ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Γυναίκες των Πρεσπών – Γυναίκες του κόσμου.
Οι γυναίκες των Πρεσπών επιχειρούν»
Το διεθνές συμπόσιο «Γυναίκες των Πρεσπών – Γυναίκες του κόσμου. Οι γυναίκες
των Πρεσπών επιχειρούν», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων,
πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα το διήμερο 7-8/7/2016.
Στην έναρξη του συμποσίου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή
Κούβελα, απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας εξ΄ αρχής ότι «η ανάπτυξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν από τους νευραλγικούς τομείς, που μπορούν να
συμβάλουν στη βελτίωση των φαινομένων ανισότητας».
Επίσης, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας θέσεων
εργασίας για τις γυναίκες, μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας με τη
δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων υποστήριξης τους σε όλη την επικράτεια. Δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στις δράσεις που επιδιώκει η ΓΓΙΦ, με
αντιπροσωπευτικότερες:


την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών και των οργανώσεών τους στις διαδικασίες
διαβούλευσης και σχεδιασμού των πολιτικών και την ενθάρρυνση της συμμετοχής
τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων



τη στήριξη δράσεων και ειδικών επενδύσεων, όπου η αυξημένη γυναικεία εργασία
ή εμπλοκή, θα προκαλέσει πρόσθετη ενίσχυση των ανταγωνιστικών
χαρακτηριστικών του αντίστοιχου κλάδου



την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας, με έμφαση στους πιο καινοτόμους τομείς, όπου συνήθως εμφανίζονται
με παραδοσιακά ανδροκεντρική διάσταση, όπως λχ. ο τομέας των Νέων
Τεχνολογιών.

Με την παρουσία τους τίμησαν το συμπόσιο η Γενική Πρόξενος της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ελλάδα, Maja Apostolova Balaburski,
αλλά και η Βουλεύτρια της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Liljana
Kuzmanovska, οι οποίες μετέφεραν με τις εισηγήσεις τους την αντίστοιχη εμπειρία από τη
χώρας τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συμπόσιο συμμετείχαν σημαντικοί τοπικοί παράγοντες
της Περιφέρειας, όπως ο Βουλευτής Φλώρινας, Κώστας Σέλτσας, ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Ματθαίος Καλαϊτζόπουλος, ο Περιφερειακός
Σύμβουλος, Γιώργος Αντωνιάδης, ο Δήμαρχος Πρεσπών, Παναγιώτης Πασχαλίδης, η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, Όλγα Μούσιου, η Δημοτική Σύμβουλος

του Δήμου Φλώρινας, Κατερίνα Σταύρου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Σάββας
Σαπαλίδης και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών,
Χρύσα Μάντση.
Παράλληλα, πλήθος καταρτισμένων ομιλητών, τόσο από την Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων, όσο και από άλλους συναφείς με τον θεματικό πυρήνα του
συμποσίου φορείς, φώτισαν με τις περιεκτικές ομιλίες τους αρκετές από τις πτυχές του
συμποσίου.
Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους των γυναικείων
επιχειρήσεων στη Φλώρινα και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
όπου παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές, αλλά και τα προβλήματα των επιχειρήσεων.
Στις εισηγήσεις, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή και τα
προβλήματα που υπάρχουν, αναφέρθηκαν προτάσεις για τη βελτίωσή τους και
εντοπίστηκαν οι δυνατότητες, αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης της γυναικείας
επιχειρηματικότητας.
Ο στόχος που τέθηκε υπήρξε η ενθάρρυνση της ενασχόλησης των γυναικών με το
«επιχειρείν», με σκοπό να γίνουν ουσιαστικοί μέτοχοι της παραγωγικής ανασυγκρότησης,
στο πλαίσιο μιας δίκαιης ανάπτυξης της χώρας μας.
Τέλος, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι σε
κάθε προσπάθεια και προοδευτικό μοντέλο, που στοχεύουν στη βελτίωση των δεικτών
της κοινωνικής ευημερίας μας», προσθέτοντας ότι «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός
του γυναικείου πορτρέτου σε μια δυναμική παρουσία ουσιαστικής συνεισφοράς στη
χώρα μας και συνάμα καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων».
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