υπερασπιστούν τη θέση τους στην ουρά της αγορά εργασίας 

(Thurow, 1975). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμμονή της υπερκπαίδευσης ισχύει και για 

τους ενήλικες καθώς κατά την ανταγωνιστικότητα και την ακαμψία της ζήτησης 

αναγκάζονται να συσσωρεύουν εκπαίδευση για την επίτευξη καλύτερης θέσης στην 

ουρά αυτή (Thurow,1979). Το μοντέλο του ανταγωνισμού θεωρεί ότι η 

παραγωγικότητα καθορίζεται από την εργασία και όχι από την εκπαίδευση και έτσι οι 

περίσσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση προσφέρουν περιορισμένο παραγωγικό όφελος 

για την οικονομία. Επιπλέον το γεγονός ότι τα άτομα επιμένουν να βρίσκονται σε 

ακατάλληλες δουλειές υποδηλώνει ότι η υποχρησιμοποίηση των δεξιοτήτων πιθανόν 

να είναι μόνιμο χαρακτηριστικό, αφού συναντάται αναποτελεσματική κατανομή των 

πόρων. Εν κατακλείδι το μοντέλο της ανταγωνιστικότητας προβλέπει ότι η 

υπερεκπαίδευση είναι ένα επιμένον ζήτημα, το οποίο δημιουργεί οικονομικό κόστος 

αταίριαστο με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, προωθεί την αναποτελεσματικότητα 

της κατανομής και επιφέρει εισοδηματικές ανισότητες. 

1.3.4 Άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις  

 Το μοντέλο της εκχώρησης (Assignment Model)  

Το μοντέλο της εκχώρησης (Assignment Model) αποτελεί μια προσέγγιση με 

ενσωματωμένη την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς στην ανάλυση της 

υπερεκπαίδευσης (Sattinger, 1993), συμπεραίνοντας ότι η παραγωγικότητα των 

εργαζομένων συνδέεται θετικά με την εκπαίδευση, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για 

όλους τους εργαζόμενους, αφού δεν είναι όλοι το ίδιο παραγωγικοί στην εργασία. 

Σύμφωνα με το μοντέλο εκχώρησης, η υπερεκπαίδευση είναι σταθερή μέχρι να υπάρξει 

μια πιο αποτελεσματική κατανομή των ατόμων στις θέσεις εργασίας, με την βελτίωση 

των διαδικασιών της συμβατότητας ή τις πολιτικές για τη μείωση της 

αναποτελεσματικότητας. Η θεωρία υποθέτει ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίες είναι 
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περιορισμένες, πράγμα που σημαίνει ότι η αμοιβή είναι συγκεκριμένη  και ανεξάρτητη 

από το ανθρώπινο δυναμικό. Το πρόβλημα είναι με ποιον τρόπο καθορίζει κάποιος τις 

θέσεις εργασίας και ταξινομεί τους εργαζόμενους έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την 

παραγωγή τους. Στο μοντέλο εκχώρησης (Sattinger, 1993;Sattinger & Hartog,2013) 

τονίζεται η σημασία της κατανομής της εργασίας, καθώς και το γεγονός της τυχαίας 

βαθμονόμησης για μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των εργαζόμενων και επιλογής 

θέσεων εργασίας, στις οποίες οι μισθοί καθορίζονται από την τιμή που 

αντιπροσωπεύουν πρώτον τα χαρακτηριστικά της εργασίας και δεύτερον αυτά των 

εργαζομένων. 

 Το μοντέλο της σηματοδότησης της εργασίας (Job Signalling Model ) 

Στο μοντέλο σηματοδότησης της εργασίας (Job Signalling Model), Spence (1973) 

οι εργοδότες υποτίθεται ότι υστερούν από πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα 

των εργαζομένων, επακόλουθο σε αυτό το πρόβλημα είναι να δίνεται βάρος στο 

επίπεδο της εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο  οι εργοδότες κρίνουν τον υποψήφιο για 

την τυχόν πρόσληψη, αλλά και οι υποψήφιοι την χρησιμοποιούν ως σήμα και δείκτη 

ως προς την ποιότητα τους μέσω του επιπέδου της εκπαίδευσης τους. Σύμφωνα με το 

αρχικό μοντέλο σηματοδότησης στην αγορά εργασίας, ο εργοδότης δεν έχει γνώση για 

τις παραγωγικές δυνατότητες του υποψηφίου ούτε τη στιγμή που τον προσλαμβάνει 

αλλά ούτε και αμέσως μετά την πρόσληψη του. Ο χρόνος που δαπανείται για να γίνουν 

ορατές οι παραγωγικές ικανότητες ενός ατόμου χαρακτηρίζει την διαδικασία αυτή ως 

ρίσκο μιας επενδυτικής απόφασης. Το γεγονός ότι αυτές οι δυνατότητες δεν είναι 

γνωστές εκ των προτέρων καθιστά την απόφαση πρόσληψης σε  πλαίσιο αβεβαιότητας. 

Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση είναι αποτελεσματικές για το άτομο, αλλά δεν 

επηρεάζουν την παραγωγικότητα του εργαζομένου. Οι ίδιες οι σπουδές, ωστόσο, 

εξακολουθούν να έχουν πρωταρχικό ρόλο στην κατανομή καθώς και στην επιλογή των 

υποψηφίων, καθώς είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό για να εντοπιστεί από τους 

εργοδότες ποιοι είναι πιο ικανοί. Όμως η κατανομή των εργαζομένων σε παραγωγικές 

θέσεις που ταιριάζουν με το προφίλ των υποψηφίων αντικαθίσταται από εκείνους που 

έχουν ήδη εμπλακεί με τον μηχανισμό της  υπερεπένδυσης στην εκπαίδευση. 

Καταληκτικά προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν περισσότερες πιθανότητες 

επιλογής, προσδοκούν να αποκτούν περισσότερη γνώση επενδύοντας επανειλημμένα 

στην εκπαίδευση προσθέτοντας περισσότερο ποσό στο σήμα τους για να διακριθούν 

από τους λοιπούς υποψήφιους. Έτσι, δημιουργείται μια συγκεκριμένη τάση, το 
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μορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού συνεχώς αναβαθμίζεται σε σχέση με το 

τι απαιτείται στις διαθέσιμες θέσεις εφόσον οι εργασιακές απαιτήσεις δεν 

μεταβάλλονται. Εν κατακλείδι, οι εν δυνάμει εργαζόμενοι, όσο δεν συναντούν τις 

ανάλογες εκπαιδευτικές (και μισθολογικές) αποδόσεις τόσο θα βρίσκουν κίνητρο για 

κατανάλωση μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συστηματική υπερεπένδυση 

στην εκπαίδευση, η οποία εμφανίζεται είτε όταν το κόστος της επένδυσης στην 

εκπαίδευση είναι χαμηλό, είτε όταν οι προσδοκίες των ατόμων ή των επιχειρήσεων για 

τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι αυξημένες. 

 Η θεωρία της χωρικής κινητικότητας (Spatial Mobility Theory). 

Η θεωρία χωρικής κινητικότητας (Spatial Mobility Theory), Frank (1978), 

βασίζεται στην γρήγορη κοινωνική αλλαγή με σκοπό την εύρεση και επίτευξη 

ευκαιριών, οι οποίες διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και πρόσβαση (π.χ. η 

Ενιαία Ευρώπη) μεταξύ των χωρών. Δηλαδή, η κινητικότητα των κεφαλαίων, αγαθών, 

υπηρεσιών και ανθρώπων. Η δράση αυτή έθεσε ενιαία  αγορά εργασίας κατά την οποία 

οι πολίτες της κινούνται στις χώρες, προκειμένου να ταξινομηθούν στα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα. Στις έρευνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την εύρεση 

εργασίας η χωρική κινητικότητα θεωρεί ότι στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο όλο και 

περισσότεροι υποψήφιοι αναζητούν εργασία σε διαφορετικό μέρος από τον τόπο 

κατοικίας τους, με αντάλλαγμα την μετακίνηση τους είτε αυτό πρόκειται να είναι σε 

αλλαγή χώρας ή σε αλλαγή περιφέρειας. Βέβαια, δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να 

μεταναστεύσουν και επιλέγουν μετακίνηση σε περιφερειακό επίπεδο, εδώ πρόκειται 

για περιορισμένη χωρική ευελιξία και οριοθετημένη στην τοπική αγορά εργασίας (Van 

Ham et al., 2001). Ουσιαστικά η χωρική ευελιξία έχει να κάνει με τον χρόνο που θέλουν 

να ξοδέψουν οι υποψήφιοι όσον αφορά την μετακίνηση δηλαδή την ανοχή μετακίνησης 

αλλά και την διάθεση να αλλάξουν χώρα δηλαδή την ανοχή μετανάστευσης. Αν 

υποθέσουμε ότι ένα άτομο ζητά εργασία η οποία είναι κατώτερη των προσόντων του, 

μπορεί να μην την δεχτεί καθόλου οπότε να μείνει άνεργος, μπορεί να δεχτεί αλλά θα 

είναι υπερεκπαιδευμένος ή να δεχτεί μια θέση συμβατή με τις ικανότητες τους με 

αντίτιμο την καθημερινή μετακίνηση ή χειρότερα την μετανάστευση (Simpson, 1992). 

Ο Frank (1985) ασχολήθηκε με την έννοια της χωρικής κινητικότητας και την 

υπερεκπαίδευση και βασίστηκε σε ζευγάρια στα οποία και τα δύο μέλη εργάζονται. Σε 

αυτή την περίπτωση συνηθίζεται ο άντρας να επιλέγει πρώτος εργασία σε οποιοδήποτε 

τόπο περιορίζοντας την γυναίκα στην τοπική αγορά, με αποτέλεσμα μεγάλης 
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πιθανότητας εύρεσης εργασίας στις οποίες είναι υπερεκπαιδευμένες. Η θεωρία του 

Frank βασίστηκε μόνο σε παντρεμένες γυναίκες και σε συγκριμένη αγορά εργασίας για 

αυτό ίσως οι McGoldrick & Robst (1996) & Battu et al., (2000) βρήκαν ανόμοια 

αποτελέσματα ενώ ο Büchel (2000) στην Γερμανία κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα. 

Αργότερα ο Simpson (1992), ερεύνησε την αγορά εργασίας στα νησιά στα οποία 

υπάρχουν περισσότεροι γεωγραφικοί περιορισμοί καθώς οι μετακινήσεις κοστίζουν 

περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι προσδοκούν να εργάζονται σε 

κοντινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας εξοικονομώντας το κόστος μετακίνησης ή 

αρνούνται να μεταναστεύσουν. Εάν δεν βρεθεί εργασία που να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις τους, τότε ή θα υποχρεωθούν να μεταναστεύσουν ή θα αναλάβουν εργασία 

κατώτερη των ικανοτήτων τους. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν στο 

συγκεκριμένο μοντέλο είναι πρώτον η θέση του τόπου κατοικίας σε σχέση με την 

χωρική κατανομή των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς οι θέσεις εργασίας δεν είναι 

ομοιόμορφα διαμοιρασμένες ούτε σε σχέση με τον χώρο αλλά ούτε και σε σχέση με 

την ποιότητα. Και δεύτερον το μέγεθος της αγοράς εργασίας που αναζητείται η εργασία 

η της κατοικίας. Αυτά τα μεγέθη εξαρτώνται από την χωρική ευελιξία του υποψηφίου, 

την ανοχή του στην μετακίνηση και στην μετανάστευση. Το μοτίβο μας πληροφορεί 

ότι η ατομική χωρική ευελιξία σε συνδυασμό με την χωρική κατανομή των ιδανικών 

ευκαιριών απασχόλησης, σε σχέση με τον τόπο κατοικίας, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

τον κίνδυνο υπερεκπαίδευσης (Büchel & van Ham, 2003). Ενώ ο κίνδυνος αυξάνεται 

περισσότερο όταν η περιφέρεια αγοράς είναι μικρή και ανταγωνιστική. 

 H θεωρία της διαφορικής υπερειδίκευσης 

Η θεωρία του Frank της διαφορικής υπερειδίκευσης βασίζεται στην επιθυμία 

προσωπικής μεγιστοποίησης της πιθανής μισθοδοσίας κατά την αναζήτηση εργασίας. 

Βέβαια, τα αναμενόμενα κέρδη δεν καθορίζονται από τις ικανότητες του υποψηφίου 

αλλά κρίνονται από τα απαιτούμενα προσόντα που προϋποθέτει η θέση στην οποία θα 

προσληφθούν (Büchel & Battu, 2002). Όταν λοιπόν ο εργαζόμενος είναι 

υπερεκπαιδευμένος τότε τα κέρδη του είναι μειωμένα σε σχέση με τα προσόντα που 

κατέχει αλλά ισότιμα με αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας. Η μεγιστοποίηση του 

ποσού της μισθοδοσίας θα ήταν υψηλότερη εφόσον βρισκόταν μια θέση εργασίας στην 

οποία απαιτούνται όλα τα προσόντα τα οποία εξοπλίζουν τον υποψήφιο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι εν δυνάμει εργαζόμενοι να αναζητούν θέσεις στις οποίες έχουν την 

μικρότερη ποσοτική απόκλιση απαιτούμενων δεξιοτήτων, με εύρος όλες τις διαθέσιμες 
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κενές θέσεις εργασίας στην παγκόσμια αγορά (Topel 1986). Με αυτή την στρατηγική 

οι υποψήφιοι μπορούν να ανακαλύψουν αμέτρητες θέσεις απασχόλησης 

προσδοκώντας τις ελάχιστες απώλειες του ατομικού τους κέρδος. 

Στις περιπτώσεις των ζευγαριών η διαδικασία μεγιστοποίησης των κερδών 

χαρακτηρίζεται από περιπλοκότητα, καθώς αμφότεροι υιοθετούν την ίδια στρατηγική 

ώστε να ταυτιστούν οι επιλογές τους στην ίδια τουλάχιστον περιφέρεια, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι έχουν διαφοροποιημένα προσόντα και είναι σχεδόν ακατόρθωτο να 

μειώσουν τις ποσοτικές αποκλίσεις δεξιοτήτων και τα δύο μέλη. Σύνηθες είναι όπως 

αναφέρει ο Frank, να ακολουθείται το σοβινιστικό στερεότυπο της απόφασης της 

τοποθεσίας, έτσι ο άντρας δέχεται μια θέση εργασίας με το πιο μικρό ποσό απώλειας 

δεξιοτήτων, ενώ η γυναίκα αρχίζει προσωπικό αγώνα για αναζήτηση απασχόλησης με 

τα ίδια χαρακτηριστικά. Με αυτή την τακτική «το αρσενικό» έχει άπειρες θέσεις 

εργασίας να ελέγξει, ενώ εκείνες περιορίζονται στον τόπο που θα επιλέξει το ταίρι της. 

Έτσι οι γυναίκες αδυνατούν να δεχτούν μια ελκυστική προσφορά εργασίας από 

διαφορετική αγορά εργασίας από εκείνη που ο σύντροφος έχει βρει, οπότε 

χαρακτηρίζεται ως "tied stayer" (Mincer 1978). Ενώ όταν το αρσενικό δέχεται μια 

ελκυστική προσφορά εργασίας σε διαφορετική περιοχή από τον τόπο διαμονής, η 

γυναίκα  μετακινείται μαζί του ανεξάρτητα από τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης 

στο νέο τόπο διαμονής, ενώ υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να εγκαταλείψει μια 

ελκυστική δουλειά, και χαρακτηρίζεται ως "tied mover" (Mincer 1978). Αυτή η άδικη 

διαδικασία ως προς το θηλυκό φύλο έχει επακόλουθο αντιστοιχιών, υπερεκπαίδευσης, 

υποαπασχόλησης, χαμηλών κερδών και μεγαλύτερο χρόνο αναζήτηση εργασίας. Τα 

προηγούμενα είναι πιο έντονα εάν ο σύντροφος έχει επιλέξει μικρή και περιορισμένη 

αγορά εργασίας. 

 Το μοντέλο αναζήτησης εργασίας (Job Search Theory). 

Η θεωρία της αναζήτησης εργασίας (Job Search Theory) διερευνά την σχέση 

μεταξύ υπερεκπαίδευσης και του τρόπου εύρεσης εργασίας. Στην έρευνα τους οι 

Franzen & Hangartner (2006),κατέληξαν ότι οι απόφοιτοι που στρέφονται στα 

κοινωνικά δίκτυα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατέχουν εργασία ταιριαστή με 

τα κεκτημένα προσόντα σε σχέση με τους αποφοίτους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε 

αγγελίες και απευθύνθηκαν σε γραφεία ευρέσεως εργασίας. Επιπλέον, οι Kucel & 

Byrne (2008) βρήκαν ότι η ανταπόκριση στις αγγελίες θέσεων εργασίας μέσω 

ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας και χρησιμοποιώντας τις προσωπικές επαφές 
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τους μείωσε την πιθανότητα εύρεσης θέσεως στην οποία υπάρχει υπερεκπαίδευση. Πιο 

πρόσφατα οι Blázquez & Mora (2010) ανακάλυψαν ότι οι απόφοιτοι που βρήκαν 

δουλειά με την βοήθεια των γραφείων που συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια ή τα 

γραφεία διασύνδεσης ήταν λιγότερο πιθανό να είναι υπερμορφωμένοι, σε αντίθεση με 

εκείνους οι οποίοι αναζήτησαν εργασία σε δημόσιους φορείς. Το τελευταίο βασίζεται 

στην μονιμότητα των θέσεων εργασίας και την προτίμηση ασφαλούς απασχόλησης 

ακόμα και αν αυτό τους καταδικάζει σε ετεροαπασχόληση ή αναντιστοιχία προσόντων. 

Εδώ θα πρέπει να συσχετιστεί και ο προσωπικός χαρακτήρας του ατόμου καθώς 

απαιτείται χρόνος για την προσπάθεια εύρεσης εργασίας τονίζοντας την ευσυνειδησία 

και την επιμέλεια του φοιτητή (Tani,2013). H προσφορά εργασίας μέσω των 

υπηρεσιών σταδιοδρομίας, πρώτον είναι κατάλληλη για τους τελειόφοιτους καθώς οι 

εργοδότες είναι πιο πιθανό να ενδιαφέρονται για προσλήψεις με συγκεκριμένο πτυχίο 

ή από το συγκεκριμένο ίδρυμα κάνοντας έτσι στοχευμένες προσλήψεις. Δεύτερον οι 

φοιτητές έχουν το ενημερωτικό πλεονέκτημα σχετικά με την διαθεσιμότητα των 

ιδανικότερων θέσεων. Φυσικά και σε αυτή την πτυχή, κανόνας αποτελεί η 

λειτουργικότητα καθώς και η ποιότητα των φορέων πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας, 

η σύνδεση του ιδρύματος με την αγορά εργασίας, η συνεργασία της κολεγιακής δομής 

με εταιρίες, οι επιδόσεις των φοιτητών και τέλος η φήμη του πανεπιστημίου. 

Σημαντικός παράγοντας για την αποφυγή του φαινομένου, ο οποίος στηρίζει την 

θεωρία της εύρεσης εργασίας είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις και επαφές αποτελώντας 

ουσιαστικά μια άτυπη μέθοδος αναζήτησης, αποτελεσματικότερη από τις συμβατές 

μεθόδους, άλλωστε στην πρώτη περίπτωση μεταφέρονται αξιόπιστες και ίσως 

εμπιστευτικές πληροφορίες μεταξύ αιτούντων και εργοδοτών (Montgomery 1991, 

Saloner,1985). Ακολουθούμενοι αυτή την διαδικασία οι υποψήφιοι εκτός ότι μειώνουν 

την πιθανότητα εύρεσης αναντίστοιχων θέσεων, περιορίζουν την αβεβαιότητα στη 

διαδικασία πρόσληψης και για τις δύο πλευρές (υποψηφίους – εργοδότες). Σαφώς και 

σε αυτή την εκδοχή υπάρχει ο κίνδυνος ύπαρξης υπερεκπαίδευσης, αρχικά στην 

περίπτωση που οι υποψήφιοι δεχτούν θέση εργασίας με πεδίο ανόμοιο με την 

ειδικότητα τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνο αναζήτησης απασχόλησης, 

υποχρησιμοποιώντας τις δεξιότητες τους (Bentolila, Michelacci & Suarez 2010), ή 

στην περίσταση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε θέσεις με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (Calvo-Armengol & Jackson, 2004; Datcher Loury, 2006). 
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1.4 Τα αίτια που συντελούν στην εξάπλωση του φαινομένου  της υπερεκπαίδευσης 

Δείγματα από τις έρευνες σημειώνουν ότι το ποσοστό των ατόμων που 

υπερεκπαιδεύεται είναι μεγάλο (Carroll & Tani, 2013) και πιθανό να εμμένει για 

μεγάλο χρονικό διάστημα ή να παραμένει σε όλη την επαγγελματική καριέρα 

(Kler,2005; Mavromaras, McGuinness, O'Leary, Sloane & Wei,2010). Από θεωρητική 

σκοπιά, το φαινόμενο μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από τις θεωρίες λαμβάνοντας 

σημαντικές πληροφορίες για τα αίτια έξαρσης αλλά και διδάγματα για την μείωση της 

συχνότητας. Υπάρχουν περαιτέρω λόγοι για την ύπαρξη της υπερεκπαίδευσης οι οποίοι 

μας ενθαρρύνουν να ερμηνεύσουμε την αυξητική τάση της παρακάτω. 

1.4.1 Η εκπαιδευτική έκρηξη ως σύμμαχος της εξάπλωσης του φαινομένου της 

υπερεκπαίδευσης. 

Η εκπαίδευση αποτελεί δείκτη οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Η ιδέα 

ότι το ψηλό μορφωτικό επίπεδο των ατόμων είναι σημαντικό ως προς την εύρεση 

ποιοτικότερων ευκαιριών απασχόλησης και μεγαλύτερων απολαβών είναι πια 

διαδομένη. Πρόσθετα, είναι γενικευμένο ότι οι μορφωμένοι χαρακτηρίζονται από 

σταθερές οικογενειακές σχέσεις, υγεία, μακροζωία, έχουν αυξημένη συμμετοχή στα 

κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα και αποφεύγουν τις εγκληματικές πράξεις 

(McMahon, 2009; Huang et al., 2012; Borgonovi & Burns, 2015; Hooghe et al., 2015). 

Η ασταμάτητη αριθμητική αύξηση προσφοράς των πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων συμβαδίζει με την υπερβολική ζήτηση των φοιτητών συμβάλλοντας 

στην κρίση της υπερεκπαίδευσης. Στην εποχή της μαζικοποίησης (Gibbonsetal, 1994) 

τα ιδρύματα/φορείς πιέζονται να παράγουν γνώσεις, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις 

του εργατικού δυναμικού της νέας οικονομίας και της απασχολησιμότητας. Όμως, 

όπως αναφέρεται και στο “The Economist” στο άρθρο "Degrees of choice" το 2000 

αμφισβητείται η σαρωτική πεποίθηση ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι ασφαλής 

επένδυση και εγγύηση για οικονομική και κοινωνική επιτυχία, ενώ ο συγγραφέας του 

άρθρου αναρωτιέται εάν οι πτυχιακοί τίτλοι αξίζουν το χαρτί στο οποίο είναι 

τυπωμένα. Αυτό υπονοεί ότι τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ευθύνη στην 

πορεία του φαινομένου, καθώς την δεκαετία κυρίως του 70 στις ανεπτυγμένες χώρες 

καθώς και στην Ελλάδα το 1990, δόθηκε το φως για τη λειτουργία περισσότερων 

ιδρυμάτων, αμφισβητούμενης συνολικής ποιότητας. Ένα επιπλέον ερώτημα που 

δημιουργείται είναι εάν τα προσόντα που αναπτύσσονται μέσω της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης θα διαρκέσουν δια βίου, αν θα βοηθήσουν στην σωστή κατανομή του 
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δυναμικού και αν πραγματικά αποτελούν κεκτημένες ατομικές δεξιότητες στην εποχή 

της άκριτης αύξησης των πτυχιούχων σε συνδυασμό με συγκριτικά αργή ανταπόκριση 

της αγοράς εργασίας. Όπως υποστηρίζει ο ΟΟΣΑ, (2012) περισσότερη εκπαίδευση δεν 

μεταφράζεται αυτόματα σε καλύτερες δεξιότητες. 

Φυσικά η προσδοκία να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία 

σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας, η παράλληλη ίδρυση πληθώρας 

αυτοχρηματοδοτούμενων κολλεγίων/σχολών, οι συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις και οι 

βαριές επιδοτήσεις στην εκπαίδευση οδήγησαν στο τελειωτικό ξέσπασμα του 

φαινομένου. Η υπάρχουσα διεύρυνση της πρόσβασης, επέφερε την διάχυτη εξάπλωση 

επιπέδου ικανοτήτων στους φοιτητές (Chevalier, 2003) υποστηρίζοντας έτσι την 

κοινωνική διάσταση και τον εκδημοκρατισμό του θεσμού της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας 

ευνοώντας την οικονομική-επαγγελματική διάσταση. Οι παραπάνω προσπάθειες 

καθιστούν την ανώτατη εκπαίδευση ανοιχτή και ευέλικτη, αντιμετωπίζοντας την 

μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα, εδραιώνοντας την οικοδόμηση της 

κοινωνίας της γνώσης (Πυργιωτάκη & Παπαδάκη, 2002) και τέλος πολλαπλασιάζοντας 

την πρόσβασης των «πολλών». Έτσι καθιστά τους πολίτες ικανούς να εισέλθουν ή και 

να επανέλθουν στην εκπαίδευση. Άλλωστε ο αριθμός γενικά των φοιτητών αυξήθηκε 

σε σύγκριση με το 2000 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή (2011) συνολικά κατά 

20% με εξαιρετικές αυξητικές τάσεις (Τσεχία ,55%, Ελλάδα, 51%, Κύπρος, 147%, 

Λιθουανία,68%, Ρουμανία, 133%, Σλοβακία 69%, Ισλανδία, 72% και Τουρκία, 49%). 

Η εκπαιδευτική έκρηξη και η μαζικοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού είχε ως 

αποτέλεσμα την υποδοχή περισσότερων σπουδαστών στις δομές (γενική, 

επαγγελματική εκπαίδευση, δια βίου, εξ ’αποστάσεως μάθηση), την οργάνωση 

περαιτέρω προγραμμάτων, δυστυχώς με την ίδια χρηματοδότηση και χωρίς καμία 

διεύρυνση των δομών, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές  την υποβάθμιση της 

συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης. Το παραπάνω όχι μόνο εδραίωσε την εξάπλωση 

της υπερεκπαίδευσης, με προσφορά ελλιπών και μη χρήσιμών προσόντων 

υποβοηθώντας την απόκτηση τίτλου χωρίς ουσιαστική δυναμική. 

Τα απαρχαιωμένα προγράμματα σπουδών τα οποία πρώτον δεν έχουν 

αξιολογηθεί, δεύτερον δεν είναι συμβατά με την μοντέρνα αγορά εργασίας και τρίτον 

δεν είναι ανταγωνιστικά με την εξελισσόμενη εποχή. Οι παράγοντες αυτοί έθεσαν εξ 

αρχής την ανάγκη για διασφάλιση ποιότητας των πανεπιστημιακών τίτλων αλλά και 
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ολόκληρης της πανεπιστημιακής βαθμίδας. Αυτό αποβλέπει στην προσπάθεια να 

προσαρμοστούν στις κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με την 

τρέχουσα διάχυση γνώσης και πληροφορίας. Αρχικά τα ιδρύματα προσπάθησαν να 

ενσωματώσουν την νέα αυτή κουλτούρα χωρίς άμεσα αποτελέσματα, καθώς 

προϋποθέτει ολοκληρωτικές αλλαγές ως προς την οργάνωση, την λειτουργία αλλά και 

την δομή στην διοίκηση τους. Οι διοικήσεις κάποιων πανεπιστημίων που τελικά 

εισήγαγαν την ολική ποιότητα έκαναν προοδευτικά βήματα καθώς ήταν σε θέση να 

εντοπίσουν αδυναμίες και προβλήματα (Ζαβλανός, 2013). Με τον όρο ποιότητα δεν 

εννοούμε μόνο εκείνη που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο των σπουδών και στην παροχή 

των δεξιοτήτων, αλλά υποθέτουμε την ποιότητα συγκεντρωτικά στη βαθμίδα. Όντας η 

ανώτατη εκπαίδευση ένας ζωντανός οργανισμός όλες οι βαθμίδες είναι αλληλένδετες 

και τροφοδοτούν η μία την άλλη με σκοπό την πρόοδο. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

που υιοθέτησαν δείκτες ποιότητας (Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, Ρωσία, Δανία) 

βοήθησαν στον εκσυγχρονισμό τους αλλά και συνέβαλαν στην ισχυροποίηση φήμης, 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ακαδημαϊκών τίτλων (Συμεωνίδου, 2015). 

1.4.2 Η δυσλειτουργική τεχνική εκπαίδευση και ο αντίκτυπός της στην εξέλιξη του 

φαινομένου. 

Ο διαδεδομένος παιδαγωγικός προσανατολισμός των σχολείων, των μαθητών 

και των γονέων και η τάση για θεωρητική και γενική εκπαίδευση, ευνοεί την έξαρση 

του φαινομένου. Πλήθος στοιχείων καθώς και τα ευρήματα από τους Ryan & Sinning 

(2011) για τους Αυστραλιανούς υποψήφιους διασταυρώνουν ότι οι απόφοιτοι της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης χρησιμοποιούν ολοκληρωτικά την κεκτημένη γνώση 

τους κατά την απασχόληση τους. Στις αιτίες της εξάπλωσης της υπερεκπαίδευσης 

συμπεριλαμβάνεται ο παραγκωνισμός και η δυσλειτουργία της επαγγελματικής 

κατεύθυνσης ενώ δεν είναι τυχαίο ότι συγγραφείς (Wolbers, 2003; Garcia-Espejo & 

Ibanez, 2006 ;Robst, 2007; Krahn & Bowlby, 1999; Storen & Arnesen, 2006) βρήκαν 

ότι οι απόφοιτοι από τα επαγγελματικά και ειδικά προγράμματα έχουν καλύτερο 

επαγγελματικό βίο από εκείνους με σπουδές στα γενικότερα ακαδημαϊκά προγράμματα 

(Büchel,2001). Οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατέχουν επαγγελματικές δεξιότητες φαίνεται 

να εναρμονίζονται στο πλαίσιο συμβατότητας προσόντων–εργασιακής 

σταθεροποίησης, καθώς έχουν συγκεκριμένες ικανότητες που απαιτούνται από την 

αγορά εργασίας. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι τα εν λόγω προγράμματα παρέχουν 

στοχευμένες δεξιότητες που προορίζονται για εξειδικευμένα επαγγέλματα και 

συμβάλλουν σε πιο γρήγορη εργασιακή αποκατάσταση (Robst, 2007). Τα 
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αποτελέσματα δείχνουν με συνέπεια ότι οι απόφοιτοι με λιγότερα προσανατολισμένα 

επαγγελματικά προσόντα είναι πιο πιθανό να είναι υπερεξοπλισμένοι (Dolton & Silles, 

2001). Λίγες έρευνες μας δίνουν στοιχεία για την επαγγελματική κατάρτιση, ο 

Mavromaras et al., (2009) από την σκοπιά της Αυστραλιανής αγορά εργασίας έφτασε 

στο συμπέρασμα ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός συρρικνώνει την πιθανότητα 

να είναι κάποιος υπερειδικευμένος, ενώ, οι Ryan & Sinning (2011) οι οποίοι ερεύνησαν 

το μισθολογικό καθεστώς βρίσκουν ότι οι αποδόσεις στους επαγγελματικά 

προσανατολισμένους είναι υψηλότερες από τους υπερεκπαιδευμένους. 

Όμως σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2010) με βάση την έρευνα PISA, 2006 δείχνει 

τη διαφορά στην απόδοση μεταξύ των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών σπουδαστών, 

κατά μέσο όρο, σε όλους τους τομείς μετά από ενδελεχή έλεγχο των κοινωνικο-

δημογραφικών χαρακτηριστικών. Οι μαθητείες σε αυτή την έρευνα τείνουν να 

αποδίδουν λιγότερο καλά από τα προγράμματα της κλασικής εκπαίδευσης και η 

διαφορά στην απόδοση είναι ιδιαίτερα μεγάλη στην Ολλανδία, την Ελλάδα, το Βέλγιο, 

την Κορέα και την Ιαπωνία. Αυτό συμβαίνει γιατί η επαγγελματική δομή είναι συχνά 

κακής ποιότητας και ανεπαρκώς σχεδιασμένη. Παράλληλα, οι Quintini & Manfredi 

(2009) σημειώνουν ότι σε χώρες με οργανωμένες αγορές εργασίας και ισχυρά 

συστήματα μαθητείας, όπως η Γερμανία, περίπου το 80% των ατόμων με τον 

συγκεκριμένο προσανατολισμό κατέχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Σε αντίθεση με 

χώρες με ρυθμιζόμενες αγορές εργασίας και ανίσχυρα προγράμματα τεχνικής 

κατάρτισης στο επίσημο σύστημα εκπαίδευσης, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, το 

περισσότερο από το ένα τρίτο των νέων καταλήγουν στην ανεργία ή την αεργία. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι για παράδειγμα η Αυστρία, η Γερμανία και η 

Ελβετία, χώρες με μακρά παράδοση στην επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στην 

ισόρροπα κατανεμημένη Δανία (είναι εξίσου διάχυτη η επαγγελματική και η γενική 

εκπαίδευση) λαμβάνουμε τεκμηριωμένα μειωμένα στατιστικά υπερεκπαίδευσης, 

αναντιστοιχίας και ετεροαπασχόλησης. Ωστόσο, αναφέρονται σε ένα περιορισμένο 

αριθμό χωρών, οι οποίες έχουν σχεδιάσει στοχευμένη και αποτελεσματική τεχνική 

εκπαίδευση. Για αυτό και τα ευρήματα σχετικά με το ρόλο των ιδρυμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κατανομή της αγοράς εργασίας δεν είναι ξεκάθαρα 

(Bol & Van de Werfhorst, 2013;Breen, 2005). Κατά συνέπεια, με σκοπό να έχουν 

περισσότερες χώρες ευκαιρία στην μείωση της υπερεκπαίδευσης θα πρέπει να 

στοχεύσουν στην ανακατασκευή του διπλού σχολικού δικτυού (γενική βαθμίδα-
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επαγγελματική βαθμίδα) και να ακολουθηθεί η πορεία των επαγγελματικών 

προγραμμάτων έτσι ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η τεχνική επαγγελματική 

εκπαίδευση, δίνοντας στους υποψήφιους μια οργανωμένη εναλλακτική λύση έναντι της 

κλασικής παιδείας. 

1.4.3 Η δια βίου μάθηση, οι νέες τεχνολογίες και οι επικουρικοί τους ρόλοι στο 

φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. 

Στην ταχεία έξαρση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προστέθηκε ο δυναμισμός 

της δια βίου μάθησης συμπεριλαμβάνοντας τα ανοιχτά πανεπιστήμια και την εξ 

αποστάσεως μάθηση. Tα προσόντα που αποκτούνται κατά την τυπική εκπαίδευση 

ατονούν και χάνουν την ποιότητα τους. Η ανάγκη λοιπόν διατήρησης της γνώσης αλλά 

και ο εμπλουτισμός αυτής, συμβάλλει στην εξάπλωση της ΔΒΜ. Η σημερινή 

οικονομία όλο και περισσότερο βασίζεται στη γνώση, όμως τα άτομα, οι εργοδότες, ή 

εκείνοι που χαράζουν πολιτικές δεν μπορούν να προβλέψουν ακριβώς ποιες θα είναι 

και πως θα μοιάζουν οι θέσεις εργασίας του αύριο. Σύμφωνα με αυτό, γίνεται μια 

αγχωτική προσπάθεια προετοιμασίας για την παρούσα ή την επόμενη γενιά. Αυτή η 

διαδικασία, έχει ως σκοπό την καθιέρωση της δια βίου μάθησης όχι ως 

δράση/διαδικασία αλλά ως χαρακτηριστικό του μελλοντικού υποψηφίου (lifelong-

learner) (Capeli, 1999). 

Αναλυτικότερα, η δια βίου μάθηση λειτουργεί ως μέσο συσσώρευσης 

ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς αποτελεί έναν τρόπο για να προσαρμόζονται τα άτομα 

στον ταχύ μεταβαλλόμενο κόσμο ή να παραμένουν ενεργοί και παραγωγικοί σε αυτόν 

(Cedefop,2010). Ενώ υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία σχετικά με την υπερεκπαίδευση 

και την απόδοση της τυπικής εκπαίδευσης, οι αναλύσεις για την εξάπλωση της δια βίου 

μάθησης, στη βοήθεια της έξαρσης τους φαινομένου είναι σπάνιες (Blanden et al., 

2012). Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί (Sloane, 2002) ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να 

υπερεκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας την ΔΒΜ και ιδιαίτερα όταν δεν διαθέτουν τις 

απαιτούμενες δεξιότητες για την εκτέλεση της εργασίας με ικανοποιητικό τρόπο, 

επιχείρημα το οποίο ενισχύει και καθιερώνει το ρόλο της. Αυτός ο πλουραλισμός της 

εκπαίδευσης, δίνει το μήνυμα ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση και σίγουρα η δια βίου 

μάθηση δεν προσεγγίζονται ως στοιχείο εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά ως στοιχείο 

πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης (Blessinger,2015). 

Η ευελιξία στην ανώτατη εκπαίδευση ενδυναμώνεται επίσης από την ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών καθώς και την εκχώρηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 



Η υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα: κριτική αποτύπωση στατιστικών δεδομένων και θεσμικών αξιολογήσεων 
 

32 
 

Η έξαρση της τεχνολογίας επέφερε την ανάπτυξη της εξ ’αποστάσεως/ηλεκτρονικής 

μάθησης και  την υπερανάπτυξη των ανοικτών πανεπιστημίων σε πολλές χώρες, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, οι Κάτω Χώρες και η 

Νορβηγία, αλλάζοντας τον ρυθμό της παραδοσιακής ανώτατης εκπαίδευσης 

(Cedefop,2010). Εν τω μεταξύ, πολλά από τα υπάρχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα επιδιώκουν την δημιουργία προγραμμάτων εξ ’αποστάσεως μάθησης, 

προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες σπουδών. Η επεκτεινόμενη πρόσβαση των 

προγραμμάτων, εδραίωσαν την συμμετοχή στα ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα τύπου 

MOOCs (Massive Open Online Courses), φέρνοντας τους υποψηφίους πιο κοντά στην 

υπερκατανάλωση της γνώσης όσο πότε. Η έκρηξη της εκπαιδευτικής ζήτησης, ο 

εκδημοκρατισμός του θεσμού και της χρηματοδότησης επηρεάζει το σχολικό αλλά και 

το εργατικό δίκτυο, σύμφωνα με τους Breslow et al.,(2013) μια από τις πιο μεγάλες και 

πετυχημένες εταιρίες, η Google, σχεδιάζει να εισχωρήσει στο χώρο της βιομηχανίας 

της εκπαίδευσης  πιθανότατα με την εκδοχή των MOOCs. 

1.4.4 Η περιορισμένη παρεχόμενη καθοδήγηση από τα ανώτερα ιδρύματα ως αιτία της 

υπερεκπαίδευσης. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνολικά παραμένουν ανεξάρτητα από τους χώρους 

εργασίας και από τον μηχανισμό της αγοράς (Robst, 2007; Perrson &Rooth, 2010) 

καθώς δεν έχει βρεθεί ένα σύστημα άμεσης αντίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ τους 

(Βουτσινός, 1994). Τα εκπαιδευτικά συστήματα αποτυγχάνουν να προσφέρουν στους 

εν δυνάμει πτυχιούχους τον κατάλληλο προσανατολισμό στην απαιτητική αγορά 

εργασίας, με αντίκτυπο την ελλιπή παρεχόμενη εκπαίδευση. Παρά ταύτα, κάποιες 

χώρες έχουν καταφέρει να αποκτήσουν δεσμούς με την εργασιακή δομή για 

παράδειγμα στην Λετονία και στη Σουηδία οι εκπαιδευτικοί φορείς συνεργάζονται με 

τις τοπικές εταιρίες και τους κοινωνικούς φορείς, με δράσεις καινοτόμων 

προγραμμάτων κατάρτισης, καθιέρωση σειρών μαθημάτων καθώς και διαμόρφωση 

πολιτικών κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. Μάλιστα στην Αγγλία, 

Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι εταιρείες έχουν 

σχεδιάσει από κοινού διετείς δράσεις με την μορφή πτυχίων προετοιμασίας, 

παρέχοντας γενικές δεξιότητες χρήσιμες για οποιαδήποτε ευκαιρία απασχόλησης. 

Περαιτέρω η Ισπανία, η Λετονία και η Ουγγαρία υποχρεωτικά συνεργάζονται και 

συμβουλεύονται τους φορείς απασχόλησης και τους εργοδότες για τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων σπουδών, ενώ οι εργασιακοί φορείς συμμετέχουν στα συμβούλια και 
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σε όλη την οργανωτική και διοικητική δομή των πανεπιστημίων, με δυνατή παρουσία 

στην Ισπανία και την Σκωτία (OECD,2010). 

Το καθεστώς του παγιωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και η 

περιορισμένη ποιοτική καθοδήγηση (ΟΟΣΑ,2004,2010) ενισχύεται από το ανεπαρκώς 

εκπαιδευμένο προσωπικό των ιδρυμάτων, το οποίο παρέχει συμβουλευτική 

σταδιοδρομία στην αρχική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πολύ πιθανό, αφού οι 

εισηγητές συνήθως δεν είναι γνώστες του εργασιακού περιβάλλοντος, δεν έχουν up-to-

date ανατροφοδότηση από τις αγορές καθώς δε είναι σε θέση να ανακαλούν ευρύ 

φάσμα πληροφοριών σε σχέση με την απασχόληση,  να χειρίζονται web-based υλικό, 

αλλά και να μπορούν να αξιολογούν τις επιλογές και προτιμήσεις των μαθητών. Οι 

Heckhausen & Tomasik, 2002 σε έρευνα τους για την Γερμανία διαπίστωσαν ότι τα 

δεδομένα και τα στοιχεία που δίνονται σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς εργασίας 

βοηθούν έτσι ώστε να αλλάξουν προσανατολισμό οι υποψήφιοι και να είναι πιο 

εποικοδομητικοί ως προς την επιλογή της δουλειάς των ονείρων τους. 

