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ΣXΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Στο πλαίσιο του έργου VoiceIt – Strengthening LGBTQI+’s Voice  
in Politics   

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
ΟΡΑΜΑ   
Το όραμα μας είναι μια κοινωνία που διασφαλίζει ότι κανένα άτομο δεν υφίσταται διακρίσεις  
με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου και τα  
χαρακτηριστικά φύλου του. Οραματιζόμαστε ένα ασφαλές, ποικιλόμορφο, συμπεριληπτικό  και 
διατομεακό περιβάλλον που θα έχει ως αποτέλεσμα την ελευθερία και την ισότητα για όλα  τα 
άτομα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ   
Αρχή της μη-διάκρισης   

Η αρχή της μη-διάκρισης αποτελεί τη βάση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
και ορίζει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται χωρίς καμιά διάκριση  
λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων,  
εθνικής καταγωγής, περιουσίας, αναπηρίας ή άλλης χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής  
ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης του  
φύλου, χαρακτηριστικών φύλου, κατάστασης υγείας, τόπου διαμονής ή κοινωνικοοικονομικού  
επιπέδου.  

 
Συμμετοχή και συμπερίληψη   
Βάσει της αρχής της συμμετοχής και της συμπερίληψης όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου,  
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης του φύλου και χαρακτηριστικών  
του φύλου, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ενεργά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης  
ζωής, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας και πολιτικής ζωής, καθώς και να συμμετέχουν  
ενεργά στη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευημερία  
τους.   
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Διατομεακότητα   
Η διατομεακότητα περιγράφει πώς διαφορετικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας ενός ατόμου  
– όπως είναι το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και η έκφραση του  
φύλου, η ηλικία, η γλώσσα, η εθνοτική ομάδα, η φυλή, η κουλτούρα, η αναπηρία, η τοποθεσία  
ή η θρησκεία – διασταυρώνονται, συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν, ώστε να σχηματίσουν τις  
ατομικές εμπειρίες ζωής των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπειριών  
διάκρισης.  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Η αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας το 1998, ως επακόλουθο της ακτιβιστικής δράσης  
του Αλέκου Μοδινού αποτέλεσε καθοριστική στιγμή για τη νομική προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+  
δικαιωμάτων στην Κύπρο. Η Αccept-ΛΟΑΤΙ, η μόνη εγγεγραμμένη οργάνωση που  
επικεντρώνεται στην προάσπιση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία  
ιδρύθηκε μόλις το 2011. Το 2014 η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου και η Kuir Kibris. διοργανώσαν τις  
πρώτες Πορείες Υπερηφάνειας στην Κύπρο.   
Σχετικά με το νομικό πλαίσιο στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο πρόσφατο παρελθόν,  
καταγράφηκαν σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά στη νομική προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+  
δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, το 2015 ψηφίστηκε ο Περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015  
που αφορά σε ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια. Την ίδια χρονιά έπειτα από τροποποίηση  
του Ποινικού Κώδικα (προσθήκη Άρθρου 99.Α), ποινικοποιήθηκε και η υποκίνηση βίας ή  
μίσους βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας του φύλου. Το 2017 μέσω  
τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα (Ν. 31(Ι)/2017), προστέθηκε το Άρθρο 35Α, το οποίο  
ορίζει το κίνητρο προκατάληψης κατά ομάδες προσώπων, συμπεριλαμβανομένων  
προσώπων που προσδιορίζονται βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας του  
φύλου, ως επιβαρυντικό παράγοντα. Ενώ, το νομοθετικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί, οι διακρίσεις  
κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων στην Κύπρο παραμένουν συχνό φαινόμενο. Ιδιαίτερη  
στασιμότητα παρατηρείται στη ψήφιση νομοθεσίας για νομική αναγνώριση του φύλου και  στην 
προάσπιση των δικαιωμάτων των τρανς* ατόμων ευρύτερα. H δημόσια συζήτηση γύρω  

 
από τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων είναι περιορισμένη και δεν υπάρχει καμία σχετική  
πρόνοια στο νομοθετικό πλαίσιο.   

