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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.  ☐√ ☐ 

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. 

☐√ ☐ 
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Ανάγκη αλλαγής τρόπου ποινικοποίησης ρητορικής 

μίσους για ομοφοβικό, τρανσφοβικό, ΛΟΑΤΚΙφοβικό 

λόγο.  

☐√ ☐ 

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). 

☐√ ☐ 

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. 

☐√ ☐ 

http://www.acceptcy.org/
mailto:info@acceptcy.org


 
 

 
Accept -ΛΟΑΤΙ Κύπρου, Νικόδημου Μυλωνά, 14 , 1070 Λευκωσία 

www.acceptcy.org 
info@acceptcy.org 
+357 – 99812343 
+357- 22253273  

 

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.  

☐√ ☐ 

 

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

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