Το προσωπικό καθοδήγησης συχνά παρέχει μόνο θεωρητικές πληροφορίες και 

συμβουλές. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι έχουν περάσει τον επαγγελματικό τους βίο 

στα πλαίσια της εκπαίδευσης, έχουν μειωμένη ή μηδαμινή εμπειρία στο ευρύτερο 

περιβάλλον της απασχόλησης. Επιπλέον, τίθεται θέμα αντικειμενικότητας και 

μεροληψίας καθώς οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι καριέρας τείνουν να είναι θετικά 

φορτισμένοι προς τις ανώτατες σχολές και την κλασική εκπαίδευση. Ακραίο 

αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να είναι η διστακτικότητα του προσωπικού να προτείνει 

εναλλακτικές λύσεις σπουδών συμπεριλαμβανόμενης της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Όπως άλλωστε φάνηκε στη μελέτη που διεξάχθηκε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ενώ οι υποψήφιοι, οι εργοδότες και οι γονείς θεωρούν τα προγράμματα 

μαθητείας μια πραγματική λύση αντί της ανώτερης εκπαίδευσης, ελάχιστοι 

εκπαιδευτικοί ενστερνίστηκαν την άποψη αυτή, θεωρώντας την αντι-ακαδημαϊκή και 

έσχατη. Η έλλειψη, λοιπόν, οργανωμένων και ενημερωμένων βάσεων/πηγών σχετικά 

με τα προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων και τις απαιτήσεις της εργασίας 

δημιουργεί χάσμα για την ακριβή αντίληψη της αναντιστοιχίας προσόντων (Education 

and Skills Committee,2009). Άλλωστε πολλές έρευνες έδειξαν ότι οι πτυχιούχοι έχουν 

μειωμένες δεξιότητες (Chevalier, 2000; Dolton&Vignoles, 2000;Green et al., 1999) και 

τελικά ανάρμοστα προσόντα (Allen& de Vries, 2004; LeGrandetal, 2004) λόγω μη 

δυνατής εξοικείωσης με το σύγχρονο εργασιακό χώρο. Παράλληλα ο Jovanovic 
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(1979), αναφέρει την περίπτωση που το άτομο μπορεί να ανακαλύψει αν είναι 

κατάλληλο για μια συγκεκριμένη εργασία μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένης 

εκπαίδευσης, τότε έχει ελάχιστο ρίσκο για την απόφασή του ως προς την κάλυψη αυτή. 

Ενώ οι Jovanovic & Viscusi (1979) ενστερνίζονται την άποψη ότι η προσαρμογή ενός 

ατόμου στο εργασιακό του περιβάλλον και η βελτίωση της συμπεριφοράς του μέσα σε 

αυτό δημιουργεί μία σχέση εξάρτησης από την συγκεκριμένη εργασία (Miller,1984). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασαν οι Blazquez & Mora, (2010) οι 

απόφοιτοι οι οποίοι στράφηκαν για βοήθεια στην διαδικασία εύρεσης εργασίας στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα, σε φορείς όπως τα γραφεία διασύνδεσης, όχι μόνο 

απέκτησαν χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

αλλά όταν προσλήφθηκαν δεν βρέθηκαν υπερεκπαιδευμένοι στις τρέχουσες θέσεις. 

Φυσικά το παραπάνω προϋποθέτει το ίδρυμα να «ζει» στον παλμό της αγοράς, να έχει 

διασυνδέσεις και να έχει χτίσει ένα οργανωμένο σύστημα ευκαιριών απασχόλησης. 

Δυστυχώς η άγνοια, η αναξιοπιστία, η άρνηση σύνδεσης αγοράς εργασίας – παιδείας 

και η  συρρίκνωση των προϋπολογισμών σε κάποιες χώρες ως προς την παιδεία, δεν 

δίνει περιθώριο ανάπτυξης αυτού του αποτελεσματικού μοντέλου, αφήνοντας το 

πανεπιστήμιο απλά να λειτουργεί αποκλειστικά ως εκπαιδευτικός πάροχος ο οποίος 

μάλιστα πολλές φορές οδηγεί τον υποψήφιο στην υπερεκπαίδευση. 

1.4.5 Οι προσδοκίες και οι επιλογές των μαθητών και των γονέων για την εισχώρηση 

στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως αίτιο τροφοδότησης του φαινομένου της 

υπερεκπαίδευσης. 

Σημαντικό παράγοντα αποτελούν οι προσδοκίες των μαθητών αλλά και των 

γονέων, οι οποίες γεννιούνται με σκοπό την κατάκτηση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, 

ισχυρής φήμης και ικανοποιητικού εισοδήματος. Έτσι, εισχωρούν στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε καλύτερες θέσεις εργασίας και 

κατ’ επέκταση σε υψηλή κοινωνική θέση, καθώς υπάρχει η πεποίθηση ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί ως μοχλός ανοδικής κινητικότητας. Αφού το 

εκπαιδευτικό σύστημα λογίζεται ως κανάλι κοινωνικής αναρρίχησης, οι γονείς 

βοηθούν με κάθε μέσο τους απογόνους τους έτσι ώστε να ανελιχθούν, επενδύοντας όλο 

και περισσότερο στην εκπαίδευση αυτών. Γνωρίζουμε λοιπόν, ότι η υπερεκπαίδευση 

λειτουργεί ως στρατηγική καριέρας και η γενική εκπαίδευση ως επιλογή ασφάλειας 

(Kellet et al., 2008). Όμως ο πληθωρισμός της εκπαίδευσης και η αναπαραγωγή των 

κοινωνικών δομών εστιάζει στο πανεπιστημιακό πτυχίο χαρακτηρίζοντας το ως μια 

επιτυχία, θεωρώντας ότι ο κάτοχος κατέβαλλε προσπάθεια έτσι ώστε να το 
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ολοκληρώσει, σε πολλές περιπτώσεις όμως, το περιεχόμενο και το είδος του πτυχίου 

που έλαβε, παραμένει μηδαμινής σημασίας. Η συγκεκριμένη κουλτούρα προδιαθέτει 

τους μαθητές, αλλά και τους γονείς (συνήθως εκείνους προερχόμενους από χαμηλό ή 

μέσο κοινωνικό υπόβαθρο) και οι πρώτοι συχνά καταλήγουν να σπουδάζουν κατά 

κύριο λόγο για την κοινωνική ανέλιξη και όχι τόσο για την εκπαίδευση την ίδια, τα 

οφέλη της, την εργασιακή αποκατάσταση και τη γενικότερη πρόοδο. 

Δεδομένης αυτής της τάσης τα άτομα (τα οποία στερούνται πληροφόρησης, 

κριτικής και αντικειμενικότητας) εγκλωβίζονται σε μια αδιάσειστη παγίδα και 

επιθυμούν όλο και περισσότερη απόδοση και σε αυτή την «παγίδα ευκαιρίας» (Brown, 

2003) έχουν πλεονέκτημα κυρίως η μεσαία και η ανώτερη τάξη (Duru-Bellat, 2009). 

Οι προσδοκίες των υποψηφίων καθώς και των γονιών μεγαλώνουν καθώς η 

εκπαίδευση επιδοτείται από την κυβέρνηση, συρρικνώνοντας το προσωπικό κόστος, 

δίνοντας τους την ελευθερία στην απόφαση της προσωπικής εκπαιδευτικής επένδυσης. 

(Tsang &Levin,1985). Περαιτέρω, οι σχετικές δημόσιες επιδοτήσεις καθώς και οι 

υποτροφίες εξυπηρετούν τις διάφορες κοινωνικές ομάδες συμβάλλοντας στην 

κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. Άλλωστε υπάρχουν διαθέσιμες έρευνες, οι 

οποίες εξηγούν το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης σύμφωνα με το οικογενειακό 

υπόβαθρο (Battu et al., 1999; Büchel & Pollmann-Schult, 2001; Patrinos, 1995, 1997; 

Verhaest & Omey, 2004) και ότι σε μεγάλο βαθμό η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι 

σε θέση να αντισταθμίσει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών ομάδων 

(Alpin et al., 1998).Τα προαναφερθέντα σχετικά με την δημόσια στήριξη καθιερώνουν 

ένα παραγωγικό και δυναμικό περιβάλλον θέτοντας την βάση για την αύξηση του 

μορφωτικού επιπέδου, η υπερεκπαίδευση θα συνεχίσει να εμμένει φυσικά εάν οι 

προσφερόμενες θέσεις εργασίας δεν μεταβληθούν γρήγορα και δεν ανέβει ο ρυθμός 

απορρόφησης των πτυχιούχων. 

Στα παραπάνω, προστίθενται το φαινόμενο της εθελοντικής υπερεκπαίδευσης 

(Chevalier, 2003), η τάση αυτή δημιουργήθηκε από εκείνους που δεν νιώθουν 

ασφαλείς με τις ικανότητές τους και έτσι δέχονται λιγότερο απαιτητικές εργασίες με 

σκοπό να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους σταδιακά και να αποκτήσουν εμπειρία. Η 

εθελοντική υπερεκπαίδευση είναι αρκετά διαδεδομένη στις παντρεμένες γυναίκες 

λόγω οικογενειακών περιορισμών ή διακρίσεων και προκαταλήψεων (Battu et al., 

2000). Επιπρόσθετα, η υπερεκπαίδευση προκύπτει  σκόπιμα όταν οι υποψήφιου 

αψηφούν τα προσόντα τους και είναι πρόθυμοι να τα ανταλλάσσουν με εργασία η οποία 
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ίσως παρέχει συνταξιοδοτικά οφέλη, λιγότερο στρες, λιγότερη απόσταση μετακίνησης 

ή  ευνοϊκές ώρες εργασίας. 

1.4.6 Η υφιστάμενη αγορά εργασίας ως αιτιώδης συνιστώσα της αναπαραγωγής του 

φαινομένου. 

Γενικότερα, η έξαρση του φαινομένου διογκώνεται από την παγκοσμιοποίηση 

και τον διεθνή ανταγωνισμό. Περαιτέρω, η οικονομική ύφεση, καθώς και τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας δεν αφήνουν τους νέους να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους, αλλά 

προσπαθούν συνεχώς να καλύψουν την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας με τις γνώσεις 

υπερεπενδύοντας έτσι στην εκπαίδευση και ακολουθώντας την κοινωνία της γνώσης, 

της εξέλιξης της τεχνολογίας και της γρήγορη διάχυσης της πληροφορίας. Από την 

άλλη, η αγορά εργασίας αδυνατεί να ταξινομεί τους εργαζόμενους σε κατάλληλες 

θέσεις εργασίας, δυσκολεύεται να επανασχεδιαστεί και να εκσυγχρονιστεί, χωρίς να 

καθίσταται εφικτή την αναδιάρθρωση ενός παραγωγικού συστήματος. Περαιτέρω, 

βιώνοντας την οικονομική ύφεση οι εργοδότες μειώνουν τις προσλήψεις και 

καλύπτουν τις ανάγκες τους δημιουργώντας θέσεις μερικής απασχόλησης 

χρησιμοποιώντας προσωρινούς εργαζόμενους (συχνά τους νεοεισερχόμενους) οι 

οποίοι θα είναι και οι πρώτοι που θα απολυθούν (Leuven & Oosterbeek, 2011). 

Aπό την άλλη οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι δέχονται μειώσεις στο ωράριο 

τους και στην αμοιβή τους έτσι ώστε να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Άξιου 

λόγου επίσης είναι οι μεταρρυθμίσεις των παραγόντων κατά των οποίων οι ηλικιωμένοι 

εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται αργότερα ενώ οι εργοδότες με τόσους ταλαντούχους 

υποψηφίους έχουν γίνει πιο επιλεκτικοί από ποτέ. Βέβαια οι περισσότερες επιχειρήσεις 

βιώνοντας το οικονομικό πλήγμα δύσκολα καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους (φορολογία - εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), ενώ παράλληλα οι 

επιχειρηματικές συνθήκες όλο και φτωχαίνουν με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλοι 

περιορισμοί και σε αυτές (Kupets,2015). Παράλληλα, οι πιο δυναμικές επιχειρήσεις, 

ψάχνουν υποψήφιους εξοπλισμένους με σύγχρονα προσόντα και δεξιότητες, ενώ 

ταυτόχρονα είναι ικανές να προσφέρουν κατάρτιση και συνεχής εκπαίδευση στους 

εργαζομένους τους (Koettl-Brodmann & Johannes,2015). Οι υπερεκπαιδευμένοι 

εργαζόμενοι φυσικά παραμένουν παραγωγικοί ακόμα και αν υποαπασχολούνται, αυτό 

αποτελεί θετικό παράγοντα ως προς τις επιχειρήσεις καθώς όπως και να έχει 

συμβάλλουν στο συνολικό παραγωγικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Aπό την αντίθετη 

πλευρά φαίνεται να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες ως προς την κατανομή των πόρων 
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και στην συνολική οικονομία της χώρας (McGowan & Andrews, 2000). Δεδομένου 

του παλμού της ύφεσης η υπερεκπαίδευση συμβαδίζει με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων 

καθώς και με την οικονομική δυσχέρεια των επιχειρήσεων. 

Η έκρηξη του φαινομένου πρόσθετα, μπορεί να αποδοθεί σε διαρθρωτικούς 

λόγους, δηλαδή σε κοινωνικούς παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς και της 

αναποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας. Η ανεπαρκής διαφάνεια ζήτησης, έχει 

ως αποτέλεσμα, την αμφισβήτηση των προσόντων των αποφοίτων οι οποίοι μπορεί να 

μην θεωρούνται απασχολήσιμοι από τις επιχειρήσεις και να μην αναγνωρίζουν την 

ποιότητα της εκπαίδευσης τους. Άλλωστε δεδομένης της συρρίκνωσης της εργασίας, 

την τάση για υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, τον κλυδωνισμό του επαγγέλματος, 

και την πρόσφατη εξέλιξη της εργασίας ως απασχολησιμότητα, ο εργαζόμενος 

οδηγείται στο να αποδεχτεί κάποια θέση εργασίας χαμηλότερων δυνατοτήτων με 

αυτοσκοπό είτε να βγει από την ανεργία είτε να εκμηδενίσει την περίοδο αναζήτησής 

της (Baert et al., 2013). Σε αυτήν την περίπτωση, ο ανταγωνισμός για τις θέσεις 

εργασίας είναι επιγέννημα της περίσσιας και της συσσωρεμένης εκπαίδευσης στην 

δυσαρμονική ζήτηση για υψηλή μόρφωση εργασία. 

 Στους λόγους εξάπλωσης του φαινομένου σημαντικό ρόλο φαίνεται να 

κατέχει η κινητικότητα του πληθυσμού, ο υπερπληθυσμός στα αστικά κέντρα καθώς 

και η εσωτερική μετανάστευση. Εκτός από τα παραπάνω, σε χώρες με υπερτροφικό 

δημόσιο τομέα όπως στην Ελλάδα, επικρατεί η μόδα του ‘diploma disease’ 

(Dore,1976) καθώς τα άτομα αγωνίζονται να μαζέψουν μόρια για τους εκάστοτε 

διαγωνισμούς, επιδιώκοντας να διοριστούν στο δημόσιο. Καταλήγουμε λοιπόν, ότι 

στην διόγκωση του φαινομένου συμβάλλει και το ίδιο το άτομο, οι προτιμήσεις και οι 

επιλογές του (Bauer, 2002; McGuinness, 2003;Frenette, 2004) όπως παραδειγματικά 

έδειξαν οι Charlot&Decreuse (2005) και Moen (1999) παρουσιάζοντας μοτίβο κατά το 

οποίο η υπερεκπαίδευση προκύπτει από την αυτο-επιλογή στην εκπαίδευση και τις 

σπουδές. 

1.5 Τα κοινωνικά υποκείμενα που έχουν τάση να υπερεκπαιδεύονται και τα 

χαρακτηριστικά τους 

Υπάρχουν περιορισμοί που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν σε ένα άτομο να 

αποκτήσει μία θέση εργασίας η οποία αντιστοιχεί με το επίπεδο σπουδών και το 

καθιστά υπερεξοπλισμένο ή όχι. Τα χαρακτηριστικά που είναι υιοθετημένα από τους 

υπερεκπαιδευμένους οφείλονται στην ανεπάρκεια του κοινωνικού κεφαλαίου 
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(reconversion strategies-στρατηγικές μετατροπής- Bourdieu,1978), στις δεξιότητες 

(heterogeneous skills theory-θεωρία ετερογενών δεξιοτήτων-Allen & van der Velden, 

2001), στην αναζήτησης εργασίας (Stigler,1961& Büchel,2001) και εμβαθύνοντας 

στην περίπτωση του φύλου και της οικογενειακής κατάστασης (theory of differential 

overqualification-θεωρία των διαφορικών δεξιοτήτων-Frank,1978). Τα παραπάνω 

επηρεάζονται σαφώς από την εκδοχή της εργασιακής κινητικότητας (Sicherman & 

Galor,1990) αλλά και από την ημιτελή πληροφόρηση (Jovanovic, 1979;Βlanka,2010). 

Άλλωστε, ευρήματα δείχνουν ότι οι παράγοντες όπως η ικανότητα, τα δημογραφικά, 

θεσμικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά καθορίζουν την πιθανότητα κάποιος να 

εντάσσεται στους υπερμορφωμένους (Verhaest&Omey,2010). Άλλα επιμέρους 

χαρακτηριστικά  επηρεάζονται από τους παρακάτω παράγοντες:  

 Ο τρόπος αναζήτησης εργασίας  

Ο προσεκτικός τρόπος αναζήτησης εργασίας φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην ύπαρξη του φαινομένου, για παράδειγμα η αποζήτηση απασχόλησης μέσω 

των ανεπίσημων δίαυλων όπως από παρεχόμενες διαφημίσεις τείνουν τα άτομα να 

αποδέχονται θέσεις στις οποίες είναι υπερεκπαιδευμένα (Kucel & Byrne, 2008). 

Επίσημο είναι το γεγονός, ότι οι υποψήφιοι που προσέφυγαν σε γραφείο διασύνδεσης 

της πανεπιστημιακής κοινότητας δεν είναι κατά μέσο όρο υπερκπαιδευμένοι (Carroll 

& Tani 2014), και συνηθίζεται να βελτιώνεται η αντιστοιχία δεξιοτήτων τους. Με την 

βοήθεια του ιδρύματος ο εργοδότης εξασφαλίζει την άμεση πρόσληψη ενός δυνατού 

υποψηφίου, καθώς είναι βέβαιο ότι κατέχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και 

αποτελεί εξειδικευμένο προσωπικό. Περαιτέρω ο ίδιος μειώνει τον χρόνο αναζήτησης 

προσωπικού και προωθεί την δικαιοσύνη και την αξιοκρατία στο ευρύτερο πλαίσιο της 

απασχόλησης. Σύμφωνα με τα παραπάνω και τα αποδεικτικά στοιχεία των Blazquez & 

Mora (2010) είναι περίεργο πρώτον ότι πολλοί υποψήφιοι δεν καταφεύγουν για 

επαγγελματική βοήθεια στην πανεπιστημιακή κοινότητα και δεύτερον ότι δεν έχουν 

αναπτύξει όλα τα πανεπιστήμια συνεργατικούς κύκλους με εταιρείες και οργανισμούς 

με την βοήθεια μεγαλύτερων προϋπολογισμών. Όσοι δεν στρέφονται στην ίδια την 

ανώτερη εκπαίδευση για εύρεση εργασίας και αγνοούν αυτή την διαδικασία 

κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε εργασιακά καθεστώτα υπερεκπαίδευσης (Carroll & Tani 

2015). Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε ότι τα άτομα που απευθύνονται 

στην ανώτατη εκπαίδευση είναι πιο επιμελείς ως προς τις σπουδές τους, 

χαρακτηρίζονται από ισχυρό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο και βαδίζουν σύμφωνα 
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με την γλώσσα της κυρίαρχης γνώσης (Bernstein,1971) δημιουργώντας συνθήκες 

καλύτερης πρόσβασης στην γνώση αυτή. Αντίθετα με εκείνους που δεν κατέχουν 

πολιτισμικό κεφάλαιο έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες και αγνοούν τις 

διαθέσιμες πανεπιστημιακές δομές για την εξασφάλιση εργασίας, τείνουν  να είναι 

υπερεκπαιδευμένοι και να προσλαμβάνονται σε θέσεις στις οποίες τα προσόντα τους 

υποχρησιμοποιούνται. 

 Οι υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις. 

Το παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και η μετατόπιση της εργασίας στην 

απασχολησιμότητα, επέφερε σημαντικές αλλαγές σε αυτό το επίπεδο. Η πυροδότηση 

της άτυπης εργασίας και τα καθεστώτα ολιγόωρης απασχόλησης είναι γεγονός. Υπό 

αυτές τις συνθήκες πολλοί μελετητές αποφάσισαν να ερευνήσουν περαιτέρω την 

σύνδεση της υπερεκπαίδευσης και του είδους εργασίας. Για παράδειγμα, τα ευρήματα 

των Carroll & Tani, (2013) μας πληροφορούν ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατέχουν 

θέση εποχιακής απασχόλησης- μη μόνιμες θέσεις εργασίας (McGuinness & Pouliakas, 

2016) είναι πιο πιθανό να είναι υπερμορφωμένοι από ομότιμους σε θέσεις πλήρους 

απασχόλησης. Άλλωστε τα εργασιακά καθεστώτα θέτουν υπό δυσκολία την χρήση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς οι θέσεις αυτές αποτελούν προσωρινή λύση και όχι την 

βάση για ένα σταθερό επαγγελματικό βίο. Οι Carroll & Tani (2015), κατέληξαν ότι οι 

αυτοαπασχολούμενοι είναι περίπου 12% λιγότερο πιθανό να είναι υπερεκπαιδευμένοι 

από εκείνους οι οποίοι απασχολούνται από ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς. 

Δεδομένου ότι οι αυτοαπασχολούμενοι δεν χρειάζονται να επιδεικνύουν την 

εκπαίδευση τους ως σήμα στους ανώτερους (σηματοδότησης της εργασίας) ούτε 

περιμένουν να ταξινομηθούν σε κάποια ουρά εργασίας (ανταγωνισμός της εργασίας) 

βασίζονται μόνο στις προσωπικές του ικανότητες έτσι ώστε να είναι επιτυχημένοι. Σε 

αντίθετη τροχιά κινούνται οι υπόλοιποι, δηλαδή το έμμισθο προσωπικό που η 

σηματοδότηση κρίνεται αναγκαία με σκοπό να ξεχωρίσουν. Στην διάκριση μεταξύ 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι υποψήφιοι που απασχολούνται στον 1ο τομέα δεν 

συνηθίζουν να βαδίζουν προς την υπερεκπαίδευση, αφού για την πρόσληψη 

απαιτούνται πολύ συγκεκριμένα διαπιστευτήρια και συνήθως το καθηκοντολόγιο είναι 

προκαθορισμένο. Στην μοναδική περίπτωση που το ποσοστό είναι υπερ του δημοσίου 

τομέα κατά 1% σε σχέση με ομότιμους του ιδιωτικού τομέα είναι όταν ο εργαζόμενος 

προσπαθεί να προαχθεί γρηγορότερα. Στην αντίθετη πλευρά του ιδιωτικού τομέα το 

φαινόμενο είναι πιο σύνηθες, αφού ο ανταγωνισμός είναι οξύτερος και αρκετές φορές 
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οι υπάλληλοι χρειάζεται να αναλάβουν καθήκοντα που ίσως δεν συμβαδίζουν με τις 

δεξιότητες τους ή δεν τα γνωρίζουν καθόλου. 

Ακόμα και η φύση της εργασίας μπορεί να μας δώσει στοιχεία για τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων που υπερεκπαιδεύονται. Λαμβάνοντας υπόψη των 

διαχωρισμό χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας, αναφέρουμε ότι, οι εργαζόμενοι 

οι οποίοι ζητούν ή κατέχουν θέση απασχόλησης εξωτερικής συνεργασίας ή 

χειρωνακτικής «blue collars» βρέθηκε ότι δεν υπερμορφώνονται σε αντίθεση με τις 

θέσεις «white collar» στις οποίες απαιτείται ελάχιστη χειρωνακτική εργασία και είναι 

συνήθως πιο υψηλόμισθες (Witte&Kalleberg, 1995; Garcia-Espejo, 2006; Krahn& 

Bowlby,1999). Τέλος σύμφωνα με τους Dolton & Silles, (2001) η επαγγελματική 

επιλογή παίζει σπουδαίο ρόλο κατά την επιλογή της πρώτης εργασίας στην δημιουργία 

καθεστώτος υπερεκπαίδευσης. Κυρίως εκείνοι οι οποίοι αρχικά απασχολούνται ως 

υπάλληλοι γραφείου, σε βιοτεχνίες, στις υπηρεσίες πωλήσεων ή σε θέσεις χειριστών 

μηχανών βρίσκονται κατά κύριο λόγο υπερμορφωμένοι, σε αντιπαράθεση οι 

επαγγελματίες είναι κατά 42% λιγότερο πιθανό να είναι υπερεκπαιδευμένοι στις 

πρώτες εργασίες τους, καθώς και κατά 15-20% στις τρέχουσες ή μελλοντικές θέσεις 

εργασίας τους. 

 Τα χρέη και τα δάνεια  

Η ελεύθερη πρόσβαση των πολλών στην ανώτατη εκπαίδευση δημιούργησε την 

ανάγκη για χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις ως προς του φοιτητές αλλά και 

πυροδότησε τα τραπεζικά συστήματα να ιδρύσουν μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από 

αυτό. Τα πολλαπλά παρεχόμενα τραπεζικά δάνεια αποτελούν όντως ένα στοιχείο 

εκδημοκρατισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βέβαια οι τράπεζες έδειξαν ακόμα 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να χρηματοδοτούν και προγράμματα τα οποία σχετίζονται 

με την καριέρα και την απασχόληση, μεγαλώνοντας έτσι τα κόστη των δανείων 

συνολικά. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι απόφοιτοι να φέρουν υψηλής δέσμευσης χρέος 

καθώς τελείωναν τις σπουδές τους γεγονός το οποίο επηρεάζει την προοπτική τους 

(Mason,1995). Τα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την φοίτηση επηρεάζουν την 

πιθανότητα υπερκπαιδεύμενων υποψηφίων στο μέλλον, καθώς πρέπει να καταβάλλουν 

προσπάθεια να τα αποπληρώσουν. Έτσι, οι υποψήφιοι όχι μόνο δεν δαπανούν αρκετό 

χρόνο ως προς την εύρεσης της ιδανικής εργασίας, αλλά καταλήγουν συχνά σε 

γρήγορες λύσεις απασχόλησης ακατάλληλες για αυτούς. 
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 Το περιεχόμενο σπουδών  

Εκτός από τα παραπάνω η υπερεκπαίδευση συνδέεται με το είδος της εκπαίδευσης 

και το επίπεδο αυτής. Για παράδειγμα τα άτομα που προτιμούν σπουδές στις Πολιτικές 

Επιστήμες, Λογοτεχνία, Φιλολογία, Οικονομικά αυξάνουν την πιθανότητα να 

πορεύονται ως προς τον υπερμόρφωση αντίθετα με τους πτυχιούχους Νομικής, 

Ιατρικής, Μαθηματικών, Μηχανικής (Battu, Belfield & Sloane, 1999) καθώς και άλλου 

«κύρους» πεδία σπουδών (McGuinness & Sloane, 2011). Η αγορά εργασίας φαίνεται 

να έχει ανάγκη για πιο πειθαρχημένες και πιο προσδιορισμένες δεξιότητες (Carroll & 

Tani 2013) άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι τα επιστημονικά πεδία έχουν δικά τους 

νοητικά πεδία, κανόνες εισόδου, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και ταμεία (Bernstein 

2000). Και δεύτερον, ότι η προσφορά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν είναι σε 

συγχρονισμό με τις αγορές πράγμα που συμβάλλει στο πρόβλημα της υπερεκπαίδευσης 

(Βlanka 2010). Έτσι, κρίνοντας από την έρευνα των (McGuinness, Bergin & Whelan , 

2015) στις χώρες που μελετήθηκαν βρέθηκαν αντίστοιχα τα επίπεδα υπερμόρφωσης 

χαμηλότερα στον τομέα της υγείας και υψηλότερη στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Εν 

μέρει, δεν είναι τυχαίο ότι οι απόφοιτοι από εξειδικευμένες σχολές επιστημονικών ή 

επαγγελματικών προγραμμάτων πετυχαίνουν καλύτερη αντιστοιχία προσόντων στον 

επαγγελματικό βίο (Wolbers, 2003; Grayson, 2004; Robst, 2007; Storen & Arnesen, 

2006; Heijke, Meng & Ris, 2003). Οι υποψήφιοι οι οποίοι προέρχονται από την 

ανώτατη, ανώτερη αλλά και δευτεροβάθμια τεχνική κατεύθυνση αξιοποιούν τις 

δεξιότητες τους, ενώ αποχωρούν γρηγορότερα από καθεστώτα ετεροαπασχόλησης ή 

υποαπασχόλησης από τους υποψηφίους που έχουν φοιτήσει στην γενική κατεύθυνση. 

Συχνό γεγονός είναι, οι απόφοιτοί κλασσικών ακαδημαϊκών προγραμμάτων να 

συνεχίζουν την εκπαίδευση τους (Masters, PhDs, higher studies) καθώς και να 

επιστρέφουν με κάθε μέσω στην εκπαίδευση (Wasmer et al., 2005; Brynin & Longhi, 

2009; Franzini Raitano, 2012; Cainarca & Sgobbi, 2009). Κυρίως, εκείνοι οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα ειδίκευσης, οι νεοεισέρχομενοι στην εργασιακή 

δομή (Linsley,2005) καθώς και εκείνοι που υστερούν των δεξιοτήτων που αποκτώνται 

μέσα στην αγορά εργασίας. 

 Τα έμφυλα στερεότυπα  

Οι άντρες συγκεντρωτικά απολαμβάνουν ευελιξία ενώ οι γυναίκες έρχονται συχνά 

αντιμέτωπες με την αναντιστοιχία προσόντων και την υπερμόρφωση (Frank 1978; 

Cutillo & Di Pietro, 2006). Η κύρια εξήγηση είναι ότι οι άνδρες κατέχουν μεγαλύτερα 
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εισοδήματα σε μια οικογένεια καθώς και επιλέγουν την τοποθεσία κατοικίας ή τον τόπο 

εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να είναι πιο περιορισμένες στις 

επιλογές τους μεταφράζοντας το, σε αυξημένη πιθανότητα υπερειδίκευσης, 

αποσκοπώντας στην βέλτιστη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Πιο 

συγκεκριμένα και εφόσον είναι έγγαμες με τέκνα, συμβιβάζονται με θέσεις εργασίας 

σε κοντινή απόσταση από το νοικοκυριό (Johnston&Anumonwo,1992; Μadden,1981), 

περιορίζοντας την ατομική χωρική κινητικότητά τους (Baccaïni,1997; 

Rouwendal,1999). Αναλυτικότερα, οι παντρεμένες γυναίκες σε μικρές αγορές 

εργασίας αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να είναι υπερμορφωμένες και μάλιστα 

1.847 περισσότερες φορές από τους άνδρες σε μεγάλες πόλεις (Battu & Büchel,2002). 

Επιπλέον οι γυναίκες, και κυρίως εκείνες που κατέχουν μερικής απασχόλησης θέσεις 

είναι κακοπληρωμένες και έχουν την τάση να υποτιμούν το επίπεδο δεξιοτήτων των 

θέσεων εργασίας τους (Rubery et al., 1989). Η βιβλιογραφία συμβαδίζει με την λογική 

του θεωρητικού πλαισίου της ατομικής χωρικής ευελιξίας σε συνδυασμό με την χωρική 

κατανομή των κατάλληλων ευκαιριών απασχόλησης. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες είναι 

υπερεξοπλισμένες (Wolbers,2003; Witte & Kalleberg,1995; Robst, 2007), αλλά αυτό 

τείνει να μειωθεί (Krahn & Bowlby, 1999), ενώ βρέθηκε και ο αντίλογος (Garcia-

Espejo & Ibanez, 2006; Storen& Arnesen, 2006) ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά 

στα φύλα. 

Σύμφωνα με την θεωρία της διαφορικής υπερειδίκευσης, οι γυναίκες και κυρίως οι 

δεσμευμένες, δυσκολεύονται να ψάξουν εργασία με σκοπό την μεγιστοποίηση του 

κέρδους  αφού τις περισσότερες φορές ο άντρας δέχεται θέση εργασίας με το πιο μικρό 

ποσό απώλειας δεξιοτήτων. Με αυτή την τακτική οι άντρες έχουν υπεράριθμες 

υποψήφιες θέσεις εργασίας και εκείνες αδυνατούν να δεχτούν μια ελκυστική προσφορά 

εργασίας από διαφορετική αγορά εργασίας ως "tied stayers" (Mincer 1978) ενώ μπορεί 

να χρειαστεί να εγκαταλείψουν μια ελκυστική δουλειά ως "tied movers" (Mincer 

1978). Το ίδιο συμβαίνει εάν εξετάσουμε την θεωρία της χωρικής κινητικότητας και 

επαγγελματικής κινητικότητας (Frank,1985) καθώς ο άντρας συνηθίζεται να επιλέγει 

πρώτος το τόπο κατοικίας περιορίζοντας την στην αγορά της επιλογής του. Ως προς 

την χωρική ευελιξία δανειζόμενη από τη θεωρία της χωρικής κινητικότητας (spatial 

mobility theory), Frank (1978), οι γυναίκες βρέθηκαν να έχουν μικρότερη ανοχή 

μετακίνησης (Blumen, 1994), ή δύσκολη πρόσβαση σε ΜΜΜ ακόμα και έλλειψη 

οχήματος (Dasgupta et al., 1985). 
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Σύμφωνα με τη θεωρία της χωρικής κινητικότητας (spatial mobility theory-

Frank,1978) οι γυναίκες δεν έχουν πάντα την επαγγελματική ανέλιξη που επιθυμούν, 

λαμβάνουν δευτερογενή εισοδήματα, έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις 

δραστηριότητες της οικογένειας και είναι πιο πιθανό να είναι υπερεκπαιδευμένες εάν 

κατοικούν σε δύσκαμπτη αγορά εργασίας (Sloane et al., 1999; Buchel & van Ham, 

2002; Buchel & Battu, 2003). Στην έρευνα των Dolton & Silles, (2001) στην Αγγλία 

βρέθηκαν πιο ανατρεπτικά αποτελέσματα, οι γυναίκες δεν έχουν περισσότερες 

πιθανότητες από τους άνδρες να είναι υπερεκπαιδευμένες κατά την αρχική ή κατά την 

τρέχουσα θέση εργασίας τους, δηλώνοντας ότι οι ίδιες δεν προσλαμβάνονται σε θέσεις 

χαμηλής ειδίκευσης επειδή απλά είναι γυναίκες αλλά εξαρτάται από τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά της θέσης απασχόλησης. Αν συνδυάσουμε το παραπάνω με την 

τεχνολογική αλλαγή συμπεράνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ζήτηση για το ανθρώπινο 

δυναμικό αλλά και μεγαλύτερη προωθημένη ζήτηση για τις γυναίκες. 

 Η ηλικιακή ομάδα 

Αρχικά βρέθηκαν πολλές αντιφάσεις σχετικά με την επίδραση της ηλικίας αφού 

διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζουν καλύτερη 

αντιστοιχία προσόντων και δεν έχουν τάση να υπερεξοπλίζονται σε σχέση με 

νεότερους εργαζόμενους (Krahn & Bowlby,1999) ενώ βρέθηκε και το αντίθετο 

(Robst,2007; Wolbers,2003; Witte & Kalleberg,1995). Όπως παρουσιάστηκε στην 

Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας το 2012, οι νέοι από 15 έως 29 ετών κατευθύνονται 

στην υπερκεπαίδευση σε αντίθεση με τα άτομα πάνω από 30 ετών και μάλιστα υπάρχει 

αυξητική τάση της τάξεως του 1,5% την περίοδο 2010-2012, γεγονός που αποτυπώνει 

την αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης. Παράλληλα την περίοδο 2008-2010, αυξήθηκε 

κατά 2,1% η αναλογία των νέων της κατηγορίας «ΝΕΕΤ», δηλαδή των νέων που δεν 

είναι ούτε εργαζόμενοι, ούτε μαθητές, ούτε συμμετέχοντες σε προγράμματα 

ειδίκευσης. Τα παραπάνω προμηνύουν ότι οι νέοι θα είναι αναγκασμένοι να 

αποδέχονται θέσης εργασίας με απαιτήσεις χαμηλότερες από τα διαθέσιμα προσόντα 

τους, προσπαθώντας να καταπολεμήσουν την αντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και 

απασχόλησης. Σε πιο πρόσφατη έρευνα για τους ενήλικες εργαζόμενους από ηλικίας 

24 έως 65 χρόνων σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ, (2015) που αναπτύχθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), σε 

συνεργασία με ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις δεξιότητες, ο ΟΟΣΑ 

συμπέρανε ότι η υπερεκπαίδευση στην ΕΕ είναι περισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των 
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ατόμων νεαρής ηλικίας και εμφανίζεται αισθητά στους υποψήφιους 25 έως 35 ετών. 

καθώς το φαινόμενο λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία (McGuinness & 

Pouliakas, 2016). Τα στοιχεία αυτά είναι σύμφωνα με τη θεωρία της επαγγελματικής 

κινητικότητας (Sicherman & Galor 1990), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας δέχονται αρχικά θέσεις εργασίας για τις οποίες 

είναι υπερεξοπλισμένοι, ενώ προσδοκούν να αποκτήσουν εμπειρία και κεφάλαιο για 

την μελλοντική βελτίωσή τους στην αγορά εργασίας (Leuven &Oosterbeek,2011). 

 Η κοινωνική διάσταση της μετανάστευσης 

Οι ερευνητικές μελέτες για την συσχέτιση της εθνότητας με την υπερεκπαίδευση 

είναι ελάχιστες και αυτό οφείλεται ίσως στα προβλήματα σύγκρισης της εκπαίδευσης 

από την χώρα προέλευσης στη χώρα διαμονής. Τα επίπεδα υπερεκπαίδευσης από τις 

διαθέσιμες έρευνες βρέθηκαν να είναι υψηλά στους μετανάστες (Nielsen,2011; Wald 

& Fang, 2008; Green et al., 2007; Battu, 2004) σε σχέση με τους πολίτες της χώρας που 

διαμένουν (Battu & Sloane,2004 for Britain, Fernández & Ortega, 2008 for Spain, 

Lianos,2007 for Greece, Green, Kler & Leeves, 2007 for Australia, and Nielsen,2010 

for Denmark). Φυσικά, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο αναντιστοιχίας καθώς 

αντιμετωπίζουν προβλήματα γλωσσικής ανεπάρκειας, ενώ παράλληλα κατέχουν 

προσόντα που αποκτήθηκαν στη χώρα καταγωγής τους τα οποία ίσως δεν 

αναγνωρίζονται ή υποβαθμίζονται στην χώρα υποδοχής. Η επιπλέον εκπαίδευση που 

αποκτάται σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί ως αντισταθμιστικός παράγοντας των 

παραπάνω ελλείψεων του ανθρώπινου κεφαλαίου. Όπως υποστηρίζουν οι Chiswick & 

Miller (2009), ο χρόνος που δαπανάται και η εμπειρία που αποκτάται στην αγορά 

εργασίας της χώρας υποδοχής τείνουν να βοηθούν τους μετανάστες στην εξεύρεση πιο 

συμβατής εργασίας με την πάροδο του χρόνου. Οι Groot & Maassen van den 

Brink,2000 και Hartog,2000 υποστηρίζουν ότι οι αναντιστοιχίες προκύπτουν από την 

ελλιπή ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής, ενώ η θεωρία 

του ανθρώπινου κεφαλαίου υποδηλώνει ότι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέσω της 

κατάρτισης κατά την διάρκεια προηγούμενης απασχόλησης θα μπορούσε, σε πολλές 

περιπτώσεις, να είναι ένα υποκατάστατο της επίσημης εκπαίδευσης (Sicherman,1991). 

Αυτές οι πρόσθετες προκλήσεις έχουν μελετηθεί και μας αναφέρουν ότι οι μετανάστες 

από μη αγγλόφωνο περιβάλλον βιώνουν 40% περισσότερες πιθανότητες να έχουν 

πλεόνασμα γνώσεων (Green et al.,2004) και επίσης να κερδίζουν λιγότερα χρήματα σε 

σχέση με τους πολίτες της χώρας (Borjas,1985,1995; Baker&Benjamin,1994; 
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Longva&Raaum,2003). Δεν γίνεται να παραλείψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν και 

ζητήματα πολιτικής που σχετίζονται με τους μετανάστες όπως τις φυλετικές διακρίσεις 

στην καθημερινότητα αλλά και κατά την αναζήτηση εργασίας (Beach & 

Worswick,1993; Boyd,1984,1992; Li,1992,2000; Pendakur & Pendakur, 1998). 

 Το κοινωνικο-πολιτισμικό κεφάλαιο του οικογενειακού περιβάλλοντος  

Τα εκπαιδευτικά και περαιτέρω κοινωνικά επιτεύγματα των ανθρώπων 

συσχετίζονται θετικά με την εκπαίδευση ή με άλλους δείκτες που συνδέονται με τους 

γονείς και την κοινωνικοοικονομική  τους κατάσταση. Αδιαμφισβήτητα, η επίδραση 

της οικογένειας, στις φιλοδοξίες και στην ανάπτυξη των νέων καταδεικνύει 

αντιπροσωπευτικά την αλληλεπίδραση του habitus και του κεφαλαίου. Έτσι τα άτομα 

που προέρχονται από υψηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο τείνουν να 

εκπαιδεύονται στοχευμένα καθώς έχουν ποιοτικότερη πρόσβαση στην γνώση. 

Άλλωστε η οικογένεια αποτελεί το αρχικό κοινωνικό «σύστημα» στο οποίο τα παιδιά 

αρχίζουν να αποκτούν θεμελιώδεις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για το σχολείο και την μετέπειτα ζωή τους (Machida,Taylor&Kim, 

2010; Heckman,2008). Κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, είναι όλο 

και πιο πιθανό να «μάθουν τη θέση τους» στην κοινωνία (Bourdieu&Passeron,1990; 

Archer&Yamashita,2003).  