Στις περιοχές που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, η δημόσια συζήτηση γύρω  
από τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα ξεκίνησε το 2007 όταν ιδρύθηκε η οργάνωση με το όνομα  
Πρωτοβουλία Κατά της Ομοφοβίας (Homofobiye Karşı İnisiyatif, HOKI), η οποία το 2012  
μετονομάστηκε σε Kuir Kıbrıs Derneği. Η Kuir Kibris άσκησε ουσιαστική πίεση για την  
αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας και το 2014 οι σχετικές διατάξεις καταργήθηκαν.  
Σύμφωνα με την Kuir Kibris παρά την αυξανόμενη ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων, και τη  
νομική αλλαγή με την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας, οι επιθέσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+  
προσώπων δεν έχουν ούτε εξαλειφθεί, ούτε αντιμετωπιστεί επαρκώς σε θεσμικό επίπεδο  
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λόγω της απουσίας αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου.Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Kuir 
Kıbrıs και η Accept-ΛΟΑΤΙ έθεσαν θεμέλια σύμπραξης και συνεργασίας μέσα από την υπογραφή  
μνημονίου.  
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύει η οργάνωση ILGA Europe, το 2020 η Κύπρος  
κατατάσσεται στην 29η θέση ανάμεσα σε 49 Ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με τη νομοθεσία  
και τις πολιτικές που έχουν σαφή θετικό αντίκτυπο στα ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπινα δικαιώματα, με  
συνολική βαθμολογία 31%.   

Σύμφωνα με το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για τις διακρίσεις στην Ε.Ε, το 67% συμφωνεί ότι οι  
διακρίσεις στη βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού είναι ευρέως διαδεδομένες, ενώ το  
αντίστοιχο ποσοστό για τις διακρίσεις βάσει ταυτότητας του φύλου είναι 54% και βάσει  
χαρακτηριστικών του φύλου 52%, ποσοστά που μπορεί να αντανακλούν την μειωμένη  
ορατότητα για τις διακρίσεις που υφίστανται τα τρανς* και ίντερσεξ άτομα στην Κύπρο.  
Το παρόν κείμενο, αποσκοπεί στο να καταγράψει τις βασικότερες δράσεις που απαιτούνται  
για να διασφαλίσουν την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στην Κύπρο, και να  
αποτελέσει τη βάση για διαβούλευση με όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς ως  
προς την υιοθέτηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.   
Η υιοθέτηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, αποτελεί βασική  
προϋπόθεση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών και σύσταση προς τα  
κράτη από μια σειρά θεσμών σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι το  
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ.α. Η δημοσίευση της πρώτης Στρατηγικής για την ισότητα των  
ΛΟΑΤΚΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ενισχύει τη δέσμευση προς τις θεμελιώδεις αξίες  
στην Ε.Ε., όπως είναι η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων και μεταφέρει το μήνυμα  
προς τα κράτη μέλη, ότι όλα τα άτομα στην Ε.Ε. θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλή και  
ελεύθερα χωρίς να υφίστανται διακρίσεις ή βία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού,  
ταυτότητας και έκφρασης του φύλου ή χαρακτηριστικών του φύλου.  

 

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ   

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  
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1.1  Σχεδιασμός και προώθηση ενός βασικού προγράμματος  
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα ΛΟΑΤΚΙ+  
δικαιώματα και τις διακρίσεις που υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+  
άτομα (ορολογία, νομικό πλαίσιο, εκπαίδευση στα  
ανθρώπινα δικαιώματα, διατομεακότητα) και ένταξη του  
στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης όλων των  
λειτουργών στη δημόσια υπηρεσία.  

Accept-ΛΟΑΤΙ   
Τμήμα Δημόσιας   
Διοίκησης και   
Προσωπικού, 
Υπουργείο  
Οικονομικών  

1.2  Υιοθέτηση Πολιτικής Ισότητας και Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων από όλα τα Τμήματα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας με επιμόρφωση δημόσιων λειτουργών.  

Υπουργείο Εργασίας,  
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων   

Επίτροπος Διοικήσεως 
και  Προστασίας των   
Ανθρωπίνων   
Δικαιωμάτων   

Επίτροπος Ισότητας 
των  Φύλων  

Επιτροπές Ισότητας 
όλων  των υπουργείων 

 
 

 
1.3  Προσθήκη των όρων «ταυτότητα και έκφραση του φύλου,  

και χαρακτηριστικά του φύλου» στο άρθρο 2 του «Περί 
της  Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων 
των  Ασθενών Νόμου του 2004 (Ν. 1(I)/2005)» στο σημείο 
όπου  ορίζεται η έννοια «δυσμενής διάκριση».  

