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Περίληψη 

Ο αγροτικός τομέας και η οικονομία της υπαίθρου γενικότερα, βρίσκονται στο 
επίκεντρο ραγδαίων εξελίξεων, με διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για επιτέλεση 
τόσο των παραδοσιακών του ρόλων όσο και των νέων, όπως η συμβολή στην 
εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος, η 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη, η διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου κ.ά. 
Αποτελεί έναν τομέα οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
προβλήματα.  
Η προσαρμογή του αγροτικού τομέα σε όλους αυτούς τους ρόλους και τις 
προσδοκίες είναι μια εξαιρετικά απαιτητική αλλά και φιλόδοξη υπόθεση, καθώς 
προϋποθέτει την υπέρβαση χρόνιων προβλημάτων. Η δυσκολία επιτείνεται από την 
παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, η οποία εξελίσσεται 
ταυτόχρονα με μια αγροτο-γεωργική, με σαφείς οικονομικές αλλά και άλλες 
διαστάσεις (Καρανικόλας Π. & Μαρτίνος Ν.) .  
Μέσα σε αυτό το  κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και 
βαθιάς ύφεσης, επηρεάστηκε ο ρόλος της αγρότισσας στην ελληνική ύπαιθρο και 
επανήλθε με μεγαλύτερη ένταση το φαινόμενο της πολύ-απασχόλησης στον 
αγροτικό τομέα.  
Η πολύ-δραστηριότητα ή πολύ-απασχόληση είναι ο συνδυασμός της απασχόλησης 
στην οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση με απασχολήσεις σε άλλες αμειβόμενες 
δραστηριότητες. Σε ένα αγροτικό νοικοκυριό ένα ή περισσότερα μέλη του μπορεί να 
είναι πολυδραστήρια ή και όλα του τα μέλη να είναι μονοδραστήρια. Οι άλλες, 
παράλληλες απασχολήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν γεωργικές απασχολήσεις 
εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ο 
αγροτουρισμός κ.λ.π. . 
Στην εργασία μελετάται η πολυδραστηριότητα τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε 
ερευνητικό επίπεδο. Χρησιμοποιούνται ερευνητικά/στατιστικά  δεδομένα τα οποία 
προκύπτουν από την Ε.Σ.Υ.Ε. και από μια εμπειρική διερεύνηση, με 
ερωτηματολόγια.  
Εξετάζεται αν η πολυδραστηριότητα, που είναι μια ευρέως δεδομένη πρακτική στον 
Ελλαδικό αγροτικό χώρο, στηρίζει εισοδηματικά, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ένα 
μεγάλο μέρος των αγροτικών νοικοκυριών, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των 
πολλών μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Πεδίο της εμπειρικής έρευνας ο γεωργοκτηνοτροφικός Νομός Φλώρινας, ο οποίος 
αποτέλεσε πεδίο έρευνας και στο παρελθόν (Καραβίδας 1931), λόγω της 
πολυαπασχόλησης που εφάρμοζαν τα αγροτικά νοικοκυριά πάντοτε αλλά κυρίως σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης, ως μηχανισμό οικονομικής επιβίωσης.   

Λέξεις - κλειδιά: 

Πολύ-δραστηριότητα; αγροτικός τομέας; οικονομική κρίση.  



1. Εισαγωγικά  
 

Η προσφυγή των αγροτών σε εκτός της εκμετάλλευσής τους απασχολήσεις, 

έξω-γεωργικές ή και γεωργικής φύσης, δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Ήταν 

σύνηθες στις κλειστές αυτοσυντηρούμενες κοινωνίες της προβιομηχανικής 

περιόδου στα πλαίσια του καταμερισμού της εργασίας μέσα στην κοινότητα, 

συνδεόμενο με την οικογενειακή παράδοση σε ορισμένα επαγγέλματα 

(∆αμιανός κ.ά. 1994). Στην εποχή της οικονομίας της αγοράς η πολύ-

απασχόληση εκδηλώνεται ως το αποτέλεσμα ανισορροπιών μεταξύ των 

συντελεστών παραγωγής μέσα στο αγροτικό νοικοκυριό και, για 

οικονομολόγους, αποτελεί μια διαρκή στρατηγική προσαρμογής του στις 

οικονομικές συνθήκες. 