Σύμφωνα με τη θεωρία των στρατηγικών μετατροπής- reconversion strategies- 

(Bourdieu, 1978,1998), η αξιοποίηση του υψηλού μορφωτικού επίπεδου (ανθρώπινο 

κεφάλαιο) είναι έντονα διασυνδεδεμένο με το κοινωνικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση 

έλλειψης κοινωνικού κεφαλαίου, οι πανεπιστημιακοί πτυχιούχοι είναι ικανοί να 

διατηρήσουν εργασία μόνο εάν αυτή είναι κατώτερη από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 

(Battu et al.,1999; Büchel & Pollmann–Schult,2001; Patrinos,1995,1997; Verhaest & 

Omey,2004). Η έρευνα MOZAIK, 2001 συμφώνησε ότι το οικογενειακό υπόβαθρο δεν 

είχε άμεσο αποτέλεσμα, αλλά η συχνότητα συμμετοχής σε κοινωνικές δράσεις, ή οι 

επισκέψεις σε μουσεία ανεβάζουν τον δείκτη του κοινωνικού κεφαλαίου και έχει 

θετική επίδραση στην μείωση της υπερεκπαίδευσης. Άλλωστε, οι απόφοιτοι με 

εξαιρετικά αποτελέσματα σπουδών από ισχυρής φήμης ιδρύματα έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να βρίσκονται υπό το καθεστώς αυτό. Οι παραπάνω υποψήφιοι έχουν 

δυναμικό ανθρώπινο κεφαλαίο το οποίο μάλιστα συνδέεται με την ανώτερη ή ανώτατη 

εκπαίδευση των γονέων (Verhaest & Omey,2004). Οι ίδιοι ως νεοεισερχόμενοι στην 

αγορά εργασίας χαρακτηρίζονται από απειρία, χρησιμοποιώντας όμως προς όφελος 
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τους τα κοινωνικά δίκτυα που εμπλέκονται όχι μόνο καταφέρνουν να εκμηδενίζουν τα 

έξοδα για την αναζήτηση εργασίας αλλά ταυτόχρονα αποκτούν πρόσβαση σε 

αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την διαθεσιμότητα θέσεων απασχόλησης. 

Ταυτόχρονα, δοκιμάζοντας ως μεταβλητή το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα των 

υποψηφίων οι Giret & Hatot (2001) διαπίστωσαν χαμηλή πιθανότητα ύπαρξης του 

φαινομένου, ενώ στην έρευνα των Büchel & Pollmann-Schult (2001) η μεταβλητή αυτή 

δεν μας έδειξε μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Αντίθετα οι προερχόμενοι από 

λιγότερο προνομιούχο περιβάλλον καταλήγουν σε δουλειές ετεροαπασχόλησης και 

τείνουν να είναι υπερεκπαιδευμένοι. Τα γεγονός αυτό πρώτον οφείλεται στην ατελή 

και μη προσβάσιμη πληροφόρηση για τις κατώτερες τάξεις, τα δάνεια που τυχόν έχουν 

χρησιμοποιήσει και τρίτον το χαμηλό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο, οικοδομημένο 

από το οικογενειακό habitus. Η έννοια του habitus του Bourdieu μπορεί να 

παραλληλιστεί με την αγορά εργασίας και τον δεσμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 

Sayer (2005) δήλωσε ότι η ισχυρή αυτή έννοια δεν συνδέεται επιμελώς με την 

προσπάθεια απόκτησης χρημάτων ή άλλων υλικών αγαθών, αλλά με τη δημιουργία και 

τη διατήρηση κοσμοθεωριών και ταυτοτήτων, χαρακτηρίζοντας πια τον όρο habitus ως 

το σύνολο επαγγελματικών φιλοδοξιών (Vaisey,2006). Ο υποψήφιος εργαζόμενος 

προερχόμενος από  τις ανώτερες τάξεις ίσως δεν μεγιστοποιεί την χρησιμότητά του 

αλλά τουλάχιστον εκπληρώνει τις προσδοκίες και τους στόχους που προέρχονται από 

το κοινωνικό, οικονομικό, και το πολιτιστικό υπόβαθρο. 

Πρόσθετα, σημαντική παράμετρος ως  προς τις επιλογές των υποψηφίων στην 

εργασία είναι τα ερεθίσματα που δημιουργήθηκαν από την οικογένεια 

(Κωστάκης,1987). Κατά κύριο λόγο τα βιώματα από το οικογενειακό περιβάλλον 

επηρεάζουν άμεσα τις προτιμήσεις των εν δυνάμει εργαζομένων. Συνήθως η 

οικογένεια έχει ενεργή αρνητική επιδραστικότητα στους νέους ασκώντας πίεση να 

αποφύγουν τις εμπειρίες των γονέων που αποκτήθηκαν κατά την σταδιοδρομία. 

«Σύμμαχος» του παραπάνω πρεσαρίσματος των νέων είναι η εμφάνιση της 

υπερεκπαίδευσης, αφού τους οδηγεί στην αναζήτηση ασφαλούς απασχόλησης και ως 

επί το πλείστο καταλήγουν σε δουλειές που δεν ταιριάζουν με τα προσόντα τους 

(Σουμέλης 1979; Glytsos 1990). 
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 Οι ατομικές επιλογές  

Η τάση της εθελοντικής υπερεκπαίδευσης (Chevalier, 2003), τροφοδοτείται από 

εκείνους που δεν νιώθουν ασφαλείς με τις ικανότητές τους ή που αντιμετωπίζουν 

αδυναμία σε σχέση με την εκπαίδευση. Οι συγκεκριμένοι δέχονται λιγότερο 

απαιτητικές εργασίες με σκοπό να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και σταδιακά να 

αποκτήσουν εμπειρία. Η εθελοντική υπερεκπαίδευση είναι αρκετά διαδεδομένη στις 

παντρεμένες γυναίκες λόγω οικογενειακών περιορισμών ή ακόμα χειρότερα να 

διακρίσεων και προκαταλήψεων (Battu et al., 2000). Λαμβάνοντας υπόψη και το 

μοντέλο της κινητικότητας οι υπερεκπαιδευμένες γυναίκες πιθανό να έχουν βιώσει 

επαγγελματική κινητικότητα αλλά παρα ταύτα να παραμένουν υπό καθεστώς 

υπερεκπαίδευσης. Περαιτέρω, η υπερεκπαίδευση προκύπτει σκόπιμα όταν οι 

υποψήφιοι αψηφούν τα προσόντα τους και είναι πρόθυμοι να τα ανταλλάξουν με μια 

πιο ασφαλής εργασία η οποία παρέχει συνταξιοδοτικά οφέλη, λιγότερη απόσταση 

μετακίνησης και στρες ή ευνοϊκό ωράριο. Πρόσθετος παράγοντας εθελοντικής 

υπερεκπαίδευσης είναι η προσπάθεια των υποψηφίων να τερματίσουν την ανεργία 

ακόμα και αν αυτό επιβραδύνει την επαγγελματική άνοδο τους (Baert et al., 2013). 

Οι πιο ειδικευμένοι απόφοιτοι προτιμούν να μην απασχολούνται μέχρι να προκύψει 

η προσωπική καλύτερη προσφορά εργασίας που μπορούν να πετύχουν και θέτουν για 

παράδειγμα έναν ύψιστο μισθό καταμετρώντας τα προσόντα τους (μισθός κατωφλίου). 

Από την στιγμή που οι ίδιοι καθορίζουν τον μισθό αυτόν και έχουν υψηλές δεξιότητες 

είναι πιθανό να περιμένουν μεγαλύτερο διάστημα από τους λιγότερο ειδικευμένους. 

Άλλωστε οι δεύτεροι έχουν την τάση να επιλέγουν συχνά την πρώτη προσφορά 

εργασίας που τους δίνετε, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα είναι χαμηλόμισθοι 

(Albrecht & Vroman,2002; Gautier,2002; Dolado et al.,2009; Carroll & Tani,2013)  

 Οι προσωπικές επιδόσεις κι η φήμη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων  

Οι απόφοιτοι με σχετικά υψηλή βαθμολογία συγκεντρώνουν περισσότερες 

πιθανότητες να εισέλθουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας, ως συνέπεια των επαφών 

τους ή της προτροπής και στήριξης από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν 

αποφοιτήσει (McGuinness, Bergin & Whelan,2015). Το γεγονός αυτό λειτουργεί 

λυτρωτικά για την πλευρά της ζήτησης όπου η θέση καλύπτεται από επίλεκτο απόφοιτο 

αλλά και της προσφοράς καθώς διατηρείται η φήμη/ποιότητα του ιδρύματος. 

Παράλληλα υποδηλώνει ότι και οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια τείνουν να 

στοχεύουν στην αποκατάσταση των πιο ικανών μαθητών. Ακόμα και αν δεν υπάρχει η 
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στήριξη της πανεπιστημιακής δομής, οι ταλαντούχοι φοιτητές βρίσκονται πρώτοι στην 

σειρά σε θέσεις που απαιτείται ο βαθμός αποφοίτησης, και τοποθετούνται μπροστά 

στην ούρα, ανεξάρτητα με το αντικείμενο των σπουδών. Οι απόφοιτοι με βαθμό 

διάκρισης έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να ψάχνουν περιπλοκότερη 

εργασία. Αντίθετα οι υποψήφιοι με χαμηλά πτυχία ή προεχόμενοι από όχι τόσο 

φημισμένα πανεπιστήμια, καλύπτουν θέσεις που δεν απαιτούν συγκεκριμένο βαθμό 

αποφοίτησης και είναι εκείνοι που εντέλει θα χαρακτηριστούν ως υπερμορφωμένοι. Η 

σχέση μεταξύ της ποιότητας του σχολείου και της υπερεκπαίδευσης επιβεβαιώνεται 

από την έρευνα της Robst (1995), η οποία βασίστηκε σε διαδικασίες μέτρησης της 

ποιότητας, ενώ την σχέση των υψηλών επιδόσεων μελέτησαν οι Battu et al., (1999) και 

Dolton & Silles (2001). Τα αποτελέσματα των Dolton & Silles αναφέρουν ότι τα άτομα 

με υψηλό βαθμό πτυχίου βαδίζουν μακρύτερα από την υπερεκπαίδευση ακόμα και από 

την πρώτη θέση εργασίας που αναλαμβάνουν μετά την αποχώρηση από τις σπουδές. 

Ενώ οι Battu et al., (1999) βρήκαν μια παρόμοια αρνητική σχέση μεταξύ υψηλής 

επίδοσης και την πιθανότητα υπερεκπαίδευσης ένα έτος μετά την αποφοίτησή τους. Οι 

παραπάνω έρευνες δεν μελετούν καθόλου τα προσωπικά στοιχεία, ωστόσο τα ατομικά 

χαρακτηριστικά και οι έμφυτες ικανότητες δεν μπορούν να προβλεφθούν κρίνοντας 

από τα πτυχία και τις πιστοποιήσεις. Το μοντέλο της σηματοδότησης προβλέπει ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί τον οιωνό και λειτουργεί σαν μέτρο διάκρισης των πιο 

ταλαντούχων (Spence, 1973). Επιπλέον, η εκπαίδευση υπηρετεί την αναγνώριση των 

θετικών στοιχείων του ατόμου αλλά και τις έμφυτες μη μετρήσιμες ικανότητες που 

τυχόν κατέχει, έτσι το κόστος της κατάρτισης των υποψηφίων θεωρείται ότι θα είναι 

μικρότερο και ο χρόνος συντομότερος. Ως εκ τούτου, εάν η ικανότητα συσχετίζεται 

θετικά με το πτυχίο, τότε οι επιχειρήσεις ευνοούν τους υποψήφιους με τις καλύτερες 

επιδόσεις και προσόντα. 

Τα ατομικά στοιχεία αυξάνουν την πιθανότητα των υποκειμένων να είναι 

υπερεκπαιδευμένα (Franzini & Raitano,2012). Παραδειγματικά, τα χαμηλά επίπεδα 

ικανότητας αποτελούν ισχυρό συντελεστή στην υπερεκπαίδευση. Η ικανότητα που 

προαναφέρεται ταυτίζεται με την αναζήτηση της αξίας της δεξιότητας ή του προσόντος 

του αναφερόμενου ως «merit» (Blessinger,2015) εννοώντας τα μη-ποσοτικά 

χαρίσματα (δημιουργική σκέψη, αυτοπειθαρχία, κρίση) τα οποία αναπτύσσονται 

δευτερογενώς και όχι σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Όταν αυτή η ικανότητα δεν υπάρχει τα 

άτομα τείνουν να υπερεκπαιδεύονται. Έτσι, τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
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περίπου 23% πιο πιθανό να έχουν προσληφθεί σε θέσεις που απαιτούνται κατώτερα  

προσόντα από ό, τι τα άτομα με βασική εκπαίδευση. Αυτή η διάκριση παραμένει 

σταθερή στην απασχόληση από την στιγμή που υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά 

αποφοίτων και αναγκάζει τους απόφοιτους να δεχτούν μια δουλειά επιπέδου μη-

πτυχιούχου (Freeman,1976). 

 Το προφίλ των εταιρειών 

Άκρως σημαντικές είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εταιρίες. Δείγματα 

αποδεικνύουν ότι αν μία επιχείρηση δεν μεταβάλει τις μεθόδους παραγωγής της με 

σκοπό να επωφεληθούν από την προσφορά του ανθρώπινου δυναμικού τότε οι 

εργαζόμενοι της δεν είναι άκρως παραγωγικοί και λαμβάνουν μικρότερο μισθό που 

ίσως λάμβαναν σε άλλη επιχείρηση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν αξιοποιούνται 

οι ικανότητες των έμμισθων και η υπερεκπαίδευση γίνεται μακροχρόνιο πρόβλημα. 

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων επηρεάζονται από το μέγεθος αυτής 

(Webber, 2014; Walker & Zhu,2011; Dale & Krueger,2014). Οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις συνήθως διαθέτουν εξελιγμένες δομές για την διαδικασία προσλήψεων 

αλλά και μεγαλύτερο φάσμα διαθέσιμων θέσεων εργασίας, γεγονός που ελαχιστοποιεί 

την πιθανότητα υποαπασχόλησης. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να 

μετρήσουν την παραγωγικότητα ενός νεοεισερχόμενου αφού πριν την πρόσληψη το 

μόνο που πρακτικά λογίζουν είναι τα εκπαιδευτικά διαπιστευτήρια. Δεδομένης της 

εκπαιδευτικής έκρηξης η εγκυρότητα των προσόντων μπορεί να ατονεί, έτσι οι 

επιχειρήσεις τείνουν να μεγιστοποιούν τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητες, 

προσλαμβάνοντας υπερεκπαιδευμένους (Van der Meer & Wielers,1996) 

επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιους είναι ικανός και παραγωγικός εφόσον κατέχει 

συσσωρευμένη γνώση. 

Τέλος, σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης αναπτύσσεται και ο συνδικαλισμός 

και άλλοι εργασιακοί θεσμοί. Τα συνδικάτα σε κάποιες περιπτώσεις περιορίζουν η 

διευρύνουν τις πρακτικές εργασίας δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τους 

εργαζόμενους ή αντίθετα δυσκαμψίες. Στην δεύτερη πιθανότητα, περιορίζεται η 

δυνατότητα της εταιρίας να ανταμείψει, να επιβραβεύσει ή να μετακινήσει το 

προσωπικό χωρίς την αδειοδότηση και την πλήρη συναίνεση του συνδικάτου. 

  



Η υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα: κριτική αποτύπωση στατιστικών δεδομένων και θεσμικών αξιολογήσεων 
 

50 
 

 Η υγεία και η οικογενειακή κατάσταση  

Τα προβλήματα υγείας αποτελούν συνιστώσα δυσκολίας εντοπισμού συμβατής 

εργασίας στους πτυχιούχους απόφοιτους. Για παράδειγμα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την εύρεση εργασίας (Jones&Sloane,2009). 

Αυτό εξαρτάται βέβαια και από τον χρόνο και την ένταση της διαδικασία αναζήτησης 

εργασίας οποιουδήποτε υποψηφίου. Ωστόσο, τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία 

προσφεύγουν στην πλευρά του δημοσίου συνηθίζουν να έχουν καλύτερη 

επαγγελματική αποκατάσταση και ταιριαστή με τις ικανότητες τους καθώς πληρούν τις 

προϋποθέσεις της κυβερνητικής νομοθεσίας περι απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. 

 Η οικονομική κρίση  

Η πιθανότητα εμφάνισης υπερεκπαίδευσης στους υποψηφίους αυξάνεται σε 

περιόδους υψηλής ανεργίας (Gottschalk & Hansen,2003), εφόσον οι θέσεις εργασίας 

είναι πιο περιορισμένες και οι πιο εξειδικευμένες σπανιότερες. Καταλήγουμε ότι 

εκείνοι που αναζητούν εργασία σε περίοδο οικονομικής κρίσης και συρρικνωμένης 

αγοράς δυσκολεύονται ή αδυνατούν να προχωρήσουν σε συμβατή σταδιοδρομία.  

 Η ανοχή στην μετακίνηση  

Ο χρόνος σε σχέση με την ανοχή μετακίνησης, σύμφωνα με το μοντέλο της 

κινητικότητας και την έρευνα του Van Ommeren (1996) στις δυτικές χώρες οι 

εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η μέγιστη μετακίνηση καθημερινά είναι τα 45 λεπτά. Οι 

εργαζόμενοι που έχουν σχετικά μικρή ανοχή στην μετακίνηση τους τείνουν να είναι 

υπερμορφωμένοι αφού περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές τους ενώ οι γυναίκες 

φαίνεται να έχουν μικρότερη ανοχή μετακίνησης από τους άνδρες (Blumen, 1994). 

  Η εργασιακή εμπειρία 

Τέλος, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η ικανοποίηση από τη εργασία συνδέονται με 

την επίπτωση της υπερεκπαίδευσης (Allen & van der Velden, 2001). Μια μακρά θητεία 

υπονοεί χαμηλή πιθανότητα υπερεκπαίδευσης, άλλωστε σύμφωνα με την θεωρία της 

επαγγελματικής κινητικότητας όσο περισσότερο χρόνο ένας εργαζόμενος παραμένει 

σε μια επιχείρηση τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα εξέλιξης σε καλύτερες θέσεις 

με υψηλότερες απαιτήσεις και με αυτό τον τρόπο τείνει να μην κινδυνεύει από το 

φαινόμενο (Sloane et al., 1999; Büchel & Pollmann-Schult, 2001; Büchel & van Ham, 

2002; Groot & van den Brink, 2003, Ortiz, 2010, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). 
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1.6 Τα μοντέλα μέτρησης της υπερεκπαίδευσης.  

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στη 

μελέτη του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης είναι η μέτρησή της, ένα ζήτημα το οποίο 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελεί βασική μεθοδολογική 

πρόκληση. Ο προβληματισμός έγκειται στο ερώτημα εάν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

υποκειμενικά (Rumberger, 1987, Duncan & Hoffman, 1981) ή αντικειμενικά 

(Rumberger, 1987, Clogg & Shockey, 1984, Verdugo & Verdugo, 1988, 1989a, 1989b) 

κριτήρια για τη μέτρηση της υπερεκπαίδευσης. Συνήθως, η συχνότητα εμφάνισης της 

υπερεκπαίδευσης στην αγορά εργασίας μετριέται συγκρίνοντας τα έτη της σχολικής 

εκπαίδευσης του ατόμου με κάποιο δείκτη των τυπικών απαιτήσεων όσον αφορά τα 

έτη της σχολικής εκπαίδευσης για το επάγγελμα που ασκεί επί του παρόντος το 

συγκεκριμένο άτομο. Ο πρώτος ερευνητής που περιέγραψε με συστηματικό τρόπο τη 

μεθοδολογία της μέτρησης της υπερεκπαίδευσης είναι ο κοινωνιολόγος Charles Halaby 

(1994). Στη συνέχεια, σκιαγραφείται η ιστορική εξέλιξη της μέτρησης της 

υπερεκπαίδευσης και παράλληλα αναλύονται οι επικρατέστερες μέθοδοι μέτρησης, με 

βάση τρεις κύριους άξονες: την προσέγγιση DOT-GED και τη μέθοδο της αξιολόγησης 

της εργασίας (Job Assessment – JA), την αυτοαξιολόγηση των εργαζομένων (Workers’ 

Self-Assessment -WA) και την εμπειρική μέθοδο των πραγματοποιήσιμων 

αντιστοιχιών (Realized Matches - RM). 

Όλες οι πρώιμες μελέτες του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης, που 

πραγματοποιήθηκαν πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, κυρίως από τον 

Freeman και τον Rumberger, βασίζονταν στην προσέγγιση DOT-GED, η οποία 

ονομάστηκε έτσι από τα αρχικά Dictionary of Occupational Titles (Λεξικό 

Επαγγελματικών Τίτλων) και General Educational Development (Γενική Εκπαιδευτική 

Ανάπτυξη). Οι μετρήσεις που βασίζονται στην ταξινόμηση DOT εντάσσονται σε μια 

ευρύτερη κατηγορία μέτρησης της υπερεκπαίδευσης, η οποία ονομάζεται Εργασιακή 

Αξιολόγηση (Job Assessment - JA). Η ονομασία αυτή προέρχεται από την σπουδαία 

έρευνα ειδικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μελέτησαν συστηματικά και στη συνέχεια 

αξιολόγησαν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των επαγγελμάτων, δημιουργώντας την 

ταξινόμηση DOT. Ειδικότερα, οι βαθμολογίες των τεστ που διεξήγαγε η Γενική 

Εκπαιδευτική Ανάπτυξη (GED) συνέβαλαν στη δημιουργία του Λεξικού των 

Επαγγελματικών Τίτλων (DOT), το οποίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά 

με τα χαρακτηριστικά και κυρίως τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των επαγγελμάτων στις 



Η υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα: κριτική αποτύπωση στατιστικών δεδομένων και θεσμικών αξιολογήσεων 
 

52 
 

ΗΠΑ. Πιο αναλυτικά, οι εμπειρογνώμονες στα εργασιακά ζητήματα επισκέφθηκαν σε 

πρώτο στάδιο διάφορους χώρους εργασίας, προκειμένου να παρατηρήσουν, αλλά και 

να καταγράψουν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θέσεων εργασίας και των 

επαγγελμάτων σε σχέση με τα εκπαιδευτικά διαπιστευτήρια κάθε εργαζομένου. Σε 

δεύτερο στάδιο, οι εμπειρογνώμονες, αφού ανέλυσαν τα ερευνητικά δεδομένα, 

καθόρισαν τις τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις για κάθε θέση εργασίας και για κάθε 

επάγγελμα που παρατήρησαν. Στο τέλος, οι πληροφορίες που συνέλεξαν οι ειδικοί, 

συγκεντρώθηκαν συνολικά, οργανώθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτό καθοριστικά στη δημιουργία του Λεξικού των Επαγγελματικών Τίτλων 

(Dictionary of Occupational Titles – DOT).  

Η πρώτη έρευνα για την υπερεκπαίδευση, επομένως, επικεντρώθηκε κατά 

κύριο λόγο στην επαγγελματική πραγματικότητα των ΗΠΑ, ενώ στηρίχθηκε σχεδόν εξ 

ολοκλήρου στην ταξινόμηση DOT (Halaby, 1994). Ο Rumberger (1987) ήταν από τους 

πρώτους που χρησιμοποίησε αυτήν την ταξινόμηση και τα επίπεδα της γενικής 

εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, για να 

μετρήσει τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ακατάλληλων συνδυασμών και των 

αποδοχών των εργαζομένων και  για να προσδιοριστεί η συχνότητα εμφάνισης της 

υπερεκπαίδευσης. Το γεγονός ότι ο Rumberger βασίστηκε στο Λεξικό των 

Επαγγελματικών Τίτλων έχει υποστεί κριτική, καθώς μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι 

τα χρόνια της σχολικής φοίτησης που έχουν ανατεθεί σε ορισμένα επαγγέλματα μπορεί 

να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις 

αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, ενώ μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τις ίδιες 

απαιτήσεις σε μεταγενέστερη περίοδο ή τις συνθήκες της εργασίας ενός συγκεκριμένου 

ατόμου, δεδομένου ότι βασίζονται σε μέσους όρους που συνδέονται με όλες τις 

εργασίες σε ένα επάγγελμα ή σε μια κατηγορία. 

Τα αντικειμενικά μέτρα αναφέρονται σε περιπτώσεις στις οποίες το επίπεδο της 

επαρκούς σχολικής εκπαίδευσης καθορίζεται από κάποια άλλη αρχή. Εκείνα τα άτομα 

που διαθέτουν περισσότερα έτη εκπαίδευσης από όσα απαιτούνται για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα που ασκούν ταξινομούνται ως υπερεκπαιδευμένοι. Ο Freeman (1976) 

αντιλαμβάνεται την υπερεκπαίδευση με ένα διαφορετικό τρόπο, εστιάζοντας στην 

υπερπροσφορά των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, στα ποσοστά των διαφορών 

απόδοσης και των κερδών. Η πτώση των ποσοστών των αποδόσεων και οι φθίνουσες 

διαφορές αποδοχών λαμβάνονται ως δείκτες της υπερεκπαίδευσης. Ο Clogg και ο 
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Shockey (1984) και άλλοι (Verdugo & Verdugo, 1988, 1989, 1989b) χρησιμοποιούν 

έναν απλό δείκτη σύμφωνα με τον οποίο η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των 

σχολικών ετών που ολοκλήρωσε το άτομο υπολογίζονται και τα άτομα που έχουν 

περισσότερα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης από τη μέση τιμή συν μία τυπική 

απόκλιση ταξινομούνται ως ακατάλληλα, αταίριαστα. 

Το 1981, δύο οικονομολόγοι, ο Greg Duncan και ο Saul Hoffman, δημοσίευσαν 

ένα άρθρο, το οποίο βασιζόταν σε μια νέα μέθοδο μέτρησης της υπερεκπαίδευσης, 

εγκαταλείποντας με τον τρόπο αυτό την ταξινόμηση DOT (Duncan et al., 1981). Στο 

άρθρο τους με τίτλο «Η Συχνότητα Εμφάνισης και οι Μισθολογικές Επιπτώσεις της 

Υπερεκπαίδευσης» (The Incidence and Wage Effects of Overeducation), οι Duncan και 

Hoffman ουσιαστικά απέρριψαν τη μέτρηση της υπερεκπαίδευσης με βάση την 

ταξινόμηση DOT και βασίστηκαν αντ’ αυτής σε μια υποκειμενική μέθοδο μέτρησης 

της υπερεκπαίδευσης. Οι υποκειμενικές μετρήσεις αποτελούν μια άλλη κατηγορία 

μέτρησης της υπερεκπαίδευσης, η οποία ονομάζεται Αυτοαξιολόγηση των 

Εργαζομένων (Workers’ Self-Assessment - WA). 

Στη μελέτη τους, οι Duncan και Hoffman εντόπισαν πολύ υψηλά επίπεδα 

υπερεκπαίδευσης στην αμερικανική κοινωνία. Ένα πολύ σημαντικό εύρημά τους είναι 

ότι η υπερεκπαίδευση παράγει θετικές αποδόσεις μισθών. Οι υπερεκπαιδευμένοι 

εργαζόμενοι, σύμφωνα με τους Duncan και Hoffman, κερδίζουν περισσότερα από τους 

μη υπερεκπαιδευμένους εργαζόμενους στις ίδιες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, οι 

αποδόσεις που απορρέουν από ένα πρόσθετο «υπερεκπαιδευμένο» έτος σχολικής 

φοίτησης αποδείχτηκε ότι ισοδυναμούν μόνο με το ήμισυ ενός επιπλέον έτους της 

απαιτούμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, εντόπισαν φθίνουσες αποδόσεις 

στα επιπρόσθετα έτη φοίτησης και σχολικής εκπαίδευσης σε θέσεις εργασίας με 

υπερεκπαίδευση. Επιπλέον, οι Duncan και Hoffman εισήγαγαν το μοντέλο ORU, που 

επιτρέπει την εκτίμηση της σχετικής ανταμοιβής για ένα έτος υπερεκπαίδευσης όσον 

αφορά τους μισθούς (ή την πιθανότητα της εκπαίδευσης). Αντιθέτως, τα μοντέλα που 

βασίζονται σε εικονικές μεταβλητές μέτρησης της υπερεκπαίδευσης-υποεκπαίδευσης 

επιτρέπουν μόνο την εκτίμηση της σχετικής απώλειας ευκαιριών, που συνδέεται με την 

αναντιστοιχία προσόντων. Μια παρόμοια προσέγγιση εφαρμόστηκε αργότερα στις 

πρώτες μελέτες για την υπερεκπαίδευση που πραγματοποιήθηκαν από τους Rumberger 

και Shockey (Rumberger, 1987, Shockey, 1989). 
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Τα υποκειμενικά μέτρα αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου τα άτομα αναφέρουν 

ότι έχουν αποκτήσει περισσότερα χρόνια σχολικής εκπαίδευσης συγκριτικά με τα 

χρόνια που απαιτούν οι θέσεις εργασίας τους. Μια τέτοια μέτρηση πραγματοποιείται 

με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία ερωτούν κατά πόσο το εκπαιδευτικό και το 

μορφωτικό τους επίπεδο είναι σχετικό και συναφές με το επάγγελμα που ασκούν και 

αν η εργασία που εκτελούν επί του παρόντος απαιτεί λιγότερο, το ίδιο ή περισσότερη 

εκπαίδευση από ό, τι έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα. Όλες οι απαντήσεις που 

δηλώνουν ότι η εργασία απαιτεί περισσότερη εκπαίδευση κωδικοποιούνται ως 

υποεκπαίδευση, οι απαντήσεις που δηλώνουν ότι η δουλειά απαιτεί λιγότερη 

εκπαίδευση κωδικοποιούνται ως υπερεκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις 

χαρακτηρίζονται ως ορθή αντιστοιχία προσόντων και απαιτήσεων. 

Τα υποκειμενικά μέτρα είναι αναξιόπιστα (Clogg & Shockey, 1984). Η μέθοδος 

του Freeman (1976) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η ακριβής έκταση 

της υπερεκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, και πολλές από τις προβλέψεις του δεν 

έχουν βρεθεί να είναι σωστές (Smith and Welch 1978, Welch 1979). 

Η τρίτη κατά σειρά μέθοδος μέτρησης της υπερεκπαίδευσης είναι η εμπειρική 

μέθοδος των πραγματοποιήσιμων αντιστοιχιών (Realised Matches-RM), η οποία 

εισήχθη στη βιβλιογραφία από τους Clogg et al., (1984) και στηρίζεται στην αρχή ότι 

κάθε επάγγελμα περιλαμβάνει έναν πυρήνα εργαζομένων, των οποίων το μορφωτικό 

επίπεδο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αντίστοιχων θέσεων εργασίας τους. 

Ξεκινώντας από αυτόν τον ισχυρισμό, δημιούργησαν μια μέθοδο μέτρησης (που 

αναπτύχθηκε περαιτέρω σε αμέτρητες άλλες μελέτες), η οποία υπέθετε ότι οι 

υπερεκπαιδευμένοι εργαζόμενοι είναι εκείνοι των οποίων η εκπαίδευση υπερβαίνει τον 

μέσο όρο των χρόνων σχολικής εκπαίδευσης ειδικά ως προς το επάγγελμα που ασκούν 

περισσότερο από μία τυπική απόκλιση. Κατά συνέπεια, ως υποεκπαιδευμένοι 

εργαζόμενοι θεωρούνται όσοι κατέχουν λιγότερο από το μέσο μείον μία τυπική 

απόκλιση χρόνια εκπαίδευσης για το επάγγελμά τους. Όπως παρατηρεί ο Halaby, αυτή 

η μέθοδος μέτρησης συγκεντρώνει περιληπτικά τις ιδιότητες της ενδοεπαγγελματικής 

κατανομής της ολοκληρωμένης σχολικής εκπαίδευσης (Halaby, 1994). 

Ο ακατάλληλος εργασιακός και εκπαιδευτικός συνδυασμός εμφανίζεται όταν 

το επίπεδο εκπαίδευσης έχει περισσότερες από μια σταθερές αποκλίσεις επάνω ή κάτω 

από το μέσο όρο. Η μέθοδος των πραγματοποιήσιμων αντιστοιχιών δεν μπορεί να 

συγκριθεί άμεσα με τα ανωτέρω μέτρα δεδομένου ότι αγνοεί μικρές διαφορές μεταξύ 
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της πραγματικής και μέσης εκπαίδευσης, ενώ έχει επικριθεί περισσότερο από όλες τις 

μεθόδους δεδομένου ότι το επίπεδο εργασίας σχετίζεται ενδογενώς με το φαινόμενο 

της υπερεκπαίδευσης. Υπονοεί επίσης μια συμμετρία μεταξύ της υπερεκπαίδευσης και 

της υπο-εκπαίδευσης που βρίσκεται σπάνια στην πράξη και είναι έτσι πιθανό να 

παρέχει προκατειλημμένες εκτιμήσεις. Εάν εξετάσουμε μεμονωμένα τον κάθε 

επαγγελματικό κλάδο, καταλήγουμε ότι το βασικό αντικείμενο μερικών εργασιών 

απαιτεί άκαμπτα προσόντα, ενώ σε άλλες τα εκπαιδευτικά προσόντα μπορούν να είναι 

σχετικά ασήμαντα. Είναι, εντούτοις, χρήσιμο να εξεταστεί ο τρόπος κατανομής των 

εκπαιδευτικών προσόντων μέσα στα ιδιαίτερα επαγγέλματα. Η ανάλυση της 

υπερεκπαίδευσης ανά επάγγελμα είναι, εντούτοις, ένα σχετικά παραμελημένο ζήτημα 

στη βιβλιογραφία. Οι Verdugo & Verdugo (1989) αρχικά εφάρμοσαν αυτήν τη μέθοδο. 

Καθόρισαν ότι κάποιος θεωρείται υπερεκπαιδευμένος εάν το εκπαιδευτικό του επίπεδο 

είναι μεγαλύτερο από μια σταθερή απόκλιση από το μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο του 

επαγγέλματος. Επιπλέον, στην περίπτωση των Verdugo & Verdugo, η επιλογή μιας 

σταθερής απόκλισης είναι αυθαίρετη. Οι Kiker et al., (1997) στήριξαν αυτή τη μέθοδο 

στη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού επιπέδου μέσα στα επαγγέλματα. 

Η αυτοαξιολόγηση των εργαζομένων αναφέρεται ως υποκειμενικό μέτρο 

(Indirect Self-Assessment (ISA) και απαντά στις ερωτήσεις ‘ποιο είναι το απαραίτητο 

επίπεδο για να γίνει η πρόσληψη;’ ή ‘ποιο είναι το απαραίτητο επίπεδο για να γίνει η 

εργασία;’.Συγκρίνοντας τις απαντήσεις με το πραγματικό εκπαιδευτικό επίπεδο του 

κάθε εργαζόμενου, μπορούμε να μετρήσουμε την υπερ- υποεκπαίδευση. Οι Duncan & 

Hoffman (1981) χρησιμοποίησαν ένα τέτοιο μέτρο για τον υπολογισμό της συνάρτησης 

αποδοχών ORU. Η μέθοδος είναι βασισμένη στο εκπαιδευτικό επίπεδο που χρειάζεται 

για να γίνει η πρόσληψη, εξαρτάται από τον τρόπο και τα κριτήρια πρόσληψης που 

χρησιμοποιούν οι εργοδότες για την επιλογή του προσωπικού. 

Η αξιολόγηση της εργασίας, η οποία δηλώνει το επίπεδο των προσόντων που 

απαιτούνται για να γίνει η εργασία, αναφέρεται ως αντικειμενικό μέτρο (Direct Self-

Assessment (DSA)), αν και είναι βασισμένο σε υποκειμενικές τιμές. Αγνοεί την 

πιθανότητα ύπαρξης νέας κατανομής των εκπαιδευτικών επιπέδων που είναι 

κατάλληλη για τα διάφορα καθήκοντα μέσα στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο ή ότι 

μπορεί να γίνει ακατάλληλη χρονικά καθώς η φύση μιας εργασίας αλλάζει. H μέτρηση 

της υπερεκπαίδευσης γίνεται θέτοντας στους εργαζόμενους το ερώτημα εάν είναι υπερ, 

υπο-, ή κατάλληλα εκπαιδευμένοι για την εργασία τους. Ο βαθμός που χρησιμοποιεί 
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κανείς τις ικανότητες του μέσα στην εργασία είναι ένας άλλος τρόπος υπολογισμού της 

ίδιας μεθόδου. Και στα δύο μέτρα η αναφορά γίνεται στο επίπεδο παρά στον τύπο της 

εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια σε έναν εργαζόμενο μπορεί να γίνει ακατάλληλος 

συνδυασμός εκπαιδευτικού επιπέδου και εργασίας δηλαδή το επίπεδο εκπαίδευσης να 

είναι κατάλληλος, αλλά ο τύπος ακατάλληλος. Υπάρχει επίσης διαφωνία εάν οι 

παραπάνω τρόποι υπολογισμού της υπερεκπαίδευσης είναι ακριβείς στον καθορισμό 

των αληθινών απαιτήσεων των εργασιών. Οι van der Velden & van Smoorenburg, 

(1997), υποστηρίζουν το υποκειμενικό μέτρο επειδή η μέθοδος αξιολόγησης της 

εργασίας υπερεκτιμά συστηματικά το επίπεδο της υπερεκπαίδευσης, ενώ οι Hartog & 

Oosterbeek, (1988) προτείνουν ότι η αξιολόγηση των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει 

σε μια ανοδική προκατάληψη. Με τη μέθοδο DSA, το επίπεδο εργασίας και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο καθορίζονται με βάση την υποκειμενική αξιολόγηση του 

εργαζόμενου. Επιπλέον, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το απαραίτητο επίπεδο και για 

το πόσο ο εργαζόμενος είναι υπερ- ή υποεκπαιδευμένος. Οι απαντήσεις πιθανόν να 

επηρεαστούν από τις προσδοκίες που έχει ο εργαζόμενος για το εργασιακό επίπεδο και 

την ικανοποίηση του σε αυτό. 

Η εμπειρική βιβλιογραφία βασιζόμενη στις μελέτες του Freeman, (1976), 

ασχολείται με το φαινόμενο συνδέοντας τα ακόλουθα ζήτημα όπως το μέγεθος και τους 

cross-country παράγοντες της υπερεκπαίδευσης, τα ατομικά χαρακτηριστικά, και τις 

αποδοχές (Hartog,2000;, Chevalier, 2000, Galasi, 2004), τονίζοντας την απόδοση 

επένδυσης (ROI-return of investment) της εκπαίδευσης, καθώς τις ελλείψεις και 

διορθώσεις των OLS στα σφάλματα μέτρησης και στην επιλογή των δειγμάτων (Büchel 

et al., 2003; McGuinness, 2006; Quintini, 2011;Leuven & Osterbeek, 2011). 

Περαιτέρω πλήθος ερευνητών σχετίζουν την μέτρηση της υπερεκπαίδευση με 

μεταβλητή την αναντιστοιχία των προσόντων (Van der Meer, 2005,  Groot & Maassen 

van den Brink, 2000), με τις δεξιότητες ή αντίθετα με την ανεπάρκεια προσόντων 

(Chevalier, 2000, Dolton & Vignoles, 2.000, Green et al., 1999, Robst, 1995). 

Επιπροσθέτως, αρκετοί ερευνητές αποτυπώνουν το φαινόμενο συγκριτικά με το 

οικογενειακό υπόβαθρο και τις συνέπειές του (Battu et al., 1999 Büchel & Pollmann-

Schult, 2001, Patrinos, 1995, 1997 Verhaest & Omey, 2004) η και ακόμα την μετρούν 

σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις υφιστάμενες ανισότητες που άναρχα 

δημιουργούνται μεταξύ των κοινωνικών δομών (Alpin et al., 1998). 
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Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας υπάρχουν έρευνες που 

χρησιμοποιούν συνδυαστικές μεθόδους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν πιο 

ακριβής έρευνα (Alpin et al., 1998, Chevalier, 2000, McGoldrick & Robst, 1996 

Verhaest & Omey, 2004) καθώς δεν υπάρχει καθολικό και ενιαίος τρόπος μέτρησης 

του φαινομένου.  
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Κεφάλαιο 2ο – Οι μεταβολές της πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση, οι αλλαγές 

στο επαγγελματικό πλαίσιο και ο αντίκτυπος στις κοινωνικές δομές και την κοινωνική 

κινητικότητα. 

2.1 Η μετατόπιση της εργασίας στην απασχολησιμότητα και οι εννοιολογικές 

θεωρήσεις της.  

Παρελθοντικά, δεδομένης μιας πιο στατικής κοινωνίας και κουλτούρας οι εν 

δυνάμει εργαζόμενοι προσέβλεπαν σε μακροχρόνια και εδραιωμένη εργασία από την 

αρχή μέχρι το τέλος του επαγγελματικού βίου. Η συνολική αποσταθεροποίηση όμως 

των δομών, έχει ως αποτέλεσμα την άρση της μονιμότητας και τον επίλογο της 

παγιωμένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στην σημερινή εποχή το εργασιακό 

πλαίσιο είναι διεθνώς αμφίβολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει 

να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ανασφάλεια (Sverke & Hellgren,2002), τις 

αλλαγές και τις μετακινήσεις σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα. Σε αυτές 

τις συνθήκες αναγκάζεται να βρεθεί ο σύγχρονος εργαζόμενος που δεν επιθυμεί 

δεσμεύσεις και προσδέσεις, και βρίσκεται σε ετοιμότητα να αρπάξει όποια ευκαιρία 

παρουσιαστεί, αναδιαμορφώνοντας τις προτιμήσεις και τις προτεραιότητες τους 

(Bauman,2007). 

Τα παραπάνω, μετατόπισαν τον ορισμό του επαγγέλματος σε αυτό της 

απασχόλησης υπονοώντας την αναίρεση της σταθερότητας και της μονιμότητας στο 

επαγγελματικό πλαίσιο, αλλάζοντας έτσι και την σχέση αλλά και το είδος της εργασίας. 

Επεκτείνοντας την ορολογία μετά την αλλαγή αυτή, ο ορισμός της απασχόλησης δεν 

συμπεριλάμβανε εννοιολογικά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να αποδοθεί 

σαφώς το φαινόμενο της εφήμερης και πρόσκαιρης εργασιακής σχέσης, έτσι 

αναπτύχθηκε το εργασιακό προφίλ της απασχολησιμότητας (Beck,1992; Castel, 2009). 

Η έκθεση Robbins (Robbins,1963) έδωσε έμφαση ιδιαιτέρως στην δημιουργία 

κατάλληλων δεξιοτήτων έτσι ώστε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο γενικό 

καταμερισμό της εργασίας, ενώ παράλληλα, η έκθεση Dearing (1997) τόνισε τη 

σημασία της εκπαίδευσης για την απασχολησιμότητα-με άξονα την ανάπτυξη των 

βασικών προσόντων και τη σημασία της εργασιακής εμπειρίας. 