Υπουργείο Υγείας   

Επίτροπος Νομοθεσίας  
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1.4  Προσθήκη των όρων «ταυτότητα φύλου και έκφραση 
του  φύλου, και χαρακτηριστικών φύλου» στο άρθρο 6 
του  «Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 
στην  Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
Νόμου  

Υπουργείο Εργασίας,  
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων   

Επίτροπος Νομοθεσίας  

 
 

 του 2002 (205(I)/2002)» ώστε να περιληφθεί στους 
λόγους απαγόρευσης διάκρισης.  

 

1.5  Έκδοση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κώδικα πρακτικής για την  
αντιμετώπιση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού  
προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης φύλου, και  
χαρακτηριστικών φύλου στον χώρο εργασίας.  

Υπουργείο Εργασίας,  
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων   

Επίτροπος Διοικήσεως 
και  Προστασίας των   
Ανθρωπίνων   
Δικαιωμάτων  

1.6  Τακτική κατάρτιση, εκπαίδευση και εξειδίκευση των  
λειτουργών των Επαρχιακών Διοικήσεων, καθώς και των  
Λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και  
ευαισθητοποίηση γύρω από τις ψυχολογικές και 
κοινωνικές  ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. 

Υπουργείο Εσωτερικών   

Τμήμα Δημόσιας   
Διοίκησης και   
Προσωπικού, 
Υπουργείο  
Οικονομικών  

1.7  Άμεση έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Προαγωγή  και Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και  ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για 
υλοποίηση της.  

Βουλή των   
Αντιπρόσωπων   

Υπ. Δικαιοσύνης και   
Δημόσιας Τάξεως  
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1.8  Εισαγωγή ειδικών παραμέτρων που εξασφαλίζουν την  
ισότιμη πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων γενικότερα και  
ειδικότερα των τρανς* ατόμων στην αγορά εργασίας.  

Αρχή Ανάπτυξης   
Ανθρώπινου Δυναμικού  

1.9  Αξιοποίηση σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και άλλους  
φορείς της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την Ε.Ε. με  
στόχο την καταγραφή αναγκών και την καταπολέμηση 
των  διακρίσεων (πρόγραμμα «Erasmus+», πρόγραμμα  
«Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», πρόγραμμα  
«Ορίζων Ευρώπη»).  

Accept-ΛΟΑΤΙ   

ΜΚΟ   

Πανεπιστήμια  

1.10  Θέσπιση συστηματικών συνεργασιών για ανταλλαγή  
καλών πρακτικών για την προάσπιση των ανθρωπίνων  
δικαιωμάτων μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε (μέσω του  
Δικτύου Ευρωπαϊκών Σημείων Επαφής ΛΟΑΤΙ ή/και  

Accept-ΛΟΑΤΙ   
Μονάδα Ανθρωπίνων  
Δικαιωμάτων, 
Υπουργείο  

 
 

 άλλων πρωτοβουλιών), καθώς και μεταξύ οργανώσεων 
της ILGA Europe.  

Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας  Τάξεως   
Επίτροπος Διοικήσεως 
και  Προστασίας 
Ανθρωπίνων  
Δικαιωμάτων  

1.11  Ανάδειξη και καταπολέμηση φαινομένων ομοφοβίας στα 
σώματα ένστολων (Εθνική Φρουρά, Αστυνομία κλπ) 

Υπουργείο Άμυνας 

1.12  Προσθήκη «μη δυαδικής» (gender neutral) επιλογής σε 
φόρμες, έγγραφα και ταυτότητες 

** 

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  
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2.1  Ένταξη υποχρεωτικών εξειδικευμένων μαθημάτων 

σχετικά  με τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στις Σχολές 
Επιστημών  Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών σε 
όλα τα δημόσια  και ιδιωτικά Πανεπιστήμια.  

