
Ερωτηµατολόγιο Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου Για Θέσεις Που 
Αφορούν ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώµατα  

Παρακαλούµε όπως απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις:  

Ερώτηση Συµφωνώ Διαφωνώ

Ψήφισµα Νόµου για την Νοµ ική Αναγνώριση 
Ταυτότητας Φύλου. 

☐ ✔

Πολιτικός Γάµος Οµόφυλων Ζευγαριών. ✔ ☐

Προστασία και κατοχύρωση δικαιωµάτων δεύτερων-
γονέων σε ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες. ✔ ☐

Τεκνοθεσία από οµόφυλα ζευγάρια. ✔ ☐

Απόκτηση τέκνου µε παρένθετη µητέρα από οµόφυλα 
ζευγάρια. ✔ ☐

Ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή από οµόφυλα 
ζευγάρια. ✔ ☐

Δικαίωµα στα οµόφυλα ζευγάρια σε παροχές 
οικονοµικής στήριξης π.χ. Επιδόµατα για 
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, σύνταξη χηρείας.

✔

Ανάγκη αλλαγής τρόπου ποινικοποίησης ρητορικής 
µίσους για οµοφοβικό, τρανσφοβικό, ΛΟΑΤΚΙφοβικό 
λόγο. 

✔ ☐
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Σ υ µ π ε ρ ί λ η ψ η τ ω ν ό ρ ω ν : Σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό ς 
προσανατολισµός, Ταυτότητα φύλου, Έκφραση Φύλου 
κα ι Χαρακτηρ ιστ ι κά Φύλου στον Περ ι της 
Καταπολέµησης Ορισµένων Μορφών και Εκδηλώσεων 
Ρατσισµού και Ξενοφοβίας Νοµο του 2011 (134(Ι)/
2011).

✔ ☐

Δηµιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ΛΟΑΤKΙ+ 
Άτοµα. ✔ ☐

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για ΛΟΑΤΚΙ+ Θέµατα. ✔ ☐

Εκπαίδευση µαθητών όλων των βαθµίδων για 
ΛΟΑΤΚΙ+ θέµατα, όπως ΛΟΑΤΚΙ Ιστορία, εκτός του 
πλαισίου των µαθηµάτων που ήδη διδάσκονται.  

✔ ☐

Νοµοθεσία για παύση µη αναγκαίων, επεµβατικών 
ιατρικών διαδικασιών σε Ίντερσεξ παιδιά, σύµφωνα µε 
την καθοδήγηση του Συµβουλίου της Ευρώπης.

✔ ☐

Υιοθέτηση νοµοθεσίας για την προστασία ΛΟΑΤΚΙ+ 
ατόµων από “θεραπείες” µεταστροφής και δηµιουργία 
πλάνου για προσπάθεια εξάλειψης τους.

✔ ☐

Έχετε γνώσεις για τα θέµατα ΛΟΑΤΚΙ ή έχετε 
παραβρεθεί σε σεµινάρια που αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 

✔ ☐

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. 

✔ ☐
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Άλλες θέσεις και διευκρινίσεις που θα θέλατε να δηµοσιευτούν προς τα µέλη  
της Accept και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. (Μπορεί να επισυνάψετε  και άλλη σελίδα): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διευκρίνιση για τη Νοµική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου 
 
Η εµπέδωση µιας σύγχρονης και ανεκτικής κυπριακής κοινωνίας του 21ου αιώνα, αποτελεί για 
εµένα προτεραιότητα. Θα ήθελα να διευκρινίσω σχετικά µε το πρώτο σας ερώτηµα, πως είµαι 
υπέρµαχος των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των ατοµικών ελευθεριών. Εν τούτοις, διατηρώ 
νοµικές αµφιβολίες, όχι για το σκοπό αλλά για την αποτελεσµατικότητα της νοµικής 
αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου. Είµαι υπέρµαχος του σκοπού της πρότασης, δεν είµαι 
όµως βέβαιος για το πως µπορεί ένας ανελαστικός νόµος να καθορίσει σωστά το κοινωνικό 
πλαίσιο. Δεν είµαι εναντίον µιας νοµικής διευθέτησης, φτάνει να υπάρχει σαφές νοµικό πλαίσιο 
που να ξεκαθαρίζει ενδεχόµενα περιθώρια σύγχυσης και αµφισβητήσεων. Νιώθω πως η 
κοινωνική συνείδηση υπέρ των δικαιωµάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών του προσανατολισµού και αυτοπροσδιορισµού, είναι πιο σηµαντική από µια νοµοθεσία 
που δύναται να προκαλέσει διαδικαστικές συγχύσεις και νοµικές αµφισβητήσεις.  
 
Πάντα στη διάθεση σας για συζήτηση. Δίπλα σας. 
 
Με εκτίµηση 
 
Παντελής Ποιητής  
Υποψήφιος Βουλευτής ΔΗΣΥ Επαρχίας Λάρνακας  
www.pantelisonline.com 

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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