Η απασχολησιμότητα λοιπόν, είναι η επιδεξιότητα του υποκειμένου να 

μετακινείται με αυτάρκεια εντός της αγοράς εργασίας, ώστε να αξιοποιεί τις ικανότητες 

του (Hillage & Pollard,1998). Πιο αναλυτικά, η απασχολησιμότητα προσδιορίζει την 

διαρκή ικανότητα των υποκειμένων ώστε να παρακολουθούν τις τεχνολογικές και όχι 

μόνο εξελίξεις και να είναι σε θέση , αφενός μεν, να τις εφαρμόζουν, και αφετέρου, να 
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παράγουν και να αναπαράγουν ανανεωμένη γνώση (Drucker,1996). Οι Knight & 

Yorke, (2001) χρησιμοποίησαν δύο χαρακτηριστικά για να περιγράψουν την έννοια, 

πρώτον την εκπαιδευτική αντίληψη σχετικά με την δεξιότητα των αποφοίτων για να 

διαχειρίζονται τις θέσεις εργασίας και δεύτερον την ικανότητα του πτυχιούχου να βρει 

μια θέση εργασίας – οποιαδήποτε και αν είναι αυτή εργασία. Η απασχολησιμότητα 

ακόμα και αν γίνεται αντιληπτή ως μια εναλλακτική μορφή εργασίας στην οποία 

εντείνεται, η προσαρμοστικότητα και ο γρήγορος εντοπισμός των ευκαιριών 

σταδιοδρομίας, δεν σημαίνει ότι ως προσωπικό χαρακτηριστικό την εξασφαλίζει 

κιόλας αλλά απλά ενισχύει την πιθανότητα αυτή. 

Εν συνεχεία ο Crant (2000) θεώρησε ότι η απασχολησιμότητα συνδέεται με την 

προληπτική συμπεριφορά, η οποία προσανατολίζει, αυξάνει την απόδοση στην εργασία 

(Crant, 1995) και στη σταδιοδρομία (Seibert, Crant, & Kraimer,1999) ενώ παράλληλα 

μειώνει την αβεβαιότητα και το άγχος (Saks & Ashforth, 1996). Συνεχίζοντας, 

παρατηρούμε ότι η απασχολησιμότητα αποτελεί την τάση του ατόμου να φανερώνει 

ερεθίσματα και χαρακτηριστικά προερχόμενα από το κοινωνικό και εκπαιδευτικό του 

περιβάλλον που οι εργοδότες περιμένουν ότι θα είναι καρποφόρα για την επιχείρηση 

στο μέλλον (Harvey, 2003). Σύμφωνα με τον ορισμό που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop,2010), στη 

μετατόπιση αυτή γίνεται συνδυασμός παραμέτρων που βοηθούν στην γρήγορη εύρεση 

εργασίας , τη διατήρηση καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη. Πιο πρόσφατα, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011) την ορίζει ως την ικανότητα του ατόμου να βρίσκει 

εργασία, η οποία εξαρτάται τόσο από ατομικές όσο και από συστημικές συνιστώσες 

σχετικές με την αγορά εργασίας της κάθε χώρας. Εν συντομία, είναι ένα σύνολο 

δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειριών που θεωρητικά εξοπλίζουν το άτομο για την 

αναζήτηση και την διατήρηση εργασίας (Hashimoto, 2013). 

Από την πλευρά των εργοδοτών η απασχολησιμότητα ορίζεται ως η τάση του 

απόφοιτου να παρουσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που οι εργοδότες 

προβλέπουν ότι είναι απαραίτητα για τη μελλοντική και αποτελεσματική λειτουργία 

του οργανισμού τους (Harvey, 1997). Σε αυτό το πλαίσιο τονίζεται η ευελιξία ως προς 

την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού των μεταβολών καριέρας, δεδομένων 

των: μεγάλο αριθμό βραχυπρόθεσμων συμβάσεων, μερικής απασχόλησης εργασία από 

το σπίτι και εξωτερικής ανάθεσης (Harvey, 2000). Οι υποψήφιοι ακολουθώντας αυτή 

την γραμμή γίνονται (flexible experts) ‘flexperts’ (Van der Heijden ,1996). 
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2.1.1 Οι εργασιακές δομές σε σχέση με την υπερεκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά 

του σύγχρονου «απασχολήσιμου» υποκειμένου. 

Σύμφωνα με το μεταβλητό σκηνικό, αλλοιώθηκαν οι επαγγελματικές σχέσεις και η 

εργασία απέκτησε καινούργια χαρακτηριστικά. Αυτή η νέα εικόνα περιγράφεται από 

την έλλειψη σταθερής μισθοδοσίας και ωραρίων, ελάχιστες δεσμεύσεις και σύντομες 

συνεργασίες μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου καθώς και απασχόληση των εργαζομένων 

σε πλουραλιστικά αντικείμενα και πεδία. Όλα τα παραπάνω συντελούν στην ανυπαρξία 

επαγγελματικής ρουτίνας καθώς και την αδιάκοπη προσπάθεια εύρεσης εργασίας 

περνώντας συχνά από τα στάδια ανεργίας-εργασίας και αντίστροφα. Τα υψηλά επίπεδα 

ανεργίας και η συνεχής διαθεσιμότητα καθιστούν ακατόρθωτη την ολομερή χρήση των 

μορφών του ανθρώπινου κεφαλαίου, ως εκ τούτου τροφοδοτείται η ετεροαπασχόληση, 

η αναντιστοιχία και γιγαντώνεται το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. Προβάλλεται 

στο σημείο αυτό μια βαρυσήμαντη αντίρρηση, τα άτομα στην σημερινή εποχή 

εγκλωβίζονται στην παγίδα της υπερμόρφωσης προσπαθώντας να κυνηγήσουν θέσεις 

εργασίας και να μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων της 

απασχολησιμότητας. Η ιδιότητα όμως του ενεργού απασχολήσιμου χρωματίζεται από 

χαρακτηριστικά τα οποία ουσιαστικά δεν προσφέρονται από την συνεχή γνώση. Η 

απασχολησιμότητα εστιάζει σε προσωπικούς παράγοντες και περιλαμβάνει τρεις 

διαφορετικές διαστάσεις την προσαρμοστικότητα, την ταυτότητα της σταδιοδρομίας 

και το ανθρώπινο- κοινωνικό κεφάλαιο (Fugate et al.,2004). Πιο συγκεκριμένα τα 

χαρακτηριστικά αυτά εντοπίστηκαν στο MISLEM Project,(Andrews & Higson, 

2008),ενώ υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που επιβεβαιώνουν αυτά τα ευρήματα (Ellis, 

2000; Crebert et al.,2004; Raybould & Sheard,2005; Harmer, 2009). Πρόκειται λοιπόν 

για ένα «ποτ πουρί» δεξιοτήτων, το οποίο μας εξηγεί ότι η απασχολησιμότητα δεν είναι 

ένα προϊόν, αλλά μια διαδικασία μάθησης (Harvey,2003) άκρως σημαντική για την 

εργασιακή επιβίωση των ατόμων και είναι οι εξής: 

 Δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική και γραπτή) 

 Ομαδική εργασία και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων/δικτύων 

 Διαχείριση χρόνου , δεξιότητες αυτοδιαχείρισης 

 Δυνατότητα να διακρίνει/βλέπει τη μεγαλύτερη εικόνα 

 Πειθώ και ικανότητα επιρροής  

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

 Ηγετικές ικανότητες 
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 Δεξιότητες(προετοιμασίας/παράδοσης) παρουσίασης. 

Εμβαθύνοντας στο επαγγελματικό υπόβαθρο, o κατακερματισμός της αγοράς 

εργασίας αυξάνεται με την επέκταση των συμβάσεων προσωρινής και μερικής 

απασχόλησης, όπως εντοπίζει ο ΟΟΣΑ (2011) και αυτές οι κατηγορίες εργασίας 

αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής απασχόλησης προσφέροντας 

στους υπερεκπαιδευμένους μια προσωρινή λύση και όχι μια δια βίου καριέρα, άλλωστε 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, περισσότερες από τις καινούργιες θέσεις εργασίας 

ήταν υπό τη μορφή άτυπης εργασίας (OECD,2015). Εξάλλου, η ετήσια Ευρωπαϊκή 

επισκόπηση ανάπτυξης (2011) τόνισε ότι το 60,4% των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών 

εργάζονταν με προσωρινές συμβάσεις και οι πιθανότητες απασχόλησης με σύμβαση 

αορίστου χρόνου είναι πολύ χαμηλές ειδικότερα στα κράτη μέλη με αυστηρή 

νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης. Άλλωστε οι υβριδικές μορφές 

απασχόλησης και η ψευδο-ανεξάρτητη εργασία φαίνεται να κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα ιδιαίτερα στον κλάδο των υπηρεσιών (OECD, 2000; Kessler,2000). 

Σύμφωνα με την έκθεση του 2012 από το Βρετανικό Υπουργείο Επιχειρήσεων, 

Καινοτομίας και Δεξιοτήτων εντοπίζεται ότι οι υπερεξοπλισμένοι εξασφαλίζουν 

απασχόληση μετά το πέρας των σπουδών τους με αμοιβαιότητα μεταξύ μορφωτικού 

επιπέδου και ανθρώπινου κεφαλαίου και οι ίδιοι εμφανίζουν ελκυστικά κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν θετικά αποτελέσματα και ότι η 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων αποφεύγουν την ύφεση. Αντίρητα στις ΗΠΑ, 

μειώνονται οι μισθοί σταδιακά ανεξαρτήτως τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

(Marginson,2015), ενώ μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στους κατόχους bachelors και 

masters, αποτυπώνοντας την εικόνα της οικονομικής κρίσης και της υπερπροσφοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα του ΟΟΣΑ το 37% των Αυστραλιανών ενηλίκων (25-

34 ετών),το 40% στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 34% στις ΗΠΑ ήταν πτυχιούχοι αλλά 

μόνο το 20% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε επιτυχώς μια σειρά από καθήκοντα 

αλφαβητισμού, επίλυση προβλημάτων και αριθμητικής σε αρκετά υψηλό επίπεδο 

(OECD,2012). Αξίζει λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς αν τα εκπαιδευτικά συστήματα 

εξοπλίζουν τους νέους και αν η απασχολησιμότητα είναι εφικτοί για πολλούς 

αποφοίτους η είναι προνόμιο λίγων. 

Δείγματα της νέας τάξης πραγμάτων και της κρίσης διαφαίνονται από την αύξηση 

της επαγγελματικής αβεβαιότητας η οποία είναι το ίδιο ισχυρή στους μόνιμους 

υπαλλήλους (Lyberaki, 2012; Gallie, 2013). Στην έκθεση της ESS αναφέρεται ότι η 
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συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση μετέχει ενεργά στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των ανθρώπων, καθώς κλείνει η ψαλίδα ανάπτυξης ποιοτικών 

θέσεων εργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000, 2003) ιδιαίτερα αν η κατάρτιση είναι 

προσανατολισμένη ως προς την εργασία (job-based) και δενν αποτελεί ακόμα ένα μέσω 

προς την υπερεκπαίδευση. Δυστυχώς δείγματα από τις έρευνες δείχνουν ότι οι 

ευκαιρίες για εκπαιδευτική κατάρτιση, μειώθηκαν σε πολλές χώρες, με πιθανότητες 

20% χαμηλότερες το 2010-11 από το 2004-05 (ESS, 2012). Η πιο αξιοσημείωτη πτώση 

ήταν στην Ανατολική Ευρώπη, σταθερή στα προγράμματα τους έμειναν οι 

Σκανδιναβικές χώρες, ενώ η Γερμανία και το Βέλγιο κατάφεραν να αυξήσουν τις 

ευκαιρίες κατάρτισης. Δεδομένου ότι η απασχολησιμότητα συνδέεται με την εθνική 

ανταγωνιστικότητα καθώς και με το στάτους της μεσαίας τάξης (ILO,2010) είναι 

γεγονός ότι οι χώρες με παγιωμένες ρυθμίσεις για την προστασία των θέσεων 

συντηρούν πολλαπλές ευκαιρίες παροχής κατάρτισης (Gallie, 2013). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να κατευθύνει και να 

εστιάζει στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων (Knight & Yorke, 2001, 2002) με 

προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω. Από την μία πλευρά είναι επιτακτική ανάγκη, ο 

τομέας της εκπαίδευσης  να εξελιχθεί σε αυτές τις συνθήκες ανταγωνισμού και ισχυρού 

κορεσμού ενώ συνάμα να διευρυνθεί η αγορά εργασίας. Άλλωστε οι De la Harpe et al,. 

(2000) μετά την έρευνα τους δηλώνουν ότι μέρος του πληθυσμού αναρωτιέται αν τα 

προπτυχιακά προγράμματα παράγουν εξοπλισμένους αποφοίτους με μαθησιακές και 

επαγγελματικές δεξιότητες έτσι ώστε να ωθούνται σε επιτυχημένη σταδιοδρομία και 

αν σκοπός είναι η παροχή εργατικού δυναμικού του μέλλοντος ή το μαθησιακό 

ερέθισμα ή και τα δύο (Jackson ,1999). 

Παράλληλα οι επιχειρήσεις οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με 

σκοπό την ευέλικτη προσαρμογή στις τεχνολογίες, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί επαρκώς 

το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο διατίθεται (Duncan & Hoffman,1981; Hartog & 

Oosterbeek,1988; Rumberger,1987). Σε περίπτωση αποτυχίας η παραγωγικότητα των 

ατόμων συνεχώς θα υποχωρεί και η υπερεκπαίδευση θα επιμένει ως μακροπρόθεσμο 

φαινόμενο. Αποφασιστικής σημασίας κρίνεται η ισορροπία εκπαίδευσης και 

απασχόλησης αφού ελαχιστοποιεί την ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση εντός της 

επιχείρησης (VanSmoorenburg & Van derVelden,2000). Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν 

υπάρχει αναντιστοιχία προσόντων καθώς αντανακλάται η ατομική και κοινωνική 

δυσαρέσκεια από την εργασία (Roterman,1999; Garcia-Espejo & Ibanez,2006) και 
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επιδρά αρνητικά στο μισθολογικό καθεστώς (Wolbers,2003; Robst, 2007; Boudarbat 

& Montmarquette,2009; Heijke, Meng & Ris,2003). 

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας συντελούν στην αύξηση του φαινομένου της 

υπερεκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα δεν αναπτύσσεται η απασχολησιμότητα, ιδιαίτερα 

στις χώρες που έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα σύμφωνα με τη Eurostat, με την ανεργία 

των νέων να είναι στο 51,8% το Μάιο του 2015 στην Ελλάδα και ακόλουθοι η Ισπανία 

(48,6%), η Κροατία (43,1%), και η Ιταλία (40,5%). αντίθετα με τη Γερμανία (7,0%), 

τη Μάλτα (8,7%) και την Εσθονία (9,5%)%). Η ανεργία και ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία 

οδηγεί σε καθοδική επαγγελματική κινητικότητα και χαμηλή ποιότητα θέσεων 

εργασίας (Layte et al.,2000; Dieckhoff,2011) ενώ αποτελεί σημαδιακό διάστημα για 

τις μελλοντικές αμοιβές (Gregory & Jukes,2001; Krahn et al.,2012) και την απώλεια 

αυτοπεποίθησης (Heckman, et al.,2006;Blanden et al.,2007; Felstead et al.,2007; 

Green,2009). Περαιτέρω, σε διαστήματα ανεργίας παρεμποδίζεται ο σχηματισμός 

κοινωνικών δικτύων και προωθείται η κοινωνική απομόνωση (Gayen et al.,2010). Η 

γενικευμένη αντίληψη που επικρατεί για την ανεργία είναι ότι συμβάλλει στην 

κοινωνική αποειδίκευση του ατόμου (Paugam,1991; Linhart, 2005), θεωρείται 

κοινωνική ταπείνωση και σημάδι κοινωνικής πτώσης (Ledrut, 1961). 

2.2 Ο σύγχρονος ρόλος της εκπαίδευσης και η αναπαραγωγή των κοινωνικών 

ανισοτήτων στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. 

Η εκπαίδευση συντηρεί τις λειτουργίες κοινωνικοποίησης και την διαδικασία 

προώθησης των φοιτητών στις ανάλογες σπουδές και στα ανάλογα επαγγέλματα. 

Παράλληλα αναπαράγει τις κοινωνικές σχέσεις και συμβάλλει στην άσκηση 

κοινωνικής κυριαρχίας. Δεδομένου ότι οι κοινωνικοί θεσμοί χαρακτηρίζονται από 

ανισότητες, το εκπαιδευτικό σύστημα εν μέρει ασκεί κοινωνικό έλεγχο και νομιμοποιεί 

το περιεχόμενο της κοινωνικά αποδεκτής γνώσης (Young, 1971). Άλλωστε οι 

σχολιαστές της εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι «με τη χρήση της ρητορικής των ίσων 

ευκαιριών, τα σχολεία προωθούν τις κοινωνικές ανισότητες, εξυπηρετώντας έτσι την 

επιλεκτική λειτουργία τους.» (Τsakiris,2014). Κατά αυτό τον τρόπο, από την μία 

πλευρά εντείνονται οι προσπάθειες για την μαζικοποιημένη πρόσβαση στις σχολικές 

δομές ελαχιστοποιώντας την κοινωνική καταγωγή και από την άλλη αποκλείονται τα 

υποκείμενα μέσα στις βαθμίδες ισχυροποιώντας την ιεραρχική της δομή.  

Επεκτείνοντας τον συλλογισμό μας, ο σύγχρονος ρόλος της εκπαίδευσης είναι 

περίπλοκος και πολυσύνθετος μέσα στην οργανωμένη κοινωνία, και την αγορά 
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εργασίας (Ranson,1993; Tooley,1995). Η δράση της εξαπλώνεται στην άσκηση και 

χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στην 

κατανομή στους επιμέρους τομείς της κοινωνικής ζωής. Αξίζει επιπλέον να 

αναφερθούμε στο γεγονός ότι ο πολυπληθυσμός της τριτοβάθμιας βαθμίδας δεν 

μετέτρεψε τον ρόλο της εξ ολοκλήρου, παρα ταύτα προσέδωσε πρόσθετες λειτουργίες 

όπως την διακυβέρνηση των κοινωνικών θεσμών από απόσταση. Πρόσθετα με τον 

εκδημοκρατισμός της παρέχει διαμεσολαβητικό ρόλο ασκώντας κοινωνικό έλεγχο και 

νομιμοποιώντας την κοινωνική ιεραρχία, όμως οι μη μεταβληθείσες 

αλληλεπιδραστικές δομές ,της προσδίδουν θεσμικό και εργαλιακό ρόλο (Torres, 2002). 

Σύμφωνα με την διαμεσολάβηση μεταξύ ατόμου και κοινωνικού κόσμου, η 

εκπαίδευση όχι μόνο προσαρμόζει τα υποκείμενα μέσα στους θεσμούς αλλά με άτυπο 

τρόπο διαμορφώνει τις μελλοντικές εξελίξεις και το περιεχόμενο της οργάνωσης της 

κοινωνίας. Η κοινωνική συμμετοχή του ατόμου εξαρτάται από την κτήση κάποιου 

πτυχίου με σκοπό την εύρεση θέσης στο εργασιακό, πολιτικό και κοινωνικό σύνολο, 

επηρεάζοντας κατά αυτό τον τρόπο και τις προσδοκίες για ανοδική κινητικότητα. 

Συγκεντρωτικά τονίζεται η αξιοκρατία της εκπαίδευσης η οποία φαίνεται να προσδοκά 

κοινωνική σταθερότητα και ισορροπία αφού ως θεσμός προωθεί αμερόληπτα ισότητα 

ευκαιριών αλλά και εξισώνει τα υποκείμενα στις εκάστοτε βαθμίδες, εκμηδενίζοντας 

πιθανές κοινωνικές συγκρούσεις και προωθώντας δικαιώματα και κοινωνικά οφέλη. 

Ως προς την διακυβέρνηση, ενώ παλιότερα ο έλεγχος της εκπαίδευσης ήταν 

μορφωτικός και διοικητικός, και διεξαγόταν από πάνω προς τα κάτω, τα νέα δεδομένα 

αντιστρέφουν την κατεύθυνση αυτή. Μέσω της εξ αποστάσεως διαχείρισης και 

συμμετέχοντας στην κοινωνική οργάνωση με εξισωτικές δράσεις, προστίθενται και οι 

εσωτερικές διαχωριστικές ενέργειες αφού εν μέρει αναπαράγει τις θεσμικές 

ανισότητες. Οι αλλαγές στις χρηματοδοτήσεις, η επιλογή των γονέων για την μόρφωση 

των τέκνων, οι εξωτερικοί διοικητικοί φορείς καθώς και η αξιολόγηση, αλλάζει το 

μοτίβο της ιεραρχίας και της διοίκησης. Περαιτέρω η αίσθηση του ανταγωνισμού 

οξύνει  την γνωσιολαγνεία και εκτινάσσει την αμφίβολη αξία των πτυχίων. Πρόσθετα 

ο επαγγελματικός και συνάμα κοινωνικός ανταγωνισμός εξαπλώνεται μεταξύ των 

κοινωνιών, των οικογενειών αλλά και των πανεπιστημιακών μονάδων. 

Σύμφωνα με τον Althusser (1987) και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ,ο 

σχολικός θεσμός αποτελεί το κυριότερο όργανο διατήρησης των κοινωνικών σχέσεων. 

Έτσι και οι θεωρητικοί, αναφέρουν ότι η σπουδαιότερη λειτουργία της εκπαίδευσης 
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είναι η κοινωνικοποίηση δίνοντας λιγότερη βάση στην διάχυση των μαθητών στις 

κοινωνικές θέσεις. Από την άλλη ο Μαρξ και οι υπερασπιστές του βλέπουν την 

εκπαίδευση ως μέσο επίτευξης βέλτιστων όρων προσφοράς εργασίας, δίνοντας όμως 

βαρύτητα στην πολιτισμική αναπαραγωγική λειτουργία της εκπαίδευσης (Bourdieu & 

Passeron 2000). Κατά τον ίδιο τρόπο σκέφτεται ο Collins (1979), ο οποίος παρουσιάζει 

τον θεσμό ως πολιτισμική αγορά, με τα πτυχία σπουδών να παίζουν τον ρόλο των 

διαπιστευτηρίων. 

Όλες οι χώρες επηρεασμένες από το παγκόσμιο και ανταγωνιστικό πλαίσιο 

προσπαθούν να αναπτύσσουν ανθρώπινο δυναμικό με ικανότητες και φιλοδοξίες. Τα 

πανεπιστήμια διαδραματίζουν το ρόλο της διασφάλισης των κεφαλαίων καθώς και της 

αριστείας. Μεγάλο ποσοστό πανεπιστημίων προσφέρουν υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση την οποία αναζητούν κυρίως οι ανώτερες τάξεις. Η πρόσβαση και η 

φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επηρεάζεται αλλά και τροφοδοτείται από τις 

κοινωνικές σχέσεις επιβεβαιώνοντας μερικά από τα αίτια της δημιουργίας των 

υφιστάμενων ανισοτήτων όπως αναλύονται παρακάτω. 

Σε έρευνα του EU-SILC (2015) σχετικά με την ανεργία των νέων Ευρωπαίων, 

αποδείχθηκε ότι το γονικό κοινωνικό κεφαλαίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο 

καθεστώς απασχόλησης των παιδιών και η οικογενειακή κληρονομιά έχει 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στους νέους. Πρόσθετα στην ηλεκτρονική εκδοχή του 

University World News στο άρθρο “Competitors challenge universities on 

employability’ (Garrett,2015) γίνεται αναφορά στην υπόθεση της απασχολησιμότητας 

και την αποτελεσματικότητα μιας επένδυσης σε ένα τίτλο σπουδών (ROI) για τους 

φοιτητές και για τους εργοδότες. Φάνηκε ότι οι πιο φιλελεύθερες τέχνες που 

προφέρονται από εξειδικευμένα ιδρύματα παρουσίασαν αναλογικά τους λιγότερο 

άνεργους πτυχιούχους. Το παραπάνω χωρίζεται σε δύο διαστάσεις, πρώτον ότι το 

αναλυτικό τους πρόγραμμα είναι στοχευμένο και εστιασμένο και δεύτερον τα 

συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών είναι πιο οργανωμένα και εργασιακά-

προσανατολισμένα συγκρίνοντας τα με του κλασικού πανεπιστημίου. Το γεγονός 

λοιπόν ότι στις ΗΠΑ τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία κατά κύριο λόγο 

προσφέρουν προγράμματα για την τέχνη η την τεχνολογία αιχμής είναι ιδρύματα 

ιδιωτικά, μικρά αλλά και ακριβά σε δίδακτρα, αποτελούν μια υπενθύμιση ότι η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση διαιωνίζει την κοινωνική ελίτ, και δημιουργεί επιλεκτικά 

ευκαιρίες απασχόλησης. Η γενικότερη συμμετοχή στις τέχνες και η σύσταση των 
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φοιτητών, σε παρόμοιου τύπου κολλέγια δείχνουν  την στρωματοποίηση των 

κοινωνικών ομάδων (Bourdieu, 1984; Chan & Goldthorpe, 2007). Σύμφωνα με το 

πολιτιστικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1984; Bourdieu & Passeron, 1990) τα υποκείμενα 

συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή, κυρίως ως έκφραση της κοινωνικής τους θέσης. 

Οι γονείς άλλωστε με υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο ζητούν καλύτερη εκπαίδευση για τα 

παιδιά τους (Crozier et al., 2008; Raveaud &Van Zanten,2007) γεγονός το οποίο 

συμβάλλει στην κοινωνικό-οικονομική απομόνωση των μαθητών, την άνιση πρόσβαση 

στην εκπαίδευση/απασχόληση και τέλος το διαχωρισμό των παιδιών σύμφωνα με το 

οικογενειακό status (ΟΟΣΑ, 2006). Άλλωστε είναι γεγονός ότι το 20% των 

ευνοημένων νέων είναι επτά φορές πιο πιθανό να φοιτούν σε πιο επιλεκτικά 

πανεπιστήμια σε σχέση με εκείνους από πιο μειονεκτική θέση που αποτελούν το 40% 

(Milburn,2012). 

Οι μαθητές προερχόμενοι από χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις ακόμα και αν 

έχουν υψηλές επιδόσεις και έχουν την δυνατότητα να εισχωρήσουν σε πιο επιλεκτικά 

ιδρύματα το αποφεύγουν ή το αγνοούν, γίνοντας έτσι η κοινωνική τους κατάσταση 

κοινωνικό πεπρωμένο (φαινόμενο Pygmalion). Το χάσμα των μειωμένων αιτήσεων 

από μαθητές κατώτερης τάξης οφείλεται στις χαμηλές προσδοκίες των φοιτητών, στην 

έλλειψη γνώσης της διαδικασίας αιτήσεων, στην κακή επιλογή εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, στην ανεπαρκής εξοικείωση με τις διαδικασίες εισδοχής, στην ανησυχία 

ότι τα επίλεκτα πανεπιστήμια είναι κοινωνικά κλειστά και τέλος στην δυσκολία 

επίδειξης ακαδημαϊκού δυναμισμού κατά την εισαγωγή (Boliver,2013). Συνολική 

προσπάθεια θα πρέπει να αποτελεί η δυνατότητα αξιοποίησης ισάξιας πρόσβασης για 

όλους με σωστή τροφοδότηση των νέων με ιδανικά πρότυπα, κίνητρα, υπηρεσίες 

καριέρας και διαφάνεια. 

Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα καθώς και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

τονίζουν τον ρόλο που παίζει το πολιτιστικό κεφάλαιο τόσο για την πρόσβαση στις 

ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης όσο και για την επιλογή του αντικειμένου σπουδών 

(Bourdieu & Passeron,1976; Φραγκουδάκη,1985), αναντίρρητα τα ανώτερα κοινωνικά 

στρώματα υπεραντιπροσωπεύονται στα πανεπιστήμια (Γουβιάς,2010; Σταμέλος,2012). 

Είναι δεδομένο ότι οι γονείς με υψηλό εισόδημα και κεφάλαιο καταβάλλουν τεράστιες 

προσπάθειες για την εξασφάλιση ακαδημαϊκής  επιτυχία των παιδιών τους επενδύοντας 

στην εκπαίδευση, αντίθετα με τα προερχόμενα από χαμηλότερα στρώματα, το 

οικογενειακό περιβάλλον επενδύει με λιγότερους πόρους και επιπλέον δεν είναι 
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προετοιμασμένοι ακαδημαϊκά για την επιλογή σπουδών και την αγορά εργασίας. 

Άλλωστε η κουλτούρα του σχολείου έχει κοινά χαρακτηριστικά με αυτή της κυρίαρχης 

τάξης, η οποία καθορίζει αν ο μαθητής ή ο εργαζόμενος είναι καλός/κακός και 

νομιμοποιεί την κουλτούρα αυτή. Αδιαμφισβήτητα όμως η επένδυση στην εκπαίδευση 

με οποιοδήποτε κόστος οδηγεί σε αύξηση της κινητικότητας μεταξύ γενεών στην 

εκπαίδευση και στην μισθολογική καταξίωση (Restuccia & Urratia, 2004). 

Πρόσθετα έχει παρατηρηθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα των γονέων και των 

εργαζομένων έχουν αιτιώδη σχέση με την ευημερία (Raeside et al., 2010; 

Valante,2010), καθώς και την εξεύρεση εργασίας (Granovetter, 1982; Holzer,1988; 

Lindsay et al., 2005). Άλλωστε το κοινωνικό κεφάλαιο είναι αλληλένδετο με αυτά 

καθώς περιορίζει την αναζήτηση εργασίας και με αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται ή 

χάνονται ευκαιρίες απασχόλησης (MacDonald et al.,2005). Οι οικογενειακοί δεσμοί 

κοινωνικών δικτύων, είναι συχνά η οδός για ουσιαστική πληροφόρηση, και είναι 

εκείνοι που συντηρούν τον θεσμό «Referral recruitment» ή «referral hiring» δηλαδή 

την διαδικασία πρόσληψης κάποιου μέσω σύστασης από μέλος του κοινωνικού του 

δικτύου, ή και ακόμα παραπέρα να έχουν προταθεί από εξειδικευμένες εταιρείες 

(headhunters) που αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν τον καταλληλότερο υποψήφιο. 

Οι εμπλεκόμενοι σε ισχυρά κοινωνικά δίκτυα συμμετέχουν στην οργάνωση της 

εργασιακής δομής και απολαμβάνουν επαγγελματικά καθώς και κοινωνικά 

πλεονεκτήματα (Fernandez, Castillia & Moore, 2000). Τα αποτελέσματα είναι 

σύμφωνα με τα λεγόμενα του Bourdieu (1970), ο οποίος υποστηρίζει ότι το κοινωνικό 

κεφάλαιο είναι το κλειδί για την αναπαραγωγή προνομίων και ευκαιριών, παρέχοντας 

πολύτιμους κοινωνικούς δεσμούς που μπορούν να αξιοποιηθούν για την γενικότερη 

πρόοδο των ατόμων. Τα άτομα τα οποία προέρχονται από ευνοημένα κοινωνικά 

στρώματα εξαρτώνται λιγότερο από την ανώτερη εκπαίδευση σχετικά με την 

κοινωνική θέση, το εισόδημα και την επαγγελματική κατάστασή τους, ακόμη και αν η 

συμμετοχή τους είναι σε αρκετά υψηλό ποσοστό. 

Η επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο αποτέλεσε σταθμό για 

κοινωνική ισότητα, ανοδική κινητικότητα και αξιοκρατία, (ΟΟΣΑ.2013) αλλά 

απώθησε σε έναν βαθμό την άνιση πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τον 

εκδημοκρατισμό υπήρχε σημαντική αύξηση προοπτικών ενώ ακόμα εξελίσσεται σε 

κάποιες χώρες το δίπολο υποεκπαίδευση–υπερεκπαίδευση. Με το δίπολο αυτό οι 

μαθητές διαχωρίζονται σε εκείνους με υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων και οι 
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μαθητές με χαμηλό (Μουζέλης, 2012), πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει και ο Brown 

(2012) η κοινωνία μπορεί να αναλυθεί με όρους πλουσίων σε γνώσεις που γίνονται 

πλουσιότεροι και φτωχών σε γνώσεις που γίνονται φτωχότεροι. 

Η αύξηση τη άτυπης εργασίας δημιουργεί επαγγελματικές θέσεις εργασίας 

αλλά από την άλλη συμβάλλει στην αύξηση των ανισοτήτων επιβεβαιώνοντας την 

θεωρία συγκρούσεων και του δυισμού. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στον διαχωρισμό της 

αγοράς εργασίας σε πρωτογενή και δευτερογενή. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από σχετική 

σταθερότητα, ποιοτικές ευκαιρίες εργασίας και υψηλές αποδοχές, αντίθετα η 

δευτερογενής περιλαμβάνει μειωμένα κέρδη, ανισορροπία και μη διευρυμένες θέσεις 

απασχόλησης. Σε αυτή την σύγχρονη θεωρία συγκαταλέγονται οι νεοεισερχόμενοι 

στον επαγγελματικό βίο, οι φυλετικές μειονότητες και οι γυναίκες. Όμως η συμμετοχή 

περισσότερων γυναικών στο εργατικό δυναμικό και γενικότερα η συμμετοχή τους στην 

οικονομική ζωή, οι ποιοτικές αμοιβές και το αξιοπρεπές ωράριο έχει καταφέρει να 

φρενάρει την αυξανόμενη ανισότητα. Το φαινόμενο της μετανάστευσης πλέον είναι 

συχνό και κυρίως σε κατεύθυνση προς τις πιο εύπορες χώρες, καλύπτοντας ποσοστό 

πληθυσμού 11,5% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η κινητικότητα αυτή επιφέρει ανομοιογένεια 

και πολυμορφισμό στις κοινότητες με αντίκτυπο στον σχολικό θεσμό και όχι μόνο. Η 

επανεξέταση όλου του θεσμού για την υποστήριξη και την ένταξη των μαθητών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι επιτακτική, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι μαθησιακές 

δυσκολίες και να εξισώνονται οι ανισότητες και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

Κινητήριος μοχλός για τις κοινωνικές ανισότητες αποτελεί η ανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου, η οικονομική ενοποίηση καθώς και η αυξανομένη ζήτηση για 

δεξιότητες (ΟΟΣΑ, 2013). Από την πτυχή της δυσκίνητης κατά περίπτωση 

εκπαίδευσης η οποία τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις, θέτει την ανάγκη για δημιουργία 

νέων προγραμμάτων σπουδών για να προωθήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες στα 

προγράμματα επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης. 

Η εκπαιδευτική επέκταση κατά τις δεκαετίες 1980-1990 σε υψηλό βαθμό 

ευνόησε τις μεσαίες τάξεις αφού μειώθηκε το κοινωνικό-οικονομικό χάσμα φοιτώντας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Greenbank & Hepworth, 2008). Κίνητρο αποτέλεσε η 

θεωρία ότι οι απόφοιτοι είναι πιο απασχολήσιμοι από τους μη πτυχιούχους 

(O'Leary&Sloane, 2005; Green&Zhu, 2008) και η ίδια αποτελεί γέφυρα εξόδου από 

την φτώχεια αλλά και οδό για κοινωνική κινητικότητα (Milburn, 2009). 

Δημιουργήθηκαν όμως ερωτήματα για την φύση και το ρόλο της τριτοβάθμιας αφού 
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τώρα οι υποψήφιοι έρχονται αντιμέτωποι με την υπερεκπαίδευση (Walker & Zhu , 

2010) και τις εισοδηματικές μειώσεις (Chevalier & Conlon,2003; O'Leary & Sloane, 

2004) και προφανώς αμφισβητείται ο ρόλος αλλά και η βιωσιμότητα αυτής της 

μαζικοποίησης. Τα εμπειρικά στοιχεία όντως αποκαλύπτουν την έξαρση της 

υπερεκπαίδευσης (Chevalier & Conlon, 2002; Green & Zhu, 2008), την αποδυνάμωση 

του εκπαιδευτικού συστήματος (Wolf, 2002; Walker & Zhu, 2010) και την αύξηση της 

πόλωσης δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού (Gallie, 1991; Goos et al., 2010; Autor 

& Dorn, 2011) ενώ επιπλέον αμφισβητείται η συνολική αξιοκρατία και οι κοινωνικές 

ιδιότητες (Chevalier & Conlon,2003; Brown & Hesketh, 2004;Ashley, 2010). Οι 

Brown et al., (2011) εξάλλου στις έρευνες τους, αποκλείουν ότι η τεχνολογική αλλαγή 

θα έχει ως αποτέλεσμα την εισοδηματική ισορροπία και παρατηρεί ότι οι θέσεις 

υψηλής ειδίκευσης όχι μόνο είναι ελάχιστες αλλά συνήθως καλύπτονται από υψηλά 

ειδικευμένους οι οποίοι ανήκουν στην κοινωνική ελίτ. 

Ακόμα και αν η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης συγχέεται ή δεν έχει τα 

αποδεκτά αποτελέσματα η ίδια είχε περιγραφεί στη διαδικασία της Μπολόνια το 2007 

«το σώμα των φοιτητών που εισέρχεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των πληθυσμών μας». Γεγονός είναι ότι ο 

φοιτητικός πληθυσμός υπερεκπροσωπείται από άτομα με ισχυρό κοινωνικο-

οικονομικό υπόβαθρο ενώ οι φορείς δεν έχουν αναπτύξει ή προωθήσει στρατηγικές για 

την ένταξη και την πρόσβαση του υποεκπροσωπούμενου (ESU,2015). 

Σύμφωνα με την θεωρία των συγκρούσεων, η συσσώρευση ανθρώπινου 

κεφαλαίου παραβαίνει τις κοινωνικές διαφορές. Οι πτυχιούχοι ερχόμενοι από 

στρώματα εργατικής τάξης δυσκολεύονται να καταλάβουν την αξία της αγοράς 

εργασίας (Brown & Hesketh,2004; Ashley,2010), ενώ το σχολείο ως σύστημα αδυνατεί 

να ελέγξει την ισότητα ευκαιριών, αναδεικνύοντας τα συμφέροντα των προνομιούχων 

(Hum, 1978). Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου γενικότερα υποστηρίζει την 

ελεύθερη αγορά και τις εισοδηματικές ανωμαλίες οι οποίες βασίζονται στην 

παραγωγική διαφορά. Άλλωστε οι υποστηριχτές του, ενστερνίζονται ότι οι φτωχοί 

εμμένουν σε αυτή την κατάσταση επειδή διαθέτουν χαμηλή παραγωγικότητα, 

λιγότερες γνώσεις και αδύναμο πολιτισμικό κεφάλαιο (DiNitto & Dye, 1983). Σε 

αντίθεση, οι υπερασπιστές της θεωρίας των συγκρούσεων δεν ενστερνίζονται την ιδέα 

ότι η εκπαίδευση βοηθά στην βελτίωση των οικονομικών πόρων αλλά και ούτε ότι 
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αποτελεί διαπιστευτήριο διαπραγμάτευσης βέλτιστης θέσης εργασίας (McConnell, 

1978). 

Οι υφιστάμενες ανισότητες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συστηματικά. 

Ξεκινώντας από την πλευρά του κράτους με τον σχεδιασμό προγραμμάτων πολιτικής 

για την προώθηση ίσων ευκαιριών, θέσπιση στέρεας εμπιστοσύνης και ανάπτυξης του 

κοινωνικού διαλόγου. Σε σχέση με τον διαχωρισμό πλουσίων και φτωχών θα πρέπει να 

συντονιστεί η προώθηση της απασχόλησης και ο εφοδιασμός δεξιοτήτων ακόμα και 

από τα προσχολικά χρόνια. Περαιτέρω προσπάθειες θα μπορούσαν να γίνουν στο 

σύστημα φορολογίας και την ανακατανομή καθώς και να αυξηθεί ο ρυθμός της 

οικονομικής βοήθειας στις ευπαθείς κοινωνικές O Marginson (2015) αναφέρει ότι η 

άμεση ανάγκη είναι ο επαναπροσδιορισμός και η επανεκτίμηση του κοινωνικού ρόλου 

της ανώτατης εκπαίδευσης ο οποίος θα λειτουργήσει λυτρωτικά με την καθιέρωση 

δυναμικότερων και απρόσβλητων ιδρυμάτων στην εποχή της μαζικοποίησης της 

ανώτατης εκπαίδευσης (mass higher education institutions). 

Ακόμα και αν η προσβάσιμη τριτοβάθμια εκπαίδευση κατευθύνεται ως προς το 

καταλάγιασμα των ανισοτήτων και φέρει την ευθύνη για την κοινωνική μάθηση, θα 

πρέπει να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι ίσως έχουν μεγαλύτερη ισχύ, για 

παράδειγμα ο καταμερισμός του πλούτου, η αγορά εργασίας, η φορολογία, οι δημόσιες 

δαπάνες, τα κοινωνικά προγράμματα και η αστική ανάπτυξη. Ο Marginson (2015) 

δηλώνει ότι οι ερευνητές χρειάζεται να εντείνουν τον πνευματικό και πολιτικό διάλογο 

για την ανισότητα και την ανάλυση της απασχολησιμότητας. Η μαζική τριτοβάθμια 

εκπαίδευση να εστιάζει στις κοινωνικές συνθήκες και τα παιδαγωγικά εμπόδια και να 

προσφέρει χέρι βοηθείας στη υφιστάμενη κοινωνία παρέχοντας όσο το δυνατόν 

ποιοτικότερη εκπαίδευση και ενημέρωση. 

2.3 Η επίδραση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην κοινωνική 

κινητικότητα των αποφοίτων στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Οι απόφοιτοι μόνο θετικά στοιχεία και κέρδη αποκομίζουν από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Άλλωστε έχουν περισσότερες πιθανότητες να απασχολούνται με δυναμικό 

μισθό και να απολαμβάνουν ευελιξία καθώς μετακινούνται σε διάφορους τομείς και 

πεδία κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Επιπλέον εμφανίζουν πιο ευσυνείδητη 

συμπεριφορά, περικλείοντας την αποφυγή εγκληματικών πράξεων, την ενεργή δράση 

στις κοινότητες και την συμμετοχή στην εκπαίδευση των απογόνων τους. Συνολικά 

είναι υγιείς και πιο ευτυχισμένοι, ενώ αναπτύσσουν ωφέλιμες ικανότητες όπως η 
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κριτική, η διευρυμένη σκέψη, το αίσθημα εμπιστοσύνης, την ομαδικότητα, την 

συνεργασία και την ανεκτικότητα. 

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, οι σχολικές δομές, είναι ζωτικής 

σημασίας για την αναζωογόνηση των οικονομικών θεσμών. Αποτελούν ισχυρό παίχτη 

ως προς την παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά με σκοπό την αξιοποίηση με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο των διαθέσιμων ευκαιριών και την καθοδήγηση της μεσαίας 

τάξης, να κινηθεί προς την ανοδική πορεία των υψηλών αξιών, των αγαθών και των 

υπηρεσιών. Δεν περιορίζεται ο ρόλος τους μόνο στην προσφορά οικονομικών οφελών, 

αλλά αποτελούν μονοπάτι σε πολλά από τα πιο ισχυρά και προσοδοφόρα αγαθά στην 

κοινωνία. Όπως αναφέρει και το Μανιφέστο Δημόσιας Δέσμευσης, συμφωνημένο από 

50 πανεπιστήμια, αναφέρει ότι τα πανεπιστήμια έχουν μεγάλη ευθύνη να συνεισφέρουν 

στην κοινωνία μέσω της δημόσιας δέσμευσης τους. 