Ως πολυαπασχόληση ορίζεται ο συνδυασμός της απασχόλησης στην 

οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση με απασχολήσεις σε άλλες αμειβόμενες 

δραστηριότητες, ο οποίος συνδυασμός συμβαίνει στα πλαίσια του αγροτικού 

νοικοκυριού, στο οποίο ένα ή περισσότερα μέλη του μπορεί να είναι 

πολυδραστήρια ή και όλα του τα μέλη να είναι μονοδραστήρια. Στις άλλες 

δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνονται γεωργικές απασχολήσεις εκτός 

εκμετάλλευσης, παραγεωργικές απασχολήσεις, όπως η μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός ή εξωγεωργικές, καθαρά, 

απασχολήσεις. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με το φαινόμενο της πολύ-απασχόλησης, 

άρχισε να αυξάνεται στο τέλος της δεκαετίας του 1960 με αρχές του 1970. 

Ωστόσο, στις αρχές του 1980 ο στόχος της επίτευξης μιας επιχειρηματικά 

ασκούμενης γεωργίας από έναν αποκλειστικά απασχολούμενο στη γεωργία 

αγρότη φαινόταν να μην είναι εφικτός ούτε και ευκταίος. Η οικονομική ύφεση 

στην εποχή εκείνη, το υψηλό κόστος της αγροτικής πολιτικής, η διόγκωση της 

ανεργίας και ο κίνδυνος κατάρρευσης του κοινωνικού ιστού των λιγότερο 

ευνοημένων περιοχών αναπροσανατόλισαν τη στάση της αγροτικής πολιτικής 

απέναντι στο μοντέλο της αγροτικής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση σε 

πολιτικές πολύ-τομεακής αντιμετώπισης της ανάπτυξης της υπαίθρου. Από 

τότε παρατηρείται πλέον σαφής μεταστροφή στον τρόπο θεώρησης της πολύ-

απασχόλησης των αγροτών. Η πολύ-απασχόληση εκτιμήθηκε ως μια από τις 



δυνατές λύσεις στα προβλήματα της πλεονασματικής παραγωγής και την 

πληθυσμιακής αποδυνάμωσης των αγροτικών περιοχών. 

Κατά την διάρκεια των χρόνων προκύπτει ότι η πολύ-απασχόληση είναι ένα 

συχνό φαινόμενο στον αγροτικό χώρο. Είναι γνωστό και διαπιστωμένο από 

επιτόπιες επίσης έρευνες, πως η πολύ-απασχόληση είναι χαρακτηριστικό 

κυρίως των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

ξένη βιβλιογραφία. Σε συνδυασμό με τη συχνότερη προσφυγή των μικρού 

μεγέθους εκμεταλλεύσεων στην πολύ-απασχόληση, τα στοιχεία αυτά 

ερμηνεύουν  την αυξανόμενη παρουσία των γυναικών στην αρχηγία των 

μικρών εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται ως τάση εκγυνισμού των πολύ-

απασχολούμενων εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα στο νότο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπου οι μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν ένα 

μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εκμεταλλεύσεων. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και  τις αρχές του 1990 διαπιστώνονταν 

στον ευρωπαϊκό χώρο τάσεις περιστολής της πολύ-απασχόλησης των 

ανδρών και αύξησης εκείνης των γυναικών (Fuller and Brun 1988,1991). Πέρα 

από την αναζήτηση της ερμηνείας στην έξοδο των γυναικών προς έξω-

γεωργικές απασχολήσεις, καθώς ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής αύξανε 

το μερίδιο της σχολάζουσας εργατικής δύναμης στη γεωργία περισσότερο 

μεταξύ των γυναικών και λιγότερο των ανδρών, ένα σημαντικό λόγο αποτελεί 

η στροφή της πολιτικής σχετικά με το μοντέλο ανάπτυξης της υπαίθρου, που 

προωθεί νέες θέσεις εργασίας σε τομείς που είναι ιδιαίτερα πρόσφοροι με τη 

γυναικεία απασχόληση (π.χ. αγροτουρισμός). Μια ανάλογη τάση αύξησης της 

πολύ-απασχόλησης των γυναικών διαφαίνεται και από τη διαχρονική εξέταση 

των στοιχείων στην ελληνική περίπτωση. 

 

2. Ο ρόλος της Πολύ-απασχόλησης στην τοπική ανάπτυξη. 
 
Οι οικονομικές αλλαγές στις αγροτικές περιοχές τις τελευταίες δεκαετίες και 

ιδιαίτερα οι σαρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, οι προκλήσεις που 

δέχεται το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας έστρεψαν την προσοχή στη 

σημασία ενός αριθμού στοιχείων μέσα στις ίδιες τις αγροτικές κοινότητες που 

παλαιότερα θεωρούνταν εμπόδια στην ανάπτυξη και ως τέτοια είχαν αγνοηθεί 

ή υποτιμηθεί. 



