
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

της HOMOphonia - Thessaloniki Pride 

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

 

Το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης που ψηφίστηκε το 2008 από την τότε κυβέρνηση απέκλειε τα 

ομόφυλα ζευγάρια. Για μία ακόμα φορά τα ομόφυλα ζευγάρια αγνοήθηκαν, σα να μην υπήρχαν. Ως 

HOMOphonia - Thessaloniki Pride είμαστε αντίθετοι σε κάθε διάκριση εναντίον των Λεσβιών, 

Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων και Τρανς (ΛΟΑΤ). Οι ΛΟΑΤ αυτού του τόπου έχουμε τις ίδιες 

υποχρεώσεις με τους ετεροφυλόφιλους, άρα πρέπει να έχουμε και απολύτως ίσα δικαιώματα Δεν 

μπορούμε λοιπόν να μείνουμε απαθείς και απλοί θεατές στην προσπάθεια αποκλεισμού των ομόφυλων 

ζευγαριών  που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα! Το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης είναι η απόφαση 

δυο ανθρώπων να οργανώσουν την συμβίωση τους και προφανώς αφορά και τα ζευγάρια ίδιου 

φύλου. Θεωρούμε ότι μία τέτοια νομοθετική ρύθμιση συμβαδίζει με την κοινωνική πραγματικότητα 

και θα βοηθήσει να λυθούν αρκετά προβλήματα που προκύπτουν από την  χρόνια συμβίωση ομόφυλων 

ζευγαριών, τα οποία στην Ελλάδα δεν έχουν καμία νομική κατοχύρωση.  

  

Πεντέμιση χρόνια ύστερα από την ψήφιση του ετερόφυλου συμφώνου συμβίωσης, το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων καταδίκασε το ελληνικό κράτος (στις 7 Νοέμβρη 2013), καθώς 

ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών έρχεται σε αντίθεση με την απαγόρευση των 

διακρίσεων και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Αμέσως μετά, τρία ελληνικά κόμματα 

κατέθεσαν προτάσεις νόμου ή/και τροπολογίες (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) για τη συμπερίληψη και 

των ομόφυλων ζευγαριών στο Σύμφωνο Συμβίωσης. Θεωρούμε πιο ολοκληρωμένη την πρόταση 

νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, που κατατέθηκε στις 22 Νοέμβρη 2013, για ένα Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης 

που περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια και  κατοχυρώνει περισσότερα δικαιώματα για όλα τα 

ζευγάρια – ομόφυλα και ετερόφυλα, εξαιρώντας πάντως την παιδοθεσία. Εκείνες τις μέρες  διέρρευσε 

στον τύπο ότι πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν να προσθέσει τη συμπερίληψη των 

ομόφυλων ζευγαριών στο Σύμφωνο Συμβίωσης ως τροπολογία στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Όμως 

τελικά η κυβέρνηση σταμάτησε κάθε τέτοια συζήτηση στη Βουλή και το θέμα πάγωσε για μια ακόμα 

φορά, ύστερα από τις αντιδράσεις πολλών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας… 

 

Απαιτούμε το Σύμφωνο  Ελεύθερης Συμβίωσης να περιλαμβάνει για τα ομόφυλα και ετερόφυλα 

ζευγάρια: 

- ζητήματα δικαιωμάτων και ρυθμίσεων δημοσιοϋπαλληλικού, εργατικού, ασφαλιστικού, 

συνταξιοδοτικού, φορολογικού και δημοσιονομικού δικαίου 

- ζητήματα  περιουσιακών σχέσεων  που προκύπτουν κατά την  διάρκεια της συμβίωσης, 

- κληρονομικά δικαιώματα που προκύπτουν από την σχέση, 

- ζητήματα πατρότητας, γονικής μέριμνας και παιδοθεσίας, 

- ζητήματα διατροφής κατά την λύση του Συμφώνου Συμβίωσης, 

 

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις να είναι ανάλογες του πολιτικού γάμου, τον οποίο δεν παύουμε να 

διεκδικούμε για όποια ομόφυλα ζευγάρια το επιθυμούν. 

Καλούμε την κυβέρνηση να προβεί άμεσα στην ψήφιση νόμου για ένα Σύμφωνο Ελεύθερης 

Συμβίωσης που θα περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια, με πλήρη και ίσα δικαιώματα με τα 

ετερόφυλα ζευγάρια. 
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