  Οι παραπάνω λόγοι έθεσαν μεγάλες προσδοκίες στα νοικοκυριά αναζητώντας 

με κάθε τρόπο πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την παροχή κοινωνικής 

αναρρίχησης, ή για την διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης τους. Άλλωστε οι 

μαθητές χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου συχνά ακολουθούν τα οικογενειακά βήματα 

ως προς την επαγγελματική τους ανάπτυξη σύμφωνα με τον μηχανισμό της κοινωνικής 

αναπαραγωγής, αλλά και (ιδίως στην περίπτωση των μεσαίων τάξεων) της στρατηγικής 

αυτοπροστασίας σχετικά με την πιθανή καθοδική κινητικότητα. Με αφετηρία την 

εξασφάλιση αυτή έναντι της καθοδικής κινητικότητας, έχουν την πιθανότητα να 

διατηρούν ένα πλεονέκτημα έναντι των μη πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Άλλωστε 

η πεποίθηση ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει ευκαιρίες στους φοιτητές, 

αποτελεί κεντρική υπόθεση που διέπει τις πολιτικές για τη βελτίωση των συνθηκών της 

κοινωνικής κινητικότητας, αφού λειτουργεί ως αρωγός διασφάλισης ότι κάθε άτομο 

ανεξάρτητα από την προέλευσή του, την κατάστασή του, ή την κοινωνική τάξη, 

καλλιεργεί ίσες ευκαιρίες στον καθημερινό βίο. 

Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τα λεγόμενα του Bourdieu (1984), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι το κλειδί για την αναπαραγωγή 

προνομίων και ευκαιριών, παρέχοντας πολύτιμους κοινωνικούς δεσμούς και επαφές 

που αξιοποιούνται για την πρόοδο των μαθητών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά 

της μεσαίας τάξης είναι πιο πιθανό να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό κεφάλαιο. Σε 

αντίθεση, τα παιδιά της εργατικής τάξης μπορούν επίσης να έχουν υψηλές επιδιώξεις 
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αλλά είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους 

κοινωνικού κεφαλαίου. 

Οι περισσότερες κοινωνιολογικές έρευνες μελετούν το συνολικό περιβάλλον 

της ανατροφής των υποκειμένων. Η γεωγραφική θέση και μάλιστα σε συνδυασμό με 

τον κοινωνικό περίγυρο αποδεικνύουν ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση των επιλογών και των φιλοδοξιών των υποψηφίων φοιτητών. Δεδομένων 

των ελλιπών εκπαιδευτικών αλλά και επαγγελματικών ευκαιριών λόγω γεωγραφικής 

προέλευσης και οικονομικής ανάπτυξης, παρατηρείται ανισοκατανομή υπέρ των 

περιοχών που βρίσκονται σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, με περίσσιες πνευματικές και 

πολιτιστικές προσλαμβάνουσες και καταβολές. Αφού το παραπάνω δείχνει μια 

παγιωμένη κατάσταση, οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι ικανοί να απολαμβάνουν χωρική 

κινητικότητα (Frank, 1978), συνηθίζουν να απολαμβάνουν και άνοδο στην κοινωνική 

σκάλα. Δηλαδή διευκολύνονται ως προς την κινητικότητα των κεφαλαίων, των 

αγαθών, των υπηρεσιών και των ανθρώπων. Η δράση αυτή έθεσε ενιαία αγορά 

εργασίας κατά την οποία οι πολίτες της κινούνται στις χώρες, προκειμένου να 

ταξινομηθούν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Στις έρευνες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση και την εύρεση εργασίας η χωρική κινητικότητα θεωρεί ότι στο 

παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο όλο και περισσότεροι υποψήφιοι αναζητούν εργασία σε 

διαφορετικό μέρος από τον τόπο κατοικίας τους, με αντάλλαγμα την μετακίνηση τους. 

Όμως τα τελευταία χρόνια, με εχθρό την γενικότερη ύφεση αλλά και τον 

κίνδυνο της υπερεκπαίδευσης (Green & Zhu, 2008; Walker & Zhu, 2010), οι πολιτικές 

τάξεις αμφιβάλλουν με το γεγονός ότι η συμμετοχή στην διευρυμένη πρόσβαση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδρά θετικά στην κοινωνική κινητικότητα (Milburn, 

2009). Ο έκρυθμος ανταγωνισμός μεταξύ των πολυπληθών πτυχιούχων, η μειωμένη 

ζήτηση αυτών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους καθιστούν απασχολήσιμους 

(Brown & Hesketh, 2004), έχουν αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

επαγγελματική αποκατάσταση. Ο τοπικός αλλά και συνάμα ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός φέρνει την μεσαία και εργατική κυρίως τάξη σε μεγάλο αγώνα έτσι ώστε 

να εισέλθουν στις εκλεκτές αγορές εργασίας (Smart et al., 2009; Ashley, 2010). Ο 

συνεχής και άνισος αυτός αγώνας δεν είναι πρώτον βέβαιο ότι θα έχει την θεμιτή 

εξέλιξη μέσα από την εκπαίδευση και δεύτερον ότι επιδρά μετασχηματιστικά στους 

απόφοιτους από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα. Ωστόσο, ο εκδημοκρατισμός και η 

δίκαιη πρόσβαση στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης παραμένουν βασικές πολιτικές 
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για τη βελτίωση της κοινωνικής κινητικότητας (Willetts & Dearing ,2011) ακόμα και 

αν η εικόνα που λαμβάνουμε δεν είναι ευδιάκριτη και απολύτως κατανοητή για το πώς 

οι σπουδές εξελίσσουν και αναπτύσσουν το άτομο σε όλες τις πτυχές ή αν το κοινωνικό 

υπόβαθρο παραμένει ο πρωταρχικός παράγοντας για την απασχολησιμότητα και την 

κινητικότητα των υποκειμένων.  

Πράγματι, η εξουσία, η κοινωνική τάξη και το πολιτισμικό κεφάλαιο όλων των 

μορφών επηρεάζουν τις επιλογές, την αποκατάσταση και την κοινωνική αναρρίχηση. 

Η εντατικοποίηση της απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου για την ανάδειξη του ως 

διαπιστευτήριο και η εξασφάλιση αποδοχών μέσο αυτού έχει γίνει πια πρόκληση τόσο 

στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. Όπως αναφέρουν και οι 

Brown & Scase (2005) «το πτυχίο γίνεται το κλειδί που ξεκλειδώνει (αλλά δεν ανοίγει 

αναγκαστικά) τις πόρτες». Τα καθολικά εκπαιδευτικά συστήματα τείνουν να 

προκαλέσουν απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες, όπως την αύξηση του μεγέθους των 

άνεργων αποφοίτων, της υποαπασχόλησης και τέλος την στασιμότητα της κοινωνικής 

κινητικότητας (McCowan,2007; Robertson & Dale,2013; Wu & Zheng, 2008). 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου του Marginson που δημοσιεύτηκε 

στην ηλεκτρονική έκδοση University World News (2015) με τίτλο “Is higher education 

reinforcing inequality?” Ο Marginson αναφέρεται στην ανταποδοτικότητα της 

επένδυσης (ROI) των πτυχίων σχετικά με τις ανισότητες, αναρωτώμενος, σε ποιο 

βαθμό η ανώτατη εκπαίδευση σχετίζεται με την τάση για ανοδική κοινωνική 

κινητικότητα και την αναδιάταξη των κοινωνικών ισορροπιών. Δεδομένου ότι η 

εκπαίδευση σε γενικό επίπεδο παράγει ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο μάλιστα 

καθορίζει την παραγωγικότητα και τις μισθολογικές αποδοχές, η ποσότητα καθώς και 

η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξακριβώνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο 

για την αυξανόμενη ανισότητα εισοδημάτων. Άλλωστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 

55% των μαθητών προερχόμενο από αρκετά υψηλού εισοδήματος οικογένειες, δεν 

έχουν φοιτήσει σε κάποιο κολλέγιο και συγκεκριμένα βρίσκει αδιανόητο ότι το 

πανεπιστήμιο υψώνει μεγάλες προσδοκίες στους μαθητές με ανίσχυρο 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αδυνατεί να δημιουργήσει πολλαπλές θέσεις και 

αποτελεσματικά, δεν διευρύνεται η κινητικότητα στα μεσαία και ανώτερα στρώματα. 

Αν υποθέσουμε ότι τα άτομα έχουν ως αφετηρία την κοινωνική τάξη που έχουν 

βρεθεί, και αφού η εκπαίδευση εδραιώνει μόνη της την ιεραρχία της και διαχωρίζει 
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άτυπα τους υποψηφίους τότε και οι ίδιοι κατευθύνονται σε ορισμένη εκπαίδευση, όπου 

το περιεχόμενο και η ποιότητα της θα τα οδηγήσει σε συγκεκριμένη επαγγελματική 

θέση. Η συσχέτιση αυτή και η αλληλεπίδραση των παραπάνω σχέσεων ανάμεσα στην 

εκπαίδευση και στην επαγγελματική κινητικότητα αφορά σταθερές θέσεις στην 

κοινωνική δομή και αποτελεί μηχανισμό που συντηρεί την κοινωνική κινητικότητα είτε 

σε μεγάλο ποσοστό είτε όχι στο ευρύτερο κοινωνικό, ταξικό φάσμα (ΟΟΣΑ, 2013). 

Παράλληλα, η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα με σύμμαχο τις περιορισμένες high-

skilled θέσεις και τις θέσεις με χαμηλές απολαβές, αυξάνουν το ανταγωνιστικό κόστος 

για υψηλής εξειδίκευσης επαγγελματικές θέσεις εργασίας. Παράλληλα συμβαίνει το 

εξής οξύμωρο, από την μία το φαινόμενο της εξωτερικής ανάθεσης είναι ζήτημα το 

οποίο υποβοηθάει στην δυσκολία της ανάβασης στην πυραμίδα της κοινωνίας, δηλαδή 

το γεγονός ότι αρκετές θέσεις υψηλής ειδίκευσης μεταφέρονται σε χώρες στις οποίες 

οι μισθοί, το κατά κεφαλήν εισόδημα και οι φορολογία κυμαίνονται σε χαμηλό επίπεδο, 

προσελκύοντας συγκεκριμένους υποψηφίους, και από την άλλη να συσσωρεύονται 

θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες και η έξοδος των 

αποφοίτων από τις χώρες τους να αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο. 

Περίπου το 30 με 40% των απόφοιτων των πανεπιστημίων κατέχουν θέσεις 

εργασίας στις οποίες δεν απαιτείται τίτλος (Dolton & Vignoles, 2000; Sloane, Battu & 

Seaman, 1999). Γεγονός το οποίο προκαλεί καθοδική επαγγελματική κινητικότητα 

(Berg, 1970; Freeman,1976). Οι υπερμορφωμένοι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια του 

επαγγελματικού τους βίου και συνυφασμένοι με την αναντιστοιχία προσόντων και την 

μειωμένη μισθοδοσία, μακροπρόθεσμα τείνουν να κατεβαίνουν την σκάλα των 

κοινωνικών τάξεων (Aberg, 2003. Υπό το καθεστώς αυτό δυσχεραίνεται ακόμα 

περισσότερο η κατάσταση των λιγότερο μορφωμένων και των υποεκπαιδευμένων 

καθώς ωθούνται όλο και περισσότερο έξω από τις ταξινομήσεις υποψηφίων και στις 

ουρές εργασίας και τελικά στην ανεργία. Οι διπλωματούχοι από την άλλη 

χρησιμοποιούν τους πανεπιστημιακούς τίτλους ως μέσο διαπραγμάτευσης και ελέγχου 

κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας και θέτουν με αυτό τον τρόπο τους εαυτούς τους 

σε θέση ισχύος επικυρώνοντας την κυριαρχία τους στη βάση της αξιοκρατίας.  

Αρκετά εμπειρικά στοιχεία τείνουν να εξηγήσουν την σχέση μεταξύ της 

εκπαίδευσης και ισότητας (Freedman & Maclachlan, 1976; Gordon, 1972; McConnell, 

1978; Rumberger, 1981). Η σύγχρονη δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με τις 

επιλογές του ατόμου αποτελούν κύριες πηγές υπερεκπαίδευσης και οι επενδύσεις στο 
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ανθρώπινο κεφάλαιο κύριες πηγές μετάδοσης ανισότητων επίσης. Άλλωστε όσο πιο 

υψηλές είναι οι ανισότητες τόσο υπονομεύεται η οικονομική ανάπτυξη και βλάπτονται 

οι ευκαιρίες. Δεδομένου ότι η υψηλή συγκέντρωση πλούτου περιορίζει τις επενδυτικές 

ευκαιρίες, συνεπάγεται μεγάλες ποσότητες απώλειας ανθρώπινου δυναμικού αλλά και 

χαμηλότερη κοινωνική κινητικότητα. 

Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι λιγότερο 

σημαντική από ό, τι το οικογενειακό υπόβαθρο για την ενίσχυση της ανοδικής 

κοινωνικής κινητικότητας και την εισροή στην αγορά εργασίας (Dobbs & Madgavkar 

2014). Στην πραγματικότητα υποστηρίζεται η κοινωνική σχέση που αναπτύσσεται 

μέσω της ανώτερης εκπαίδευσης, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μεταβολές της 

κοινωνικής πολιτικής. Η μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν καθορίζει 

μόνο την κατανομή των πόρων, αλλά και τη διαφοροποίηση των κοινωνικών σχέσεων 

(Ferge 1978; Walker 1984). Οπότε τα στοιχεία της κατανομής ή το αντίθετο στις 

εισροές ή εκροές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επιβεβαιώνουν ότι οι υποκείμενες 

κοινωνικές δομές, παράγουν αυτά τα αποτελέσματα (Robertson & Dale 2013). 

Οι πολιτικές εκπαίδευσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξήγηση των 

διαφορών που παρατηρούνται στην διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα μεταξύ των 

χωρών. Για παράδειγμα, η ενεργή συμμετοχή στις προσχολικές εκπαιδευτικές δομές 

συνδέεται με χαμηλότερη επίδραση του γονικού υπόβαθρου και την επίτευξη στόχων 

στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επιπλέον, η μείξη του μαθητικού συνόλου από 

διάφορες κοινωνικές τάξεις φαίνεται να τονώνει τις επιδόσεις των μαθητών και την 

κινητικότητα τους, χωρίς εμφανείς αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική απόδοση. Η 

κινητικότητα επίσης επηρεάζεται περισσότερο από τον τρόπο και τον χρόνο που 

γίνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση και όχι τόσο από το ποσότητα των πόρων 

αυτών.   
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Κεφάλαιο 3ο - Ερευνητικό μέρος 

Το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

3.1 Οι θεωρητικές και επιστημονικές προσεγγίσεις του φαινομένου της 

υπερεκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

Στην Ελλάδα δεν έχουν εξεταστεί διεξοδικά οι πτυχές και τα αίτια του 

φαινομένου όπως σε άλλες χώρες, ωστόσο ο Τsoukalas το 1976 δήλωσε ότι υπήρχαν 

ενδείξεις για το πάθος των Ελλήνων προς την εκπαίδευση. Η τάση αυτή για 

υπερεκπαίδευση , ή όπως αναφέρει ο ίδιος τον όρο ‘overscolarisation’, βασίζεται στην 

ένταξη της χώρας στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, η οποία κατά βάση ευνοεί 

τον μεγάλο τομέα των υπηρεσιών και των μη παραγωγικών επαγγελμάτων, ενώ τονίζει 

το γεγονός της μακράς ιστορίας της κοινωνικής κινητικότητας με βάση την ανώτερη 

εκπαίδευση. 

Το φαινόμενο της αναντιστοιχίας στην Ελλάδα μελέτησε αρχικά ο 

Μπαμπανάσης (1993) προβαίνοντας σε μελέτη αναζητώντας απαντήσεις για την 

ετεροπασχόληση των πτυχιούχων Μηχανικών και Οικονομολόγων. Ο ίδιος κατέληξε 

ότι η υποβαθμισμένη ετεροαπασχόληση των παραπάνω επιδρά αρνητικά στην 

συνολική παραγωγικότητα και αποδοτικότητα τους, πλήττονται από εισοδηματικές 

απώλειες ενώ ταυτόχρονα είναι ανικανοποίητοι από την εργασία τους. Αντίθετα 

εκείνοι που βρέθηκαν σε αναβαθμισμένη ετεροπασχόληση αντιμετωπίζουν καλύτερες 

επαγγελματικές συνθήκες, απολαμβάνουν περισσότερες και γρηγορότερες πιθανότητες 

αναβάθμισης και κινητικότητας και τέλος αναπτερώνεται το κοινωνικό τους αίσθημα 

και η παραγωγικότητα τους. Παράλληλα, συγκεντρώνει τις πιθανές αιτίες της 

εξάπλωσης του φαινομένου με πρωτεύων στοιχείο την δυσλειτουργική εργασιακή 

διάρθρωση η οποία συνδέεται με τις άνισες τιμές του εργατικού δυναμικού. Τονίζει την 

ατυχή αντιστοιχία της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση και την 

αδύναμη σχέση σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, αναφέρει τον αργό 

εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την ασύμμετρη μισθοδοτική διαδικασία, το 

παγιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και την διάπυρη επιθυμία των υποκειμένων για 

απασχόληση στις δομές των δημόσιων υπηρεσιών. Τέλος ο Μπαμπανάσης (1993) 

καταλήγει στο γεγονός ότι η ετεροαπασχόληση αποτελεί το «άσυλο» ως προς τον 

παραγκωνισμό, την κοινωνική υποβάθμιση και κυρίως την ανεργία. 

Στις αιτίες για την ζήτηση της ανώτερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

περιλαμβάνεται ο δωρεάν χαρακτήρας της παιδείας και το μηδενικό κόστος του 



Η υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα: κριτική αποτύπωση στατιστικών δεδομένων και θεσμικών αξιολογήσεων 
 

77 
 

(Λαμπρόπουλος & Ψαχαρόπουλος, 1992; Ψαχαρόπουλος, 2003). Οι ίδιοι σχολιαστές 

δηλώνουν ότι τα υποκείμενα επιλέγουν το πεδίο σπουδών τους σύμφωνα με την 

κοινωνική τους θέση και όχι απαραίτητα σύμφωνα με τις προοπτικές απασχόλησης. 

Με αυτό τον τρόπο οδεύουν με μη ρεαλιστικές προσδοκίες για την απόδοση των 

επενδύσεων ενώ πιστεύουν ότι το κράτος είναι αναγκασμένο να τους προσφέρει λύσεις 

απασχόλησης. Έτσι τα άτομα αδυνατούν να κατανοήσουν την αγορά εργασίας και δεν 

είναι ικανοί να παίρνουν συνειδήτες αποφάσεις σπουδών και καριέρας (Λαμπρόπουλος 

& Ψαχαρόπουλος, 1992). Το ίδιο λανθασμένα λειτουργεί το κράτος καθώς προσφέρει 

όγκο εκπαιδευτικών εναλλακτικών χωρίς να υπολογίζει την ποιητική διάσταση, 

εντείνοντας έτσι περαιτέρω το πρόβλημα. 

Στην συνέχεια ο Patrinos (1997) διεξάγει έρευνα για την υπερεκπαίδευση στην 

Ελλάδα και το ζήτημα του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου καθώς και τις επιπτώσεις 

στην αγοράς εργασίας Ο ίδιος αναφέρει ότι πρόκειται για φτωχή χώρα της Νότιας 

Ευρώπης, αλλά με σχετικά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού το 

οποίο συνεχίζει να μορφώνεται και να αυξάνεται (Psacharopoulos & Arriagada 1992). 

O Μπαμπανάσης (1993) ανέφερε τον υπερτροφικό δημόσιο τομέα του τόπου και ο 

Patrinos ότι σε κάθε περίπτωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη των πτυχιούχων. 

Βέβαια, οι επιλογές σπουδών και αργότερα απασχόλησης των υποκειμένων 

επηρεάζεται από την οικογένεια καθώς λειτουργεί ως αρνητικός πόλος, διώχνοντάς 

τους μακριά από τις εμπειρίες των γονέων, αναζητώντας ασφάλεια και ποιοτικές 

συνθήκες εργασίας. Ωστόσο ο Patrinos παρατηρεί ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση 

θεωρείται το κύριο μέσο κοινωνικής κινητικότητας στην Ελλάδα εφόσον υπάρχουν τα 

κατάλληλα δίκτυα. Δεδομένου αυτού, η πρόσβαση σε υψηλού κύρους και εισοδήματος 

επαγγέλματα είναι εφικτή, κυρίως για όσους προέρχονται από πλεονεκτικά 

περιβάλλοντα, παρά το μορφωτικό τους επίπεδο (Λαμπίρη & Δημάκη 1983; Σουμέλης 

1979). Δεδομένου ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί άτυπα, οι κοινωνικές επαφές είναι 

αναγκαίες για την αναζήτηση επισφαλούς εργασίας, ευνοώντας ξεκάθαρα τους 

προνομιούχους οι οποίοι διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους. Έτσι το μεγαλύτερο 

μέρος της υπερεκπαίδευσης συγκεντρώνεται μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

εργαζομένων με σχετικά χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και ο ρυθμός 

υπερεκπαίδευσης να αποτελεί το 16% (1997) του πανεπιστημιακού εκπαιδευμένου 

εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, η οποία ποικίλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων 

κλάδων (Livanos & Pouliakas,2011). 
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Αργότερα, η Καραμεσίνη (2003) μελέτησε το φαινόμενο της 

ετεροαπασχόλησης στα πλαίσια μελέτης για την ζήτηση και προσφορά της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη σύνδεσή τους με την κατάσταση στην ελληνική 

αγορά εργασίας. Η ίδια υπογραμμίζει ότι τα μειωμένα μισθολογικά καθεστώτα, η 

έξαρση της ανεργίας και η τάση για ετεροαπασχόληση αποτελούν το τρίπτυχο των 

συνιστωσών της υπερεκπαίδευσης. Η μελέτη της βασίστηκε σε δευτερογενή δεδομένα 

και στατιστικά στοιχεία της ΕΕΔ (Έρευνας Εργατικού Δυναμικού) της ΕΣΥΕ (Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) σχετικά με τα διάφορα επαγγέλματα και σε ποιο 

βαθμό τα ίδια είναι ευαίσθητα ως προς την τάση αυτή. Η συγγραφέας τονίζει ότι η 

ισχύς και η δυναμική ενός επαγγέλματος εξαρτάται από το πόσο στέρεα είναι τα 

δικαιώματα του. Τα ρυθμισμένα και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα 

προστατεύουν και εξασφαλίζουν τα υποκείμενα τουλάχιστον ως ένα βαθμό να 

αποφύγουν την ετερόκλιτη σταδιοδρομία. Από την άλλη η επιλογή ενός επαγγέλματος 

με μη-ρυθμισμένα δικαιώματα όχι μόνο είναι επιρρεπείς στην ετεροαπασχόληση αλλά 

ταυτόχρονα παρουσιάζουν μεσαίας η και υψηλής τάξης ποσοστά ανεργίας. Εν γένει οι 

πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων φαίνεται να έχουν πιο σταθερές 

δυνατότητες απασχόλησης και η ερευνήτρια γνωστοποιεί ότι οι κάτοχοι 

πανεπιστημιακών τίτλων, συνήθως καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας σε 

επιστημονικούς, διοικητικούς και σε managerial τομείς. Αν αυτό δεν έχει επιτευχθεί 

τότε προσφεύγουν στην ετεροαπασχόληση αλλά σε δυναμικές θέσεις υπηρεσιών στις 

επιχειρήσεις/εταιρείες. 

Την ίδια χρονιά δημοσιοποιήθηκε η πανελλαδική έρευνα της Οριζόντιας 

Δράσης-Γραφείο Διασύνδεσης και Υποστήριξης των Πανεπιστημίων με τίτλο «Η 

απορρόφηση των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας», πρόκειται για 

μελέτη στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 με σκοπό εξερεύνησης την 

απορρόφηση των αποφοίτων από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα από 5 ως 7 έτη μετά 

την κτήση πτυχίου και την ποιοτική επαγγελματική ένταξη μεταξύ των επαγγελμάτων. 

Οι ερωτηθέντες ήταν απόφοιτοι από τα πανεπιστήμια της χώρας με δείγμα 116 

πτυχιούχων /ίδρυμα φτάνοντας το 22,3% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων. 

Το πιο επιρρεπές πεδίο για ετεροαπασχόληση είναι αυτό της κοινωνιολογίας, των 

πολιτικών επιστήμων, ακολουθεί η θεολογία, οι οικονομικές και διοικητικές επιστήμες, 

όσα επαγγέλματα περιστρέφονται γύρω από τον αθλητισμό και τέλος τα τμήματα της 

ιστορίας και της αρχαιολογίας. Εν μέρει τα ίδια επαγγέλματα παρατήρησε ο Patrinos 
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(1995,1997) ότι καταδικάζονται στην υπερεκπαίδευση. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι 

απόφοιτοι ανθρωπιστικών επιστημών δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να βρούν ταιριαστή 

επαγγελματική θέση με τα προσόντα τους. Αντίστοιχα αποτελέσματα λαμβάνουμε από 

τα στοιχεία του ECHP (1994-2001), με την Ελλάδα να κατέχει ένα από τα υψηλότερα 

ποσοστά υπερεκπαίδευσης μεταξύ των χωρών της ΕΕ, υποδηλώνοντας ότι οι 

επενδύσεις των Ελλήνων σε ανθρώπινο δυναμικό κατευθύνονται προς επαγγέλματα τα 

οποία δεν συνδέονται απαραίτητα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Dolton & 

Marcenaro-Gutierrez, 2009). 

Ο Lianos (2004) μελέτησε την υπερεκπαίδευση και την ετροαπασχόληση των 

πτυχιούχων από ιδρύματα του εξωτερικού και την απορρόφηση τους όταν επιστρέφουν 

στην ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα υποκειμενικά κριτήρια, εκείνοι που 

έχουν απόφοιτους γονείς, γενικά δεν θεωρούν τους ίδιους υπερεκπαιδευμένους και 

αυτό υποδηλώνει ότι η αντίληψη της υπερεκπαίδευσης δεν βασίζεται στα 

παρελθοντικά επιτεύγματα της οικογένειας. Εντέλει καταλήγει ότι η υπερεκπαίδευση 

δεν τοποθετεί τους αποφοίτους σε καλύτερη θέση από την άποψη της 

απασχολησιμότητας, ωστόσο, οι υπερκπαιδευμένοι απόφοιτοι καταφέρνουν να 

αποσπούν υψηλότερους μισθούς. 

Πρόσθετα, σε έρευνα που διεξήγε ο Ghignoni το 2011 στις Ευρωπαϊκέ χώρες 

της Μεσογείου (Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) τονίζει την ταχεία ανάπτυξη 

της εκπαίδευσης του πληθυσμού καθώς και τις δυσκολίες ένταξης των νέων στην 

αγορά εργασίας. Τα στοιχεία που αναλύονται για την περίοδο 1995 ως 2001 (ECHP) 

δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται μεγάλο χρονικό διάστημα εξεύρεσης μόνιμης 

εργασίας και το ποσοστό υπερεκπαίδευσης στην Ελλάδα αυξάνεται μέσα στα χρόνια. 

Τέλος, σημειώνει ότι η υπερεκπαίδευση δεν αποτελεί προϋπόθεση εισόδου, αλλά 

αποτελεί μόνιμο φαινόμενο στην αγορά εργασίας. 

Ο Monastiriotis (2015) εξέτασε το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης και την 

χωρική διακύμανση της, στην ελληνική περιφέρεια για τις χρονιές του 2008 και 2013. 

Ο ίδιος βρήκε ότι το φαινόμενο συνδέεται συστηματικά με την αστική συσσώρευση, 

το ζήτημα της μειωμένης ζήτησης/ανεργία, και τις εισοδηματικές αποδοχές στην 

περιφέρεια. Δηλαδή, η κατανομή των περίσσιων ή των ελλείψεων δεξιοτήτων στον 

γεωγραφικό τόπο είναι αλληλένδετες με τις εναλλαγές των συνθηκών ζήτησης αλλά 

και με το οικονομικό πλαίσιο. Συνολικά, στις μητροπολιτικές περιοχές, η 
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υπερεκπαίδευση είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, γεγονός που εντάθηκε με 

την κρίση. Στο σύνολο της σχετίζεται θετικά με τα επίπεδα του ανθρώπινου κεφαλαίου, 

αρνητικά με τα περιφερειακά εισοδήματα και θετικά με την ανεργία. Τέλος ο 

Monastiriotis (2005) επεσήμανε ότι η υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα επηρεάζεται 

κυρίως από την ποιοτική παροχή θέσεων εργασίας και λιγότερο από την προσφορά 

δεξιοτήτων. 

3.2 Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Οι 

μεταρρυθμίσεις είχαν ζητούμενο την συμφωνία των μισθών, την διευκόλυνση του 

ευέλικτου ωραρίου εργασίας, τον μειωμένο χρόνο προειδοποίησης για την καταγγελία 

συμβάσεων και την αύξηση των ορίων για τις ομαδικές απολύσεις. Σκοπός ήταν η 

εξυγίανση του τομέα μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, είναι απίθανο τα 

μέτρα να είναι επαρκή για την αποκλιμάκωση της ανεργίας και την αποκατάσταση της 

απασχόλησης (Ματσαγγάνης, 2011). 

Άλλωστε με την αύξηση της ανεργίας η οποία φτάνει το 27% (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2013, 

ΟΟΣΑ, 2015) ο ιδιωτικός τομέας έπαψε συνολικά να είναι παραγωγικός, ο δημόσιος 

τομέας συρρικνώθηκε και οι συνεχιζόμενες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 

οδήγησαν σε πολλαπλές απολύσεις, το κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις οργανισμών με 

έμφαση στην εκπαίδευση (Γεωργιόπουλος & Μαλτέζου, 2013; Giousmpasoglou et al., 

2015). Επιπροσθέτως, το ΑΕΠ της Ελλάδας δέχεται συνεχόμενη μείωση (Κουλούρης 

et al., 2014) και υποτάσσει την κοινωνία σε φτώχεια και ανασφάλεια στην εργασία 

καθώς οι προσλήψεις νέων εργαζομένων έχουν περιοριστεί (Καραντινός, 2012). Ως 

προς τον κοινωνικό αντίκτυπο, οι εργασιακές σχέσεις είναι επισφαλείς, τα εισοδήματα 

άνισα (Λαμπροπούλου & Smith-Spark,2012; Janssen,2013) ενώ μεγαλώνουν τα 

ποσοστά κατάθλιψης και κοινωνικής αναταραχής (Ματσαγγάνης, 2011). 

Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην ελληνική αγορά εργασίας είναι έντονες 

προξενώντας διεξοδική αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων όχι μόνο 

συμβαδίζοντας με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες αλλά και αμβλύνοντας την 

ετεροαπασχόληση, απαξιώνοντας τις δεξιότητες και τα προσόντα. Τα ποσοστά 

απασχόλησης μειώνονται σταθερά από το 2008, ενώ η ανεργία αυξάνεται δραματικά 

πλήττοντας ασύμμετρα τους νέους και τους υπερεκπαιδευμένους (Καραμεσίνη,2010). 

Αυτή η συστολή της απασχόλησης και η προσπάθεια των εργοδοτών να 
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προσαρμοστούν στην κρίση έχει οδηγήσει στην μετατροπή των συμβάσεων πλήρους 

σε μερικής απασχόλησης, σε συμβάσεις προσωρινές και ορισμένου χρόνου καθώς και 

την επιβολή εργασίας εκ περιτροπής (Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, κατά το 2014 αποτελούν το 50,46% των νέων 

προσλήψεων). Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του εργατικού δικαίου προς την 

κατεύθυνση της εξατομίκευσης των εργασιακών σχέσεων, και η αβεβαιότητα των 

προοπτικών των επιχειρήσεων, έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη τέτοιων μορφών 

εργασίας σε βάρος των νέων.  

Παράλληλα στον δημόσιο τομέα υπήρξαν σταδιακές αποχωρήσεις, κατάργηση 

θέσεων και η εισαγωγή της διαθεσιμότητας. Η ενίσχυση της ευελιξίας του εργάσιμου 

χρόνου, η υποχώρηση της πλήρους απασχόλησης, η εκτίναξη της ανασφάλιστης 

εργασίας, η φορολογική αφαίμαξη, η εξασθένιση της δυναμικής της αγοράς εργασίας, 

η αποδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και η έλλειψη επενδύσεων στη γνώση σε 

συνάρτηση με την ανεπαρκή παροχή δεξιοτήτων είναι οι δυσμενείς επιπτώσεις της 

κρίσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν (Karantinos, 2013). 

3.3 Οι συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα που προωθούν 

την παραγωγή αναντιστοιχιών και την υπερκπαίδευση. 

Η ασυμβατότητα μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και της αγοράς 

εργασίας υποβοηθούν όχι μόνο την εμφάνιση του φαινόμενου αλλά και την διαρροή 

ανθρώπινου κεφαλαίου και μάλιστα υψηλής εξειδίκευσης “brain drain” (Marinakou, 

et.al, 2016; Lianos, 2007). Συνεπώς η ελληνική οικονομία υποβάλλει το κόστος αυτό 

και παραδόξως τα οφέλη της παραγωγής αυτής παρέχονται σε διαφορετικές οικονομίες 

(CEDEFOP,2011). Ο δρόμος για την εναρμόνιση του συστήματος εκπαίδευσης , η 

διεθνής εξωστρέφεια και η προώθηση της καινοτομίας δεν φαίνεται να ακολουθεί τα 

διεθνή πρότυπα και μοτίβα. Σύμφωνα με την πρόκληση της κοινωνικής διάστασης, το 

αποτέλεσμα ήταν η μαζικοποίηση του εκπαιδευτικού θεσμού από τα μέσα του 20ου 

αιώνα και η μεγέθυνση της ανώτερης εκπαίδευσης με σκοπό την ικανοποίηση των 

κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών αναγκών. Δεδομένων των παραπάνω 

συνθηκών, το ποσοστό των φοιτητών απογειώνεται μαζί με τις επενδύσεις στην 

εκπαίδευση και αυξάνεται η διάρκεια των σπουδών (Sommers, 2004). Σύμφωνα με την 

οικονομικό-επαγγελματική διάσταση, η κατάσταση συνεχίζει να είναι προβληματική 

καθώς οι εκπαιδευτικές δομές δρουν ανεξάρτητα από την οικονομία, ενώ παράλληλα 
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ο δημόσιος τομέας συνεχίζει να είναι υπερτροφικός και η οικονομία να παραμένει σε 

μη παραγωγικό χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με την έκθεση για την υλοποίηση του ΕΧΑΕ (Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης) στην Ελλάδα το 2012, η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό, τα ποσοστά ανεργίας είναι αντιστρόφως ανάλογα των επιπέδων 

εκπαίδευσης. Αυτό διαφαίνεται με την αργή μεν αλλά καλύτερη απορρόφηση 

υποκειμένων με προσόντα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ έρχεται στην 30η θέση 

αργής απορρόφησης ατόμων με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σύνολο 

30 χωρών. Από τα στοιχεία της έκθεση της ΕΧΑΕ εμποδίζεται η ομαλή διείσδυση των 

αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ενώ οι εισοδηματικές απολαβές των πτυχιούχων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους αποφοίτους 

των υπολοίπων βαθμίδων. Επιπροσθέτως, ο ρυθμός εισερχομένων φοιτητών είναι 

μηδαμινός σε σχέση με τους εξερχόμενους επιβεβαιώνοντας τον εσωστρεφή 

χαρακτήρα των εκπαιδευτικών δομών. Αδιαμφησβήτητα το εκπαιδευτικό σύστημα 

χρήζει εκσυγχρονισμού αναφορικά με την παροχή βασικών δεξιοτήτων, και την 

επαρκή προετοιμασία των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα από το Διεθνές Πρόγραμμα για την 

αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC, 2012-2016) η 

Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία οι ενήλικες που βρίσκονται εκτός του εργατικού 

δυναμικού, δηλαδή δεν απασχολούνται ή είναι σε περίοδο αναζήτησης εργασίας είχαν 

εξίσου καλά αποτελέσματα με όσους εργάζονται. Στις περισσότερες από τις 

συμμετέχουσες χώρες ο απασχολούμενος πληθυσμός έχει υψηλότερο επίπεδο 

δεξιοτήτων από όσους είναι εκτός της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 

Ελλάδα διαθέτει ικανούς ενήλικες με παιδεία που επιθυμούν να εργαστούν ή θα 

μπορούσαν να είναι ακόμα λειτουργικοί σε κάποια επαγγέλματα (OECD,2015). Αυτό 

υποδηλώνει ότι διατηρείται μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων, την 

ασύμμετρη σχέση προσφοράς και ζήτησης, την πιθανότητα το εργατικό δυναμικό να 

μην κρίνεται με διαφάνεια, η τακτική της επιλεκτικότητας των εταιρειών να μην είναι 

αποτελεσματική ενώ τέλος φανερώνει την τάση των Ελλήνων να υπερκπαιδεύονται. 

Άλλωστε  σε θέσεις του δημοσίου τομέα μετρά το μορφωτικό επίπεδο, παρά η επάρκεια 

δεξιοτήτων, για πιθανή απασχόληση ή υψηλότερους μισθούς (OECD,2016). 

Η επέκταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος συμπεριλαμβανόμενης 

της τυπικής και μη εκπαίδευσης από την δεκαετία του 1980 αποδεικνύουν σημαντική 
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βελτίωση στο πεδίο αυτό αλλά ακόμα εμμένουν οργανωτικά προβλήματα και έλλειμα 

πόρων (Kanellopoulos, 1996; Katsanevas, 2002). Αν η εν λόγω εξάπλωση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε συμβεί με ορθολογικό τρόπο που να αντανακλά τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας τότε δεν θα δημιουργούνταν ορισμένες αναντιστοιχίες 

στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους αποφοίτους. Η περίσσια προσφορά των 

αποφοίτων οδηγήσει το 1997 το ποσοστό υπερεκπαίδευσης περίπου στο 16% (Patrinos, 

1997) του πανεπιστημιακού εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, η 

οποία ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Το ίδιο οι Dolton & 

Marcenaro-Gutierrez (2009) κοινοποίησαν ότι για την περίοδο 1994-2001 η Ελλάδα 

είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υπερεκπαίδευσης μεταξύ των χωρών της ΕΕ 

(Liagouras et al., 2003, Κατσανέβας & Λιβανός, 2005). 

Παρόμοια, αφού οι επενδύσεις των Ελλήνων στην εκπαίδευση κατευθύνονται 

προς επαγγέλματα τα οποία δεν συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι 

πιθανότητες ανεργίας και υποαπασχόλησης ποικίλουν ανάλογα τον τομέα σπουδών  

Λιβανός (2008). Τέλος, αποδεικνύεται ότι η κατεύθυνση των σπουδών µετά το λύκειο 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα της εργασιακής ένταξης (Νικολίτσα, 

2007). 

Επιπροσθέτως, το πρόβλημα της υπερεκπαίδευσης στην Ελλάδα έγκειται στο 

γεγονός της επιμονής των Ελλήνων πολιτών να αποκτούν ανώτατη εκπαίδευση 

(Παπαηλίας, 2006) σε συνδυασμό με το μηδενικό κόστος της εκπαίδευσης. Άλλωστε 

το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το «πιο ανοικτό» από όλες τις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης (Tsoukalas,1975). Από την στιγμή που θεωρείται δημόσια παιδεία σε όλες 

τις βαθμίδες, οι εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχώς αυξάνονται 

(Psacharopoulos, 2003) και η ανώτερη βαθμίδα θεωρείται ότι λειτουργεί ως μοχλός 

ανοδικής κινητικότητας. Ταυτόχρονα οι μηχανισμοί της κυβέρνησης και των 

πανεπιστημίων οδηγούν το φαινόμενο σε περαιτέρω έξαρση. Για παράδειγμα το 

χρονικό όριο για να ολοκληρώσει ένας φοιτητής τις σπουδές του συνεχίζει να είναι 

μεγάλο (Πιλάβιος, 1980). 

Στην προσπάθεια εύρεσης των αιτιών για την δυσκολία στην μετάβαση των 

νέων στην αγορά εργασίας του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ), 2003 εκτιμήθηκε ότι η πιο ουσιαστική και σημαντική συνιστώσα είναι ο 

προσανατολισμός του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τον δημόσιο τομέα ακόμα 

και αν αυτός ψαλιδίζεται (Καραντινός 2000). Παραδοσιακά από την άλλη ο ιδιωτικός 
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τομέας δεν κατέχει δυναμική έτσι ώστε να παρέχει θέσεις εργασίας που θα ικανοποιούν 

τους πτυχιούχους πανεπιστημίου ενώ παράλληλα η ζήτηση για υπερμορφωμένους στην 

εργασία δεν αυξάνεται. Αναμφισβήτητα οι εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες για 

την πλήρωση ορισμένων κενών θέσεων, καθώς αδυνατούν να προσφέρουν ελκυστική 

αμοιβή ή ελκυστικές συνθήκες εργασίας, καλή κατάρτιση ή δυνατότητες 

σταδιοδρομίας (ESDE,2016). Αυτό είναι άλλωστε εμφανές, από την μείωση των 

αποδόσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Patrinos, 1997), την νωχελική ζήτηση 

ατόμων µε υψηλές δεξιότητες λόγω ανεπαρκούς ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα 

(ΙΣΤΑΜΕ, 2006), την ελλιπή πληροφόρηση και την έλλειψη κατάλληλων συστάσεων 

(ΙΟΒΕ, 2007). Άλλωστε ο διαχωρισμός της επίσημης αγοράς, που υπόκειται σε 

ρυθμίσεις/ελέγχους και παρέχει εργασιακή ασφάλεια, από την ανεπίσημη αγορά που 

χαρακτηρίζεται από αδήλωτη και κακών συνθηκών εργασίας (ΙΣΤΑΜΕ, 2006), 

επιβαρύνουν τις ήδη δυσλειτουργικές δομές της απασχόλησης. 