Από την πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και 

ύστερα, η στρατηγική για ζωντανές και βιώσιμες κοινωνίες στην ύπαιθρο 

συναρθρώνεται στις αρχές: όχι αγροτική ανάπτυξη χωρίς τη γεωργία, όχι 

γεωργία και αγρότες χωρίς άλλες δραστηριότητες και όχι άλλες 

δραστηριότητες χωρίς την ανάπτυξη των χωριών και των μικρών και μεσαίων 

πληθυσμιακών κέντρων (Kinsella et al, 2001). 

 

Ο ρόλος της πολυαπασχόλησης στην τοπική ανάπτυξη εντοπίζεται στα εξής 

σημεία: 

♦ Παρέχει ευελιξία απασχόλησης στα μέλη του νοικοκυριού, στις περιπτώσεις 

που οι δυνατότητες απασχόλησης στην εκμετάλλευση είναι περιορισμένες. 

♦ Συμβάλει στην οικονομική στήριξη της οικογενειακής εκμετάλλευσης, 

αποτελώντας μια σημαντική στρατηγική επιβίωσης των μικρών, ιδιαίτερα, 

εκμεταλλεύσεων. 

♦ Ισχυροποιεί το πλαίσιο των τοπικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο, που η 

μείωση του πληθυσμού και της ποικιλίας των επαγγελμάτων οδηγούν σε 

συρρίκνωση (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες) και τελικά σε περιθωριοποίηση του 

πληθυσμού και των κοινοτήτων. 

♦ Συμβάλλει στη συγκράτηση πληθυσμού στην περιοχή του. 

♦ Παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και διατήρηση της ετερογένειας και της 

ιδιαίτερης ταυτότητας των επί μέρους περιοχών και της τοπικής αλλά και 

ευρωπαϊκής ταυτότητας γενικότερα. 

♦ Συμβάλλει στην ένταξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων της υπαίθρου (π.χ. 

αγρότισσες, νέοι) στη διαδικασία της ανάπτυξης και αναβάθμισης της 

κοινωνικής τους θέσης. 

 

Μερικά από τα μειονεκτήματα της πολυαπασχόλησης είναι: 

♠ Πρακτικές εργασίες σε ετοιμότητα, δηλαδή οι εργαζόμενοι μπορεί να 

κληθούν οποιαδήποτε στιγμή να εργαστούν και κατά αυτόν τον τρόπο 

εμποδίζεται επαρκώς ο σχεδιασμός των εγχώριων ή των άλλων ευθυνών εκ 

των προτέρων. 

♠ Μπορεί να συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις του χρόνου, για 

παράδειγμα, για την οργάνωση της μετακίνησης μεταξύ των δύο θέσεων 

εργασίας. 



♠ Πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων της κύριας και της 

δευτερεύουσας εργασίας 

♠ Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του εργαζόμενου λόγω των 

πολλών ωρών εργασίας στις δύο θέσεις εργασίας.  

♠ Οι πολυδραστήριοι αγρότες αποτελούν ένα ασθενές σώμα το οποίο μπορεί 

εύκολα να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις δυνάμεις της αγοράς, αφού 

είναι ανοργάνωτοι, έχουν μικρότερη διαπραγματευτική δύναμη σε σχέση με 

τους γεωργούς πλήρους απασχόλησης, διεκδικούν λιγότερα τα δικαιώματα 

τους καθώς δεν αναμένουν να προσκομίσουν τα προς το ζην μόνο από τη 

γεωργία. 

♠ Τέλος, σε περιοχές με αυξημένες δυνατότητες γεωργικής ανάπτυξης,  η 

γεωργία μερικής απασχόλησης αποτελεί περιοριστικό παράγοντα  γεωργικής 

ανάπτυξης λόγω του προσανατολισμού της στις καλλιέργειες. Κατά αυτόν τον 

τρόπο εμποδίζει την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής καθώς και την 

δημιουργία μεγάλων γεωργικών μονάδων (ΓΙ∆ΑΡΑΚΟΥ, 1999). 

 

3. Οικονομικοκοινωνική σημασία της πολυδραστηριότητας 
 

Η πολυδραστηριότητα είναι αποτέλεσμα των δημιουργούμενων ανισορροπιών 

μεταξύ των παραγόντων παραγωγής μέσα σε ένα αγροτικό νοικοκυριό. 

Συνέπεια αυτών των ανισορροπιών είναι να μην επιτυγχάνεται άριστος 

συνδυασμός των παραγόντων και ικανοποιητικό επίπεδο εισοδήματος. Έτσι 

λοιπόν επιβάλλεται η μεταφορά περίσσειας εργασίας σε τομείς ή σε 

δραστηριότητες έξω από το χώρο της εκμετάλλευσης. 

Κατά την διαδικασία της προσαρμογής, παράγοντες που διαμορφώνονται 

μέσα στο γεωργικό χώρο δρουν ως ωθητικοί (push factors), ενώ από την 

άλλη παράγοντες του εξωγεωργικού χώρου δρουν ως ελκτικοί (pull factors) 

για την αναζήτηση πρόσθετης απασχόλησης. 