Όλα τα δημόσια και   
ιδιωτικά πανεπιστήμια  

Σύνοδος Πρυτάνεων   
Κυπριακών  
Πανεπιστημίων  
   
ΠΟΦΕΝ  

Σύνδεσμοι   
Κοινωνιολόγων,   
Ψυχολόγων 

2.2  Συμπερίληψη επιλεγόμενων εξειδικευμένων μαθημάτων  
σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στα δημόσια και 
ιδιωτικά  Πανεπιστήμια  

Όλα τα δημόσια και  
ιδιωτικά πανεπιστήμια  
Σύνδεσμοι Καθηγητών   

Σύνοδος Πρυτάνεων 
Κυπριακών   
Πανεπιστημίων  
   
ΠΟΦΕΝ  

Σύνδεσμοι  

 
 

  Κοινωνιολόγων,   
Ψυχολόγων  
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2.3  Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ΛΟΑΤΚΙ 
άτομα  στα σχολικά ιδρύματα 

Επίτροπος 
Προστασίας  των 
Δικαιωμάτων του  
Παιδιού  

Σύνδεσμοι   
Κοινωνιολόγων,   
Ψυχολόγων  

Accept-ΛΟΑΤΙ, ΜΚΟ 
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  Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο (ΥΠΠΑΝ)  

2.4  Υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε  
καθολική βάση στη χρήση του Κώδικα Συμπεριφοράς  
κατά του Ρατσισμού και Οδηγού Διαχείρισης και  
Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών.  

Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο (ΥΠΠΑΝ)   

ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ  

2.5  Αποτελεσματική εφαρμογή της σεξουαλικής  
διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης  
στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγωγής Υγείας, και  
διασφάλιση επαρκούς συμπερίληψης θεμάτων σχετικά 
με  τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και ζητήματα.  

Υπουργείο Παιδείας,   
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού  και 
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)   
Επίτροπος 
Προστασίας  των 
Δικαιωμάτων του  
Παιδιού  
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2.6  Συνεργασία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και 
ιδιωτικών  και δημόσιων Πανεπιστημίων για δημιουργία 
και  εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης και  επιμόρφωσης σε θέματα φύλου, 
σεξουαλικού  προσανατολισμού, έκφραση φύλου, 
ταυτότητας φύλου και  σεξουαλικότητας, για άτομα που 
φοιτούν σε σχολές  επιστημών αγωγής και κοινωνικών 
επιστημών.  

Accept-ΛΟΑΤΙ, 
ΜΚΟ  Δημόσια και 
ιδιωτικά   
πανεπιστήμια  

2.7  Συστηματική επιμόρφωση και κατάρτιση των  
εκπαιδευτικών μέσα από εξειδικευμένα επιπρόσθετα  
εκπαιδευτικά σεμινάρια, έντυπο υλικό και εργαστήρια για  
τον εντοπισμό και την αλλαγή των ομοφοβικών,  
τρανσφοβικών και ευρύτερα ΛΟΑΤΚΙφοβικών στάσεων  
των εκπαιδευτικών.  

Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο (ΥΠΠΑΝ)   

ΜΚΟ  
Δημόσια και ιδιωτικά   
πανεπιστήμια  

2.8  Επιμόρφωση με τη συμμετοχή των σχολικών αρχών, 
των  συνδικαλιστικών οργανώσεων, και των γονέων για 
το  θέμα της αντιμετώπισης του ομοφοβικού και  
τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολείο  

ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ  

Συνομοσπονδίες 
Γονέων - Δημοτικής, 
Μέσης,  
Ειδικής Εκπαίδευσης  

Παγκύπρια Σχολή 
Γονέων  

 
 

 
2.9  Εφαρμογή πρακτικών μηδενικής ανοχής σε ομοφοβικά  

φαινόμενα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
Υπουργείο Παιδείας,   
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού  και 
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)   
Επίτροπος 
Προστασίας  των 
Δικαιωμάτων του  
Παιδιού  

Συνομοσπονδίες 
Γονέων - Δημοτικής, 
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Μέσης,  
Ειδικής Εκπαίδευσης 

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΥΓΕΙΑ  
Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  

3.1  Ένταξη υποχρεωτικών εξειδικευμένων μαθημάτων 
σχετικά  με τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στις Σχολές 
Επιστημών Υγείας σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια.  