Η Ελλάδα έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα (Eurostat,2015) με την ανεργία των 

νέων να φτάνει στο 51,8%. Ακόμα και αν το ανθρώπινο κεφάλαιο αυξήθηκε σημαντικά 

από το 2000 και μετά, ωστόσο ένας στους πέντε νέους δεν ήταν ούτε μισθωτός ούτε 

στον τομέα της εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET). Το 2011, το ποσοστό των 15-29 

ετών ήταν 22% απέναντι στο 16% στις χώρες του ΟΟΣΑ ενώ το 2014, η Ελλάδα 

ανέφερε ότι το ποσοστό έφτασε στο 31,3% στις ηλικίες των 20-24 (OECD, 2015). 

Το φαινόμενο της αναντιστοιχίας σπουδών και επαγγελμάτων κυριαρχεί στην 

Ελληνική πραγματικότητα όσο και η κουλτούρα ότι τα δημόσια πανεπιστήμια δεν είναι 

ικανά να μορφώσουν τους φοιτητές ώστε να ανταπεξέλθουν στην σύγχρονες εξελίξεις 

(Καραμεσίνη,2008). Δεδομένου ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που χρειάζεται 

κάποιος διπλασιάζονται και εκφυλίζονται με τα χρόνια αντικαθιστώντας αυτές με 

καινούριες γνώσεις λόγου της εξειδικευμένης εργασίας της ταχύτατης τεχνολογικής 

προόδου (ΙΟΒΕ, 2007), τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα αργούν να 

προσαρμοστούν και πόσο μάλιστα να εκσυγχρονιστούν. Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες 

της ύφεσης και της μειωμένης οικονομικής ενίσχυσης των ανωτέρων ιδρυμάτων, η 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης δεν είναι εφικτή. Με αυτό τον τρόπο δεν χτίζεται σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ των πανεπιστημίων και της οικονομίας (Παπαηλίας, 2006) και 

το παραγόμενο ανθρώπινο δυναμικό δεν ακολουθεί το σύγχρονο πλαίσιο για να 

ανταπεξέλθει σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Για την βελτίωση της διακυβέρνησης 

στο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (no.110101/H/22-08-2013) η Διεύθυνση 
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Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας διερευνά τους τρόπους και τις 

στρατηγικές έτσι ώστε η χρήση του προϋπολογισμού που διατίθενται για την 

εκπαίδευση να γίνεται με αποτελεσματικό και λειτουργικό τρόπο. Ωστόσο, το χρονικό 

διάστημα 2009-2015 η χρηματοδότηση ανήλθε σε μειωμένο ποσοστό της τάξης του 

36%. Συνεπώς δημιουργήθηκαν αρνητικές συνιστώσες αναφορικά με την ποιότητα και 

την λειτουργικότητα της εκπαίδευσης και των επικουρικών δομών. 

3.4 Η αναγκαιότητα σύνδεσης της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Οι αναντιστοιχίες δεδομένων και η υπερεκπαίδευση πλήττει τον τόπο μας και 

μάλιστα δυσανάλογα τους νέους και τους πτυχιούχους (Λιβανός, 2008), καθώς 

παραδεδεγμένα αντιμετωπίζουν ασυνήθεις δυσκολίες από ό, τι οι εργαζομένοι 

μεγαλύτερης ηλικίας για να βρουν σταθερή και καλά αμειβόμενη εργασία (European 

Commission, 2013). Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 

(2010), η κρίση και η συνεπαγόμενη μαζική ανεργία έχουν επηρεάσει δυσμενώς τον 

πληθυσμό της νεολαίας, ενώ ομοίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) υποστηρίζει ότι τα 

μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης είναι κυρίως άτομα ηλικίας 18-24 χρόνων. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κλίμακα της ανεργίας των νέων και τα υψηλά ποσοστά 

υπερεκπαίδευσης έφεραν τους υποψηφίους σε αδιέξοδο και την παραγωγή «χαμένων 

γενιών» (Kretsos, 2014) ωστόσο, οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πλεονέκτημα για 

την οικονομία και όχι δυνητική επιβάρυνση (ΟECD, 2015). 

Το αδιέξοδο της απασχόλησης επηρεάζει σαφώς και κοινωνικά τους νέους 

καθώς υπάρχει υποχώρηση σχετικά με την απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας, ο 

θεσμός της οικογένειας φαίνεται να χαλαρώνει, η γονιμότητα να μειώνεται, τα επίπεδα 

του άγχους να αυξάνονται καθώς και να φουντώνει η δυσαρέσκεια και η απαξίωση ως 

προς τους κρατικούς φορείς. Οι κρίσιμες αυτές συνέπειες επιβαρύνουν την κοινωνία 

και την βιωσιμότητα του κράτους πρόνοιας (Kretsos, 2014). 

Οι απόφοιτοι οι οποίοι είναι εκτός εργασίας θεωρούν ότι η οικονομική κρίση, 

η έλλειψη δικτύων και η ανεπαρκής κρατική υποστήριξη, τους κρατά μακριά από την 

αγορά εργασίας, ενώ επιπλέον σημαντικά θεωρούν την απουσία εργασιακής εμπειρίας 

και την περιορισμένη ζήτηση της ειδικότητας τους (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2013). Οι 

απόφοιτοι συχνά τείνουν να υπερεκτιμούν τα προσόντα ενώ αντίθετα οι εργοδότες 

υποστηρίζουν ότι οι απόφοιτοι δεν κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την 

απασχόληση (Matsouka & Mihail, 2016) δείχνοντας ότι το κεντρικό ζήτημα είναι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 
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Άλλωστε τα ζητήματα της υπερεκπαίδευσης και της ετεροαπασχόλησης δεν 

εμφανίζονται ούτε εξαπλώνονται αφ’ εαυτού τους αλλά τροφοδοτούνται από την 

άκαμπτη μεταβίβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας (Labrianidis, 2014). Η 

ασυμφωνία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των αποφοίτων στην Ελλάδα από την άλλη 

οφείλεται στην ολιγάριθμη ζήτηση για επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς 

η οικονομία στηρίζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες 

χαμηλής προστιθέμενης αξίας (Labrianidis & Pratsinakis, 2016). 

Στην Ελλάδα, η μετάβαση από το σχολικό πλαίσιο στο εργατικό δυναμικό, ήταν 

πάντοτε δύσκολη (Hadjivassiliou,2012) αντανακλώντας τους ανίσχυρους δεσμούς 

εκπαίδευσης-εργασίας και την έλλειψη work-based μάθησης (ΟΟΣΑ, 2010). Τα έτη 

πριν από την κρίση, οι κανονιστικές αλλαγές μείωσαν την ευελιξία της αγοράς 

εργασίας, για παράδειγμα περιορίζοντας τη διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου που αποσκοπούσε στη βελτίωση της κατάστασης των νέων (Labref, 2014) 

προσφέροντας μισθολογικές επιδοτήσεις ή ειδικά προγράμματα για τους νέους 

(Ηadjivassiliou et al., 2015). Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα ευνόησε την 

παροχή περισσότερων επιλογών και λύσεων σπουδών προς τους υποψηφίους χωρίς 

όμως να έχουν μελετηθεί συστηματικά οι ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας 

(KEPE, 2003). Συνεπώς οι αναντιστοιχίες διευρύνθηκαν και οι υποψήφιοι βρέθηκαν 

αποπροσανατολισμένοι και αβοήθητοι. Σε έρευνα που διεξήγε ο ΟΟΣΑ, (2006) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περισσότεροι γιατροί ανά κάτοικο στην 

Ελλάδα από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε άλλες 

ειδικότητες όπως στην περίπτωση των οδοντιάτρων και των δικηγόρων (Κατσανέβας, 

2004). Για την ομαλή επανεκκίνηση και την σύσταση μιας πιο δυναμικής κοινωνίας 

χρειάζονται εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από την προσχολική αγωγή ως το 

τριτοβάθμιο η το μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, με στόχο την παροχή προγραμμάτων 

που λειτουργούν ως πυξίδα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η 

κατευθυντήρια γραμμή πλεύσης να οδηγεί στις ανάγκες της ιδιωτικής αγοράς και όχι 

να υποβοηθάει την κουλτούρα του δημοσίου τομέα (Λίβανος, 2009). Για την ανίχνευση 

του παραπάνω χρειάζεται η συστηματική παρακολούθηση των τάσεων του εργασιακού 

τομέα, η ενδελεχής ανατροφοδότηση από τις επιχειρήσεις και η αντιγραφή 

εξατομικευμένων καλών πρακτικών από χώρες πρότυπα. Ωστόσο η εξονυχιστική 

προσπέλαση στους κύκλους της απασχόλησης δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα (Λίβανος, 
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2008), σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες κάνουν 

προσπάθεια ή ήδη έχουν εναρμονιστεί με τον ρυθμό της οικονομίας. 

Επιπροσθέτως, οι σχετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την καταπολέμηση των 

αντιστοιχιών και την προώθηση της απασχολησιμότητας απέτυχαν (ΟECD,2010), είτε 

επειδή δεν υπήρχε καθολική συναίνεση, είτε επειδή οι φορείς δεν αξιοποιούνται 

επαρκώς (Γιαννακούρου, 2003, Zambarloukou, 2004, Μουρίκη, 2002; Leonard, 2001, 

Hassel, 2003, ΟΚΕ, 2002). Τα παραπάνω υπονοούν ότι ο κοινωνικός διάλογος δεν έχει 

μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα (Karantinos,2013) ωστόσο γίνονται βήματα 

προσπάθειας καθιέρωσης του. Συγκεκριμένη προωθητική στρατηγική και πολιτική από 

τους φορείς για την αντιμετώπιση της υπερεκπαίδευσης δεν έχει υλοποιηθεί, ωστόσο 

καθιερώνονται μέτρα για την σύνδεση των εκπαιδευτικών δομών με την οικονομία, και 

προγράμματα επέκτασης της απασχόλησης και της συμβουλευτικής με σκοπό την 

εργασιακή μέριμνα, την (επαν)ένταξη , αλλά και τη δημιουργία εμπιστοσύνης 

βασισμένη σε από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση (Cholezas, 2015; ILO 2014) για την 

γενική επανεκκίνηση της οικονομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής ανασυγκρότησης 

(Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων). 

3.4.1 Προγράμματα και δράσεις για την σύνδεση της αγοράς εργασίας και της 

εκπαίδευσης 

Την σπουδαιότερη δράση αποτελεί το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» 

καθώς και η «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» που το υποστηρίζει,  

σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν να βοηθήσουν τους νεαρούς 

ενήλικες να ενταχθούν στην εργασία, την κατάρτιση ή τη μαθητεία. Οι Εγγυήσεις για 

τη νεολαία συνιστούν πολιτική δέσμευσης που ανέλαβαν τα κράτη–μέλη και παρά την 

θετική έκβαση δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς οι νέοι πρέπει να 

λαμβάνουν ποιοτική προσφορά απασχόληση, συνεχή επιμόρφωση, μαθητεία ή 

πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη χρονική στιγμή που καθίστανται 

άνεργοι ή εγκαταλείπουν την επίσημη εκπαίδευση. 

Για την υλοποίηση της δράσης χρειάστηκαν να γίνουν δομικές αλλαγές στις 

υπηρεσίες απασχόλησης με σκοπό την ίδρυση συστήματος διάγνωσης των αναγκών 

της αγοράς εργασίας. Η δράση ανήκει στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου Σχεδίου για 

την Απασχόληση και την Καταπολέμηση της Ανεργίας και αναφέρεται κυρίως σε 

εκείνους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σύμφωνα 

με αυτό θα γίνει προσπάθεια εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας με την αντίστοιχη 
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κατάρτιση σε τομείς απασχόλησης που υπάρχει προοπτική ανάπτυξης. Παράλληλος 

στόχος είναι η αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου της μαθητείας. Το σχέδιο 

Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» συνάδει με τους στόχους του αναπτυξιακού 

μοντέλου την επαναφορά της οικονομίας και την αποτελεσματικότερη αναβάθμιση του 

συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Εκτός από το Υπουργείο 

Εργασίας συμμετέχουν οι φορείς της Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, της 

Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου και συνεπικουρείται από τους παρακάτω 

εποπτευόμενους φορείς του: 

 τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), με τα Κέντρα 

Προώθησης Απασχόλησης με τις εκπαιδευτικές μονάδες του. Συγκεκριμένα τα 

ΚΠΑ στελεχώθηκαν από ειδικούς εργασιακούς συμβούλους ως ενδιάμεσοι φορείς 

μεταξύ κράτους και αγοράς και υπάγονται στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και 

χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013" με σκοπό την υποστήριξη ανέργων, ηλικίας 16-30 

ετών, χαμηλών και υψηλών προσόντων. Κύριο μέλημα είναι η συμβουλευτική 

υποστήριξη αυτών σχετικά με τις δυνατότητες απασχολησιμότητά τους στις 

επιχειρήσεις/οργανισμούς/ινστιτούτα. Στοχεύοντας στο διαθέσιμο ανθρώπινο 

δυναμικό, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό, τα 

επαγγελματικά δικαιώματα, τους διαθέσιμους πόρους οικονομικής βοήθειας 

(υποτροφίες, χρηματοδοτήσεις) και ταυτόχρονα διαχύει λεπτομέρειες σχετικά με 

τις δράσεις, τα σεμινάρια, τις ημερίδες και συνέδρια που παρέχουν επαγγελματική 

εμπειρία. Παράλληλα τα ΚΠΑ βοηθούν τα υποκείμενα να σχεδιάσουν την 

σταδιοδρομία τους καθώς και να βοηθηθούν την ανάπτυξη προσωπικών 

δεξιοτήτων, την σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών. 

Ουσιαστικά τα κέντρα προετοιμάζουν τα υποκείμενα για την ένταξη τους στην 

αγορά εργασίας και βοηθούν στην παραμονής τους εντός του επαγγελματικού βίου. 

 τη Διεύθυνση για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, 

 τη Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης. 

 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.) 

 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ) 
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 τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (E.O.Π.Π.Ε.Π.). Συγκεκριμένα, ο φορέας έχει αναπτύξει δύο 

πλατφόρμες με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Η 

Διαδικτυακή Πύλη (http://www.eoppep.gr/teens/) πληροφορεί και υποστηρίζει 

τους εφήβους μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ατομικού φακέλου ‘portfolio’, 

καλλιεργώντας κουλτούρα δια βίου μάθησης και υποστηρίζοντας τον Σχολικό 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Παράλληλα υπό κατασκευή είναι η διαδραστική 

Πύλη Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας Ενηλίκων (http://estadiodromia.eoppep.gr/). 

 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και ΔΒΜ» η οποία σχεδιάζει τις εφαρμογές του τομέα Παιδείας, των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. 

 τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, με κύριο στόχο την παρακολούθηση και τον 

συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της με την 

κοινωνία και τους φορείς της. 

 τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), για το σχεδιασμό της 

δημόσιας πολιτικής ΔΒΜ, τη διαμόρφωση κανόνων και την εφαρμογή τους, τον 

συντονισμό του συστήματος διοίκησης και την εποπτεία του Εθνικού Συστήματος 

Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση 

(ΕΣΣΕΕΚΑ), με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίου συνεκτικού πλαισίου παροχής 

υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμων σε όλους. 

 τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), τα οποία προσφέρουν την δυνατότητα 

στους υποψηφίους να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους έτσι ώστε να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το 

απολυτήριο του Γυμνασίου. 

 τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) με αποστολή τον 

σχεδιασμό της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

Ενισχύει τις δράσεις παραγωγικών φορέων, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, με 

έμφαση στην οικονομική αποτελεσματικότητα και στην κοινωνικά δίκαιη 

κατανομή του προϊόντος. Η ΓΓΕΤ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και 

Τεχνολογικούς Φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες για την παραγωγή 

γνώσης και καινοτομίας. 
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 τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) των Πανεπιστημίων και 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνοντας τα Γραφεία Διασύνδεσης, τα Γραφεία 

Πρακτικής Άσκησης, τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και τα 

Γραφεία Πρακτικής Άσκησης παρέχοντας συμβουλευτική στους νέους κατά τη 

μετάβασή τους από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. 

 τους Ιδιωτικούς φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, για παράδειγμα, τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.).οι οποίες υλοποιούν μια σειρά παρεμβάσεων για την 

απασχολησιμότητα των νέων, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την 

λήψη μέτρων μείωσης της σχολικής διαρροής. 

 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υλοποιεί πρωτοβουλίες για 

την απασχόληση των νέων στον πρωτογενή τομέα. 

 το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης, υπεύθυνο φορέας για την βελτίωση της 

Ανταγωνιστικότητας της χώρας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) , υπεύθυνο φορέα 

για την ανάπτυξη της ναυτιλίας και την προώθηση της απασχόλησης των Ελλήνων 

ναυτικών. Μέσω του Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας υλοποιεί 

προγράμματα προώθησης απασχόλησης στους άνεργους ναυτικούς. 

 το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, μέσω των εκπαιδευτικών του 

μονάδων. Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ 

παρέχουν δυνατότητες σπουδών και πρακτικής άσκησης στον τουριστικό τομέα. 

 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ο οποίος διευκολύνει στη 

χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 

 η τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι/ Περιφέρειες), η οποία συμμετέχει στην προώθηση 

της απασχόλησης των νέων και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με πρωτοβουλίες 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Όπως το Πρόγραμμα Κοινωφελούς 

Εργασίας, τα Προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 

ευάλωτες ομάδες), τα Προγράμματα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την 

Απασχόληση) με σκοπό την κινητοποίηση των τοπικών φορέων, την εξασφάλιση 
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δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, την διάγνωση εξειδικευμένων τοπικών 

αναγκών και την ανάδειξη αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και 

οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές. 

 Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και οι δομές που την 

απαρτίζουν, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) στο 

οποίο λειτουργούν τμήματα εργασιακών, νομικών και ασφαλιστικών θεμάτων, 

μεταναστών, πληροφόρησης ανέργων και επιχειρήσεων καθώς και γραφείο 

εύρεσης εργασίας. Επιπλέον το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

αναπτύσσει στρατηγικές για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώση, στην 

αξιολόγηση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών για την διεύρυνση 

δυνατοτήτων πρόσβασης των πολιτών στο σύστημα. Πρόσθετα, βελτιώνει την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καταγράφει και αξιολογεί την ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα και διερευνά πρότυπα καλής πρακτικής Τέλος, το 

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στοχεύει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη 

παρέμβαση στα εργασιακά, οικονομικά και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα που 

απασχολούν τους Έλληνες εργαζόμενους. Πραγματοποιεί έρευνες για σύγχρονα 

θέματα με την παράλληλη στήριξη του Παρατηρητήριου Εργασιακών Σχέσεων, και 

του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο πραγματοποιεί περιοδικές 

(Ενημέρωση, Τετράδια ΙΝΕ) και εκδόσεις βιβλίων. 

 Την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) η οποία εκπροσωπεί 

το ελληνικό εμπόριο και αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων. 

 Την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), μέσω του πιστοποιημένου κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης το 

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων-ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με 

σκοπό τη διάχυση γνώσης, τεχνογνωσίας, μελετών και ερευνών που αφορούν τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της 

ελληνικής οικονομίας. 

 Τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),ο οποίος διαμορφώνει 

πολιτικές για την οικονομία, τη βιομηχανία, την καινοτομία, την απασχόληση, την 

παιδεία, τις εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και τέλος την εταιρική υπευθυνότητα. Επιπροσθέτως, δικτυώνει τα μέλη του με τα 

κέντρα αποφάσεων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 
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 Τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), ο οποίος 

συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση & ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. 

 Την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

(ΠΑΣΕΓΕΣ) η οποία στηρίζει, προωθεί, προάγει δράσεις σε διεθνές και εθνικό 

επίπεδο ενώ διαθέτει εκπαιδευτικά κέντρα εθνικής εμβέλειας (ΚΕΚ ΠΑΣΕΓΕΣ). 

 Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) εκπροσωπεί την ελληνική νεολαία στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο ανά 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εξυπηρετούν κάθε ενδιαφερόμενο και 

εμπλεκόμενο με την αρωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και σύμβουλων 

ΣΕΠ. 

 τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ο οποίος παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξής στην αγορά 

εργασίας. 

 Τις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστήμιων και 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, περιλαμβάνουν Γραφεία 

Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, όπου παρέχονται υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη 

των φοιτητών και αποφοίτων στην μετάβασή τους από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. 

 Τα Γραφεία Συμβουλευτικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα οποία 

απευθύνονται σε ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιλέγουν να φοιτήσουν στα ΣΔΕ. 

 Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων Γ.Σ.Ε.Ε., το Ινστιτούτο 

Εργασίας της ΓΣΕΕ, το Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις 

μικρές επιχειρήσεις. 

 Τα Προγράμματα με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, με υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξης για νέους 

επιχειρηματίες, εργαζόμενους, ανέργους και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
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 Η πλατφόρμα "Πλοηγός" η οποία συνιστά την επίσημη Εθνική Βάση Δεδομένων 

Εκπαιδευτικών Ευκαιριών της Ελλάδας. Πρόκειται για μόνιμη πηγή 

πληροφόρησης η οποία διασυνδέεται με τις εθνικές βάσεις άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών (Ploteus II - 

Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) και παρέχει 

στους ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες για 

σπουδές στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα επικαιροποιείται συστηματικά από τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο διευκόλυνσης της 

εκπαιδευτικής κινητικότητας των πολιτών. 

 E-Guide+ “Quality Career Guidance for disadvantaged and migrant job seekers” 

αποτελεί ένα Έργο Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation project - ToI), 

το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή δομημένης συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

σε μειονεκτούντα άτομα και μετανάστες. 

 Εργαλεία Αυτοβοήθειας- Υλικό Πληροφόρησης 

Έως σήμερα ανήκουμε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, τα οποία 

κατάφεραν να κάνουν περιορισμένες μεταρρυθμίσεις. Πιθανόν αυτό να οφείλεται σε 

αμέλεια, σε λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων ή σε ασυνέπειες ως προς τους 

βασικούς πυλώνες του προγράμματος. (European Commission, 2016). 

3.5 Η αξία των δεξιοτήτων και η εξάπλωση της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011) ορίζει την απασχολησιμότητα ως την ικανότητα 

του ατόμου να βρίσκει εργασία, η οποία εξαρτάται τόσο από ατομικές (γνώσεις, 

δεξιότητες, χαρακτηριστικά) όσο και από συστημικές συνιστώσες (εκπαιδευτικό 

σύστημα, επαγγελματικό πλαίσιο) σχετικές με την αγορά εργασίας της κάθε χώρας. 

Δηλαδή αποτελεί ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειριών που θεωρητικά 

εξοπλίζουν το άτομο για την αναζήτηση και την διατήρηση εργασίας (Hashimoto, 

2013).  

Αφού η απασχολησιμότητα αποτελεί την τάση του ατόμου να φανερώνει 

ερεθίσματα, τα οποία προέρχονται από το κοινωνικό και εκπαιδευτικό του περιβάλλον 

που οι εργοδότες περιμένουν ότι θα είναι καρποφόρα για την αποτελεσματική 

λειτουργία των επιχειρήσεων στο μέλλον (Harvey, 2003), συνδέεται με την προληπτική 

συμπεριφορά (Crant, 2000) των υποκειμένων να προσαρμόζονται ταχύτατα μέσα στις 

εργασιακές συνθήκες(Crant, 1995).Οι δεξιότητες στον σύγχρονο κόσμο λειτουργούν 
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ως το νέο παγκόσμιο νόμισμα στο εργασιακό πλαίσιο, μειώνοντας την επαγγελματική 

αβεβαιότητα και το άγχος (Saks & Ashforth, 1996). 

Σε αυτές τις συνθήκες ο σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διαχειρίζεται ή να κατευθύνει αποτελεσματικά την 

σταδιοδρομία του (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2013), 

συνδυάζοντας τις επαγγελματικές επιλογές με τη προσωπική ζωή (Αsonitoy,2014). H 

απασχολησιμότητα απαιτεί την ατομική διαχείριση των υποκειμένων με στρατηγικές 

συνεχιζόμενης αναβάθμισης των προσόντων, μέσω της δια βίου αυτογνωσίας και της 

αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης (Παλαιοκρασάς, 2006). 

Στην Ελλάδα των ποσοστών ρεκόρ της ανεργίας φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα και οι υπόλοιποι φορείς έχουν αποτύχει στην παροχή δεξιοτήτων αξίας 

(Panagiotakopoulos, 2012) και η καθιέρωσης της απασχολησιμότητας και της 

αναβάθμισης της απασχόλησης στο ελληνικό εργατικό δυναμικό είναι αναγκαία (ΣΕΒ, 

2004; Katexi et al., 2011; Panagiotakopoulos, 2012; ΕΚΠΑ, 2014; Κόκκος, 2013). 

Σύμφωνα με το Cedefop, (2016) και την πρωτοβουλία ‘Skills Panorama’ η Ελλάδα δεν 

παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα σε κανέναν από τους πυλώνες εξέτασης σχετικά με 

τις δεξιότητες.  

Πίνακας 1.  Skills Panorama 

Πυλώνες  Αριθμητική τιμή  

Δεξιότητες Αντιστοιχίας -0,99 

Δεξιότητες Ενεργοποίησης -1,17 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων -0,72 

 

Πηγή :Cedefop, Skills Panorama, 2017 

Δείκτης: Making Skills Work Index 

Συγκεκριμένα για τον πυλώνα Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Skills Development 

κατατάσσεται στην 24η  θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, ενώ ο μέσος όρος 

συμβολίζεται με ‘0’. Αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται και στον πυλώνα 

Δεξιότητες Ενεργοποίησης- Skills Activation και Δεξιότητες Αντιστοιχίας- Skills 

Matching με σειρά κατάταξης 27. 
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Επιπλέον σε έρευνα που διεξήγαγε ο όμιλος Adecco (Παγκόσμιος Οργανισμός 

στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού) για την 

απασχολησιμότητα στην Ελλάδα (2016) φανερώνει ότι 1 στις 3 εταιρίες δηλώνουν ότι 

το υπάρχον προσωπικό διαθέτει ‘εν μέρει’ τις δεξιότητες που απαιτεί η θέση που 

κατέχουν και παράλληλα 7 στους 10 εκπροσώπους των επιχειρήσεων θεωρούν ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν προμηθεύει τα υποκείμενα με τα κατάλληλα προσόντα, ούτε 

είναι ικανοί να ενταχθούν ομαλά στον επαγγελματικό βίο. Άλλωστε, οι επιχειρήσεις 

προτιμούν υποψήφιους που ανταπεξέρχονται σε πολυεπίπεδες απαιτήσεις και 

διαθέτουν συνδυασμό δεξιοτήτων, με το πιο βασικό να έχουν διάθεση για μάθηση, 

υποδηλώνοντας τον ευμετάβλητο χαρακτήρα των σύγχρονων εταιρειών και την 

επιθυμία τους οι εργαζόμενοι να είναι διαρκώς παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί στο 

περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται. Ακολουθούν χαρακτηριστικά όπως η 

εργατικότητα (87%), η ομαδικότητα (84%) και  η ευελιξία (82%). 

Πίνακας 2. Δεξιότητες που προτιμούν οι επιχειρήσεις να διαθέτουν οι 

υποψήφιοι εργαζόμενοι.  

Διάθεση για μάθηση 90% 

Εργατικότητα 87% 

Ομαδικότητα  84% 

Ευελιξία 82% 

Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών 73% 

Άλλο 11% 

Επικοινωνιακές ικανότητες  4% 

Ήθος 3% 

Adecco, 2016 

Από την οπτική των υποψηφίων /εργαζομένων, οι ίδιοι θεωρούν ότι κατέχουν 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που τους καθιστούν απασχολήσιμους και συμβατούς με την 

αγορά εργασίας σε αντίθεση με την πεποίθηση των επιχειρήσεων. Το ίδιο συμβαίνει 

από την πλευρά της προσφοράς, καθώς οι απόφοιτοι συχνά τείνουν να υπερεκτιμούν 

τα προσόντα και τις γνώσεις τους ενώ αντίθετα από την πλευρά της ζήτησης οι 

εργοδότες υποστηρίζουν ότι οι απόφοιτοι δεν κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για 

την απασχόληση τους (Matsouka & Mihail, 2016). Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί 

ότι 1 στους 4 ερωτώμενους πιστεύει ότι χρειάζεται ενίσχυση των δεξιοτήτων του, 

προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην 
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Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στους ερωτηθέντες (κοινό–εργαζόμενους & 

εταιρίες) παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με τα προσόντα που θεωρούν ότι 

διαθέτουν σήμερα οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι. Οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι θεωρούν ότι 

κατέχουν τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας σε σημαντικά 

υψηλότερο βαθμό από ό,τι το πιστεύουν οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, όσον αφορά 

την «δημιουργικότητα» υπάρχει διαφορά της τάξεως των 34 ποσοστιαίων μονάδων, 

ενώ στο «επιχειρηματικό πνεύμα» η διαφορά φτάνει τις 37 μονάδες όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3. Οι αποκλίσεις σχετικά με τα προσόντα που θεωρούν ότι διαθέτουν σήμερα 

οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι. 

∆εξιότητα-ικανότητα υποψηφίων   Ευρύ κοινό Επιχειρήσεις  ∆ιαφορά 

(μονάδες) 

Εργασιακό ήθος 98% 83% 15 

Ικανότητα εργασίας σε ομάδα  93% 76% 17 

Ευελιξία & προσαρμοστικότητα 92% 66% 26 

Βασικές ψηφιακές γνώσεις  90% 69% 21 

Οργανωτικές ικανότητες 90% 56% 34 

Επικοινωνιακές ικανότητες 87% 70% 17 

Ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων 

83% 46% 37 

Ανάληψη πρωτοβουλιών  81% 44% 37 

Τεχνικές & πρακτικές γνώσεις για τη 

συγκεκριμένη εργασία 

79% 62% 17 

∆ημιουργικότητα 79% 45% 34 

Γνώση ξένων γλωσσών 77% 71% 6 

Επιχειρηματικό πνεύμα 68% 31% 37 

Μαθηματικές γνώσεις  64% 44% 20 

Ειδικές ψηφιακές γνώσεις  50% 32% 18 

Adecco, 2016.  

Aντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι υπάρχει αποπροσανατολισμός ως προς τις 

αντιλήψεις για την αγορά εργασίας και το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό δεν βρίσκεται 

σε ετοιμότητα να βιώσει την συνεχή αλλαγή μεταξύ απασχολούμενου-ανέργου και 

διαθεσιμότητας (Αsonitoy, 2014). Η ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

της απασχολησιμότητας βασίζεται στις ατομικές γνώσεις και στα εκπαιδευτικά 
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προσόντα και παράλληλα επηρεάζεται από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το 

συνολικό τοπίο και το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Αν όλα τα παραπάνω συνάδουν, 

οι δεξιότητες αναπτύσσονται σε ευνοϊκό περιβάλλον και λαμβάνουμε τα μέγιστα 

μεγέθη της απασχολησιμότητας (Αsonitoy, 2014). 

Δυστυχώς, στην Ελλάδα της ύφεσης που κυριαρχεί ο μη παραγωγικός 

χαρακτήρας και το παγιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, δημιουργείται κενό μεταξύ του 

συντονισμού φορέων, δεν λαμβάνονται πρωτοβουλίες, τίθενται άλλες προτεραιότητες 

και ταυτόχρονα οι οργανισμοί και τα ιδρύματα δεν αλληλοεπιδρούν με συμφέρον το 

γενικό καλό (Κάβουρα, 2013). Από την άλλη πλευρά, οι νέοι δεν φαίνεται να διαθέτουν 

ευρύ φάσμα δεξιοτήτων–γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών οι οποίες θα 

τους εξασφαλίσουν επιτυχημένη σταδιοδρομία ούτε φαίνεται να είναι ενήμεροι για την 

αγορά εργασίας (OECD,2014), και παρατηρείται ασυνέχεια ως προς τις υπαρκτές με 

τις αναμενόμενες δεξιότητες των πτυχιούχων (Asonitou, 2014; Vidalouditi, 2013). 

Οι δράσεις για παροχή ‘job-based’ ικανοτήτων και η  πρακτική άσκηση που 

εντάσσεται σταδιακά στα πανεπιστήμια (Μιχαήλ, 2006) δεν έχει επιφέρει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Μια πιο συστηματική στοχευμένη προσπάθεια καθώς και 

η αντιγραφή των καλών πρακτικών από ιδρύματα του εξωτερικού (Beard, 2007; Beck 

& Halim, 2008) θα ωφελήσουν την μείωση του χάσματος που έχει προκύψει. Η 

στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ φορέων του εκπαιδευτικού 

συστήματος και επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η πρακτική άσκηση σε πραγματικές 

συνθήκες αποτελούν προτάσεις των εταιρειών για την καλύτερη προετοιμασία των 

μελλοντικών στελεχών. Τα προγράμματα μάθησης σε χώρους εργασίας και σε ‘real-

time’ συνθήκες ωφελεί και τους φοιτητές και τις επιχειρήσεις. Ευκρινέστερα, οι 

φοιτητές εγκλιματίζονται στον κόσμο της εργασίας και τις δεξιότητες οι οποίες είναι 

περιζήτητες, ενώ στους εργοδότες παρέχεται η πολυτέλεια να αποκαλύψουν νέους 

δυνητικούς υπαλλήλους, τους οποίους κατάρτισαν σύμφωνα με τα δικά τους εργασιακά 

πρότυπα (Adecco,2016). Άλλωστε οι γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις οφείλουν 

την επιτυχία τους στο απασχολήσιμο και ταλαντούχο προσωπικό τους. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις όμως οι εργοδότες δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τις 

δεξιότητες των νέων εργαζομένων και αυτό εντείνεται στις χώρες με περίπλοκα 

εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία δεν βασίζονται σε πλαίσια προσόντων που 

αντανακλούν με ακρίβεια τις πραγματικές δεξιότητες των νέων αποφοίτων (OECD, 

2014). 
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Θέτοντας το ζήτημα της απασχολησιμότητας στους κύριους στόχους της ΕΕ 

για το 2020 τονίζεται τόσο η ανάγκη έντασης της δημιουργικότητας, της καινοτομίας 

και της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, όσο και η σύσταση δράσεων για 

διεύρυνση των δυνατοτήτων των υποψηφίων, υποστηρίζοντας την κουλτούρα αυτή. 

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς στους στόχους σχετικά με την αίσθηση 

πρωτοβουλίας, γίνεται λόγος για τα οφέλη της δια βίου μάθησης ως γέφυρα για την 

ανάπτυξη των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα υποκείμενα απασχολήσιμα. 

Σύμφωνα με αυτά, η ΔΒΜ βοηθά ως προς την κοινωνική και προσωπική ολοκλήρωση 

καθώς και την ενεργητικότητα ως πολίτης στην κοινωνία της γνώσης (Prokou, 2011). 

Η ατομική βελτίωση, ο επαγγελματισμός και οι στόχοι της προσωπικής επένδυσης 

στην σταδιοδρομία συμβάλλουν στην εύρεση θέσεων εργασίας καθώς και στην 

διατήρηση τους (Επιτροπάκη,2014). Άλλωστε τα ποσοστά συμμετοχής στην ΔΒΜ 

καθώς και τα ποσοστά απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο λειτουργούν ως κύριος δείκτης 

της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος (Kostoglou & Paloukis, 

2007). 

3.5.1 Δράσεις για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας- Νεολαία σε Κίνηση 

Σύμφωνα με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» θέτονται στόχοι για την 

πραγμάτωση έξυπνης καθώς και βιώσιμης ανάπτυξης, τονίζοντας την αποτελεσματική 

εκπαίδευση, την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας και την ευχέρεια κινητικότητας 

των νέων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» 

αποτελεί δράση για την ανάταξη της απασχολησιμότητας των νέων και δρομολογείται 

σε όλο το εύρος του συστήματος της διά βίου μάθησης. Η Επιτροπή προωθεί επίσης 

την επαγγελματική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση ως μαθησιακές εμπειρίες στον 

χώρο εργασίας, την διευκόλυνση καθώς και την ενημέρωση για τις δυνατότητες 

κινητικότητας μέσω του διαδικτυακού χώρου στο οποίο συγκεντρώνονται και 

παρακολουθούνται οι κενές θέσεις εργασίας. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και 

οι πρωτοβουλία με τίτλο «Η πρώτη σου εργασία µέσω του EURES» η οποία θεμελιώνει 

την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό και παράλληλα ενθαρρύνει 

τους εργοδότες να δημιουργούν θέσεις εργασίας για να υποδέχονται νεαρούς 

κινητικούς εργαζόμενους. Περαιτέρω προτρέπει για την νέα ατζέντα μεταρρύθμισης 

και εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και την αναμόρφωση της 

ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). 

Επιπροσθέτως, η παράλληλη δράση «Progress» τάσσεται συμπαραστάτης στους νέους 
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επιχειρηματίες μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων με 

πρόσβαση στο αρχικό κεφάλαιο και την ατομική πλαισίωση κατά τη διάρκεια της 

αρχικής λειτουργίας. Επιπλέον διαδίδεται το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων 

βασιζόμενο στο Europass, καθώς και την κάρτα σε κίνηση, η οποία παρέχει οφέλη και 

εκπτώσεις στους νέους. Τα παραπάνω διαδίδονται μέσω εκστρατείας πληροφόρησης 

για την ευαισθητοποίηση της νεανικής απασχολησιμότητας. Στην Ελλάδα έχουν 

υλοποιηθεί προγραμματισμένες εκδηλώσεις της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.(2012-Πάτρα, 2013-Βόλος, 2014-Καλαμάτα, 2015-Ξάνθη, Κατερίνη-

Χανιά- 2016). 

3.5.2 Δράσεις για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας -Ατζέντα για νέες δεξιότητες 

και θέσεις εργασίας 

Η Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας αποτελεί μια πρωτοβουλία 

εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας και παροχής δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω 

της δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων και περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για την 

εκπαίδευση των ενηλίκων (ΕΥΣΣΑΑΠ,2011). Επιπλέον δημοσιοποιεί online το 

«πανόραμα» δεξιοτήτων στην ΕΕ, έτσι ώστε ένα να βελτιώνεται η διαφάνεια για τους 

αναζητούντες εργασίας, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους 

φορείς καθιερώνοντας την ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

επαγγελμάτων (ESCO), ως κοινή γεφύρωση μεταξύ των φορέων απασχόλησης, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καθολική αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων. Το πλαίσιο συνδράμει στην επιβολή των δικαιωμάτων των διακινούμενων 

εργαζομένων της ΕΕ, την εκλαΐκευση καθώς και αξιολόγηση της τρέχουσας εργατικής 

νομοθεσίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). 

3.6 Τα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της δευτερογενής έρευνας. 

Η δευτερογενής έρευνα βασίζεται στην προσπέλαση και πραγμάτευση 

υπάρχοντος επεξεργασμένου υλικού από ερευνητές, με σκοπό τον εντοπισμό, την 

μελέτη, την ανάλυση, την κριτική και τέλος την παρουσίαση θέσεων και δεδομένων 

από δημοσιευμένα κείμενα (Αdministrative Records). Τέτοιες πηγές αποτελούν τα 

εκπαιδευτικά εγχειρίδια, τα επιστημονικά περιοδικά, οι παρουσιάσεις σε συνέδρια, τα 

περιοδικά ποικίλης ύλης, τα άρθρα στον τύπο και το διαδίκτυο. Την σημασία της 

δευτερογενούς ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες τόνισε αρχικά ο Booth (1886), ο 

οποίος χρησιμοποίησε την Βρετανική Απογραφή για να αναλύσει τον επαγγελματικό 

κύκλο ενώ δεύτερος έρχεται ο Durkheim (1952) ο οποίος ανέλυσε στην έρευνά του 
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καταγεγραμμένα δεδομένα σχετικά με τις αυτοκτονίες. Η δευτερογενή έρευνα αποτελεί 

μια διαδικασία εκμαίευσης στοιχείων και ερευνητικών ζητημάτων διαφορετικών από 

εκείνα που αποτέλεσαν το αρχικό επίκεντρο (Hyman, 1972). Η περαιτέρω ανάλυση 

των δεδομένων επιφέρει επιπρόσθετες ή διαφορετικές ερμηνείες και συμπεράσματα 

από εκείνα που είχαν ήδη παρουσιαστεί (Hyman, 1982) και χαρακτηρίζεται ως η 

εμπειρική άσκηση σε δεδομένα τα οποία έχουν ήδη συλλεχθεί (Dale et al.,1988). 

Τις περισσότερες φορές εμπλέκεται η έννοια της επανα-ανάλυσης (reanalysis) 

δεδομένων. Αντίθετη θέση έχει ο Sobal (1981), ενώ ο Schutt (2007) υποστηρίζει ότι η 

επανα-ανάλυση δεδομένων από τον ίδιο ερευνητή που σύλλεξε τα πρωτογενή δεδομένα 

αποτελεί δευτερογενή ανάλυση, εφόσον αποβλέπει σε ένα νέο στόχο ή απαντάει σε μια 

μεθοδολογική κριτική. H δευτερογενής ανάλυση βασίζεται στην επανα-ανάλυση των 

δεδομένων της πρωτογενούς έρευνας και μελετά διαφορετικές ερευνητικές υποθέσεις 

από εκείνες που είχαν αρχικά διατυπωθεί, αντλώντας πληροφορίες από ποσοτικά 

(Hakim, 1982; Kiecolt & Nathan, 1985) αλλά και ποιοτικά δεδομένα (Heaton, 1998). 

Η δευτερογενής ανάλυση συνιστά ένα χρηστικό εργαλείο για την επιστημονική 

κοινότητα καθώς γεννά πολλαπλές πρακτικές, κοινωνικά και επιστημονικά οφέλη 

(Hyman, 1972; Dale et al., 1988). Τα ποσοτικά κοινωνικά δεδομένα δίνουν την 

δυνατότητα επιλογής από τους επιστήμονες στοιχείων κατάλληλων για τα ερευνητικά 

τους ενδιαφέροντα, τα οποία συνιστώνται από δειγματοληπτικές μελέτες, κρατικές 

έρευνες, χρονικά (cross-sectional) και διαχρονικά εντοπισμένες (longitudinal) μελέτες, 

καθώς και πληροφορίες από διοικητικά και δημόσια αρχεία (Hakim,1982). Οι εκάστοτε 

αναλύσεις βοηθούν στην εξέλιξη ποιοτικής γνώσης, εκμηδενίζοντας το οικονομικό 

κόστος αλλά και εξοικονομώντας χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό (Glaser, 1978; 

Kiecolt&Nathan,1985; Burton, 2000). 