Όμως, στις μέρες μας η αγροτική έξοδος δεν μπορεί να παίξει τον 

εξισορροπητικό ρόλο των προηγούμενων δεκαετιών, αφού στα αστικά κέντρα 

υπάρχουν έντονα προβλήματα ανεργίας και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

∆εν υπάρχουν πλέον δυνατότητες απορρόφησης του πλεονάζοντος εργατικού 

δυναμικού και η γεωργία μερικής απασχόλησης βρίσκει πρόσφορο έδαφος 

στο πρόβλημα της υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού, της 



ικανοποίησης των οικονομικών προσδοκιών και εξασφάλισης της 

βιωσιμότητας των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. 

Σύμφωνα με τον Fuller ένα τυπικό χαρακτηριστικό των αναπτυγμένων χωρών 

είναι ο δυϊσμός των αγροτικών δομών. Με τον όρο αυτό εννοούμε την ύπαρξη 

μεγάλων εκμεταλλεύσεων από την μια, και μικρών εκμεταλλεύσεων από την 

άλλη που δεν παρέχουν ικανοποιητικό εισόδημα στηριζόμενες μόνο στο 

γεωργικό τομέα. Στις τελευταίες ο ρόλος της πολυδραστηριότητας έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την επιβίωση. Στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις όμως η 

πρόσθετη απασχόληση συνδέεται με στρατηγικές συσσώρευσης 

(προσπάθειες δηλαδή αναζήτησης αυτοχρηματοδότησης των επενδυτικών 

σχεδίων του αγροτικού νοικοκυριού) καθώς επίσης επιδιώξεις κοινωνικής 

αποδοχής επαγγελματικών φιλοδοξιών. 

 

Με δεδομένη επίσης τη μικρή εκτίμηση που σημειώνει το γεωργικό επάγγελμα 

στην κλίμακα αξιών, η αναζήτηση εξωγεωργικής απασχόλησης εκφράζει τη 

δυναμική της κοινωνικής ανέλιξης και καταξίωσης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες 

(Gasson, 1986). Συναντώνται επίσης και περιπτώσεις που το οικονομικό 

όφελος δεν είναι ο κύριος στόχος, η γεωργία μερικής απασχόλησης αποτελεί 

επιλογή του τρόπου ζωής  που συνδυάζει το αγαθό της ζωής στη φύση με την 

ικανοποίηση της προσωπικής ελευθερίας. Οι hobby farmers των 

αναπτυγμένων χωρών συναντώνται στα όρια αγροτοαστικών περιοχών, με 

την είσοδο στην γεωργία ατόμων αστικής προέλευσης. 

 

Η οικονομικοκοινωνική σημασία της πολυδραστηριότητας εντοπίζεται στα 

εξής σημεία: 

• Παρέχει ευελιξία στις περιπτώσεις που οι δυνατότητες απασχόλησης 

στην εκμετάλλευση είναι περιορισμένες. 

• Συμβάλλει στη διατήρηση και στην πρόληψη της περιθωριοποίησης 

των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και από αυτή την άποψη έχει 

να παίξει σημαντικό ρόλο ως στρατηγική επιβίωσης των 

εκμεταλλεύσεων αυτών. 

• Συμβάλλει στη διατήρηση ενός αποδεκτού επιπέδου πληθυσμού στις 

αγροτικές περιοχές εφόσον δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ενός 



συγκρίσιμου οικογενειακού εισοδήματος με εκείνο των αστικών 

εισοδημάτων. Η βιομηχανική αποκέντρωση και η περιφερειακή 

ανάπτυξη συνδέονται στενά με την part-time γεωργία.  

• Μειώνει το ρυθμό συσσώρευσης (κεφαλαίου) στη γεωργία και την 

πόλωση μεταξύ μεγάλων καπιταλιστικών και μικρών περιθωριακών 

εκμεταλλεύσεων (Cavazani και Fuller 1982). 

• Η μείωση του ρυθμού εξαφάνισης των μικρών εκμεταλλεύσεων στις 

ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες ή και η αντιστροφή της τάσης 

θεωρείται ότι συνδέεται στενά με το ύψος του εισοδήματος των 

αγροτικών νοικοκυριών που αποκομίζεται από μη γεωργικές πηγές. 

• Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο ρόλος της γεωργίας μερικής 

απασχόλησης στον μετριασμό του ανταγωνισμού και της αγροτικής 

δομής δεν σταμάτησε τη διαδικασία η οποία έχει δημιουργήσει 

πολώσεις στην αγροτική δομή των πλέον αναπτυγμένων χωρών, όπως 

της Αμερικής, με την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης γεωργών, που είναι 

εκείνοι που έχουν σήμερα τη μικρότερη δυνατότητα αναπαραγωγής. 

