
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο  
 
                                                                               Μυτιλήνη 06/07/2020 
 
3ο Πρακτικό από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μυτιλήνης, που 
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 06/07/2020 και ώρα 19:00 στο Γραφείο του 
Λιμενικού Ταμείου (δίπλα στο Τελωνείο, εντός του χώρου του Λιμένος). 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γιαννάκα Εριφύλη 
2. Βουγιούκα Ευστρατία 
3. Στεριανού Ραλλού 
4. Καρίπης Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος) 
5. Καζάζης Κίμων (αναπληρωματικό μέλος) 
6. Συμινή Μαριάνθη 
7. Παπαδοπούλου Κατερίνα (αναπληρωματικό μέλος) 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ανδρειώτου Μυρσίνη 
2. Συρμαλή Μαρία  
3. Κατσιγίνης Μικές (αναπληρωματικό μέλος) 
4. Χατζησάββα Μαρία (τακτικό μέλος που αναπληρώθηκε) 
5. 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 Κίμων Καζάζης συμμετέχει προς αναπλήρωση της 
Μαρίας Χατζησάββα 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: 
Συζήτηση για τον Προγραμματισμό Δράσεων της Επιτροπής Ισότητας 
μετά την αναστολή συναντήσεων λόγω Covid 19. 
 
Κατόπιν των περιοριστικών μέτρων που επεβλήθησαν λόγω κορονοϊού, δεν 
πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της επιτροπής όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 
Επειδή ακριβώς δε γνωρίζουμε την μελλοντική εξέλιξη του θέματος του ιού, 
έγινε πρόταση να μη γίνουν προς το παρόν εκδηλώσεις και δράσεις που 
απαιτούν μαζικές συγκεντρώσεις πληθυσμού για να αποφύγουμε τυχόν 
μετάδοση του ιού. Το θέμα λοιπόν προς συζήτηση είναι πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμό για τη δημιουργία λογοτύπου για την Επιτροπή με θέμα την Ισότητα 
των δύο Φύλων. Το λογότυπο που θα επιλεγεί θα εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα 
και το προωθητικό υλικό της Επιτροπής, η δε επιλογή θα γίνει από τα μέλη της 
Επιτροπής. Κατόπιν θα ακολουθήσει βράβευση των τριών επικρατέστερων 



λογοτύπων σε μία από τις μελλοντικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει η 
Δ.ΕΠ.ΙΣ. 
 
Το λόγο πήραν όλα τα μέλη της Επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους όσον 
αφορά τόσο τα διαδικαστικά όσο και πρακτικά θέματα του εν λόγω 
διαγωνισμού. Εκφράστηκαν πολλές απόψεις και έγινε καταμερισμός των 
επιμέρους ενεργειών στα μέλη της Επιτροπής. 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή Ισότητας εγκρίνει 
ομόφωνα την εισήγηση 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 3/2020  
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής:  
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  
 
 
 
  
 
       Εριφύλη Γιαννάκα                               Βουγιούκα Ευστρατία 
                                                                 Στεριανού Ραλλού 
                                                      Καρίπης Παναγιώτης  
                                                        Καζάζης Κίμων  
                                                        Συμινή Μαριάνθη 
                                                     Παπαδοπούλου Κατερίνα 
 
 
 
 
                                                               
                                                              


