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              Μαδρίτη, 10 Ιουλίου 2018 

                

   

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ  

 

Ισπανίδες και εργασιακός τομέας 

Στη νέα κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία παρουσιάστηκε στις 5 Ιουνίου 2018,  για πρώτη 

φορά στην ιστορία της χώρας, οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του κυβερνητικού 

σχήματος. Τα δύο τρίτα (ένδεκα) μεταξύ των δεκαεπτά υπουργικών θώκων 

καταλαμβάνουν γυναίκες. Στα νεοσύστατα υπουργεία συγκαταλέγεται πλέον το Υπουργείο 

Ισότητας, το οποίο έχει αναλάβει η κα Κάρμεν Κάλβο (Carmen Calvo), η οποία είναι και 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Εξάλλου, λίγους μήνες μετά τη «γενική απεργία των 

φεμινιστριών», στις 8 Μαρτίου 2018, η νέα ισπανική κυβέρνηση έχει θέσει μεταξύ των 

ζητημάτων άμεσης προτεραιότητας την ισότητα των δύο φύλων. Στις προθέσεις της νέας 

Υπουργού είναι η ψήφιση νόμου για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και 

η εξάλειψη των  κοινωνικών διακρίσεων.  

Πληθυσμός 

Η κατανομή του κατοίκων στην Ισπανία, ανά φύλο, παραμένει αρκετά ισορροπημένη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού.  

  

 

Κατά ηλικία, στην κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο, έως την ηλικία των 50 ετών, 

υπερισχύουν οριακά οι άνδρες ενώ από την ηλικία των 50 και άνω οι γυναίκες.   

 

 

Γυναίκες 
51% 

Άνδρες  
49% 
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Τομέας Εργασίας 

Απασχόληση – Ανεργία  

Οι απασχολούμενες γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 43,11% του συνόλου των 

εργαζομένων, από τις οποίες το 40,6% διαθέτουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ενώ 

το 73,3% μερικής και οι άνεργες το 19,03%. Έχει παρατηρηθεί αύξηση του βαθμού 

απασχόλησης των γυναικών, η οποία αποτελεί μέρος της γενικής ανοδικής τάσης του 

αριθμού των απασχολούμενων και των δύο φύλων, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 6,64% από 

το 2011-2016. Η αύξηση αυτή οδήγησε στη μείωση κατά 10,42% του αριθμού των 

ανέργων. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, δηλαδή η σχέση μεταξύ 

απασχολούμενων γυναικών και γυναικείου ενεργού πληθυσμού, σημείωσε ετήσια αύξηση 

σχεδόν μίας μονάδας. Η εξέλιξη της απασχόλησης ήταν θετική για τέταρτη συνεχόμενη 

χρονιά, μετά το πλήγμα που υπέστη τα χρόνια της κρίσης. 

Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία δεκαετία, η συμπεριφορά του ποσοστού απασχόλησης 

των γυναικών διαφέρει από εκείνη των ανδρών. Το ποσοστό των εργαζόμενων ανδρών 

επλήγη σοβαρά κατά την περίοδο της κρίσης, λόγω της πτώσης της απασχόλησης, 

ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, στον οποίο χάθηκαν 676.000 θέσεις εργασίας (από 

3.25 εκατομμύρια σε 2.67) και σε μικρότερο βαθμό στον τομέα της βιομηχανίας.  

Ωστόσο, παρότι οι γυναίκες ανακτούν τις θέσεις εργασίας που έχασαν κατά τη διάρκεια της 

κρίσης και παρότι το ποσοστό των εργαζόμενων ανδρών επλήγη περισσότερο, οι γυναίκες 

εργαζόμενες εξακολουθούν να υπολείπονται των ανδρών, οι οποίοι είναι 1,7 εκ. 

περισσότεροι. 

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, τον Ιούνιο τ.έ., σημειώθηκε νέο ρεκόρ, καθώς στο μητρώο 

κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν τουλάχιστον 8,779 εκ. γυναίκες, αριθμός που ξεπερνά τα 

8,249 εκ. του Ιουνίου 2008 και αποδεικνύει πως έχουν υπάρξει πραγματικές αλλαγές στην 

αγορά εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης, όσο και κατά την περίοδο της 

ανάκαμψης. Έτσι, η μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας για τους άνδρες, την περίοδο 2009-

2010, ώθησε τις γυναίκες να αναζητήσουν εργασία για την αντιμετώπιση της μείωσης του 

εισοδήματος των νοικοκυριών, σε τομείς που ακόμη είχαν ζήτηση και που προσέφεραν 

κάποια ευελιξία. 