• Μπορεί να παίξει αξιόλογο ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής και 

κοινωνικής ισορροπίας των μειονεκτικών και πληθυσμιακά 

αποψιλωμένων περιοχών, μετριάζοντας τους κινδύνους 

αποδιοργάνωσής τους. Για πολλούς ερευνητές αλλά και για την 

αγροτική πολιτική πολλών κρατών πλέον, θεωρείται η μόνη 

μακροχρόνια λύση για τη διατήρηση της ισορροπίας της 

οικονομικοκοινωνικής και οικολογικής δομής των περιοχών αυτών. 

 

Η αρνητική πλευρά της πολυδραστηριότητας 
 
Στην πληθώρα των πλεονεκτημάτων της πολυδραστηριότητας μπορούν να 

αντιπαραταχθούν και κάποιες αδυναμίες που μπορούν να συνοψιστούν στα 

εξής σημεία: 

• Σε περιοχές με αυξημένες δυνατότητες γεωργικής ανάπτυξης, η 

γεωργία μερικής απασχόλησης αποτελεί περιοριστικό παράγοντα 

γεωργικής ανάπτυξης, λόγω του προσανατολισμού της στις εκτατικές 

καλλιέργειες. Έτσι δρα ανασταλτικά στην αναδιάρθρωση της γεωργικής 



δομής και τη δημιουργία μεγάλων γεωργικών μονάδων. Αποτελεί έτσι 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας στην αγροτική 

παραγωγή. 

• Όχι μόνο δεν προωθεί αλλά δρα ανασταλτικά στην κατεύθυνση της 

συνεταιριστικής παραγωγής που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις 

μεγάλες γεωργικές μονάδες. 

• Οι πολυδραστήριοι αγρότες αποτελούν ένα μη συμπαγές και γενικά 

ασθενές σώμα το οποίο μπορεί εύκολα να γίνει αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από τις δυνάμεις της αγοράς, αφού είναι ανοργάνωτοι, 

έχουν μικρότερη διαπραγματευτική δύναμης σε σχέση με τους 

γεωργούς πλήρους απασχόλησης, διεκδικούν λιγότερο τα δικαιώματά 

τους καθώς δεν αναμένουν να αποκομίσουν τα προς το ζην μόνο από 

τη γεωργία. Η ποικιλία των εξωγεωργικών δραστηριοτήτων στις οποίες 

επιδίδονται ευνοεί τη διαφοροποίηση της κοινωνικοπολιτικής και 

οικονομικής συμπεριφοράς και επομένως δεν αναμένουμε την 

υιοθέτηση και τη στήριξη κοινών θέσεων έναντι των γεωργικών 

προβλημάτων (Γιδαράκου, 1999). 

 

4. Η Εμπειρική διερεύνηση 
 
4.1. Η μεθοδολογία της έρευνας 

Με σκοπό την εμπειρική διερεύνηση της πολύ-απασχόλησης, τον Νοέμβριο 

του 2012, οργανώθηκε μια έρευνα πεδίου. Αντικείμενο της έρευνας η μελέτη 

της πολύ-απασχόλησης στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία. 
Πεδίο της έρευνας αποτέλεσε το ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα Σκοπιάς, μιας 

κοινότητας που υπάγεται στον ∆ήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας, στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Η επιλογή του πεδίου έρευνας έγινε με 

κριτήρια ότι: αποτελεί παλιό οικισμό, έχει πληρότητα αγροτικών ασχολιών, 

συνδυασμό γεωργίας και κτηνοτροφίας και επίσης διέθετε από τις αρχές του 

1900 σύνθετα αγροτικά νοικοκυριά, στα οποία η πολύ- απασχόληση 

αποτελούσε θεσμό. 

 



Για τις ανάγκες της έρευνας αναζητήθηκαν στατιστικά στοιχεία από τον 

αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Γ.Α. Η Σκοπιά έχει 581 κατοίκους εκ των οποίων οι 

100 είναι επαγγελματίες αγρότες (ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α) και  190 

συνταξιούχοι αγρότες. 
Από το ∆ημοτολόγιο επιλέχθηκαν με την μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας 

50 κάτοικοι, οι οποίοι και αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. 
Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο, που 

συμπληρώθηκε με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. 
Το ερωτηματολόγιο δομείται σε 3 ενότητες ερωτήσεων. Η πρώτη ενότητα  

