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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

 

 

Αθήνα, ….. Ιουνίου 2019 

 

 

Τίτλος: Αίτημα για γνωστοποίηση των θέσεων του/ης ………….. επί ΛΟΑΤΚΙ+ διεκδικήσεων 

 

 

ΠΡΟΣ: ………………………………………………. 

ΥΠΟΨΗ: ………………………………………………. 

 

 

 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, 

 

Εν όψει των πρόωρων εθνικών εκλογών, οι οργανώσεις: 

● Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας 

● Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας και 

● Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας - ΟΛΚΕ 

υλοποιούν την καμπάνια «Ενημερώσου και Ψήφισε», η οποία είναι κομματικά ουδέτερη.  

 

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, με κύριο στόχο να παροτρύνει τους ψηφοφόρους να μην απέχουν 

αλλά να ψηφίσουν συνειδητά, προσμετρώντας ιδιαίτερα τα ΛΟΑΤΚΙ1 δικαιώματα όταν 

ψηφίζουν, θα δημοσιευθούν και θα προωθηθούν εντός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας οι θέσεις του 

κάθε κόμματος σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα. 

 

Με βάσει τα παραπάνω, αιτούμαστε να μας διευκρινίσετε εν συντομία τις θέσεις του/ης 

…………………………………….., ενημερώνοντάς μας εάν στηρίζετε, εάν απορρίπτετε ή 

εάν δεν έχετε θέση  για καθεμία από τις παρακάτω διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας: 

 

1. Επέκταση του πολιτικού γάμου και του δικαιώματος γονεϊκότητας σε ομόφυλα 

ζευγάρια και πλήρη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδοθεσίας και υποβοηθούμενης 

γονεϊκότητας. 

 

                                                
1 ΛΟΑΤΚΙ/LGBTQI: Λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικοί/ες, τρανς, κουήρ, ίντερσεξ (lesbian, gay, 
bisexual, transgender, queer, intersex). Για περισσότερα σχετικά με ορολογίες επισκεφθείτε το 
https://www.colouryouth.gr/terms/ 
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2. Αποδέσμευση της διαδικασίας της Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας Φύλου 

(διαδικασίας τροποποίησης του νομικά καταχωρισμένου φύλου) από την Δικαιοσύνη 

και αντικατάστασή της με μια πλήρως διοικητική, αποψυχιατρικοποιημένη διαδικασία. 

 

3. Υποστήριξη και χρηματοδότηση ξενώνων που θα ειδικεύονται στην άστεγη ΛΟΑΤΚΙ 

νεολαία σε όλες τις περιφέρειες, ξεκινώντας με την Περιφέρεια Αττικής. 

 

4. Οριζόντια απαγόρευση διακρίσεων με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, την 

ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου σε όλους του τομείς, μέσω της διαδικασίας 

που περιγράφει το Άρθρο 24 του Ν. 4443/2016 ή άλλης διαδικασίας. 

 

5. Ορθή και αμερόληπτη γλώσσα και ορολογία στα εκπαιδευτικά βιβλία, ώστε να μην 

αναπαράγονται ετεροκανονικά, πατριαρχικά, σεξιστικά ή cis2-σεξιστικά στερεότυπα. 

Αναθεώρηση ή απόσυρση συγγραμμάτων όπου αναπαράγονται απαρχαιωμένες 

αντιλήψεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις.  

 

6. Σύγχρονη και συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλες τις σχολικές 

βαθμίδες, η οποία θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών. 

 

7. Υποστήριξη της πρότασης αναθεώρησης με στόχο τη σαφή προστασία του 

σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο Άρθρο 5 του 

Συντάγματος. 

 

8. Ασφαλιστική κάλυψη των χειρουργικών επεμβάσεων που κρίνονται απαραίτητες για 

τα τρανς3 άτομα κατά τη διαδικασία της φυλομετάβασης. 

 

9. Απαγόρευση των επεμβάσεων κανονικοποίσης φύλου σε intersex4 βρέφη, εκτός εάν 

αυτό κρίνεται απαραίτητο για την υγεία τους, μέχρι να μπορούν να αποφασίσουν μόνα 

τους για τη σωματική τους ακεραιότητα. 

 

10. Κατάργηση της απόλυτης και κατηγορηματικής απαγόρευσης από την αιμοδοσία των 

ΛΟΑΤΚΙ ατόμων από τον Κανονισμό Αιμοδοσίας και διαγραφή της σχετικής αναφοράς 

από το δελτίο ιστορικού αιμοδότη. 

 

11. Σύσταση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τα οποία να 

απευθύνονται σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα τα οποία υφίστανται αποκλεισμούς από την 

εκπαίδευση ή και την εργασία. 

 

12. Προσθήκη της προστασίας με βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στους  

Ν. 3769/2009 και Ν. 4097/2012. 

 

13. Προσθήκη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις ευάλωτες ομάδες προσφυγικού πληθυσμού που 

προβλέπει του Άρθρο 4 του Ν. 4375/2016. 

 

                                                
2 Cis/Cisgender: Άτομο του οποίου η ταυτότητα φύλου δεν διαφέρει από το φύλο που του 
αποδόθηκε κατά τη γέννησή του. Ο όρος χρησιμοποιείται ως αντίθετος του όρου τρανς. 
3 Τρανς (διεμφυλικός/η): Όλα τα άτομα που ο τρόπος που εκφράζουν την ατομική αίσθηση του 
φύλου διαφέρει από το βιολογικό τους φύλο 
4 Intersex: Άτομο που έχει γενετικά, ορμονικά και φυσικά (πχ ανατομικά) γνωρίσματα τα οποία 
δεν είναι ούτε αποκλειστικά αρσενικά, ούτε αποκλειστικά θηλυκά. 



 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας, παραμένουμε στην διάθεσή σας 

για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση και φυσικά προσβλέπουμε σε μια θετική 

συνεργασία ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών. 

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση σχετικά με την καμπάνια «Ενημερώσου και 

Ψήφισε», μπορείτε να απευθυνθείτε στο vote@colouryouth.gr ή στο 694 5583395. 

 

 

Με εκτίμηση και ευχές για καλή προεκλογική εκστρατεία, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: 

● Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας 

● Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας και 

● Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας - ΟΛΚΕ 
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