Όλα τα δημόσια και   
ιδιωτικά πανεπιστήμια   

Σύνοδος Πρυτάνεων   
Κυπριακών   
Πανεπιστημίων   

ΠΟΦΕΝ, Σύνδεσμος   
Φοιτητών Ιατρικής   
Παγκύπριος 
Ιατρικός  Σύλλογος 
(ΠΙΣ)  
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3.2  Συνεργασία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και 
ιδιωτικών  και δημόσιων Πανεπιστημίων για δημιουργία 
και εφαρμογή  εξειδικευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης και  επιμόρφωσης σε θέματα φύλου, 
σεξουαλικού  προσανατολισμού, ταυτότητας και 
έκφρασης φύλου, και  σεξουαλικότητας, για άτομα που 
φοιτούν σε σχολές  επιστημών υγείας στη βάση του 
προγράμματος  Health4LGBTI. 

Όλα τα δημόσια και   
ιδιωτικά πανεπιστήμια   

Σύνοδος Πρυτάνεων   
Κυπριακών   
Πανεπιστημίων   

ΠΟΦΕΝ   
MKO 

 
 

3.3  Τακτική κατάρτιση, εκπαίδευση και εξειδίκευση του  
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και 
άλλων  επαγγελματιών υγείας, σε θέματα φύλου, 
σεξουαλικού  προσανατολισμού, ταυτότητας και 
έκφρασης φύλου, σε  συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς.  

Οργανισμός 
Κρατικών  
Υπηρεσιών Υγείας   
(Ο.Κ.Υπ.Υ.)   
Παγκύπριος 
Ιατρικός  Σύλλογος 
(ΠΙΣ)   
Παγκύπριος 
Σύνδεσμος  
Νοσηλευτών και 
Μαιών  (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ)   
Ενδοκρινολογική 
Εταιρεία  Κύπρου  

 
 

  Σύνδεσμος 
Ψυχολόγων  Κύπρου   
Παγκύπριος 
Σύλλογος  
Ψυχολόγων   
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3.4  Συνεργασία Accept-ΛΟΑΤΙ με οργανωμένα σύνολα, 
όπως  είναι για παράδειγμα οι Σύνδεσμοι ψυχολόγων,  
κοινωνιολόγων κ.α. για διοργάνωση εκπαιδευτικών  
σεμιναρίων και εργαστηρίων.  

Accept-ΛΟΑΤΙ   
Σύνδεσμος 
Ψυχολόγων  Κύπρου   
Παγκύπριος 
Σύλλογος  
Ψυχολόγων 
Σύνδεσμος   
Κοινωνιολόγων 
Κύπρου  Σύνδεσμος 
Κοινωνικών  
Λειτουργών Κύπρου  

 
3.5  Αξιοποίηση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά  

προγράμματα για διεξαγωγή έρευνας για κατανόηση των  
αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που μπορεί να βιώνουν  
πολλαπλές διακρίσεις, δηλαδή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 
που  είναι ηλικιωμένα, είναι νέα, ζουν με αναπηρία, έχουν  
μεταναστευτική βιογραφία, ζουν σε αγροτικές περιοχές,  
ζουν σε συνθήκες φτώχιας, κ.α., ώστε να διερευνηθούν 
και  να καταγραφούν οι ανάγκες τους σχετικά με τις 
υπηρεσίες  υγείας και να βελτιωθούν οι συνθήκες 
πρόσβασης σε  αυτές.  

Accept-ΛΟΑΤΙ   
Δημόσια και ιδιωτικά   
πανεπιστήμια   
  

3.6  Διασφάλιση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας  
για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με αναπηρίες (για παράδειγμα  
παροχή και δημοσίευση ενημερωτικού υλικού σε μορφή  
easy-to-read ή ηχητική μορφή), καθώς και σε άλλες 
ομάδες  του πληθυσμού όπως ΛΟΑΤΚΙ άτομα με 
μεταναστευτική  βιογραφία (διασφάλιση υπηρεσιών 
διερμηνείας και  δημοσίευση ενημερωτικού υλικού στα 
αγγλικά, τούρκικα  και σε άλλες γλώσσες)  

Υπουργείο Υγείας   
Κυπριακής   
Συνομοσπονδίας   
Οργανώσεων 
Αναπήρων  (ΚΥΣΟΑ) 
και άλλες   
οργανώσεις ατόμων 
με  αναπηρία   
Ομοσπονδία 
Συνδέσμων  Ασθενών 
Κύπρου  
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  (ΟΣΑΚ) και άλλες   
οργανώσεις ασθενών  

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΣ*  
Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  

4.1  Συμπερίληψη στο ΓΕΣΥ όλων των απαραίτητων  
θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων της 
ορμονοθεραπείας  και ιατρικών επεμβάσεων 
επαναπροσδιορισμού φύλου και  διευκόλυνση 
πρόσβασης σε αυτές.  

