ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
Μυτιλήνη 29/01/2020
1ο Πρακτικό από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μυτιλήνης, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/01/2020 και ώρα 18:30 στο Γραφείο του
Λιμενικού Ταμείου (δίπλα στο Τελωνείο, εντός του χώρου του Λιμένος).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιαννάκα Εριφύλη
2. Ανδρειώτου Μυρσίνη
3. Ψημίτης Μιχαήλ
4. Καρέκος Παναγιώτης
5. Βουγιούκα Ευστρατία
6. Καζάζης Κίμων (αναπληρωματικό μέλος)
7. Συμινή Μαριάνθη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στεριανού Ραλλού
2. Γονιδέλλη Κωνσταντίνα (τακτικό μέλος που αναπληρώθηκε)
Το αναπληρωματικό μέλος Καζάζης Κίμων συμμετέχει προς αναπλήρωση της
Γονιδέλλη Κωνσταντίνας που αν και κλήθηκε νόμιμα δεν μπόρεσε να
παρασταθεί στη συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα οκτώ (8) μέλη
παρευρέθησαν τα επτά (7), άρχισε η συνεδρίαση από την πρόεδρο της
επιτροπής κ. Εριφύλη Γιαννάκα, η οποία εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1. Συζήτηση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής
Για να λειτουργήσει η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου πρέπει να καταρτιστεί
κανονισμός λειτουργίας όπου θα αναφέρεται η διαδικασία λειτουργίας της
επιτροπής, οι αρμοδιότητες, το έργο της Επιτροπής, και άλλα θέματα σχετικά με
την ως άνω λειτουργία. Ο κανονισμός θα κατατεθεί στην Επιτροπή προς
συζήτηση και ψήφιση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
2. Ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας-στόχους της Επιτροπής
Για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε με την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Χάρτας θα πρέπει να καταρτίσουμε ένα σχέδιο Δράσης στο οποίο
θα καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό.
Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδες οικουμενικό δικαίωμα
αλλά και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Γι΄αυτό δεν είναι αρκετό να
αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα μόνο νομικά. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε την
εφαρμογή του σε όλους τους τομείς: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό.
Να οριστεί ως τόπος συνάντησης της Επιτροπής ο χώρος του Λιμενικού Ταμείου,
πλην εκτάκτων περιπτώσεων που θα ενημερώνονται τα μέλη για τυχόν αλλαγή
της τοποθεσίας, και οι συνεδριάσεις να γίνονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα
ή συχνότερα ενόψει προγραμματισμού εκδηλώσεων για τον εορτασμό επετείων

σχετικών με τη γυναίκα.
3. Σχεδιασμός-Προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων
Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου
μας. Μπορούμε να προβούμε στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων,
ημερίδων, συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα
κακοποίησης , πρόληψης της βίας, της υγείας, γυναικείας απασχόλησης και
πολιτικών ίσως ευκαιριών. Επίσης διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφιών,
προβολή ταινιών και θεατρικών παραστάσεων με τη συνεργασία με θεατρικούς
συλλόγους. Επισημαίνεται ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνονται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και δε θα προβάλλονται τα θέματα της ισότητας των φύλων
μόνο σε περιόδους επετειακών εορτασμών.
4. Προτάσεις των μελών
Το λόγο πήραν όλα τα μέλη της Επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους όσον
αφορά τόσο τα διαδικαστικά και πρακτικά θέματα λειτουργίας όσο και την
ουσιαστική υλοποίηση του έργου της Επιτροπής. Εκφράστηκαν πολλές ιδέες για
τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και συμφωνήθηκε στην επόμενη συνάντηση
να συζητηθούν ειδικότερα προτάσεις δράσεων ενόψει της 8ης Μαρτίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή Ισότητας εγκρίνει
ομόφωνα τις εισηγήσεις της Προέδρου.
Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίστηκε για τις 12/02/2020 και ώρα
18:30 στο ίδιο μέρος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2020
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΙΦΥΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑ

ΑΝΔΡΕΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΨΗΜΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΑΖΑΖΗΣ ΚΙΜΩΝ
ΣΥΜΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

