
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του γάμου και της οικογένειας

• Γάμος:  μια μόνιμη και πιστή 
ένωση του άνδρα και της γυναίκας με 
σκοπό την ίδρυση μιας οικογένειας.

• Οικογένεια:  Ένας πατέρας, μια 
μητέρα και τα παιδιά τους.

• Οικογενειακή σχέση:  η έννομη 
σχέση μεταξύ δύο συζύγων, ή μεταξύ 
ενός γονέα και ενός παιδιού.

• Ναι, υποστηρίζω το αίτημα για 
έναν Κανονισμό της ΕΕ που να ορίζει 
την έννοια του γάμου και της 
οικογένειας: ο γάμος είναι μια ένωση 
μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας 
και η οικογένεια βασίζεται σε γάμο 
ή/και κατιόντες/απογόνους. 

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδας (ΑΣΠΕ) παίρνει υπό την αιγίδα 
της για την Ελλάδα την πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για τη συλλογή υπογραφών, 
προκειμένου να ψηφισθεί νέος 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός που θα ορίζει 
τον γάμο και την οικογένεια στο 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  

Αν μαζευτούν περισσότερες από 
1.000.000 υπογραφές από περισσότερες 
από 7 χώρες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
επιτροπή θα προωθήσει την πρωτοβουλία 
στο Ευρωκοινοβούλιο για να ψηφιστεί. 

Συμφωνώ ότι η λέξη "γάμος» δηλώνει 
την ένωση άνδρα και γυναίκας, και ότι η 
οικογένεια βασίζεται στον γάμο. Γι’ αυτό 
στηρίζω αυτή την πρωτοβουλία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ  !
√ Μπορείτε να συμμετέχετε από τον Η/Υ σας στην  ηλεκτρονική φόρμα:
 https://signatures.mumdadandkids.eu/oct-web-public/signup.do

√ Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο συλλογής υπογραφών (χειρόγραφα) από αυτό τον 
σύνδεσμο : http://www.aspe.gr/images/stories/Diafora/grelpaperform_final_final.pdf και να 
συμπληρώσουν τα στοιχεία τους οι ενδιαφερόμενοι. Στη συνέχεια, είτε θα τα παραδώσετε στον 
Σύλλογο Πολυτέκνων της περιοχής σας, είτε θα τα ταχυδρομήσετε στην ΑΣΠΕ (Πλατεία Ελευθερίας 
22, 10553 Αθήνα τηλ. 2103232513,  www.aspe.gr).

√ Όσες/οι υπογράφουν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου (Έλληνες πολίτες 18 ετών και άνω) 
προκειμένου η υπογραφή τους να είναι έγκυρη. 

√ Παρακαλείσθε, όσοι υποστηρίζετε τον υγιή θεσμό της οικογένειας, να διαδώστε την πρωτοβουλία 
σε φίλους, γνωστούς σας, σε Συλλόγους, Ενορίες κλπ.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:
• Συνοπτική περιγραφή πρωτοβουλίας: https://signatures.mumdadandkids.eu/
• Ιστοθέση Πρωτοβουλίας: http://www.mumdadandkids.eu/
• Προτεινόμενη Νομοθεσία: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
• Ανακοίνωση  ΑΣΠΕ: http://aspe.gr/images/stories/Diafora/Mum-Dud.pdf

Μαζί ας στηρίξουμε τον γάμο και την οικογένεια ! 