Με αυτό τον τρόπο, η δευτερογενής ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί από 

ερευνητές οι οποίοι δεν κατέχουν τους οικονομικούς πόρους ή την κατάλληλη 

χρηματοδότηση από φορείς, καταρρίπτοντας το γεγονός ότι η έρευνα αποτελεί 

προνόμιο των λίγων (Hakim, 1982). Παράλληλα, με την υπάρχουσα δομή των 

πρωτογενών στοιχείων δεν χρειάζεται η επιπλέον συλλογή δεδομένων και αποφεύγεται 

η εύρεση πληροφορητών, ιδιαίτερα σε ερευνητικά θέματα κατά τα οποία εμπλέκονται 

ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Dale et al., 1988; Brooks-Gunn et al., 1991; 

Rew et al., 2000). 
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Επιπλέον, ανυψώνεται το ενδιαφέρον της ποιοτικής έρευνας στην παγκόσμια 

πανεπιστημιακή ομάδα, καθώς εκπαιδευτικοί και φοιτητές έχουν πρόσβαση σε 

ερωτηματολόγια, κλίμακες, μετρήσεις και στατιστικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης 

(Sobal,1982). Η απεριόριστη χρήση καθώς και οι πιθανοί συνδυασμοί πηγών δίνουν 

την ευκαιρία στους κοινωνικούς μελετητές να διερευνήσουν διαχρονικά, και διαχωρικά 

τα φαινόμενα με έρευνες τάσης (trend studies), πάνελ (panel studies), κοορτής (cohort 

studies), ανάλυσης επιβίωσης (survival data analysis) χρονολογικές σειρές (time series) 

ακόμα και με μελέτες επιβεβαιωτικής επανάληψης (replication studies). Οι συγκρίσεις 

παρελθόντος και παρόντος και εκείνες μεταξύ διεθνικών (cross-national) και 

διαπολιτισμικών (cross-cultural) δεδομένων, συμβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση 

των κοινωνικών φαινομένων (Hantrais & Mangen, 1996) και επιτρέπεται η άμεση 

διαντίδραση θεωρίας και εμπειρικών δεδομένων (Hakim, 1982). 

3.6.1 Οι τεχνικοί, θεσμικοί και επιστημολογικοί περιορισμοί της δευτερογενούς 

έρευνας 

Η δευτερογενής έρευνα αντιμετωπίζει τεχνικούς περιορισμούς και οι χρήστες 

θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς τι αναλύουν (Kiecolt & Nathan,1985) καθώς και να 

αφιερώνουν χρόνο για να εξοικειωθούν με τα αρχικά δεδομένα και την διαδικασία 

συλλογής τους, έτσι ώστε να αναλυθούν σε δευτερεύον πλαίσιο. 

Η πιθανή ανεπαρκής πρόσβαση σε δεδομένα διεθνικών και διαπολιτισμικών 

ερευνών (Glover, 1996) αποτελούν θεσμικούς δεοντολογικούς και ηθικούς 

περιορισμούς της δευτερογενούς ανάλυσης καθώς τίθεται και το ζήτημα της 

διασφάλισης εμπιστευτικότητας δεδομένων και ανωνυμίας του υπο εξέταση δείγματος 

(Dale et al., 2008). Σύμφωνα με τους επιστημολογικούς περιορισμούς, ο ερευνητικός 

σχεδιασμός της πρωτογενούς έρευνας θα πρέπει να διαφέρει  καθώς και να προσφέρει 

απαντήσεις στους δικούς του ερευνητικούς σκοπούς (Bryman, 2004).Περαιτέρω, θα 

πρέπει να μελετάται η πιθανότητα ασυμβατότητας, για παράδειγμα των 

χρησιμοποιηθέντων μεταβλητών ή κλιμάκων, του δείγματος, των δεικτών και των 

ορισμών της πρωτογενούς έρευνας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εννοιολογικοί και 

λειτουργικοί περιορισμοί της ανάλυσης καθώς και η μη αξιόπιστη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων (Hyman, 1972; Kiecolt & Nathan, 1985). 

Κατά την διεξαγωγή δευτερογενούς έρευνας υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 

πολλαπλών εργαλείων, χωρίς όμως να απαιτείται πάντα η ανάλυση περίπλοκων 

στατιστικών δεδομένων Η σύνθεση αξιόπιστης έρευνας εξαρτάται από την 
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πραγμάτευση ποιοτικών πρωτογενών δεδομένων (Stewart & Κamins, 1993) 

διασφαλισμένα από επιστημονική εμπειρία, κατάλληλης γενίκευσης, 

αντιπροσωπευτικό δείγμα και τέλος λαμβάνοντας υπόψη τις χρονικές αλλαγές, τις 

κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές συνθήκες κατά την συλλογή των δεδομένων 

(Dale et al., 1988). 

Τέλος, βασικός σκοπός του ερευνητή κατά την εξέταση του φαινομένου είναι 

να καταγράψει όλα όσα έχουν ειπωθεί για το υπο εξέταση φαινόμενο και σχετίζονται 

με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, να τα ερμηνεύσει καθώς και να περιγράψει την 

πρόοδο της έρευνας τους. Επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να παρατηρεί τυχόν κενά που 

έχουν δημιουργηθεί στις προυπάρχουσες έρευνες έτσι ώστε να του επιτραπεί η κριτική 

και η διερεύνηση σε εξειδικευμένα και καινοτόμα ευρήματα. 

3.7 Ανασκόπηση των ερευνών και μελετών για το ζήτημα της υπερεκπαίδευσης και η 

περιγραφική τους ανάλυση στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Στο μέρος της ανασκόπησης θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από έρευνες και 

εμπειρικές μελέτες που διεξήχθησαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ με 

σκοπό την διερεύνηση της ύπαρξης υπερμόρφωσης στους εργαζομένους κατά την 

περίοδο της οικονομικής ύφεσης αλλά και την μελέτη των επιπτώσεων στις κοινωνικές 

ομάδες, των αιτιών και των συνιστωσών του φαινομένου όπως και της οξύτητας με την 

οποία συναντάται κατά τόπους. Οι έρευνες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από 

Ευρωπαϊκά Κοινωνικά και Οικονομικά Ερευνητικά Ιδρύματα όπως το Hamburg 

Institute of International Economies με την έρευνα για τις  επιπτώσεις του 

μισθολογικού χάσματος και της υπερεκπαίδευσης (Boll, et al., 2016), o ESRI 

(McGuiness et al., 2015) με την συγκριτική χρονική ανάλυση για το φαινόμενο της 

υπερεκπαίδευσης, o ILO με την στατιστική σύνοψη για την δυσαναλογία προσόντων 

(Ιnternational Labour Organization, 2014) αλλά και την μελέτη με δεδομένα από την 

Labour Force Survey που παρουσιάστηκε στο Workshop: The Role of Human Capital 

and Innovation in Territorial Impact Assessment (Monastiriotis V., 2016). 

3.7.1 Η έρευνα των C. Boll, J. Leppin, A. Rossen και A. Wolf του 2016, του Hamburg 

Institute of International Economies 

Η έρευνα των C. Boll, J. Leppin, A. Rossen και A. Wolf του 2016, του Hamburg 

Institute of International Economies για την υπερεκπαίδευση στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διερευνά την επίπτωση του φαινομένου στους εργαζομένους των 

κρατών-μελών αλλά και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην δημιουργία και την 



Η υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα: κριτική αποτύπωση στατιστικών δεδομένων και θεσμικών αξιολογήσεων 
 

103 
 

ανάπτυξη του, βασισμένο στα δεδομένα του EU-LFS. Τα δεδομένα για το πόνημα αυτό 

συλλέχθηκαν το έτος 2013 και αφορούσαν εργαζομένους, γυναίκες και άνδρες, από 15-

74 ετών. Κύριος σκοπός των μελετητών είναι να αναλύσουν την αλληλεπίδραση του 

φαινομένου σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, ανά κλάδο σπουδών, 

καθώς και να αποκαλύψει διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά τον αντίκτυπο των 

παραγόντων στην κάθετη αναντιστοιχία. Στην παρούσα μελέτη εντοπίζονται οι πιθανοί 

καθοριστικοί παράγοντες της υπερεκπαίδευσης για τις ΕΕ-28 χώρες. Αυτό το σύνολο 

δεδομένων παρέχει πλούσιες πληροφορίες σχετικά με το δημογραφικό φόντο του 

δείγματος, το εργασιακό καθεστώς, τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης. Έτσι αξιολογείται και συγκρίνεται η επίδραση του κάθε παράγοντα, τόσο 

για τις χώρες μεμονωμένα όσο συνδεδεμένες με cross-country εκτιμήσεις. Καινοτομία 

αποτελεί η επέκταση της έρευνας σε πολλές χώρες και το εύρημα της σημαντική 

διακύμανσης των πιθανών καθοριστικών συνιστωσών της υπερεκπαίδευσης σε όλα τα 

επίπεδα δεξιοτήτων. Σημαντικό ρόλο διαφαίνεται να έχουν τα χαρακτηριστικά τα 

οποία σχετίζονται με την εργασία, το νοικοκυριό καθώς και ομοιόμορφα φαίνεται να 

επιδρά η εθνικότητα, τα χρόνια εργασίας, η προσωρινή απασχόληση και η παρουσία 

ανέργων μελών στο νοικοκυριό. 

Οι συγγραφείς δέχονται ότι η υπερεκπαίδευση αναδύεται όταν το επίπεδο 

εκπαίδευσης του εργαζόμενου υπερβαίνει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εργασίας, 

φαινόμενο το οποίο βλάπτει την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και αντανακλά 

την σπατάλη του ανθρώπινου κεφαλαίου, επηρεάζοντας την εργασιακή και 

μισθολογική ικανοποίηση (Daly et al., 2000; Bauer, 2002; Boll & Leppin, 2014) ενώ 

παράλληλα τείνει να μειώνει τα κίνητρα εργασίας (Tsang & Levin, 1985;Sicherman, 

1991; Sloane et al., 1999). 

Η μελέτη συνεισφέρει στην υπάρχουσα εμπειρική βιβλιογραφία καθώς αναλύει 

τις επεξηγηματικές αιτίες εξάπλωσης του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένων τις 

κινητήριες δυνάμεις του ατομικού επιπέδου συνάμα με τα χαρακτηριστικά των 

νοικοκυριών σε μια συνολική σύγκριση χωρών από τις συσχετίσεις του 

μικροοικονομικού επίπεδου εντός της ΕΕ ομαδοποιώντας τα επίπεδα δεξιοτήτων. Το 

γεγονός αυτό συνδράμει στο να αξιολογήσουμε τα επίπεδα υπερκπαίδευσης καθώς και 

να ευνοήσει την χάραξη tailor-made πολιτικών. 

Οι συγγραφείς διαχωρίζουν τους εργαζομένους της υψηλής τάξης, 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αυτούς της δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής, 
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μεσαίας τάξης εκπαίδευσης βάση του ISCED. Οι εργαζόμενοι της πρώτης κατηγορίας 

εντάσσονται στα επίπεδα 5Α και 6 και οι εργαζόμενοι της δεύτερης κατηγορίας στα 

επίπεδα 3, 4, 5Β. Η έρευνα παραθέτει στοιχεία, μετρήσεις και στατιστικές αναλύσεις 

τόσο για το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, το είδος του επαγγέλματος, 

τις ώρες εργασίας όσο και την ανεργία και τα έτη της συνεχόμενης εργασίας «tenure». 

Ηλικιακά έχουν δημιουργηθεί 6 κατηγορίες διαχωρισμού, 15-24, 35-44, 45-54, 55-64, 

65-74. Ωστόσο, η ομάδα αναφοράς της παρούσας έρευνας είναι η 25-34 ηλικιακά έτη. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μισθολογικό χάσμα 

ανάμεσα στα δύο φύλα αλλά και στις διάφορες ηλικίες και εργασίες. 

Η τρέχουσα έρευνα παρουσιάζει αποτελέσματα για τους εργαζομένους με 

προσόντα που χαρακτηρίζονται μέτριας (medium-skilled) και υψηλής (high-skilled) 

κατηγορίας. Το ποσοστό των υπερεκπαιδευμένων Ελλήνων εργαζομένων είναι 29% 

(Εικονα.1), και είναι το τέταρτο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους 

εργαζομένους της δεύτερης κατηγορίας το ίδιο ποσοστό είναι 9% (Εικόνα 2). Ενώ 

τέλος οι γυναίκες εργαζόμενες φαίνεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 

υπερεκπαίδευσης στα αστικά κέντρα από ότι στην επαρχιακή περιφέρεια. 

Εικόνα 1. Μέσος όρος Υπερκπαιδευμένων εργαζόμενων μεσαίας κατηγορίας κατοχής 

προσόντων (medium-skilled 
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Εικόνα 2. Μέσος όρος Υπερκπαίδευμένων εργαζόμενων υψηλής κατηγορίας κατοχής 

προσόντων (high-skilled)

 

Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή, οι μελετητές συμπεραίνουν ότι τα 

τέσσερα νοτιοευρωπαϊκά κράτη που πλήττονται σοβαρότερα από την τρέχουσα κρίση 

(Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία) παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά από το 

μέσο όρο της ΕΕ μέχρι και κατά 19%. Τα ποσοστά της Ελλάδας στην κατηγορία της 

μεσαίας κατηγορίας διαφέρει από τον μέσο όρο κατά 10% παραπάνω, ενώ σύμφωνα 

με τις μετρήσεις για την κατηγορία της υψηλής κατοχής προσόντων παρατηρούμε ότι 

διαφέρει από τον μέσο όρο κατά 17% παρακάτω. Όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς 

πρόκειται για μια προφανή αντανάκλαση της παρούσας κρίσης στις χώρες η οποία 

προκαλεί υψηλό κίνδυνο αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ των μεσαίων ειδικευμένων 

εργαζομένων. Ενδεχομένως, αυτό είναι αποτέλεσμα της γενικής κάμψης της τοπικής 

ζήτησης εργασίας και της ανισορροπίας καθώς οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να 

αποδεχθούν ανεπαρκείς θέσεις για να απαλλαχτούν από την ανεργία. 

Από την άλλη σχετικά με τις μετρήσεις για τους εργαζόμενους που ανήκουν 

στην υψηλή κατηγορία προσόντων με ποσοστό 9% δηλαδή το χαμηλότερο ποσό μαζί 

με την Ιρλανδία επεξηγείται με τον συνδυασμό της μετανάστευσης και της 

διογκωμένης ανεργίας. Άλλωστε η ασυμβατότητα της αγοράς εργασίας στην χώρα μας 

αλλά και η διαρροή ανθρώπινου κεφαλαίου “brain-drain” (Marinakou, et.al., 2016; 

Lianos, 2007) επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι οι καλά εκπαιδευμένοι νέοι απόφοιτοι 

αποχωρούν από τις χώρες κρίσης (Verwiebe et al., 2014). Για παράδειγμα, το 52% των 
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μεταναστών που μετακόμισαν το χρονικό διάστημα πριν το 2011 ήταν εξειδικευμένοι 

και μάλιστα με ισπανική, ιταλική ή ελληνική ιθαγένεια (Boll et al., 2014). Δεδομένου 

αυτού, ο εναπομείναντος πληθυσμός των υψηλών ειδικευμένων είτε είναι καλά 

εναρμονισμένος και συνεπώς δεν έχει κίνητρο μετανάστευσης είτε ζει υπό το καθεστώς 

της ανεργίας και χαρακτηρίζεται από περιορισμένη χωρική ευελιξία και οροθετείται 

στην τοπική αγορά εργασίας (Van Ham et al., 2001). 

Συμπερασματικά η έρευνα παραθέτει πως σε χαμηλό κίνδυνο για υπερμόρφωση 

βρίσκονται οι γυναίκες εργαζόμενες με παιδιά και σε μεγάλο ρίσκο βρίσκονται, οι 

εργαζόμενοι με υψηλό όσο και με μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο και οι νέοι ή 

νεοεισερχόμενοι έως 34 ετών. Οι μεν πρώτοι εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο για 

υπερεκπαίδευση στις αγροτικές επαρχιακές περιοχές και δε οι δεύτεροι στις 

μητροπολιτικές αστικές περιοχές. Όσο αφορά το φύλο δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

αλλά οι υψηλού μορφωτικού επιπέδου εργαζόμενοι άνδρες έχουν 3% παραπάνω 

επίπτωση στην υπερεκπαίδευση από τις αντίστοιχου επιπέδου γυναίκες. Ωστόσο και τα 

δύο φύλα διακινδυνεύουν να περπατήσουν τον δρόμο της υπερμόρφωσης. Οι 

κοινωνικές επιστήμες ως πεδίο εργασίας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από 

το φαινόμενο σε αντίθεση με τα επαγγέλματα τεχνολογίας και θετικών επιστημών 

καθώς και τους εργαζόμενους σε χειρωνακτικές και τεχνικές εργασίες. 

3.7.2 Η ανάλυση των S. McGuiness, A. Bergin και A. Whelan του ESRI. 

Η ανάλυση των S. McGuiness, A. Bergin και A. Whelan του ESRI, (2015), έχει 

σκοπό να διερευνήσει την ύπαρξη δυσαναλογίας των απαιτούμενων προσόντων που 

υφίστανται σε μια εργασία με το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων. Στην 

συγκριτική, εμπειρική, χρονική μελέτη αυτή για την υπερεκπαίδευση στην Ευρώπη, 

εξετάζεται λεπτομερώς η ένταση του φαινομένου τόσο στους νέους εργαζόμενους όσο 

και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, που οι συγγραφείς τους χαρακτηρίζουν ως 

ενήλικους, μέσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κύριοι στόχοι της έρευνας είναι η παροχή περιγραφικής αξιολόγησης των 

τάσεων της υπερεκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες χρονικά καθώς και η αξιολόγηση 

του βαθμού στον οποίο το ποσοστό των υπερεκπαίδευμενων των διαφόρων ηλικιακών 

ομάδων κινείται στο εσωτερικό των χωρών. Παράλληλα, καταγράφεται η μέτρηση του 

βαθμού αλληλεξάρτησης/σύγκλισης στην εξέλιξη των υπερεκπαίδευμενων μεταξύ των 

χωρών, και εντοπίζονται κάποιες από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της 
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υπερεκπαίδευσης που διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία , με τη χρήση τεχνικών 

χρονοσειρών. 

Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, η επεκτεινόμενη βιβλιογραφία για την 

υπερεκπαίδευση (Quintini 2011, McGuinness, 2006) δεν έχει καταφέρει να εξάγει όγκο 

αξιολογήσεων στο συνολικό επίπεδο χώρων. Ωστόσο, ο Pouliakas (2013), μέσω των 

δεδομένων της ΕΕΔ της ΕΕ ανέλυσε το μέσο ποσοστό της υπερεκπαίδευσης (2001 και 

2011), αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα ποσοστά υπερεκπαίδευσης 

στις ευρωπαϊκές χώρες και παρουσιάζουν σχετικά σταθερή χρονοσειρά μεταξύ των 

2001-2009. Όμως οι αυξημένες απαιτήσεις για επίσημα εκπαιδευτικά διαπιστευτήρια 

και η ταυτόχρονη υποτίμηση αυτών «credential society» (Collins, 1979) στην αγορά 

εργασίας, επέφερε αύξηση των υπερεκπαιδευμένων κατά τα έτη 2008 και 2009, 

γεγονός που συνδέει το φαινόμενο με τους επιχειρηματικούς κύκλους. Έτσι το ποσοστό 

αναντιστοιχίας ποικίλει ανάλογα με τις μακρο-οικονομικές συνθήκες, τις διακυμάνσεις 

και τις μεταβολές στην αναζήτηση εργασίας (Mavromaras et al., 2010). 

Όπως υποστηρίζουν οι μελετητές η υπερεκπαίδευση μακροοικονομικά, δεν έχει 

αναλυθεί διεξοδικά καθώς δεν υπάρχουν επαρκής cross-country μελέτες. Η 

υπερεκπαίδευση μπορεί να προκύπτει επειδή η προσφορά των μορφωμένων ξεπερνά 

τα επίπεδα ζήτησης καθώς στις αναπτυγμένες οικονομίες επιδιώκεται η συνεχής 

αύξηση των ατόμων με προσόντα τρίτου επιπέδου. Εναλλακτικά, η ποσότητα του 

μορφωμένου δυναμικού δεν υπερβαίνει την προσφορά, αλλά οι χωρικές ανισορροπίες 

δημιουργούν ένα πιο σύνθετο ζήτημα. Δηλαδή τα άτομα που εκπαιδεύονται σε 

συγκεκριμένους τομείς σε περιοχές με μικρή ζήτηση, να είναι επιρρεπείς στην 

υπερεκπαίδευση. Εμφανή αιτία επίσης είναι οι θεσμικοί παράγοντες που εμποδίζουν 

την εκκαθάριση της αγοράς εργασίας, οι προτιμήσεις, η επαγγελματική κινητικότητα 

και η ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής. 

Τα δεδομένα της τρέχουσας μελέτης προέρχονται από τετραμηνία, ανώνυμα, 

κρατικά στοιχεία της EULFS, κατά την χρονική περίοδο 2000-2012. Οι συγγραφείς 

αναφέρουν πως η υπερκπαίδευση υφίσταται όταν το επίπεδο της εκπαίδευσης βάση 

του ISCED, βρίσκεται τουλάχιστον ένα επίπεδο παραπάνω από το επίπεδο της 

εργασίας βάση του ISCO. Όπως και στην έρευνα των Boll et al., 2016, έτσι και εδώ 

υπάρχει ο διαχωρισμός υψηλής και μεσαίας τάξης εκπαίδευσης, με επίπεδα ISCED 5Α, 

6 και 2,3,4,5Β αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, δημιουργείται κι ένας άλλος διαχωρισμός 

των κρατών-μελών, σε νέες, παλαιές και περιφερειακές χώρες. Η Ελλάδα 
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κατατάσσεται σε αυτές λόγω της γεωγραφικής-γεωπολιτικής θέσης της στην Ευρώπη. 

Οι ηλικιακές ομάδες με τις οποίες πραγματεύεται η έρευνα είναι οι 16-24 και 25-60 

έτη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουν συμπεριληφθεί δεδομένα σχετικά με το 

φύλο και το συμβάν ότι υπάρχουν αποκλειστικά εργαζόμενοι που απασχολούνται σε 

μορφή πλήρους εργασίας. 

Στα αποτελέσματα της έρευνας η Ελλάδα με την Ισπανία, την Πορτογαλία, την 

Ιταλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο, κατατάσσονται στις περιφερειακές χώρες της ΕΕ, 

και κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά υπερεκπαιδευμένων εργαζομένων. Με την 

πάροδο του χρόνου το φαινόμενο αυξάνεται ποσοστιαία στην χώρα μας, όπως και στις 

υπόλοιπες χώρες της ίδιας ομάδας. Όσο αφορά τους νέους εργαζομένους 16-24 ετών, 

το ποσοστό της υπερμόρφωσης είναι διαχρονικά υψηλότερο από αυτό των 

μεγαλύτερων εργαζομένων ηλικίας 25-60 ετών. Ωστόσο η έρευνα υποδεικνύει πως δεν 

προκύπτει κάποια τάση αλλαγής ως προς αυτή την διαφορά κατά την πάροδο των ετών, 

είτε πριν την έναρξη της κρίσης, είτε μετά από αυτήν. 

Εικόνα 3. Διακύμανση της Υπερεκπαίδευσης νέων και ενηλίκων 2003-2012 

 

Παράλληλα, το ποσοστό της υπερμόρφωσης των νέων Ελλήνων είναι 

μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης σε αντίθεση με τις περισσότερες 

συμπεριλαμβανόμενες χώρες. Η διαφορά του μεγέθους της νεανικής και της 

υπερεκπαίδευσης των μεγαλύτερων σε ηλικία αναφέρεται πως συγκροτεί θεμελιώδη 

αιτία της συνολικής αύξησης του φαινομένου που μελετάται. Σε αυτό το σημείο 
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τονίζεται πως η αυξητική τάση της υπερμόρφωσης των νέων εντείνει τον αυξητικό 

καλπασμό της συνολική υπερμόρφωσης, καθώς συνεχόμενες γενιές από νέους 

εργαζομένους αποτυγχάνουν να εργαστούν σε θέσεις της αγοράς εργασίας ανάλογες 

με αυτές των προσόντων τους. 

Εκτιμήσεις του προγράμματος για την διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των 

ενηλίκων PIAAC (η Ελλάδα δεν δίνει στοιχεία) αλλά και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Κοινωνικής Έρευνας που παραθέτονται στη μελέτη αυτή, η Ελλάδα κατέχει τον 

τέταρτο μεγαλύτερο μέσο όρο σε υπερευκαιδευμένους εργαζομένους, ακολουθώντας 

την Ισπανία την Ιρλανδία και την Κύπρο. Αυτές οι εκτιμήσεις έγιναν την περίοδο πριν 

την οικονομική κρίση, 2001-2008, αλλά και τις χρονιές 2009 και 2010, εν μέσω κρίσης. 

Πίνακας 4. Σύγκριση εκτιμήσεων μέσου όρου της Υπερεκπαίδευσης ESRI (2001-2011)-

PIAAC(2014) 

Σύγκριση των εκτιμήσεων βάσει ESRI και PIAAC 

Χώρα Εκτιμήσεις ERSI (2001-2011) Εκτιμήσεις PIAAC (2014) 

Αυστρία 0,19 0,23 

Βέλγιο 0.26 0,24 

Βουλγαρία 0,11  

Κύπρος 0,31 0,31 

Τσέχικη Δημοκρατία 0,08 0,12 

Γερμανία 0,18 0,22 

Δανία 0,18 0,31 

Εσθονία 0,24 0,26 

Ισπανία 0,3 0,34 

Φιλανδία 0,14 0,17 

Γαλλία 0,17 0,17 

Ελλάδα 0,28  

Ουγγαρία 0,13  

Ιρλανδία 0,33 0,33 

Ιταλία 0,24 0,24 

Λιθουανία 0,25  

Λουξεμβούργο 0,17  

Λετονία 0,19  

Ολλανδία 0,22 0,22 

Πολωνία 0,11 0,11 
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Πορτογαλία 0,18  

Ρουμανία 0,1  

Σουηδία 0,14 0,19 

Σλοβενία 0,09  

Σλοβακία 0,08 0,1 

Ηνωμένο Βασίλειο 0,21 0,2 

ESRI, 2016 

Αν λάβουμε υπόψη μας πως η έναρξη της οικονομικής κρίσης 

πραγματοποιήθηκε το έτος 2009, μπορούμε να συγκρίνουμε την υπερεκπαίδευση των 

νέων εργαζομένων με αυτή των ενηλίκων. Το ποσοστό της συνολικής 

υπερεκπαίδευσης σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση 

κυμαίνεται πριν το 2009 από 25 έως 30 τοις εκατό και μετά το 2009 παραμένει σταθερό, 

στο 27 τοις εκατό. Αν μελετηθεί η κάθε ηλικιακή ομάδα ξεχωριστά τότε διακρίνουμε 

πως η νεανική ποσόστοση είναι καθόλη την διάρκεια των ετών μεγαλύτερη από το 

ποσοστό των ενηλίκων εργαζομένων. Στο έτος 2011 τα ποσοστά φαίνονται να 

εξισώνονται, όμως στα επόμενα τετράμηνα ακολουθούν διαφορετική πορεία, με το μεν 

ποσοστό των νέων να φτάνει το 34% και το αντίστοιχο των μεγαλύτερων στο 24%, το 

τρίτο τετράμηνο του 2012. 

Εικόνα 4. Ρυθμός Υπερεκπαίδευσης στην Ελλάδα για εργαζόμενους με πλήρες ωράριο 
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Στην διερεύνηση της στασιμότητας του φαινομένου στην οποία προχωρεί η 

έρευνα, εξάγεται το συμπέρασμα πως υπάρχει απουσία στασιμότητας στην Ελλάδα, 

και στις δυο ηλικιακές ομάδες και συνεπώς συνολικά. Επιπροσθέτως δεν βρέθηκε τάση 

αλλαγής ως προς την στασιμότητα, γεγονός που μαρτυρεί την μεγεθυντική τάση. 

Τέλος, στην ανάλυση της διακύμανσης της υπερμόρφωσης, που έχει διεξαχθεί όχι 

μεμονωμένα για την Ελλάδα, αλλά για τις τρεις ομάδες των χωρών συνολικά, στις 

περιφερειακές χώρες, φανερώνεται η επαύξηση των διαστάσεων του ζητήματος της 

υπερεκπαίδευσης και συγκεκριμένα η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται κατά την 

περίοδο των ετών 2011-2012. 

Εικόνα 5. Ολική διακύμανση της Υπερεκπαίδευσης στις Περιφερειακές χώρες 2003-

2012 

 

Συμπερασματικά, οι McGuiness et al., 2015, αναφέρουν πως η υπερεκπαίδευση 

γιγαντώνεται στην πάροδο του χρόνου, και ειδικότερα με την αύξηση των αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Οι εναλλακτικές 

μορφές απασχόλησης συνεισφέρουν στην διάταση του φαινομένου όπως και στην 

επεκτασιμότητα της ανεργίας. Ωστόσο, οι μετανάστες σε μια χώρα δύναται να 

περιορίσουν το φαινόμενο, με την αύξηση του μεριδίου τους στην εργασιακή αγορά, 

λόγω περιορισμένης εξειδίκευσης και λιγοστών εκπαιδευτικών ετών. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι θα αναζητήσουν εναλλακτική εργασία, 
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πλησιέστερων μορφωτικών προδιαγραφών, η υπερμόρφωση θα αμβλυνθεί. Οι νέοι 

εργαζόμενοι όμως, όσο δεν βρίσκουν εργασία παράλληλων προσόντων, διατηρούν την 

υπερεκπαίδευση διαχρονικά τόσο σε εκείνους όσο και στο σύνολο των υποκειμένων, 

καθώς θα αποτελέσουν την μελλοντική γενιά μεγαλύτερων εργαζομένων. 

3.7.3 Η Στατιστική σύνοψη του Διεθνή Οργανισμού για την Απασχόληση (ILO) 

Στην στατιστική σύνοψη που παρουσίασε ο Διεθνής Οργανισμός (ILO) το 

2014, αναλύεται η επίπτωση των εννοιών-φαινομένων της υπερεκπαίδευση και της 

υποεκπαίδευσης καθώς και την συνολική δυσαναλογία των προσόντων των 

εργαζομένων όσο αφορά τις θέσεις εργασίας τους. Όπως και στις λοιπές εξεταζόμενες 

έρευνες, οι έννοιες υπερεκπαίδευση και υποεκπαίδευση, θεωρούνται ως η κατοχή 

περισσοτέρων ή λιγότερων αντίστοιχα πιστοποιημένων γνώσεων και προσόντων από 

αυτά που απαιτεί η εκάστοτε εργασία. Σε αυτή την έρευνα όμως διατυπώνεται πως η 

αντικειμενική μέτρηση των εννοιών αυτών είναι δύσκολα προσεγγίσιμη και μη 

καθολική. Στον Πίνακα 5. οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει τις πιο συχνές μορφές 

αναντιστοιχίας και διατυπώνουν ότι η κύρια μορφή αναντιστοιχίας είναι το φαινόμενο 

της υπερεκπαίδευσης και το αντίθετο η υποεκπαίδευση. 

Πίνακας 5. Μορφές αντιστοιχίας δεξιοτήτων 

Μορφές Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων 

      

Ανεπάρκεια 

Δεξιοτήτων 
Skill Shortage 

Η ζήτηση για έναν συγκεκριμένο τύπο δεξιοτήτων 

υπερβαίνει την προσφορά των υποκειμένων με αυτή 

την δεξιότητα 

Πλεόνασμα Δεξιοτήτων Skill Surplus 

Η προσφορά για έναν συγκεκριμένο τύπο δεξιοτήτων 

υπερβαίνει την ζήτηση των υποκειμένων με αυτή την 

δεξιότητα 

Κενό Δεξιοτήτων Skill Gap 
Ο τύπος ή το επίπεδο των δεξιοτήτων διαφέρει από 

αυτό που απαιτείται για την τρέχουσα εργασία. 

Κάθετη Αναντιστοιχία Vertical mismatch 

Το επίπεδο της εκπαίδευσης ή των προσόντων είναι 

είτε υψηλότερο είτε χαμηλότερο από αυτό που 

απαιτείται. 

Οριζόντια 

Αναντιστοιχία 

Horizontal 

mismatch 

Ο τύπος/το πεδίο της εκπαίδευσης ή των προσόντων 

είναι ακατάλληλο για την εργασία. 
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Υπερεκπαίδευση Overeducation 

Οι εργαζόμενοι διαθέτουν περισσότερα χρόνια 

εκπαίδευσης από αυτό που απαιτείται για την εργασία 

του. 

Υποεκπαίδευση Undereducation 

Οι εργαζόμενοι διαθέτουν λιγότερα χρόνια 

εκπαίδευσης από αυτό που απαιτείται για την εργασία 

του. 

Υπερεξοπλισμός Overqualification 
Οι εργαζόμενοι διαθέτουν περισσότερα προσόντα από 

αυτά που απαιτούνται για την εργασία. 

Υποεξοπλισμός Underqualification 
Οι εργαζόμενοι διαθέτουν λιγότερα προσόντα από 

αυτά που απαιτούνται για την εργασία. 

Απαρχαίωση 

Δεξιοτήτων 

Skills 

Obsolescence 

Οι δεξιότητες που είχαν χρησιμοποιηθεί προγενέστερα 

σε μία εργασία δεν απαιτούνται πλέον ή οι δεξιότητες 

έχουν παρακμάσει.   

Η τρέχουσα σύνοψη αποτελεί μία προσπάθεια του ILO να συμβάλει στη στατιστική 

κατανόηση και στην ποσοτικοποίηση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Η έρευνα 

απαρτίζεται από μια επισκόπηση των εκδοχών μέτρησης των αναντιστοιχιών, ενώ 

χρησιμοποιεί δύο προσεγγίσεις αντλώντας στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική 

Έρευνα (ESS), η μελέτη θεωρείται σημαντική για την παραγωγή χρήσιμων δεικτών και 

την αποτύπωση της εξελικτικής πορείας του φαινομένου. 

Μετά την οικονομική κρίση το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης δημιούργησε 

μεγάλο προβληματισμό στις προηγμένες οικονομίες. Η αυξανόμενη ανεργία και η 

συρρίκνωση της εργασίας έθεσε ντε φάκτο την ανάγκη για διαθρωτικές τάσεις 

πολιτικής καθώς και ανάκαμψης της οικονομίας (ECB, 2012). Έτσι, οι φορείς 

απασχόλησης θα πρέπει να λάβουν μέτρα και να διασφαλίζουν ότι οι επαγγελματικές 

απαιτήσεις συνδυάζονται με επαρκή εκπαίδευση. Αν το παραπάνω καρποφορεί τότε 

δίνεται η ευκαιρία στην ομαλή οικονομική ανάπτυξη και τον υγιή ανταγωνισμό 

(Εικόνα 6). Σε περίπτωση όμως που οι εργαζόμενοι δεν χρησιμοποιούν επαρκώς τα 

προσόντα τους τότε οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν κατάλληλα το παραγωγικό τους 

δυναμικό, υπάρχει αναποτελεσματικότητα της σχέσης της αγοράς εργασίας με τις 

εκπαιδευτικές δομές, δημιουργείται κόστος ως προς τους αλληλοεπιδρώντες και 

ανισορροπίες που εκδηλώνονται στο κοινωνικό πλαίσιο. 
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Εικόνα 6.Οικονομικό Πλαίσιο και Αναντιστοιχία Δεξιοτήτων

   ILO, 2013 

Στην προκείμενη ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι μέτρησης: 

i) Η κανονιστική (normative) μέθοδος μέτρησης η οποία βασίστηκε στο ISCO-88, 

χωρίζοντας σε βασικά γκρούπ τα εκάστοτε επαγγέλματα και παραλληλίζοντας τα με 

τα γκρουπ του ISCED-97. Συγκεκριμένα, γίνεται διαίρεση των κυριότερων 

επαγγελματικών ομάδων (πρώτο τετραψήφιο επίπεδο του ISCO) σε τρεις ομάδες οι 

οποίες συμβολίζουν συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης όπως έχει καθιερώσει το 

International Standard Classification of Education (ISCED-97). Οι 3 ομάδες κατέχουν 

εκπαίδευση επιπέδου 5 και 6, οι επόμενες ομάδες από 4 έως 8 και σηματοδοτούν 

επίπεδο εκπαίδευσης 3 και 4  και τέλος οι τελευταίες 9 χαρακτηρίζονται από επίπεδα 1 

και 2 (ILO, 1990,2012). Οι εργαζόμενοι που συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες ομάδες 

και επίπεδο εκπαίδευσης είναι σε κατάσταση ισότιμης εκπαίδευσης, ενώ εκείνοι που 

κατέχουν ανώτερο επίπεδο σπουδών χαρακτηρίζονται ως υπερεκπαιδευμένοι. 

ii) Το στατιστικό μοντέλο (mean-based) το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα έτη 

πλήρης φοίτησης των εργαζομένων και τον επαγγελματικό τους κώδικα. Ο κάθε 

διψήφιος της ομάδας ISCO κάθε χώρας και έτους, συμβολίζει τα έτη φοίτησης 

υπολογισμένης και της τυπικής απόκλισης. Εν συνεχεία οι εργαζόμενοι που 

ερωτήθηκαν για τα χρόνια φοίτησής τους ομαδοποιούνται σύμφωνα με την τυπική 

απόκλιση και την μέση τιμή η οποία αντανακλά τις εργασιακές απαιτήσεις. 
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Ουσιαστικά, η μεθοδολογία αυτού του παραλληλισμού βασίστηκε στην 

συσχέτιση των ετών εκπαίδευσης ενός εργαζομένου και στο είδος της εργασίας που 

βρίσκεται σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Κοινωνική Έρευνα (ESS) της Norwegian Social Sciences Data Services. Πρόκειται για 

μια διετής έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πάνω από τριάντα χώρες της Ευρώπης σε 

6 χρονικά γύρους, με κάθε γύρο να μην συμπεριλαμβάνει όμως στοιχεία και 

αποτελέσματα για κάθε χώρα. Περαιτέρω, είναι ηλικιακά ομαδοποιημένη σε δύο 

γκρούπ, πρώτον με εργαζόμενους από 15 έως 29 και δεύτερον με εργαζόμενους από 

30 ετών και άνω. Στατιστικά δεδομένα επίσης προσφέρονται και όσο αφορά το φύλο. 

Η υπερεκπαίδευση και η υποεκπαίδευση στην Ελλάδα οι οποίες καταγράφονται 

σε ποσοστό επι του συνολικού εργατικού δυναμικού του δείγματος που λήφθηκε από 

τους ερευνητές, είναι ποσοτικοποιημένες για τα έτη 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 

2012. Συνολικά η υπερεκπαίδευση κατέχει ποσοστό 32%, με τα αντίστοιχα ποσοστά 

των δυο φύλων να είναι 26,8 και 15 (άνδρες-γυναίκες). Η υπερεκπαίδευση έχει 

μετρηθεί μόνο στα δυο φύλα και όχι συνολικά, ωστόσο στους άνδρες συναντάται σε 

ποσοστό 21,8 και στις γυναίκες εργαζόμενες στο 25,6. Οι νέοι εργαζόμενοι κάτω των 

31ετών κατέχουν ποσοστό της τάξεως του 2%, με τους ερευνητές όμως να εκφράζουν 

την αμφισβήτηση τους καθώς υπάρχει ανεπάρκεια της μέτρησης αυτής. 

Διαχωρίζοντας τις δυο χρονικά μετρήσεις που είναι διαθέσιμες για την χώρα 

μας, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αυτές του 2008 και 2010, καθώς το 

2012 δεν υπάρχει μέτρηση, μπορεί να αναδειχθεί η διαφορά της επίπτωσης των δυο 

αντικρουόμενων φαινομένων ανάμεσα στα δυο φύλα αλλά και να αποτυπωθεί μια 

γενική εικόνα από τα ποσοστά του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Τόσο στις 

μετρήσεις με βάση το ISCO, όσο και στις μετρήσεις με μέσο όρο ετών εκπαίδευσης, 

στην υπερεκπαίδευση διακρίνουμε τα γυναικεία ποσοστά να είναι αυξημένα έναντι των 

ανδρών για το έτος 2008. Αυτό συμβαίνει τόσο στο πρώτο ηλικιακό γκρουπ των 15-29 

όσο και στο δεύτερο των 30 και άνω. Για το έτος 2010 η εικόνα είναι διττή. Στις 

μετρήσεις με ISCO τα ποσοστά κυμαίνονται στα ίδια πλαίσια, με τους άνδρες να είναι 

κατά 10 με 14% περίπου υπερεκπαιδευμένοι και οι γυναίκες κατά 17%. Στις μετρήσεις 

όμως με την χρήση του μέσου όρου, όπως αναφέρθηκε το 2008 τα ποσοστά ήταν 

ανάλογα, το 2010 οι άνδρες φαίνονται να έχουν μεγαλύτερα ποσοστό υπερμόρφωσης 

σε σχέση με τις γυναίκες κατά 2 τοις εκατό. Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι 

στο νεότερο ηλικιακά γκρουπ, τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα συγκριτικά με το έτερο, 
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στις ανάλογες μετρήσεις. Συνάμα το ποσοστό του μεικτού εργασιακού πληθυσμού που 

υπερμορφώθηκε το 2008 σε σχέση με το 2010 δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά σε 

καμία από τις δύο μετρήσεις, καθώς και  ούτε ως προς την ηλικία. 

Πίνακας 6. Συχνότητα της Υπερεκπαίδευσης (ISCO-based,%- Mean-based,%) 

Η υποεκπαίδευση στην εργασιακή δομή της Ελλάδας δεν ακολουθεί το ίδιο 

μοτίβο με την υπερεκπαίδευση. Τα ποσοστά της υποεκπαίδευσης είναι σαφώς 

μεγαλύτερα, αλλά όσο αφορά την γηραιότερη ηλικιακή ομάδα των 30 ετών και άνω. 

