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Ερωτηματολόγιο Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου Για Θέσεις Που 

Αφορούν ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα  

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις:  

Ερώτηση Συμφωνώ Διαφωνώ 

Ψήφισμα Νόμου για την Νομική Αναγνώριση 

Ταυτότητας Φύλου.  
ν ☐ 

Πολιτικός Γάμος Ομόφυλων Ζευγαριών.  ν ☐ 

Προστασία και κατοχύρωση δικαιωμάτων δεύτερων-

γονέων σε ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες. 
v ☐ 

Τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. ν ☐ 

Απόκτηση τέκνου με παρένθετη μητέρα από ομόφυλα 

ζευγάρια.  
ν ☐ 

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από 

ομόφυλα ζευγάρια. 
ν ☐ 

Δικαίωμα στα ομόφυλα ζευγάρια σε παροχές 

οικονομικής στήριξης π.χ. Επιδόματα για 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σύνταξη χηρείας. 

ν ☐ 
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Ανάγκη αλλαγής τρόπου ποινικοποίησης ρητορικής 

μίσους για ομοφοβικό, τρανσφοβικό, ΛΟΑΤΚΙφοβικό 

λόγο.  

ν ☐ 

Συμπερίληψη των όρων: Σεξουαλικός 

προσανατολισμός, Ταυτότητα φύλου, Έκφραση 

Φύλου και Χαρακτηριστικά Φύλου στον Περι της 

Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και 

Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας Νομο του 

2011 (134(Ι)/2011). 

ν ☐ 

Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ΛΟΑΤKΙ+ 

Άτομα.  ☐ ν 

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για ΛΟΑΤΚΙ+ Θέματα. 
☐ ν 

Εκπαίδευση μαθητών όλων των βαθμίδων για 

ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα, όπως ΛΟΑΤΚΙ Ιστορία, εκτός του 

πλαισίου των μαθημάτων που ήδη διδάσκονται.   

☐ ν 

Νομοθεσία για παύση μη αναγκαίων, επεμβατικών 

ιατρικών διαδικασιών σε Ίντερσεξ παιδιά, σύμφωνα 

με την καθοδήγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

ν ☐ 

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την προστασία ΛΟΑΤΚΙ+ 

ατόμων από “θεραπείες” μεταστροφής και 

δημιουργία πλάνου για προσπάθεια εξάλειψης τους. 

ν ☐ 
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Έχετε γνώσεις για τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ ή έχετε 

παραβρεθεί σε σεμινάρια που αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ 

ανθρώπινα δικαιώματα.  

ν ☐ 

Δέσμευση για την υοθέτηση προτάσεων και πρακτικών 

σύμφωνα με την Καινούρια Στρατηγική για την ισότητα 

των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, η οποία δημοσιεύτηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες στο  Ενημερωτικό δελτίο 

για την ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

ν ☐ 

 

Άλλες θέσεις και διευκρινίσεις που θα θέλατε να δημοσιευτούν προς τα μέλη της Accept και 

της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. (Μπορεί να επισυνάψετε  και άλλη σελίδα): 

1. Όσον αφορά την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια θεωρώ ότι από την στιγμή που 
κάθε άτομο μπορεί πρώτα να αποκτήσει παιδία και να συνάψει εκ των υστέρων 
σύμφωνο συμβίωσης με την/ον σύντροφό της/ου και κατ’επεκτασή τα παιδιά να είναι 
κάτω από την ίδια στέγη με το ζευγάρι, θα έπρεπε να υπάρχει η νομική κατοχύρωση 
των ίδιων των παιδιών, ειδικά σε περίπτωση που προκύψει θάνατος του βιολογικού 
γονέα.  

2. Όσον αφορά τα δικαιώματα οικονομικής στήριξης, όπως π.χ. σύνταξη χηρείας θα 
έπρεπε να είναι προτεραιότητα αφού στην Μεγάλη Βρετανία με απόφαση 
δικαστηρίου, άτομα που υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης δικαιούνται σύνταξη 
χηρείας χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι το σύμφωνο υπογράφηκε επειδή υπάρχει 
ερωτική σχέση. 

3. Όσον αφορά τα θέματα δημιουργίας εθνικού σχεδίου δράσης κα σύσταση επιτροπής, 
διαφωνώ διότι αυτά είναι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Ισότητας των φύλων που 
είναι ο αρμόδιος θεσμός για το σχεδιασμό πολιτικών.  

4. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα διαφωνώ ως προς τον διαχωρισμό σε 
μαθήματα συγκριμένης θεματολογίας αφού αυτά τα θέματα θα έπρεπε να εμπίπτουν 
στο μάθημα «Αγωγή του πολίτη» και θα έπρεπε επιτέλους να διδάσκεται το μάθημα 
της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.  
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Σύνδεσμοι:   

Ενωση Ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025: 

https://ec.europa.eu/info/files/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_el 

Ενημερωτικό δελτίο για την ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbtiq_factsheet_2020-2025_el.pdf 
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