περιλαμβάνει   τα   δημογραφικά   χαρακτηριστικά,  και  συγκεκριμένα   

αποτελείται   από   ερωτήσεις  σχετικές   με   το   φύλλο,   την   ηλικία,   το   

επίπεδο  σπουδών   και   το   επάγγελμα   των  ερωτηθέντων.  Στην  δεύτερη  

ενότητα  πραγματοποιούνται ερωτήσεις  σχετικά   με  την  γνώση  και   την  

εξοικείωση  με  την  πολύ-απασχόληση,   ενώ  το  τελευταίο  μέρος  του   

ερωτηματολογίου   περιλαμβάνει  ερωτήσεις   που  αφορούν   την  αξιολόγηση  

της πολύ-απασχόλησης. Η έρευνα διήρκησε συνολικά 45 μέρες και 

συμπληρώθηκαν 50 ερωτηματολόγια. 
 
4.2.Τα ευρήματα της έρευνας 

 

Μετά την επεξεργασία των απαντήσεων διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι άνδρες (ποσοστό 62%) και λιγότερες 

γυναίκες (ποσοστό 38%). Οι ερωτώμενοι καλύπτουν ένα ηλικιακό εύρος από 

21 ως 80 ετών. Οι μισοί σχεδόν (46%) είναι μεταξύ 41 μέχρι 60 ετών. Σε 

ποσοστό 18% είναι ηλικίας από 31-40 ετών και στο ίδιο ποσοστό είναι 61-70 

ετών. 

Το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων στην έρευνα δείχνει ότι σε 

ποσοστό 40% είναι απόφοιτοι δημοτικού και σε ίδιο ποσοστό είναι απόφοιτοι 

λυκείου. Λιγότεροι έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο, καθώς και ΟΑΕ∆. Το 

ποσοστό των αγροτών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι υπολογίσιμο, αφού ανέρχεται στο 10%.  Το 

επίπεδο των σπουδών των ερωτωμένων αποτυπώνεται στο παρακάτω 

γράφημα. 
 



Γράφημα 1ο : Επίπεδο σπουδών συμμετεχόντων στην έρευνα 

 

 

Η πλειοψηφία των  ερωτωμένων είναι κατ΄ επάγγελμα Αγρότες/Αγρότισσες 

(60%). Συνταξιούχοι είναι  το 18% και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι 14%, οι 

οποίου έχουν ως δεύτερη απασχόληση την γεωργία. Οι ∆ημόσιοι Υπάλληλοι  

(2%), οι Εργάτες  (2%) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες  (2%) συνολικά έχουν 

μικρή συμμετοχή. Ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι ασκεί Οικιακά καθήκοντα 

(4%). Τα επαγγέλματα των συμμετεχόντων στην έρευνα παρατίθενται στο 

παρακάτω γράφημα. 
Γράφημα 2ο : Επάγγελμα συμμετεχόντων στην έρευνα 

 

 

Η   συντριπτική  πλειοψηφία  (96%)  θεωρεί  ότι  οι  αγρότες/αγρότισσες 

απασχολούνται παράλληλα και σε άλλες  εργασίες/επαγγέλματα, εκτός  από  



τις  γεωργικές  εργασίες  τους,  ενώ μόλις το (4%) πιστεύει ότι οι  

αγρότες/αγρότισσες   δεν  απασχολούνται  παράλληλα  και  σε άλλες  

εργασίες/επαγγέλματα. 
 

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα (92%) γνωρίζουν  ότι   στην  

περιοχή   της  Σκοπιάς  κατά το παρελθόν  υπήρχαν μεγάλες  οικογένειες   

που  έμεναν  όλοι  μαζί  στο  ίδιο  σπίτι,  δούλευαν  την  γεωργία  και  την  

κτηνοτροφία  και  παράλληλα  έκαναν  και  άλλες   δουλειές,   ενώ   το  (8%)  

δηλώνει  άγνοια   για  το   γεγονός  αυτό. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην  ερώτηση  σχετικά με 

πόσους συγχωριανούς γνωρίζουν οι ερωτώμενοι, που  είναι  κατά   κύριο  

επάγγελμα   αγρότες (ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ) και παράλληλα κάνουν και 

άλλες  δουλειές/εργασίες . Σε ποσοστό 28% γνωρίζουν από 16 έως 30 

συγχωριανούς,  σε ποσοστό 22% γνωρίζουν από 31-45 και από 1-15. Εικόνα 

των απαντήσεων δίνεται στο παρακάτω γράφημα. 
 