Το 2008 το σύνολο του εργαζόμενου πληθυσμού που μετρήθηκε, το προς 

μελέτη φαινόμενο συναντάται στο 34,6% του εργαζόμενου πληθυσμού στην μέτρηση 

Συχνότητα της υπερεκπαίδευσης ανά φύλο στην Ελλάδα  (ISCO-based,%) 

  2008 2010 

Άντρες 8,9 9,4 

Γυναίκες 14,1 16,9 

Μεικτό 11,2 13 

Συχνότητα της υπερεκπαίδευσης κατά φύλο για νεαρής ηλικίας υποκείμενα στην Ελλάδα  

(ISCO-based,%) 

  2008 2010 

Άντρες  12,7 13,9 

Γυναίκες  20,9 17,1 

Μεικτό 16,2 15,3 

Συχνότητα της υπερεκπαίδευσης ανά φύλο στην Ελλάδα  (mean-based, %) 

  2008 2010 

Άντρες 13,7 14,1 

Γυναίκες 13,2 11,7 

Μεικτό 13,5 13 

Συχνότητα της υπερεκπαίδευσης ανά φύλο για νεαρής ηλικίας υποκείμενα στην Ελλάδα 

(mean-based,%) 

  2008 2010 

Άντρες 12,9 17,6 

Γυναίκες 22,9 15,3 

Μεικτό 17,3 16,6 

Πηγή: Υπολογισμοί της ΔΟΕ με βάση την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (Norwegian 

Social Science Data Services, 2008; 2010).  
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με βάση το ISCO και σε 12,8% στην μέτρηση με βάση τον μέσο όρο των ετών 

εκπαίδευσης. Στην ηλικιακή ομάδα των νεότερων τα ποσοστά ήταν 24,4% βάση ISCO 

και 5% βάση ετών εκπαίδευσης. Οι άνδρες υπομορφωμένοι εργαζόμενοι έχουν σαφώς 

μεγαλύτερο ποσοστό από τις αντίστοιχες γυναίκες στην μέτρηση κατά ISCO, σε 

αντίθεση με την έτερη μέτρηση όπου τα ποσοστά κυμαίνονται σε ίδια επίπεδα. 

Πίνακας 7. Συχνότητα της Υποκπαίδευσης (ISCO-based,%- Mean-based,%) 

Συχνότητα της υποεκπαίδευσης ανά φύλο στην Ελλάδα  (ISCO-based,%) 

  2008 2010 

Άντρες 38,4 31.0 

Γυναίκες 30,1 26 

Μεικτό 34,6 28,7 

   

Συχνότητα της υποεκπαίδευσης κατά φύλο για νεαρής ηλικίας υποκείμενα στην 

Ελλάδα  (ISCO-based,%) 

  2008 2010 

Άντρες  34,3 25,4 

Γυναίκες  11,5 8,9 

Μεικτό 24,4 18,1 

  

Συχνότητα της υποεκπαίδευσης ανά φύλο στην Ελλάδα  (mean-based, %) 

  2008 2010 

Άντρες 11,8 12 

Γυναίκες 14,2 11,3 

Μεικτό 12,8 11,7 

   

Συχνότητα της υπόεκπαίδευσης ανά φύλο για νεαρής ηλικίας υποκείμενα στην 

Ελλάδα  (mean-based,%) 

  2008 2010 

Άντρες 8 9,3 

Γυναίκες 1 4,5 

Μεικτό 5 7,1 

Πηγή: Υπολογισμοί της ΔΟΕ με βάση την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 

(Norwegian Social Science Data Services, 2008; 2010).  
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Το 2010 τώρα, οι άνδρες υπομορφωμένοι συνεχίζουν να έχουν μεγαλύτερα 

ποσοστά από τις γυναίκες και στις δυο μετρήσεις και στις δυο ηλικιακές ομάδες. Το 

ποσοστό της υποεκπαίδευσης στο σύνολο των εργαζομένων είναι μειωμένο σε σχέση 

με αυτό του 2008, αφού από το 34,6% μεταφέρθηκε στο 28,7, στο μεγαλύτερο σε 

ηλικία γκρούπ και από 24,4 σε 18,1% στο νεότερο, στην μέτρηση με ISCO. Στην 

μέτρηση με μέσο όρο χρονικού εκπαιδευτικού υποβάθρου τα ποσοστά συγκριτικά δεν 

έχουν διαφορές. 

Οι μελετητές καταλήγουν ότι η υπερεκπαίδευση συνάδει με την ανεπαρκή 

πληροφόρηση, καθώς και τα αναποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης. Τονίζουν 

την ανάγκη για δημιουργία ποιοτικών υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας καθώς και 

ευκαιρίες κατάρτισης. Περαιτέρω τίθεται το ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου και της 

ενίσχυσης των δεσμών των συστημάτων εκπαίδευσης και εργασιακού περιβάλλοντος 

και η ενημέρωση για την αγορά εργασίας και την αναζήτηση δεξιοτήτων να είναι αέναη 

και όχι απλά να λαμβάνονται αποσπασματικά πληροφορίες (Cedefop, 2010). 

Σε αυτή την εργασία εντοπίζονται γενικές τάσεις της υπερεκπαίδευσης στις 

ευρωπαϊκές χώρες και κατά μέσο όρο, το επίπεδο της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων να 

είναι σημαντικό στην Ευρώπη, τόσο σύμφωνα με το κανονιστικό όσο και με το 

στατιστικό μέτρο και μάλιστα με μεγάλες διακυμάνσεις ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. 

Σύμφωνα με την κανονιστική πράξη, η συχνότητα εμφάνισης της υπερεκπαίδευσης 

είναι σταθερά υψηλότερα για τις γυναίκες και τη νεολαία. Συμπεραίνοντας, η 

στατιστική σύνοψη του ILO παραθέτει πως οι νέοι εργαζόμενοι είναι λιγότερο 

επηρεασμένοι από την υποεκπαίδευση καθώς έχουν μεγάλη επίπτωση στην 

υπερεκπαίδευση. Γεγονότα που συνιστούν αυτή τη μεγάλη επίπτωση στην 

υπερεκπαίδευση των νέων αλλά και των γυναικών είναι το μεγάλο μερίδιο που 

κατέχουν στην μερική απασχόληση. Οι άνδρες από την άλλη, ναι μεν έχουν μεγάλα 

ποσοστά υπερεκπαίδευσης αλλά έχουν και μεγάλα ποσοστά υποεκπαίδευσης, γεγονός 

που ισορροπεί την συνολική εικόνα και τους κατατάσσει στους λιγότερο 

επηρεασμένους από το φαινόμενο της υπερμόρφωσης. Καθίσταται πλέον σαφές πως 

από τρόπο σε τρόπο μέτρησης για τα φαινόμενα αυτά, τα αποτελέσματα αλλάζουν και 

διαφέρουν, ανάλογα και την χρησιμοποιούμενη μέθοδο και προσέγγιση. Η εργασιακή 

πόλωση, καθώς και οι οικονομίες οι οποίες είναι βασισμένες στην παροχή υπηρεσιών 

έχουν την τάση να αναπτύσσουν και να διερευνούν την υπερμόρφωση σε όλα τα 

επίπεδα. Οι ερευνητές καθιστούν χρήσιμο για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων την 
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ανάλυση και την απάντηση του ερωτήματος για το ποια εργασιακά γκρούπ προσβάλλει 

περισσότερο η υπεραπασχόληση καθώς και το είδος ή τα χαρακτηριστικά της αγοράς 

εργασίας με σκοπό την πλήρη κατανόηση και παρακολούθηση του φαινομένου. 

3.7.4 Η μελέτη του Monastiriotis, V. Για την Υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα και την 

χωρική διακύμανσή της. 

O συγγραφέας της μελέτης αναφέρεται στις υφιστάμενες ανισότητες σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο οι οποίες εμμένουν και τονίζει ότι οι στρατηγικές που 

εφαρμόστηκαν δεν καταλάγιασαν το φαινόμενο ακόμα και όταν οι προσπάθειες 

εντάθηκαν σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις ως προς την αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού μέσω των εκπαιδευτικών δομών. Τα μέτρα από την οπτική της προσφοράς 

με σκοπό την αύξηση της κινητικότητας των υποκειμένων και την αποτελεσματικότητα 

των δεξιοτήτων χρήζουν έντονης παρακολούθησης καθώς η υπερεκπαίδευση και η 

αναντιστοιχία ικανοτήτων στέκονται εμπόδιο στην παραγωγικότητα και την 

διάρθρωση της αγοράς εργασίας. Το συγκεκριμένο ζήτημα επεκτείνεται τόσο σε 

ολόκληρη την οικονομική κοινωνία όσο και σε ατομικό επίπεδο (Manacorda & 

Petrongolo, 1999; Blazquez & Marcel, 2008; Nickson et al., 2012; Cappelli, 2015). 

Η αργή ανταπόκριση στο συνεχές μεταβαλλόμενο πλαίσιο των ζητούμενων 

δεξιοτήτων και της τεχνολογικής έξαρσης (Gregg & Manning, 1997; Haskel & Martin, 

2001; Cappelli, 2015) αποτελεί μέγιστο αίτιο από την οπτική της προσφοράς για τα 

τρέχοντα οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και πρόβλημα της 

ζήτησης καθώς είναι εμφανής ο αντίκτυπος της διαθεσιμότητα των ειδικευμένων 

θέσεων εργασίας για το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Το γενικότερο συμπέρασμα 

είναι ότι οι ίδιες οι δεξιότητες δεν αξιώνουν τα υποκείμενα ως προς τον δρόμο της 

οικονομικής επιτυχίας, ούτε φυσικά στέκονται εμπόδιο, σε μίκρο-επίπεδο (ατομικό) 

μεσο-επίπεδο(επιχειρήσεις) και μάκρο-επίπεδο (σύνολο οικονομίας). 

Το παρόν έγγραφο εξετάζει το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης καθώς και την 

χωρική διακύμανση της, στην ελληνική περιφέρεια με διττό τρόπο. Από την οπτική της 

ζήτησης όπου αξιολογείται ο βαθμός των οικονομικών επιδόσεων στις περιφερειακές 

κοινότητες (ο οποίος συνδέεται με την έλλειψη δεξιοτήτων) και από την οπτική της 

προσφοράς δηλαδή τα προβλήματα που προέρχονται από την υπό-προσφορά 

δεξιοτήτων. Ο μελετητής επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο 

μέτρησης της υπερεκαίδευσης που να συνδέεται με το ζήτημα της χωρικής διαφοράς. 
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H συχνότητα εμφάνισης της υπερεκπαίδευσης βρέθηκε να συνδέεται 

συστηματικά με τρεις βασικές παραμέτρους: την αστική συσσώρευση (μητροπολιτικές 

περιοχές), το ζήτημα της μειωμένης ζήτησης/ανεργία, και τις εισοδηματικές αποδοχές 

στην περιφέρεια. Αυτό υποδηλώνει ότι η κατανομή των περίσσιων ή των ελλείψεων 

δεξιοτήτων στον γεωγραφικό τόπο είναι αλληλένδετες με τις εναλλαγές των συνθηκών 

ζήτησης αλλά και με το συνδεόμενο οικονομικό πλαίσιο. Τελικώς, σύμφωνα με τα 

δεδομένα της Ελλάδας το φαινόμενο επηρεάζεται κυρίως από την ποιοτική παροχή 

θέσεων εργασίας και λιγότερο από την προσφορά δεξιοτήτων. 

Η μελέτη του Monastiriotis, V. 2016, διερευνά το ζήτημα της αναβάθμισης ή 

της υποβάθμισης του εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζομένων σε διάφορες χώρες της 

Ευρώπης αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας-ερευνητής χρησιμοποιεί την 

μέθοδο του αντικειμενικού μέσου όρου εκτιμώντας ένα υπόδειγμα που εξειδικεύεται 

στους άνω του μετρίου εκπαιδευτικού επιπέδου εργαζομένους. Το δείγμα λήφθηκε από 

τα δεδομένα του ILO, και συγκεκριμένα από την έρευνα που πραγματοποιείται στην 

Ελλάδα στα πλαίσια της LFS (Labour Force Survey) το έγγραφο παράσχει για πρώτη 

φορά για την οικονομία της Ελλάδας μια λεπτομερή εικόνα της έκτασης και της 

γεωγραφικής κατανομής των υπερεκπαίδευμένων στη χώρα και στοχεύει να παράγει 

στοιχεία σχετικά με την πιθανή σχέση της υπερεκπαίδευσης και των βασικών 

περιφερειακών χαρακτηριστικών στο πέρασμα του χρόνου συγκριτικά με τα 

εισοδήματα και την τοπική ζήτηση. Με δεδομένη τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών 

τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, τονίζεται η διάσταση 

σχετικά με το πώς η ύφεση μπορεί να επηρέασε τη χρήση και τη ζήτηση του 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα η οποία κατέχει αδύναμους 

περιφερειακούς μηχανισμούς εξισορρόπησης (Monastiriotis & Martelli, 2014). 

Με στραμμένο το ενδιαφέρον στη γεωγραφική εικόνα της κατανομής του 

φαινομένου και την σύνδεσή του με τα βασικά περιφερειακά χαρακτηριστικά (το 

περιφερειακό εισόδημα και την ανεργία) τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετίζονται 

με τους τομείς των επαγγελμάτων και τον χώρο της περιφέρειας. Ο διαχωρισμό έγινε 

σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε 15 ξεχωριστές περιοχές. Σημειώνονται 

13NUTS-2 δηλαδή 13 περιφέρειες και 2 ξεχωριστές για τις κύριες μητροπολιτικές 

περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα, καθορίζεται το ποσό των υπερμορφωμένων εργαζόμενων, ως 

του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων σε κάθε περιοχή, δημιουργώντας έτσι ένα 
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ποσοστό μέτρου της υπερεκπαίδευσης για καθένα από τα έτη του δείγματος μας.  Κατά 

αυτή την μέθοδο παράγεται ένα συνολικό (περιοχή / καθορισμένα έτη) μέτρο της 

υπερεκπαίδευσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς παράγοντες για τους εργαζόμενους 

σε διάφορους τομείς και επαγγέλματα, αλλά ίδιους σε όλες τις περιφέρειες. 

Η χωρική γεωγραφική διάσταση που προσφέρει η έρευνα αυτή απεικονίζει τις 

διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες της Ελλάδας και επιπλέον απαριθμεί τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά του αστικού-μητροπολιτικού χαρακτήρα και της περιφέρειας. Σχετικά 

με τον ηλικιακό διαχωρισμό αυτός διαιρείται σε τρεις ομάδες με τους εργαζόμενους 

από 25-34 (απαρτίζουν την ομάδα των νέων εργαζομένων), τους νεοπροσληφθέντες 

και εκείνους που έχουν πάνω από πέντε χρόνια συνεχόμενης εργασίας σε έναν φορέα 

ή οργανισμό. Ο χαρακτηρισμός υπερεκπαιδευμένος βάση της τρέχουσας έρευνας, 

δηλώνει εκείνον τον εργαζόμενο ο οποίος κατέχει έναν και πλέον χρόνο εκπαίδευσης 

παραπάνω από τον μέσο όρο του συνόλου των εργαζομένων.  

Η γεωγραφική ανάλυση της υπερεκπαίδευσης του δείγματος διενεργήθηκε σε 

δυο χρονικά στάδια. Το 2011 βρέθηκε πολύ μεγάλος βαθμός υπερεκπαίδευσης στα 

αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και μεσαίου επιπέδου στην Ήπειρο, 

τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι λοιπές 

περιοχές εμφάνισαν μικρή παρουσία του φαινομένου. Το 2013, η εικόνα αλλάζει, εκτός 

από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) το βόρειο Αιγαίο εμφανίζεται 

με πολύ μεγάλο βαθμό υπερεκπαίδευσης επίσης. Παράλληλα οι λοιπές περιοχές 

φαίνεται να έχουν αυξήσει το ποσοστό των υπερεκπαιδευμένων εργαζομένων τους 

τουλάχιστον κατά ένα επίπεδο.  
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Εικόνα 7. Η γεωγραφία της Υπερεκπαίδευσης

 

Στα χρόνια εκπαίδευσης, οι μετρήσεις που έγιναν το 2011 και το 2013 δείχνουν 

επέκταση του μέσου όρου των συνολικών ετών εκπαίδευσης των εργαζομένων ενώ και 

οι τρεις ηλικιακές ομάδες παρουσιάζουν αύξηση των ετών 3 τοις εκατό το 2013. Τα 

ποσοστά για την υπερεκπαίδευση δείχνουν και αυτά να διαφέρουν από το ένα έτος στο 

άλλο και στα τρία γκρουπ. Στους νέους 25 με 34 η αύξηση του ποσοστού το 2013 σε 

σύγκριση με το 2011 ήταν 14,8%, στους νεοπροσληφθέντες 12,8% και στην ομάδα με 

τα πέντε και άνω συναπτά έτη στην ίδια εργασία 7%. 

Πίνακας 8. Ποσοστά Υπερεκπαίδευσης για τα 3groups ανά εξεταζόμενο έτος. 

 2011 2013  2013 (κατώτατο 

όριο 2011) 

Εκπαίδευση (χρόνια) 

(%αλλαγή από το 2011)  

13,6 13,9 (+2,6%) 

 Υπερεκπαίδευση (%) 

(%αλλαγή από το 2011)  

0,513 0,452 (-11,9%) 0,589 (+14,8%) 

Εκπαίδευση (χρόνια) 

(%αλλαγή από το 2011)  

12,8 13,2 (+3,2%) 

 Υπερεκπαίδευση (%) 

(%αλλαγή από το 2011)  

0,512 0,478 (-6,6%) 0,578 (+12,8%) 
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Εκπαίδευση (χρόνια) 

(%αλλαγή από το 2011)  

13 13,4 (+3,0%) 

 Υπερεκπαίδευση (%) 

(%αλλαγή από το 2011)  

0,541 0,559 (+3,4%) 0,579 (+7,0%) 

Monastiriotis, 2016 

Στην οικονομετρική ανάλυση που πραγματοποιεί ο ερευνητής πραγματεύεται 

ποικιλία χαρακτηριστικών των εργαζομένων όπως το εισόδημα, την καταγωγή, τον 

τόπο διαμονής, τον χρόνο, το είδος της εργασίας καθώς και το κοινωνικό στάτους. Τα 

αποτελέσματα φανερώνουν, πως υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση του φαινομένου της 

υπερμόρφωσης στις μητροπολιτικές περιοχές και τα αστικά κέντρα δηλαδή εκείνα με 

μεγάλο πληθυσμό και μαζική συγκέντρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Επιπροσθέτως, ο ερευνητής διακρίνει πως η ανεργία και ο βαθμός αύξησης της είναι 

ανάλογος με την μεγέθυνση της υπερεκπαίδευσης. Μια συνιστώσα ακόμα της 

επεκτασιμότητας της δυσαναλογίας των γνώσεων με τα επιθυμητά προσόντα 

απασχόλησης και την συμβατότητα με την αγορά εργασίας φαίνεται να είναι και οι 

κατά τόπους αλλαγές των εισοδηματικών εισφορών οι οποίες εξαρτώνται από την φύση 

των εργασιών που πραγματοποιούνται. Γεγονός αποτελεί για παράδειγμα η διαφορά 

εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές σε σχέση με εκείνες που κατέχουν βιομηχανικό 

πλαίσιο και χαρακτηριστικά. 

Ο Μonastiriotis V., συνοψίζοντας τα ευρήματα του γνωστοποιεί ότι στις 

μητροπολιτικές περιοχές έχει ριζώσει το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης με μεγάλη 

ένταση και ρόλο κλειδί αποτελεί το είδος της αγοράς εργασίας σύμφωνα με  τις δομικές 

διαφορές αλλά και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Εν μέσω οικονομικής κρίσης 

φαίνεται να υπάρχει μια μετριασμένη αύξηση της υπερμόρφωσης, κυρίως λόγο της 

περιορισμένης προσφοράς εργασίας, της διαλογής της, και λιγότερο της γεωγραφικής 

κινητικότητας για αναζήτηση εργασίας. Το πρόβλημα λοιπόν εστιάζεται όχι στην 

απόκτηση ή στην κατοχή δεξιοτήτων και προσόντων ή εκπαίδευσης αλλά στην 

δημιουργία λίγων και πρακτικά αδύναμων προσόντων ως προς την ανταγωνιστική 

αγορά εργασίας. Συνεπώς, από την μία πραγματοποιείται μεγαλύτερη συγκέντρωση 

υπερεκπαιδευμένων στις μητροπολιτικές περιοχές ή σε εκείνες που προσφέρουν υψηλά 

εισοδήματα και από την άλλη στις περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση εργασίας 

εμφανίζεται μεγάλος ανταγωνισμός καθώς και αύξηση της υπερμόρφωσης 
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3.7.5 Συγκριτική ανάλυση των ερευνών και μελετών για το ζήτημα της 

υπερεκπαίδευσης στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης 

Από την μελέτη των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των ερευνών και 

μελετών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα ανασκόπηση προκύπτει πως και οι 

τέσσερις συμφωνούν πως το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης υφίσταται με αυξημένη 

επίπτωση στους Έλληνες εργαζομένους. Σε αυτό που συμφωνούν όλες οι έρευνες 

επίσης είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει ένας ή περισσότεροι τρόποι για την 

αντικειμενική, ποσοτικοποιημένη μέτρηση της υπερεκπαίδευσης στους εργαζομένους, 

με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ποικίλοι τρόποι και προσεγγίσεις οι οποίες δεν 

μας επιτρέπουν την συνολική σύγκριση τους ωστόσο φέρουν όμως αξιοσημείωτη 

εγκυρότητα όπως η επιστράτευση διεθνών ταξινομήσεων τύπου ISCO και ISCED. Η 

τάση που υπάρχει για υπερεκπαίδευση των εργαζομένων σε πλήρη απασχόληση, καθώς 

όλες οι παραπάνω έρευνες μελέτησαν δείγματα με εργαζομένους με μορφή πλήρους 

απασχόλησης, αποδείχθηκε ομόφωνα. 

Η πολυπαραγοντικότητα του φαινομένου της υπερμόρφωσης σε κάθε χώρα 

αλλά και συνολικά, απεικονίζεται από τα πεδία μελέτης που ενσωματώνουν όλες οι 

έρευνες που επιλέχθηκαν για την ανασκόπηση. Ικανό ρόλο στην βαρύτητα της 

υπερμόρφωσης διαδραματίζουν η ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, το είδος του 

επαγγέλματος, ο τρόπος εργασίας (πλήρες ωράρια, ημιαπασχόληση), η ανεργία αλλά 

ακόμα και η αγορά εργασίας και το κοινωνικό επίπεδο μια χώρας. 

Ηλικιακά, οι νέοι από 16 έως 20 ετών, συχνότερα από τις υπόλοιπες ηλικίες, 

εμφανίζονται υπερεκπαιδευμένοι στην χώρα μας (Boll et al., 2016, McGuiness et al., 

2015 & ILO, 2014) και επιβεβαιώνεται, ότι το φαινόμενο λειτουργεί αντιστρόφως 

ανάλογα με την ηλικία (McGuinness & Pouliakas, 2016). Σύμφωνα με τα παρακάτω 

διαγράμματα και την σύγκριση της στατιστικής σύνοψης του ΙLO,(2014) των 

αποτελεσμάτων του Πίνακα 6 της μέτρησης της συχνότητας της υπερεκπαίδευσης κατά 

φύλο για μεγαλύτερης αλλά και για νεαρής ηλικίας υποκείμενα στην Ελλάδα (ISCO-

based,%) και τα αποτελέσματα των McGuiness et al., (2015) στην αποτύπωση της 

χρονοσειράς στην Εικόνα 1 για τις χρονικές στιγμές του 2008 και 2010, παρουσιάζει 

απόκλιση ποσοστών μέχρι και 16%, γεγονός που επίσης αποδεικνύει την ανάγκη για 

τον καθορισμό καθολικού μοντέλου μέτρησης. Γεγονός από την άλλη είναι ότι και οι 

δυο έρευνες πληροφορούν ότι οι νεότεροι είναι εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο 

από το υπο εξέταση φαινόμενο ενώ ταυτόχρονα δεν βρέθηκαν μεγάλες αυξομειώσεις 
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των ποσοστών από την αφετηρία της κρίσης (2008) μέχρι το έτος 2010 που το κράτος 

βρέθηκε υπό το συγκεκριμένο καθεστώς. 

Εικόνα 8. Ποσοστό υπερεκπαιδευμένων εργαζομένων στο σύνολο των εργαζομένων το έτος 2008 

 

Εικόνα 9.Ποσοστό υπερεκπαιδευμένων εργαζομένων στο σύνολο των εργαζομένων το έτος 2010 

 

Εν συνεχεία στην στατιστική σύνοψη του Διεθνή Οργανισμού για την 

Απασχόληση (ILO) για την χρονιά του 2010 οι άνδρες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από 

τις γυναίκες και στις δυο μετρήσεις και στις δυο ηλικιακές ομάδες. Το ποσοστό της 

υποεκπαίδευσης στο σύνολο των εργαζομένων είναι μειωμένο σε σχέση με αυτό του 

2008 στην μέτρηση με ISCO. Στην μέτρηση με μέσο όρο χρονικού εκπαιδευτικού 

υποβάθρου τα ποσοστά συγκριτικά δεν έχουν διαφορές. 

Η στατιστική σύνοψη του ILO παραθέτει πως οι νέοι εργαζόμενοι είναι 

λιγότερο επηρεασμένοι από την υποεκπαίδευση καθώς έχουν μεγάλη επίπτωση στην 

υπερεκπαίδευση. Γεγονότα που συνιστούν αυτή τον μεγάλο αντίκτυπο στην 
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υπερεκπαίδευση των γυναικών είναι το μεγάλο μερίδιο που κατέχουν στην μερική 

απασχόληση. Οι άνδρες από την άλλη, ναι μεν έχουν μεγάλα ποσοστά 

υπερεκπαίδευσης αλλά έχουν και μεγάλα ποσοστά υπόεκπαίδευσης, γεγονός που 

ισορροπεί την συνολική εικόνα και τους κατατάσσει στους λιγότερο επηρεασμένους 

από το φαινόμενο της υπερμόρφωσης. 

Εικόνα 10. Ποσοστό υπερεκπαιδευμένων/υποεκπαιδευμένων εργαζομένων ως προς το σύνολο 

των εργαζομένων 

 

Σχετικά με το φύλο, άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι εμφανίζουν ψηλά 

ποσοστά υπερεκπαίδευσης (ILO, 2014), με τις γυναίκες να έχουν συχνότερη εμφάνιση 

στο φαινόμενο, με εξαίρεση τις μητέρες, όπου συναντάται χαμηλή συχνότητα (Boll et 

al., 2016). Οι άνδρες από την άλλη ανάλογα με την ηλικία τους και το εκπαιδευτικό 

τους υπόβαθρο εμφανίζονται και με υψηλά ποσοστά υπερμορφωμένοι (Boll et al., 

2016) σε σχέση με την εργασία τους αλλά και υποεκπαιδευμένοι (ILO, 2014). 

Γεωγραφικά, στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό 

υπερεκπαιδευμένων εργαζομένων στα μητροπολιτικά αστικά κέντρα της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης (Monastiriotis, 2016), εύρημα με το οποίο συμφωνούν και οι Boll 

C., et al., (2016). Η προσφορά αλλά και η δομή της αγοράς εργασίας με το διπλό 

παράδειγμα της γεωργικής και της βιομηχανικής οικονομίας, είναι δύο σημαντικά για 

την χώρα μας προβλήματα τα οποία υποβοηθούν την υπερεκπαίδευση. Αξιοσημείωτο 

αναφοράς είναι και η μεταβλητή της υψηλής ανεργίας, καθώς η ίδια διεγείρει το 

φαινόμενο γεγονός που βρίσκει σύμφωνους τους μελετητές (Monastiriotis,2016; 

McGuiness et al., 2015). 
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Σύμφωνα με την μελέτη του Monastiriotis, (2016), που εξέτασε την 

υπερκπαίδευση για τα έτη του 2011 και 2013 παρατηρούμε συνολική αύξηση της 

υπερκπαίδευσης και στις 3 διαχωριζόμενες ομάδες επιβεβαιώνοντας ότι όσο 

εμμένουμε σε μνημονιακό καθεστώς, οι ποιοτικές και υψηλής κατηγορίας προσόντων 

θέσεις εργασίας συρρικνώνονται και εξυψώνεται η ανεργία τόσο το φαινόμενο 

πολλαπλασιάζεται και μάλιστα πιο άνισα ως προς τους νεαρής ηλικίας υποψηφίους. 

Άλλωστε η πιθανότητα εμφάνισης υπερεκπαίδευσης στους υποψηφίους αυξάνεται σε 

περιόδους υψηλής ανεργίας (Gottschalk & Hansen,2003), καθώς οι θέσεις είναι πιο 

περιορισμένες και προφανώς οι πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας είναι σπανιότερες. 

Καταλήγουμε ότι εκείνοι που αναζητούν εργασία σε περίοδο οικονομικής κρίσης και 

συρρικνωμένης αγοράς δυσκολεύονται ή σχεδόν αδυνατούν να προχωρήσουν σε μια 

συμβατή και ιδανική σταδιοδρομία. 

Εικόνα 11.Αύξηση υπερεκπαίδευσης για τις χρονιές 2011-2013. 

 

Από την μεγαλύτερη αύξηση πλήττονται οι νεαροί και οι νεοεισερχόμενοι στην 

αγορά εργασίας στην παραπάνω μελέτη η οποία από την μία συνάδει με τη θεωρία της 

επαγγελματικής κινητικότητας (Sicherman & Galor 1990), γεγονός που υποδηλώνει 

ότι οι δύο πρώτες ομάδες (νεαροί/νεοεισερχόμενοι) δέχονται αρχικά θέσεις εργασίας 

για τις οποίες είναι προφανώς παραπάνω εξοπλισμένοι, ενώ προσδοκούν να 

αποκτήσουν εμπειρία και ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της κατάρτισης για τη βελτίωση 

των μελλοντικών προοπτικών τους στην αγορά εργασίας (Leuven &Oosterbeek,2011). 

Σειρά1; Αύξηση 
υπερεκπαίδευσης 

2011-2013, 
Monastiriotis, 
2016 Νεαροί; 

14,80%

Σειρά1; Αύξηση 
υπερεκπαίδευσης 

2011-2013, 
Monastiriotis, 

2016 Νέοι 
εργαζόμενοι; 

12,80%

Σειρά1; Αύξηση 
υπερεκπαίδευσης 

2011-2013, 
Monastiriotis, 

2016 Με συνεχή 
προυπηρεσία 

≥5χρ.; 7%

Αύξηση υπερεκπαίδευσης 2011-2013, Monastiriotis, 2016 Νεαροί

Αύξηση υπερεκπαίδευσης 2011-2013, Monastiriotis, 2016 Νέοι εργαζόμενοι

Αύξηση υπερεκπαίδευσης 2011-2013, Monastiriotis, 2016 Με συνεχή προυπηρεσία ≥5χρ.
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Από την άλλη φανερώνει ότι το ζήτημα της υπερεκπαίδευσης όχι μόνο δεν 

σταθεροποιείται αλλά διαιωνίζεται κάνοντας το μια μόνιμη και ατέρμονη διαδικασία 

υποβάθμισης των συνθηκών εργασίας,  κλυδωνισμού του επαγγελματικού πλαισίου και 

απαξίωσης των εκπαιδευτικών τίτλων και δεξιοτήτων (Kupets,2015),δεν αξιοποιούνται 

οι ικανότητες και το κεφάλαιο των έμμισθων, με αποτέλεσμα η υπερεκπαίδευση γίνεται 

μακροχρόνιο πρόβλημα. 

Τέλος σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα οι λιγότερο επιρρεπείς ως προς το 

φαινόμενο είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν διανύσει ήδη τα πρώτα 5 χρόνια προϋπηρεσίας 

στον ίδιο φορέα/επιχείρηση ενώ από το 2011 μέχρι το 2013 είχαν ποσοστό αύξησης 

7% μικρότερο έναντι των 14,8% & 12,80% (Monastiriotis,2016). Άλλωστε τα χρόνια 

προϋπηρεσίας και η ικανοποίηση από τη εργασία συνδέονται με την επίπτωση της 

υπερεκπαίδευσης (Allen & van der Velden, 2001). Μια μακρά θητεία υπονοεί χαμηλή 

πιθανότητα υπερεκπαίδευσης, καθώς όσο περισσότερο χρόνο ένας εργαζόμενος 

παραμένει σε μια επιχείρηση/εταιρεία, τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα εξέλιξης σε 

καλύτερες θέσεις με υψηλότερες απαιτήσεις και δεξιότητες και με αυτό τον τρόπο 

τείνει να μην κινδυνεύει από το φαινόμενο (Sloane et al., 1999; Büchel & Pollmann-

Schult, 2001; Büchel & van Ham, 2002, Büchel & Battu, 2003; Groot & van den Brink, 

2003, Ortiz, 2010, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). 
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3.8 Συμπεράσματα  

Η υπερεκπαίδευση σχετίζεται με αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα (Tsang, 

1987, Quintini, 2011, OECD Skills Outlook 2013) και οι υπερεκπαιδευμένοι 

εργαζόμενοι μειονεκτούν εισοδηματικά (Hartog, 2000, OECD Skills Outlook 2013). 

Θεωρητικά είναι αδύνατο να είναι κανείς υπερβολικά μορφωμένος αλλά η 

υπερκπαίδευση κρίνεται βάσει της θέσης εργασίας και το πρόβλημα έγκειται στην 

ελλιπή χρήση δεξιοτήτων (Cedefop,2010) και στην πολλαπλή επένδυση στην 

εκπαίδευση των νέων που τελικά θα απασχοληθούν σε χαμηλής ειδίκευσης εργασία 

(Duru-Bellat, 2009). 

Αφού το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

του σύγχρονου απασχολήσιμου (Palacios, 2011), τότε η οικονομική αξία των 

δεξιοτήτων αυξάνεται και μεγιστοποιεί την επένδυση στην εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν 

μπορεί να διακριθεί αν η υπερεκπαίδευση τελικά λειτουργεί ως μηχανισμός 

προσαρμογής στην αγορά εργασίας ή αν είναι μια στρατηγική των επιχειρήσεων, για 

την επιτάχυνση δεξιοτήτων στις υφιστάμενες τεχνολογικές αλλαγές (Duru-Bellat2009) 

Η εξάπλωση του φαινομένου βασίστηκε στην μαζικοποίηση της εκπαίδευσης, 

στην ανεπαρκή ενημέρωση ως προς την αγορά εργασίας και την μεταβολή των 

επαγγελματικών σχέσεων. Πρόσθετα, σημαντικές συνιστώσες αποτελούν το 

κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο, το πεδίο σπουδών, οι ατομικές επιλογές και τα 

χαρακτηριστικά. Η υπερκπαίδευση κρίθηκε ότι δεν αποτελεί ούτε παροδικό  ούτε 

προσωπικό ζήτημα, δεδομένου ότι οι υπερεκπαιδευμένοι εργαζόμενοι είναι 

δυσαρεστημένοι με την εργασία τους τότε επηρεάζεται η ευημερία των επιχειρήσεων 

των κυβερνήσεων και απειλείται η  κοινωνική συνοχή. 

Σε τοπικό επίπεδο συνολικά η Ελλάδα και οι περιοχές υψηλής ανεργίας 

υποφέρουν από το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον το 

επίπεδο δεξιοτήτων των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και 

υπάρχει στενότητα στη διαθεσιμότητα ποιοτικών θέσεων υψηλής παραγωγικότητας. 

Και δεύτερον το εκπαιδευτικό σύστημα παράγει δεξιότητες που δεν είναι άμεσα 

εκμεταλλεύσιμες και ανταγωνιστικές στην ελληνική αγορά εργασίας (Monastiriotis & 

Martelli, 2013).  

Σημαντικό ρόλο στην έξαρση του φαινομένου στην Ελλάδα, διαφαίνεται να 

έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με την εργασία, το νοικοκυριό καθώς 
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και ομοιόμορφα φαίνεται να επιδρά η εθνικότητα, τα χρόνια εργασίας, η προσωρινή 

απασχόληση και η ανεργία. Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό υπερμόρφωσης 

και αυτό φαίνεται να είναι η αντανάκλαση της παρούσας κρίσης η οποία προκαλεί 

υψηλό κίνδυνο αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ των μεσαίων και υψηλών 

ειδικευμένων εργαζομένων. Σε μεγάλο ρίσκο επίσης βρίσκονται οι νέοι ή οι 

νεοεισερχόμενοι έως 34 ετών και κυρίως η ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών, καθώς 

παρατηρείται διαχρονικά το υψηλότερο ποσοστό. Βέβαια, η διαφορά του μεγέθους της 

νεανικής και της υπερεκπαίδευσης των μεγαλύτερων συγκροτεί θεμελιώδη αιτία της 

συνολικής αύξησης του φαινομένου, καθώς θα αποτελέσουν την μελλοντική γενιά 

μεγαλύτερων εργαζομένων. 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετίζονται με τους τομείς των 

επαγγελμάτων και τον χώρο της περιφέρειας. Σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών οι 

κοινωνικές επιστήμες ως πεδίο εργασίας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από 

το φαινόμενο, σε αντίθεση με τα επαγγέλματα τεχνολογίας και θετικών επιστημών 

καθώς και τους εργαζόμενους σε χειρωνακτικές και τεχνικές εργασίες. Σχετικά με την 

γεωγραφική θέση κρίνεται ότι στις μητροπολιτικές περιοχές και τα αστικά κέντρα 

δηλαδή εκείνα με μεγάλο πληθυσμό και μαζική συγκέντρωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, το φαινόμενο ριζώνει με μεγάλη ένταση και ρόλο κλειδί να αποτελεί το 

είδος αλλά και η ζήτηση της αγοράς εργασίας. Εν μέσω οικονομικής κρίσης φαίνεται 

να υπάρχει μετριασμένη αύξηση της υπερμόρφωσης (μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται 

κατά την περίοδο 2011-2012) κυρίως λόγω της περιορισμένης προσφοράς εργασίας, 

της διαλογής της, και λιγότερο της γεωγραφικής κινητικότητας για αναζήτηση 

εργασίας. Συνεπώς, από την μία πραγματοποιείται μεγαλύτερη συγκέντρωση 

υπερεκπαιδευμένων στις μητροπολιτικές περιοχές ή σε εκείνες που προσφέρουν υψηλά 

εισοδήματα και από την άλλη στις περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση εργασίας 

εμφανίζεται μεγάλος ανταγωνισμός καθώς και αύξηση της υπερμόρφωσης. Επιπλέον, 

οι γυναίκες εργαζόμενες φαίνεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο υπερεκπαίδευσης 

κυρίως στα αστικά κέντρα και αυτό εντείνεται καθώς κατέχουν μεγάλο μερίδιο στην 

μερική απασχόληση. 

Έναντι του φαινομένου χρειάζεται μια νέα κλίμακα συνεργασίας και θεμελίωση 

σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Ταυτόχρονα, κερδοφόρα θα ήταν 

ο προσδιορισμός ποιοτικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, η σύνδεση θεωρίας και 

πράξης μέσω της μαθητείας, η διατήρηση της ποιότητας σε υψηλά επίπεδα και οι 
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στοχευμένες στρατηγικές διαχείρισης της σταδιοδρομίας και ανακάλυψης των 

μηχανισμών εργασίας. Επιτακτική ανάγκη είναι η επανεστίαση των προγραμμάτων 

σπουδών με στόχο την αύξηση συσσώρευσης δεξιοτήτων οι οποίες είναι επωφελείς 

προς την απασχολησιμότητα αλλά και την σωστή κρίση ως προς την κατανάλωση της 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φορείς να είναι σε θέση να αξιοποιούν 

επαρκώς τις επενδύσεις ανθρώπινου κεφαλαίου και να στοχεύουν σε χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, με κίνητρο την ίδρυση θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, 

και δημιουργίας ελκυστικότερων ευκαιριών απασχόλησης στους υποψήφιους 

εργαζομένους ενισχύοντας την συνολική παραγωγικότητα. Πρόσθετα, η προσπάθεια 

για έγκαιρη και ακριβέστερη πρόγνωση των αναδυόμενων αναγκών σε δεξιότητες θα 

μπορούσε να συμβάλλει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τέλος ακραία πολιτική θα 

μπορούσε να αποτελέσει η ελεγχόμενη πρόσβαση στα ανώτερα ιδρύματα με σκοπό την 

αποφόρτιση και την συγκράτηση της υπερεπένδυσης στην εκπαίδευση.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μετανάλυση του φαινομένου της 

υπερεκπαίδευσης με έμφαση στις αιτίες και στα χαρακτηριστικά εξάπλωσης του 

φαινομένου συνδεόμενα με το σύγχρονο επαγγελματικό πλαίσιο και επικεντρώθηκε 

χωρικά στην Ελλάδα. Η αποτύπωση των στοιχείων των ερευνών, καθόρισαν τις τάσεις 

του εν λόγω ζητήματος κατά την περίοδο της ύφεσης και σύμφωνα με τα κοινονικό-

οικονομικά γνωρίσματα του τόπου. Η εντατική παρακολούθηση της εξέλιξης του 

φαινομένου καθώς και της απορρόφησης των αποφοίτων θα πρέπει να γίνεται 

συστηματικά και όχι σπασμωδικά για να είναι δυνατή η εκμαίευση χρήσιμων 

πληροφοριών για τον καθορισμό χάραξης πολιτικής και την πρόβλεψη της σύνθεσης, 

των αναγκών ή κενών της αγοράς εργασίας. 

 Η παρούσα μελέτη κρίνει ότι υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις που 

παρατηρούνται στον τρόπο μέτρησης της υπερεκπαίδευσης στην Ελλάδα, οπότε είναι 

αναγκαία η καθιέρωση ενός πρότυπου αντικειμενικού μοντέλου μέτρησης το οποίο θα 

παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα. Περαιτέρω βάση ίσως θα πρέπει να δοθεί στην 

μεταβλητή της σύνθεσης της οικογένειας καθώς και του ρόλου της προσχολικής 

αγωγής σε σχέση με την υπερκπαίδευση, αντανακλώντας συνολικά τα εφόδια και τις 

δεξιότητες που αποκτούν τα υποκείμενα σε όλη την διάρκεια του σχολικού βίου. Στα 

πλαίσια της παγκόσμιας κοινότητας βοηθητικές πληροφορίες θα μπορούσε να 

προσφέρει η έρευνα στους απόφοιτους ελληνικών ιδρυμάτων, οι οποίοι εργάζονται στο 

εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο θα λάβουμε ανατροφοδότηση σχετικά με την απήχηση 
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των ελληνικών πτυχίων σε διαφορετικές χώρες και να μελετηθεί αν καταλαμβάνουν 

θέσεις απασχόλησης στις οποίες υποχρησιμοποιούν τις δεξιότητες τους καθώς και την 

ύπαρξη χωρικών αλληλεπιδράσεων του ανθρώπινου κεφαλαίου (Τσέλιος, 2008, 

Olejnick, 2008). Τα αποτελέσματα αυτά ίσως καθορίσουν εάν η στασιμότητα του 

φαινομένου οφείλεται στις υπάρχουσες επαγγελματικές δομές της Ελλάδας ή στην 

αστοχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μελλοντική έρευνα ίσως να αποτελούσε 

η παρατήρηση των πτυχιούχων από ιδιωτικά ιδρύματα, καθώς εκείνα συνηθίζουν να 

είναι επαρκώς συνδεδεμένα με τους μηχανισμούς εργασίας, έτσι θα είναι ευνοϊκό να 

ερευνηθεί και η προστιθέμενη αξία των κοινωνικών δικτύων από τα οποία 

πλαισιώνονται.  
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