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   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
                  Μαδρίτη, 18 Ιουνίου 2018 

                 

   

Ο ισπανικός ενεργειακός τομέας ανάμεσα στους πιο ανδροκρατούμενους 

παγκοσμίως 

 

Η Ισπανία είναι ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης γυναικών 

στις βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, στις ισπανικές βιομηχανίες το ποσοστό των γυναικών 

είναι μόλις 20%, ενώ στην Ευρώπη οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 50% του εργατικού 

δυναμικού. Ενδεικτική αυτής της κατάστασης ήταν η επίσκεψη της νέας Ισπανίδος 

Υπουργού Οικολογικής Μετάβασης, κας Τερέσα Ριβέρα, στη διεθνή έκθεση Ενέργειας 

και Περιβάλλοντος (GENERA) που διεξήχθη στη Μαδρίτη από 13 έως 15 Ιουνίου τ.έ., 

στην οποία περιβαλλόταν από άνδρες.    

Ο ενεργειακός τομέας είναι μεταξύ αυτών στους οποίους υφίσταται έντονα η ανισότητα 

των φύλων. Γι αυτό το λόγο, η νέα Υπουργός δεσμεύθηκε να πραγματοποιήσει την 

εκστρατεία Equal 30, για να ευαισθητοποιήσει και να δεσμεύσει τις μεγάλες εταιρείες του 

τομέα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες θεραπείας αυτής της κατάστασης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω εκστρατείας που ξεκίνησε στις 24 Μαΐου τ.έ. στην 

Κοπεγχάγη, οι άνδρες αποτελούν το 80% των εργαζομένων του τομέα. Η εκστρατεία 

καλεί τις εταιρείες αλλά και τους δημόσιους φορείς να αναλάβουν μία σειρά δεσμεύσεων 

για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών στις θέσεις εργασίας, καθώς επίσης να 

υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την πορεία τους, ώστε να επιτευχθεί η  

συμμόρφωση με αυτή την ενέργεια. Πάντως, ήδη πολλές σημαντικές εταιρείες του τομέα 

όπως η ισπανική Enagas, η γαλλική  Enedis, η γερμανική Vatenfall και η πορτογαλική  

EDP στην Ισπανία έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. 

Η εκστρατεία Equal 30 θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2019 και ο στόχος που έχει τεθεί 

είναι ισότητα όσον αφορά τις ευκαιρίες, τις αμοιβές και της ηγετικές θέσεις. Κάθε εταιρεία 

έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει τους στόχους της, ωστόσο αυτοί θα πρέπει να 

δημοσιοποιούνται και να υπόκεινται σε έλεγχο συμμόρφωσης με τους γενικούς στόχους.   

Μια σημαντική σημείωση της εκστρατείας Equal 30 είναι ότι η προώθηση της ισότητας 

των δύο φύλων στον ενεργειακό τομέα πρέπει να ακολουθηθεί και από την ενεργειακή 

μετάβαση προς τις ανανεώσιμες και καθαρές πηγές, που αποτελεί ακόμη μία μεγάλη 

πρόκληση. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων επισημαίνει ότι ο 
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τομέας απειλείται από την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τη χαμηλή γυναικεία 

απασχόληση, η αύξηση της οποίας ιδιαίτερα στην διαδικασία μετάβασης στις 

ανανεώσιμες και καθαρές πηγές θα έχει μεγάλα οικονομικά οφέλη.  

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο Ινστιτούτο, ο μέσος όρος απασχόλησης γυναικών σε όλες 

τις βιομηχανικές επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά είναι 22,1%. Το ποσοστό για τις χώρες της  

Ανατολικής Ευρώπης είναι μόλις 13%. Μεταξύ των 200 μεγαλύτερων εταιρειών του 

παγκόσμιου ενεργειακού τομέα, μόνο το 16% των ανώτατων διοικητικών θέσεων 

κατέχουν γυναίκες.Το ποσοστό παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό και για τον δημόσιο τομέα. 

Τέλος, στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, μόνο το 11% είναι γυναίκες.  

 


