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ΘΕΜΑ : Ερωτήµατα της εδώ Πρεσβείας της Σλοβενίας περί Συµφώνου Συµβίωσης.
Σχετ. : Το µε Α.Π.Φ.730/ΑΣ 430/ 17-2-2017 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά µε ερωτηµατολόγιο της εδώ Πρεσβείας
της Σλοβενίας, το οποίο αφορά τη σύναψη συµφώνου συµβίωση για οµόφυλα ζευγάρια,
θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα :
1.Με τις διατάξεις του ν. 4353/2015 θεσπίστηκε η συµφωνία δύο ενήλικων προσώπων,
ανεξαρτήτως φύλου, προκειµένου να ρυθµίσουν τη συµβίωσή τους (Σύµφωνο Συµβίωσης). Αυτή
η συµφωνία καταρτίζεται αυτοπροσώπως µε συµβολαιογραφικό έγγραφο.
2.Η ισχύς της συµφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού
εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους και καταχωρίζεται όπως όλα τα ληξιαρχικά
γεγονότα σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.
3.Το σύµφωνο συµβίωσης λύνεται:
α) µε συµφωνία των µερών, που γίνεται αυτοπροσώπως µε συµβολαιογραφικό έγγραφο,
β) µε µονοµερή συµβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουµένως µε δικαστικό
επιµελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο µέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) µήνες
από την επίδοση και
γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάµος µεταξύ των µερών.
Η λύση του συµφώνου συµβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού
εγγράφου - που περιέχει τη συµφωνία ή τη µονοµερή δήλωση - στον ληξίαρχο όπου έχει
καταχωριστεί και η σύστασή του.
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4.Το επώνυµο των µερών - είτε είναι οµόφυλα είτε ετερόφυλα - που έχουν συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης δεν µεταβάλλεται µε το σύµφωνο συµβίωσης. Ο καθένας µπορεί, εφόσον
συγκατατίθεται ο άλλος, να χρησιµοποιεί µόνον στις κοινωνικές σχέσεις (όχι στις έννοµες) το
επώνυµο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του. Ως εκ τούτου η λύση του Συµφώνου
Συµβίωσης δεν ασκεί επίδραση επί του επωνύµου των µερών.
5.Τεκµήριο πατρότητας για οµόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει Σύµφωνο Συµβίωσης
δεν υφίσταται, παρά µόνο για ετερόφυλα. Ειδικότερα το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια
του συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες (300) ηµέρες από τη λύση ή την ακύρωση του
Συµφώνου, τεκµαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα µε τον οποίο η µητέρα κατάρτισε το
Σύµφωνο.
6.Σύµφωνο Συµβίωσης δύναται να συνταχθεί και από τον Έλληνα Πρόξενο, εφόσον ένα
από τα µέρη έχει την ελληνική ιθαγένεια. Ωστόσο η προξενική πράξη προκειµένου να παράγει
έννοµες συνέπειες στην ελληνική επικράτεια, οφείλει να µεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο
Αθηνών, στο οποίο µεταγράφονται όλες οι πράξεις αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών, οι
οποίες συνέβησαν στο εξωτερικό.
7.Τα Σύµφωνα Συµβίωσης τα οποία έχουν συνταχθεί

βάσει των διατάξεων του

ν.4356/2016 και έχουν δηλωθεί και ως εκ τούτου καταχωριστεί σε ληξιαρχική πράξη από το
αρµόδιο Ληξιαρχείο,

συνεπάγονται πλέον δηµιουργία κοινής οικογενειακής µερίδας των

συµβιούντων, δηλαδή εγγραφή σε ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας, µε αναλογική εφαρµογή των
δηµοτολογικών διατάξεων που αφορούν τους συζύγους. Η δηµοτολογική εγγραφή σε κοινή
οικογενειακή µερίδα έχει ως αποτέλεσµα να εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης
για τα µέρη από τους αρµόδιους ∆ήµους και όχι από τις ελληνικές Προξενικές αρχές, καθώς και
κάθε άλλο πιστοποιητικό που απορρέει από αυτήν την εγγραφή.

Η

Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
-Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
-Τµήµα Ειδικού Ληξιαρχείου
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