Ηλικιακές ομάδες 

Σχετικά με την ηλικία των εργαζόμενων γυναικών, το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών με ποσοστό 67,08%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η 

ηλικιακή ομάδα 20- 24 ετών με ποσοστό 34,95%, στην τρίτη θέση η ηλικιακή ομάδα 55 και  
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άνω ετών με ποσοστό 17,52 % και, τέλος, στην τέταρτη θέση η ηλικιακή ομάδα 16-19 ετών 

με ποσοστό 5,57%.  

Σχετικά με την ηλικία των άνεργων γυναικών το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα των 25-54 ετών με ποσοστό 110,05%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ηλικιακή 

ομάδα 16-19 ετών με ποσοστό 55,12%, στην τρίτη θέση η ηλικιακή ομάδα 55 και άνω 

ετών με ποσοστό 38,79% και τέλος στην τέταρτη θέση η ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών με 

ποσοστό 34,17%.  

Μορφωτικό επίπεδο 

Το μορφωτικό επίπεδο των εργαζόμενων γυναικών   

Αναλφάβητες 6,90% 

Μη ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

8,10% 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 18,30% 

Πρώτο στάδιο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή κάτι αντίστοιχο 

51% 

Δεύτερο στάδιο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με γενικό προσανατολισμό 

57% 

Δεύτερο στάδιο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με επαγγελματικό 
προσανατολισμό (περιλαμβάνει μετά-
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι όμως 
Τριτοβάθμια) 

71,30% 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 80,40% 

 

Το μορφωτικό επίπεδο των άνεργων γυναικών  

Αναλφάβητες 53,70% 

Μη ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

36% 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 32,50% 

Πρώτο στάδιο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή κάτι αντίστοιχο 

27,50% 

Δεύτερο στάδιο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με γενικό προσανατολισμό 

19,10% 

Δεύτερο στάδιο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με επαγγελματικό 
προσανατολισμό (περιλαμβάνει μετά-
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι όμως 
Τριτοβάθμια) 

20,80% 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 11,50% 
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Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών 

διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των άνεργων γυναικών 

διαθέτει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν μία σύνδεση μεταξύ μορφωτικού 

επιπέδου και πιθανότητας εύρεσης εργασίας. 

Τομείς απασχόλησης 

Σχετικά με τους τομείς απασχόλησης, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στον τομέα 

των υπηρεσιών σε ποσοστό 53,4%, ακολουθεί ο κλάδος της βιομηχανίας με ποσοστό 

25.0%, ο  αγροτικός τομέας με ποσοστό 23,8% και τέλος ο κατασκευαστικός τομέας με 

ποσοστό 8,8%.  

 Τομέας 
υπηρεσιών 

Βιομηχανία Αγροτικός 
τομέας 

Κατασκευαστικός 
τομέας 

Συμβάσεις 
πλήρους 
απασχόλησης 

5.596,3 εκ. 553,5 εκ. 162,4 εκ. 67,0 εκ. 

Συμβάσεις 
μερικής 
απασχόλησης 

1.930,8 εκ. 79,0 εκ. 27,5 εκ. 19,7 εκ. 

Συμβάσεις 
αορίστου 
χρόνου 

4.843,8 εκ. 441,9 εκ. 33,8 εκ. 58,6 εκ. 

Συμβάσεις 
προσωρινής 
απασχόλησης 

1.762,7 εκ. 132,6 εκ. 72,8 εκ. 11,7 εκ. 

* Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016 

Μισθολογικά στοιχεία και άδεια μητρότητας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, ο μέσος μισθός για μία γυναίκα που εργάζεται σε θέση 

πλήρους απασχόλησης είναι 24,813.73 ευρώ ενώ για θέση μερικής απασχόλησης 

10,023.72 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, τα αντίστοιχα ποσά για τους άνδρες είναι 

28,363.24 ευρώ και 10,737.52 ευρώ. Δηλαδή διαπιστώνεται διαφορά της τάξεως του 

12,51% και 6,65% αντίστοιχα.  

Οι εργαζόμενες γυναίκες δικαιούνται έξι εβδομάδες υποχρεωτική άδεια μητρότητας, ενώ 

ακόμη προβλέπονται άλλες δέκα εβδομάδες εθελοντικής άδειας. Για τους άνδρες 

προβλέπονται τέσσερις εβδομάδες (με την έγκριση του προϋπολογισμού του 2018 

προβλέπεται να αυξηθούν σε πέντε) και επιπλέον δέκα εβδομάδες εθελοντικής άδειας. 

Ωστόσο, στην πράξη τις επιπλέον εβδομάδες τις αξιοποιούν κυρίως γυναίκες. Αυτή η  
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κατάσταση αποτελεί και μία από τις αιτίες των διακρίσεων κατά των γυναικών στον 

εργασιακό χώρο.  
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