
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο  
 
                                                                               Μυτιλήνη 12/02/2020 
 
2ο Πρακτικό από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μυτιλήνης, που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12/02/2020 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. Καρίπης Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος) 
5. Κατσιγίνης Μάκης (αναπληρωματικό μέλος) 
6. Συμινή Μαριάνθη 
7. Παπαδοπούλου Κατερίνα (αναπληρωματικό μέλος) 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Στεριανού Ραλλού 
2. Γονιδέλλη Κωνσταντίνα  
3. Βουγιούκα Ευστρατία (τακτικό μέλος που αναπληρώθηκε) 
4. Καρέκος Παναγιώτης (τακτικό μέλος που αναπληρώθηκε) 

 
Το αναπληρωματικό μέλος Παναγιώτης Καρίπης συμμετέχει προς αναπλήρωση 
του Παναγιώτη Καρέκου που αν και κλήθηκε νόμιμα δεν μπόρεσε να 
παρασταθεί στη συνεδρίαση. 
Το αναπληρωματικό μέλος Μάκης Κατσιγίνης συμμετέχει προς αναπλήρωση της 
Ευστρατίας Βουγιούκα 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 για τον προγραμματισμό Δράσεων της Επιτροπής Ισότητας 
Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών στο ζήτημα της Ισότητας των 
δύο φύλων, της καταπολέμησης της βίας, της εξάλειψης των στερεοτύπων και 
όλων των συναφών φαινομένων θα προωθείται με διοργάνωση εκδηλώσεων, 
ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και μέτρων δράσης. Επίσης με τη στενή συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται 
στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των 
γυναικών σε τοπικό επίπεδο καθώς και με την εισήγηση προτάσεων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
2. Συζήτηση και προτάσεις μελών για την εκδήλωση της 8ης Μαρτίου 
στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας της Γυναίκας. 
Το προτεινόμενο θέμα είναι “Γυναίκα και Επιχειρηματικότητα” και για το λόγο 
αυτό προτάθηκε να γίνει επικοινωνία με τοπικούς συνεταιριστικούς συλλόγους 



γυναικών και να κληθούν να συμματάσχουν σε εκδήλωση σε κεντρική αίθουσα 
της πόλης, όπου εκεί θα προβάλουν τα τοπικά τους προϊόντα και θα αναδειχθεί 
η ιστορία τους μέσα από φυλλάδια που θα μοιραστούν κατά την προσέλευση 
του κόσμου. Η πρόσκληση θα είναι για το ευρύ κοινό. Σκοπός είναι η ανάδειξη 
της εργασιακής ικανότητας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών, η 
παράθεση των δυσκολιών και η τελική επίτευξη και επιτυχία του τελικού 
στόχου.   
Το λόγο πήραν όλα τα μέλη της Επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους όσον 
αφορά τόσο τα διαδικαστικά όσο και πρακτικά θέματα της εν λόγω εκδήλωσης . 
Εκφράστηκαν πολλές απόψεις και έγινε καταμερισμός των επιμέρους ενεργειών 
στα μέλη της Επιτροπής, ενώ ορίστηκε ότι θα γίνει ξανά συνάντηση πριν την 
τελική εκδήλωση.  
 
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή Ισότητας εγκρίνει 
ομόφωνα τις εισηγήσεις της Προέδρου.  
  
Η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής θα οριστεί από την 
Πρόεδρο της Επιτροπής στο ίδιο μέρος και θα ενημερωθούν τα μέλη με mails.  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2020  
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής:  
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  
 
 
 
  
 
       ΕΡΙΦΥΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑ                          
 
 
 
 
                                                                ΑΝΔΡΕΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 
                                                                ΨΗΜΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
                                                                ΚΑΡΙΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΑΚΗΣ 
                                                                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
                                                                ΣΥΜΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 