Οργανισμός 
Ασφάλισης  Υγείας 
(ΟΑΣ)   

Υπουργείο Υγείας   

Υπουργικό Συμβούλιο  
 

 4.2  Θέσπιση διαδικασίας που θα επιτρέπει την κάλυψη  
εξόδων για ιατρική φυλομετάβαση από το Υπουργείο  
Υγείας ή/και με αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας  
Ασφάλισης Ασθένειας, όπου οι σχετικές θεραπείες δεν  
προσφέρονται στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ στην Κύπρο - 
προϋποθέτει εναρμόνιση της νομοθεσίας ώστε οι 
συναφείς  ιατρικές επεμβάσεις να ενταχθούν στις 
απαραίτητες  ιατρικές υπηρεσίες.  

Υπουργείο Υγείας  

4.3  Εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρικού και  
νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα που αφορούν τα  
τρανς άτομα, τις θεραπείες και τις διαδικασίες που πρέπει  
να ακολουθούν.  

ΟΚΥΠΥ   

ΠΙΣ   
Παγκύπριος 
Σύνδεσμος  
Νοσηλευτών και 
Μαιών  (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ)  

4.4  Δημιουργία αρχείου με κατάλληλο ιατρικό και 
ενημερωτικό  υλικό σε διάφορες γλώσσες για το 
προσωπικό των  νοσηλευτικών ιδρυμάτων.  

Υπουργείο Υγείας   
Παγκύπριος 
Ιατρικός  Σύλλογος 
(ΠΙΣ)  
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4.5  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας  
πληροφοριών που αφορούν τις διαδικασίες που πρέπει 
να  ακολουθήσουν τα άτομα που επιθυμούν να έχουν  
πρόσβαση σε ιατρική φυλομετάβαση και διάθεση των  
πληροφοριών σε έντυπη μορφή στις αίθουσες των  
νοσηλευτηρίων.  

Υπουργείο Υγείας  

4.6 Τερματισμός των μη απολύτως αναγκαίων ιατρικών  
επεμβάσεων σε intersex νεογνά 

Υπουργείο Υγείας   
Παγκύπριος 
Ιατρικός  Σύλλογος 
(ΠΙΣ)  

Accept-ΛΟΑΤΙ  

 
 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ   

Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  

5.1  Άμεση ψήφιση της νομοθεσίας για νομική αναγνώριση 
της  ταυτότητας φύλου - θέσπιση διαδικασιών στη βάσει 
των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δίνουν τη 
δυνατότητα σε  τρανς* άτομα να προβαίνουν σε αλλαγή 
προσωπικών  δεδομένων όπως είναι το φύλο και το 
όνομα, σε όλα τα  επίσημα έγγραφα, στη βάση 
αυτοπροσδιορισμού, χωρίς  να είναι απαραίτητες ιατρικές 
παρεμβάσεις ή άλλες  θεραπείες.  

Βουλή των   
Αντιπροσώπων   

Υπουργείο Εσωτερικών  

5.2  Διασφάλιση συνταξιοδοτικών παροχών των συντρόφων  
που έχουν συνάψει σύμφωνο πολιτικής συμβίωσης 
χωρίς  εξαιρέσεις (για παράδειγμα σύνταξη χηρείας).  

Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων  



 
 

  
 

The content of this press release represents the views of the author only and is its 
sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

5.3  Πρόσβαση σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για 
ΛΟΑΤΚΙ  ζευγάρια και προσβαση σε επιδόματα που 
αφορούν τις  διαδικασίες ανεξαρτήτως σεξουαλικού 
προσανατολισμού,  ταυτότητας και έκφρασης φύλου ή 
χαρακτηριστικών φύλου  

Υπουργείο Υγείας  

5.4  Τεκνοθεσία από ΛΟΑΤΚΙ άτομα που έχουν συνάψει  
Πολιτική Συμβίωση και άρση του περιορισμού για  
τεκνοθεσία στον νόμο του 2015 (Ν.184(Ι)/2015)  

Υπουργείο Εργασίας και  
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  Υπουργείο 
Εσωτερικών  

5.5  Τροποποίηση του νόμου Ν.184(Ι)/2015, ώστε να  
αναγνωρίζονται οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών που έχουν  
τελεστεί νόμιμα στο εξωτερικό, καθώς εισαγωγή  
νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διακρατική αναγνώριση 
των  πολύχρωμων οικογενειών  

Υπουργείο 

Εσωτερικών  Γενική 

Εισαγγελία  

5.6  Αναγνώριση δικαιωμάτων δευτερου γονέα για 
ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες.  

Υπουργείο Εσωτερικών  

 
 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ   
ΜΙΣΟΥΣ 

Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  
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6.1  Εξίσωση των ποινών όπως ορίζονται στο Άρθρο 99Α 
του  Ποινικού Κώδικα με τις ποινές που ορίζονται Περί  
Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων  
Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου  
Νόμος του 2011 (134(I)/2011) ή/και τροποποίηση της  
σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καλύπτει ενιαία όλους 
τους  λόγους διάκρισης. Συμπερίληψη των όρων 
σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα και έκφραση 
φύλου, και  χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και των άλλων  
χαρακτηριστικών δυσμενούς διάκρισης.  

Επίτροπος 

Νομοθεσίας  Νομική 

Υπηρεσία  

6.2  Εμπλοκή της νομικής υπηρεσίας στον δημιουργία 
Οδηγού  όπου να καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια 
για συλλογή  στοιχείων και αποδείξεων σε σχέση με το 
Άρθρο 99.Α. του  Ποινικού Κώδικα.  

Νομική Υπηρεσία  

6.3  Δημιουργία μονάδας/κλιμακίου στην Αστυνομία, η οποία  
να είναι εξειδικευμένη για να διερευνά υποθέσεις  
ρητορικής και εγκλημάτων μίσους.  

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης  και 
Δημόσιας Τάξεως  

6.4  Δημιουργία και εφαρμογή εξειδικευμένων 
προγραμμάτων  κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα 
ρητορικής και  εγκλημάτων μίσους, καθώς και ευρύτερα 
σε θέματα  φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας και  έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών 
φύλου για άτομα  που φοιτούν στην Αστυνομική 
Ακαδημία Κύπρου  

Accept-ΛΟΑΤΙ   

 ΜΚΟ   
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης  και 
Δημόσιας Τάξεως  

 
 

6.5  Δημιουργία και εφαρμογή εξειδικευμένων 
προγραμμάτων  κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα 
ρητορικής και  εγκλημάτων μίσους σε λειτουργούς της 
Δικαστικής  Υπηρεσίας  

Accept-ΛΟΑΤΙ   
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης  και 
Δημόσιας Τάξεως  



 
 

  
 

The content of this press release represents the views of the author only and is its 
sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

6.6  Συνεργασία Αστυνομίας Κύπρου με Υπηρεσίες Ψυχικής  
Υγείας (Υπουργείο Υγείας) για κατάρτιση διαδικασιών  
που θα διασφαλίζουν ότι έπειτα από μια καταγγελία θα  

Υπηρεσίες Ψυχικής   
Υγείας, Υπουργείο Υγείας  

 
 

 υπάρχει πρόσβαση για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε υπηρεσίες 
στήριξης, εάν χρειαστεί.  

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης  και 
Δημόσιας Τάξεως  

6.7  Δημιουργία και εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων για καταπολέμηση της ρητορικής μίσους  
σε λειτουργούς των ΜΜΕ.  

Accept-ΛΟΑΤΙ 
Ένωση  Συντακτών   
Κύπρου   
Επιτροπή   
Δημοσιογραφικής   
Δεοντολογίας  

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7: ΛΟΑΤΚΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  

7.1  Συνεργασία Accept ΛΟΑΤΙ με οργανώσεις της 
Κοινωνίας  των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και 
οργανώσεων  νεολαίας, με στόχο την προώθηση 
δράσεων και  εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
προσφέρουν ευκαιρία  στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να 
ενημερώνονται για τα δικαιώματα  τους και για θέματα 
που τους επηρεάζουν, να  ενδυναμώνονται με γνώσεις 
και δεξιότητες, αλλά και να  διεκδικούν τα δικαιώματά 
τους.  

