Επιστολή,
προς τα:
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Υπουργό κ. Ν. Παρασκευόπουλο
- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
- Υπουργό κ. Νικόλαο Βούτση – αν. υπουργούς κ.κ. Γ. Κατρούγκαλο, Ι. Πανούση, Α.
Χριστοδουλοπούλου, Μ. Κόλλια – Τσαρουχά, e-mail: info@ypes.gr, ydmed@ydmed.gov.gr,
- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
- Υπουργό κ. Π. Κουρουμπλή,
Κοιν.:
Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο: Γαβριήλ Σακελλαρίδη
Θέμα: Αίτημα για άμεση ακύρωση εγκυκλίων και τροποποίηση – επεξήγηση νόμων για
θέματα ομοφυλοφιλίας, αμφιφυλοφιλίας, διεμφυλικότητας και τρανσεξουαλικότητας.
Κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης που αφορούν στην ουσιαστική
ίση μεταχείριση των πολιτών, εκτιμούμε ότι άμεσα, και χωρίς την τροποποίηση της
υφιστάμενης νομοθεσίας, πρέπει και μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση Εγκυκλίων, οι
οποίες αποτέλεσαν επιλογές της ακραίας πολιτικής του παρελθόντος που έβλαψαν βασικές
αρχές δικαίου και ερμήνευαν την υφιστάμενη νομοθεσία κατά αυτόβουλο τρόπο.
Οι Εγκύκλιοι αυτές που αφορούν κυρίως τα ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφυλα, διεμφυλικά,
τρανσεξουαλικά άτομα, είναι:
1) Οι αφορούσες στον Πολιτικό Γάμο (Νόμο 1250/1982, άρθρο 1367 Α.Κ.,) και
ποινικοποιούν τους / τις Δημάρχους και Ληξίαρχους οι οποίοι τους διεξάγουν σχετικές
τους γάμους για μελλόνυμφα άτομα του ίδιου φύλου. Υπενθυμίζεται ότι ο
υφιστάμενος νόμος δεν προβλέπει τέτοια εξειδίκευση για το σωματικό φύλο των
μελλονύμφων (εγκύκλιοι επί υπουργίας του κ. Σωτ. Χατζηγάκη / 2008). Ο Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου να παρακληθεί να εξετάσει εκ νέου την σχετική με το θέμα
Εγκύκλιό της (παραγγελία 2223/30.5.2008 του εισαγγελέα κ. Γ. Σανιδά, 2008).
2) Η Υγειονομική Διάταξη Γ.Υ. 39α (επί υπουργίας κ. Λοβέρδου), αφορούσα την
αναγκαστική εξέταση ατόμων για τα οποία υπάρχει υπόνοια, ότι είναι φορείς
μεταδοτικών ασθενειών, και θεραπεία τους, στη συνέχεια. Η πρώτη εφαρμογή της
εγκυκλίου εφαρμόστηκε σε ιερόδουλες, οι οποίες και διαπομπεύτηκαν από τα ΜΜΕ
με τραγικές συνέπειες. Η εγκύκλιος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και ενάντια σε άλλες
πληθυσμιακές ομάδες, με σκοπό την τρομοκράτηση τους.
Πέραν των παραπάνω εγκυκλίων, άμεσης προτεραιότητας πρέπει να θεωρηθούν οι
τροποποιήσεις των εξής νόμων:
α) Η τροποποίηση του Συμφώνου Συμβίωσης, ώστε να προβλέπει την σύναψή του
και από άτομα του ίδιου σωματικού φύλου, καθώς να μη διακρίνει αρνητικά τα
συμβαλλόμενα ζευγάρια, στη βάση του συνδυασμού του σωματικού φύλου τους, μη
εξαιρούμενης της τεκνοθεσίας.
β) Η αλλαγή του ονόματος και του επιθέτου προσώπου σε άλλο, διαφορετικού
σωματικού φύλου από το δηλωνόμενο στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του ατόμου,
μόνον με δήλωση του ίδιου του ατόμου και χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Οι υπογράφουσες αστικές εταιρείες και, άτυπες ενώσεις πολιτών που έχουν ως αντικείμενο
δράσης τους τα ενδιαφέροντα των ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών / τρανσεξουαλικών
πολιτών, γυναικών και ανδρών, (λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών τρανσεξουαλικών προσώπων, σε συντομία Λε.Γκ.Α.Δ./Τ.), αλλά και γενικότερα θεμάτων
κοινωνικού φύλου και φιλοσοφίας, φροντίζουν για ενέργειες που όντως θα λύνουν τα
προβλήματα των παραπάνω κοινωνικών ομάδων και προάγουν τα ενδιαφέροντά τους. Για το
λόγο αυτό αναμένουμε σχετική ανταπόκρισή σας.
Δεδομένου ότι τα ώριμα για λύση ζητήματα δεν εξαντλούνται στα παραπάνω, αλλά είναι
πολλά και αφορούν τόσο τα Υπουργεία σας, όσο και άλλα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα
το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (θέματα πολιτισμού, θέματα παιδείας),
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
είμαστε έτοιμες/-οι για ευρύτερη συνεργασία.
Θεσσαλονίκη, 21-2-2015

Οι υπογράφουσες οργανώσεις:
o
o
o

HOMOphonia Thessaloniki Pride, Πτολεμαίων 29Α, 6ος όρ., Θεσσαλονίκη
ΣΥΜΠΡΑΞΗ για το Κοινωνικό Φύλο, Ποτίδαιας 29, 54634 Θεσσαλονίκη
ΕΝΕΚΕΝ Επιθεώρηση Πολιτισμού, Βασ. Όλγας 55, Θεσσαλονίκη

Συντονιστής των παραπάνω οργανώσεων, για το αντικείμενο του θέματος:
«Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο», αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, Ποτίδαιας 29, 54634
Θεσσαλονίκη, e-mail: sympraxi.gender@gmail.com

