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Διεθνϋσ Εκθεςιακό Κϋντρο HELEXPO Θεςςαλονύκησ 

Η ξένη εργαςία ςτην ελληνική κτηνοτροφία
• Η εργαςύα ςε «ξϋνη εκμετϊλλευςη» όταν ςημϊδι ανικανότητασ
•Από τη δεκαετύα του 1990, η αφθονύα τησ εργαςύασ από μετανϊςτεσ
οδόγηςε ςτην εμφϊνιςη μεγϊλων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύςεων

Η οικονομική κρίςη επϋφερε μεύωςη των μεταναςτών ςτην ελληνικό
γεωργύα, ςε αντιδιαςτολό προσ ϊλλεσ χώρεσ τησ Νότιασ Ευρώπησ, π.χ.
Ιταλύα και Ιςπανύα.

• 2009 – 2013: 4,6% μεύωςη των μόνιμων ξϋνων εργατών
• 13,6% μεύωςη ςτην εποχικό μιςθωμϋνη εργαςύα

Αποτελέςματα 20 ςυνεντεύξεων με αρχηγούσ μετακινούμενων αιγοπροβ/κών εκμεταλλεύςεων και μεταναςτών εργαζομένων ςτη Θεςςαλία

Η διατήρηςη ενόσ επαρκούσ αριθμού απαςχολούμενων ςτην
κτηνοτροφία είναι κρίςιμη για τη διατήρηςη μιασ ζωντανήσ,
παραγωγικήσ και αςφαλούσ υπαίθρου

Η εργαςία ςε ποιμενικέσ εκμεταλλεύςεισ

Πολύ ςκληρϋσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ και εργαςύασ

Απομόνωςη και περιοριςμϋνη πρόςβαςη ςε βαςικϋσ υπηρεςύεσ

 Απαιτεύ πολλϋσ ικανότητεσ

 Συνειςφορϊ ςτη διαχεύριςη δημόςιων αγαθών

Οι περιςςότεροι μετανάςτεσ εργαζόμενοι ςτην Ελλάδα 
προέρχονται από αςτικέσ περιοχέσ χωρίσ εμπειρία ςτην κτηνοτροφία

Σύποσ 1
• Άνω των 40 ετών που ϋχουν
μεγαλώςει ςτισ χώρεσ καταγωγόσ τουσ
• Εργϊζονται για βιοποριςτικούσ
λόγουσ χωρύσ να εξετϊζουν
επαγγελματικϋσ αλλαγϋσ

Καμιά φορά αναρωτιέμαι τι θα είχα γίνει 
αν δούλευα ςε ςυνεργείο, όπωσ ήθελα, 

αλλά μ’ αρέςει εδώ, είναι απλή ζωή
(Ε., 47 ετών)

Σύποσ 2
• Νεότεροι που ϋχουν ελϊχιςτουσ
δεςμούσ με τισ χώρεσ καταγωγόσ τουσ.
• Εργϊζονται προςωρινϊ λόγω ϋλλειψησ
ϊλλων δυνατοτότων απαςχόληςησ

Αν βρω γυναίκα που τησ αρέςουν τα ζώα, 
θα ξεκινήςουμε δικά μασ ζώα. Στην 

Ελλάδα, αλλά ςε άλλο χωριό.
(Κ., 24 ετών)

Οι αρχηγοί αναγνωρύζουν τη ςυμβολό των μεταναςτών και γενικϊ
δηλώνουν ικανοποιημϋνοι από την απόδοςό τουσ

Είναι δυνατοί και δεν διαμαρτύρονται, αλλά ςπάνια ξέρουν από ζώα. 
Παρακαλάμε να βρούμε τέτοιουσ. 

Προφίλ μετανάςτη εργάτη ςτη 

Μεςόγειο

• Νϋοσ ϊντρασ 25-40 ετών 

• Από μεςογειακϋσ ποιμενικϋσ 

κοινότητεσ 

• Μη πτυχιούχοσ 

• Με προηγούμενη εμπειρύα ςτην 

κτηνοτροφύα 

• Χριςτιανόσ-ορθόδοξοσ ό μουςουλμϊνοσ

• Χρηςιμοποιεύ κυρύωσ τη μητρικό του 

γλώςςα