Γράφημα 3ο : Γνώση συγχωριανών με πολύ-απασχόληση 

 

Τα επαγγέλματα που ασκούν παράλληλα   με την γεωργική τους ιδιότητα οι 

κάτοικοι της περιοχής , είναι: το καφενείο με  ποσοστό (40%) , οι οικοδομικές   

εργασίες (26,4),  το εμπόριο (11,2%) και οι  κατασκευές με  (10,4%). Μικρό 

ποσοστό έχουν οι δασεργάτες/υλοτόμοι (4,8%) καθώς, και οι   ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα συνεργεία   αυτοκινήτων με 



(2,4%). Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι κατά κύριο λόγο   οι αγρότες της 

περιοχής παράλληλα με την γεωργική τους ιδιότητα   στρέφονται στο 

επάγγελμα του καφενείου αλλά και στις οικοδομικές   εργασίες. 
 

Γράφημα 4ο : Επαγγέλματα που ασκούν κατά την πολύ-απασχόληση 

 

∆ιαπιστώνεται ότι υπάρχει και η αντίστροφη εικόνα στην περιοχή, δηλαδή οι 

άνθρωποι που έχουν άλλο κύριο επάγγελμα και παράλληλα και άτυπα 

ασκούν και γεωργικές εργασίες. Η καταγραφή έδειξε ότι συγχωριανοί 

∆ημόσιοι υπάλληλοι (44,80%) Υπάλληλοι ∆ΕΗ (35,80%), Υπάλληλοι ΟΤΕ 

(16,40%) και  Τραπεζικοί υπάλληλοι (3%)  ασκούν παράλληλα αγροτικές 

ασχολίες. Συνοπτική  εικόνα  δίνει το γράφημα που ακολουθεί. 

 
Γράφημα 5ο : Επαγγέλματα που ασκούν αγροτικές εργασίες 

 
 



Η καταγραφή των παράλληλων με την γεωργία εργασιών που ασκούν οι 

αγρότισσες δείχνει ότι η φροντίδα  των ηλικιωμένων κατέχει   το μεγαλύτερο 

ποσοστό (43%), με την μοδιστρική να ακολουθεί (18,60%), την κομμωτική 

(15,10%) και το κέντημα (12,80%). Μικρότερα ποσοστά καταλαμβάνουν  οι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι και  η υφαντική . 
Γράφημα 6ο : Παράλληλη εργασία των αγροτισσών 

 

 

Η κατανομή του χρόνου της αγρότισσας   δείχνει ότι η  φροντίδα του σπιτιού 

λαμβάνει  ένα ποσοστό της τάξεως (32,9%) το οποίο είναι και το υψηλότερο, η  

φροντίδα των ηλικιωμένων και η φροντίδα των παιδιών ακολουθούν με   

ποσοστά (25,3%) και (23,3%) αντίστοιχα, το ράψιμο με (11%) και το κέντημα  

με (7,5%). 

Γράφημα 7ο : Κατανομή του χρόνου της αγρότισσας 

 



 

Το (90%) των ερωτηθέντων  πιστεύει   ότι οι αγρότες πρέπει να  γνωρίζουν 

και άλλες τέχνες και ότι δεν αρκούν   μόνο οι αγροτικές ασχολίες και 

δραστηριότητες για την επιβίωση. Φαίνεται καθολική η πεποίθηση ότι  είναι 

ανάγκη των  αγροτών  να ασχολούνται και με άλλες τέχνες και δραστηριότητες 

για να   ανταπεξέλθουν στις  δυσκολίες για  να  μπορούν να ζήσουν σε 

καλύτερες συνθήκες ζωής έχοντας περισσότερες εργασίες καθώς επίσης και 

να μπορούν να κινηθούν σε άλλα επαγγέλματα και δραστηριότητες σε 

περίπτωση  που οι αγροτικές δουλειές και ασχολίες δεν έχουν καλή κατάληξη. 
 

Η καταγραφή των λόγων για τους οποίους  οι αγρότες/αγρότισσες ασκούν και 

παράλληλες εργασίες, δείχνει  στο  μεγάλο ποσοστό (85,5%) ότι ο κύριος 

λόγος είναι η Αύξηση εισοδήματος, ακολουθεί η Εξυπηρέτηση συγχωριανών 

με ποσοστό (7,3%). Τέλος, σε μικρά σχετικά ποσοστά ακολουθούν η 

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου και η Αξιοποίηση του εξοπλισμού των 

αγροτών με ποσοστά (1,8%) και (5,40%) αντίστοιχα. 
Γράφημα 8ο : Λόγοι άσκησης παράλληλης εργασίας των αγροτών/αγροτισσών 

 

 

Οι συμμετέχοντες, σε μεγάλο ποσοστό (68%) πιστεύουν  πως οι νέοι 

αγρότες/αγρότισσες στις μέρες μας γνωρίζουν και ασκούν άλλα 

επαγγέλματα/εργασίες, ενώ το (32%) πιστεύει πως όχι.  Οι  ερωτώμενοι  στην  

πλειοψηφία  τους  θεωρούν   ότι  οι  νέοι   αγρότες  έχουν   την    γνώση   και   



την  δυνατότητα  να  απασχολούνται   και   σε   άλλα  επαγγέλματα,   παρόλα  

αυτά,  υπάρχει   και  ένα  σημαντικό   ποσοστό   που   δεν   πιστεύει   ότι   οι   

νέοι  αγρότες/αγρότισσες   είναι   πολύ-δραστήριοι   στις  μέρες  μας   και   ότι   

ασχολούνται   αποκλειστικά  με   τις   αγροτικές  δραστηριότητες   είτε  λόγω   

ανικανότητας  είτε  λόγω   χαμηλής   διάθεσης   να ασχοληθούν   και  με   

άλλα   επαγγέλματα. 

