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Η κατασκευή ενεργειακών έργων είναι απαιτητική 
εργασία. Έλληνες και Ελληνίδες μηχανικοί διαπρέ-
πουν σε έναν απαιτητικό τομέα, αυτόν των ενεργει-
ακών projects σε όλο τον κόσμο, αναλαμβάνοντας 
κομβικά έργα για την ενεργειακή μετάβαση και ένα 
πιο βιώσιμο μέλλον. Η MYTILINEOS, που δραστηριο-
ποιείται σε Ελλάδα και περισσότερες από 30 χώρες 
σε τομείς όπως η ενέργεια, η μεταλλουργία, οι υπο-
δομές, έχει πολλές ειδικότητες μηχανικών και εμπι-
στεύεται την υλοποίηση των έργων που αναλαμβά-
νει στα έμπειρα στελέχη της, άνδρες και γυναίκες.  

Σε αυτή την κατεύθυνση δύο γυναίκες μηχανικοί που 
καλούνται σήμερα να φέρουν εις πέρας πολύ ση-
μαντικά έργα σε διεθνές επίπεδο, που φέρνουν πιο 
κοντά ένα βιώσιμο μέλλον, μιλούν για την εμπειρία 
τους στον κλάδο:

«Όταν ξεκινάμε ένα νέο έργο στο εξωτερικό, η ικα-
νοποίηση είναι μεγάλη, αναγνωρίζεται η εταιρεία, 
αλλά και η δουλειά μας και αυτό είναι η μεγαλύτε-
ρη επιβράβευση και σίγουρα δεν αφορά στο φύλο», 
δηλώνει η Μαργαρίτα Άριφ, Στέλεχος του Τομέα Έρ-
γων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS, συμπλη-
ρώνοντας: «Κατασκευάζουμε σταθμούς παραγωγής 
  

ηλεκτρικής ενέργειας και υποσταθμούς υψηλής τάσης 
σε όλο τον κόσμο, πολλές φορές σε δύσκολα και απαι-
τητικά περιβάλλοντα. Από την Ελλάδα, στην Αλβανία 
και από εκεί στη Γεωργία, τη Σλοβενία ή τη Λιβύη, οι 
ευκαιρίες για νέα έργα δεν τελειώνουν ποτέ ωστόσο, 
όταν ολοκληρώνουμε ένα έργο ξέρουμε ότι αφήνου-
με πίσω μας καλύτερες συνθήκες για την τοπική κοι-
νωνία. Με ενεργειακή ασφάλεια και ποιότητα ζωής». 

Από την πλευρά της η Ζέτα Μπακιρτζόγλου, Στέ-
λεχος του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
MYTILINEOS, με ειδίκευση στα θερμικά έργα σημει-
ώνει σχετικά «Σκληρή δουλειά σε προσωπικό και 
ομαδικό επίπεδο, επιμονή και συνεργασία. Αυτά 
οδηγούν στην επιτυχημένη εκτέλεση ενός έργου που 
αποτελεί κληρονομιά για την ανάληψη κάθε νέου». 

H MYTILINEOS αναγνωρίζει πως ενθαρρύνοντας ένα 
περιβάλλον με ίσες εργασιακές ευκαιρίες για όλους, 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ή άλλων χαρακτηριστι-
κών, δίνεται και στην εταιρεία περιθώριο να ανθίσει 
με ένα ευρύ μείγμα δεξιοτήτων και εμπειριών. Αυτό 
δείχνει η παγκόσμια εμπειρία, αλλά και οι πιο σύγ-
χρονες πρακτικές διακυβέρνησης, όπως υπογραμμί-
ζουν τα στελέχη της εταιρείας. 

Με την ενέργεια των γυναικών μηχανικών 
αναπτύσσονται σημαντικά έργα διεθνώς
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