Accept-ΛΟΑΤΙ   

ΜΚΟ  
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7.2  Ενίσχυση οικονομικής στήριξης προς ΜΚΟ που  
ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα  
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα συγκεκριμένα  

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως  

7.3  Δημιουργία σωμάτων και επιτροπών εντός των 
πολιτικών  κομμάτων που να επικεντρώνονται στα 
ΛΟΑΤΚΙ+  ζητήματα και συστηματική συνεργασία με 
Accept-ΛΟΑΤΙ  και οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών  

Accept-ΛΟΑΤΙ   

Πολιτικά κόμματα  

7.4  Κατανομή ποσοστού από προϋπολογισμό πολιτικών  
θεσμών για εκπαιδεύσεις και επιμόρφωση σε ΛΟΑΤΚΙ+  
θέματα και θέματα φύλου και σεξουαλικότητας ευρύτερα  

Πολιτικά κόμματα  

 
 

7.5  Θέσπιση συστηματικής συνεργασίας Accept-ΛΟΑΤΙ με  
ΜΜΕ, ώστε να ενισχυθεί η ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+  
θεμάτων, καθώς και η αντιπροσώπευση στα ΜΜΕ.  

Accept-ΛΟΑΤΙ  

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ   
Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  

8.1  Τακτική κατάρτιση, εκπαίδευση και εξειδίκευση των  
λειτουργών της Υπηρεσίας Ασύλου και του Τμήματος  
Μετανάστευσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τις  
πολλαπλές διακρίσεις που μπορεί να υφίστανται άτομα  
ΛΟΑΤΚΙ+ λόγω του μεταναστευτικού υπόβαθρου, 
φύλου,  ηλικίας, αναπηρίας, κατάστασης υγείας ή/και 
άλλου  χαρακτηριστικού  

Υπηρεσία Ασύλου, 
Τμήμα Αρχείου   
Πληθυσμού και   
Μετανάστευσης  



 
 

  
 

The content of this press release represents the views of the author only and is its 
sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains. 

8.2  Δημιουργία ομάδας στην Υπηρεσία Ασύλου που θα  
εξετάσει αιτήσεις ατόμων που υπόκεινται σε δίωξη στη  
χώρα καταγωγής τους  

Υπηρεσία Ασύλου, 
Τμήμα  Αρχείου 
Πληθυσμού και  
Μετανάστευσης 

 
 

 
8.3  Θέσπιση συστηματικής συνεργασίας Accept-ΛΟΑΤΙ με 

μεταναστευτικές οργανώσεις πολιτών  
Accept-ΛΟΑΤΙ   

Obreras Empowered - 
Female Migrant 
Domestic Workers 
Cyprus, άλλες  
μεταναστευτικές   
οργανώσεις  

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: ΣΤΕΓΑΣΗ  
Α/Α  Δράσεις  Φορέας/είς Υλοποίησης  

9.1.  Λήψη μέτρων που διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε  
επαρκή στέγαση θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά και 
θα  αφορά εξίσου όλα τα άτομα, χωρίς διακρίσεις λόγω  
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και  
έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.  

Υπουργείο Εσωτερικών  
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9.2.  Συνεργασία Accept-ΛΟΑΤΙ με τις αντίστοιχες 
κοινωνικές  υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
ώστε να  αξιολογούνται οι ανάγκες, καθώς και ο 
κίνδυνος  έλλειψης στέγης που ενδέχεται να 
αντιμετωπίζουν τα  ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ  νέων, λόγω 
κοινωνικού ή/και οικονομικού αποκλεισμού.  

Accept-ΛΟΑΤΙ   
Υπηρεσίες Κοινωνικής  
Ευημερίας, Υπουργείο  
Εργασίας και 
Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων   
Οργανισμός 
Νεολαίας  Κύπρου   

Δήμοι  

 
 

9.3  Δημιουργία ξενώνα για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν  
διωχθεί από τα σπίτια τους 

*** 

 
 