 

5. Συμπεράσματα- σύνοψη  
 
Μετά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την εμπειρική διερεύνηση 

συμπεραίνονται τα ακόλουθα:  

Η προσφυγή των αγροτών σε εκτός της εκμετάλλευσής τους απασχολήσεις, 

έξω-γεωργικές ή και γεωργικής φύσης, δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Ήταν 

σύνηθες στις κλειστές αυτοσυντηρούμενες κοινωνίες της προβιομηχανικής 

περιόδου στα πλαίσια του καταμερισμού της εργασίας μέσα στην κοινότητα, 

συνδεόμενο με την οικογενειακή παράδοση σε ορισμένα επαγγέλματα.  

Στην εποχή της οικονομίας της αγοράς η πολύ-απασχόληση εκδηλώνεται ως 

το αποτέλεσμα ανισορροπιών μεταξύ των συντελεστών παραγωγής μέσα στο 

αγροτικό νοικοκυριό και, για τους οικονομολόγους, αποτελεί μια διαρκή 

στρατηγική προσαρμογής του στις οικονομικές συνθήκες.  

Η  πολύ-απασχόληση απαντάται όχι στις μικρές και στις μεσαίες αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις αλλά και στις μεγάλες και εκσυγχρονισμένες, ότι συνδέεται 

άμεσα με τον τύπο και το είδος της καλλιέργειας, σε σχέση με την εποχικότητα 

και την ένταση της εργασίας που απαιτούν, και επίσης ότι είναι ανεξάρτητη 

από το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας και το κυριότερο ότι έχει περιφερειακή 

διάσταση και συνδέεται όλο και περισσότερο με τις προσφερόμενες ευκαιρίες 

απασχόλησης εκτός εκμετάλλευσης παρά με τις συνθήκες της γεωργίας και 

της εκμετάλλευσης ειδικότερα.  

Η πολύ-απασχόληση στον Ελλαδικό χώρο έχει τάση αυξητική λόγω της κακής 

οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, αποτέλεσμα αυτού είναι ότι όσοι 

ασχολούνται με τη γη προσανατολίζονται και σε δεύτερη εργασία προκειμένου 

να ανταπεξέλθουν. Η πολύ-απασχόληση αναμφίβολα έπαιξε σημαντικό ρόλο 

σε εποχές πολύ δύσκολες για το ελληνικό αγροτικό νοικοκυριό καθώς, στήριξε 



όσο το δυνατόν περισσότερο το αγροτικό εισόδημα και κατ’ επέκταση στήριξε 

την ελληνική ύπαιθρο. 

 Επίσης, η πολύ-απασχόληση των αγροτών αποδείχτηκε ότι έχει δύο (2) 

βασικά χαρακτηριστικά: α) υψηλότατο βαθμό πολυμορφίας και β) 

σταθερότητα και ικανότητα ανανέωσης των μορφών της ανάλογα με τις 

μεταλλασσόμενες συνθήκες στη γεωργία αλλά και στο ευρύτερο οικονομικό 

περιβάλλον στο τοπικό επίπεδο.  

Από την εμπειρική έρευνα σε κοινότητα της περιοχής της Φλώρινας φαίνεται 

ότι στην περιοχή το φαινόμενο της πολυαπασχόλησης είναι γνωστό από 

παλιά και είναι εκτεταμένο και σήμερα.  

Οι άνδρες ασχολούνται σε παράλληλες εργασίες όπως το καφενείο, 

οικοδομικές εργασίες, εμπόριο, κατασκευές κτλ, ενώ οι αγρότισσες εκτός από 

τις γεωργικές εργασίες ασχολούνται παράλληλα με την  φροντίδα των 

ηλικιωμένων, τη μοδιστρική, το κομμωτήριο κτλ.  

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση των αγροτών/αγροτισσών τους έχει ωθήσει 

στο να ασκήσουν παράλληλη εργασία/επάγγελμα έτσι ώστε να μπορέσουν να 

αυξήσουν το εισόδημα τους και κατ’ επέκταση να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής.  
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