Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,
Ως οργάνωση που εργαζόμαστε για τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες των γκέι, λεσβιών, αμφί, τρανς
και ίντερσεξ προσφύγων στην Ελλάδα, και με τη
παγιωμένη πεποίθηση ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα έχουν χαρακτήρα ενιαίο, καθολικό
και αδιαίρετο, σε καλωσορίζουμε στη χώρα μας.
Αυτός ο σύντομος οδηγός, είναι στη διάθεσή σου
εάν θελήσεις να ασκήσεις το δικαίωμά σου να
αιτηθείς προστασίας ασύλου στην Ελλάδα, ώστε
να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου. Σε αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να γνωρίζεις ότι:
Σύμφωνα με τον Ν. 4636/2019, Άρθρο 10, παρ. δ,
μπορείς να αιτηθείς προστασίας ασύλου, εάν
ανήκεις σε:
«ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα που καθορίζεται από
τα χαρακτηριστικά: δ. η ομάδα έχει ιδιαίτερη
ταυτότητα στην οικεία χώρα, διότι γίνεται
αντιληπτή ως διαφορετική ομάδα από τον
περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο.
Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη
χώρα καταγωγής μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα
μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται
στο κοινό χαρακτηριστικό του φύλου, της ηλικίας,
της αναπηρίας ή της κατάστασης υγείας ή του
σεξουαλικού προσανατολισμού. Ο σεξουαλικός
προσανατολισμός δεν μπορεί να νοηθεί ότι
περιλαμβάνει πράξεις θεωρούμενες αξιόποινες
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον
καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη
κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό
χαρακτηριστικού της ομάδας λαμβάνονται
ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας
φύλου»

Συνεπώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία που παραθέσαμε
προηγουμένως, έχεις το δικαίωμα να αιτηθείς
προστασίας ασύλου λόγω του σεξουαλικού
προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου σου, εάν
στη χώρα καταγωγής σου, η ζωή σου βρίσκεται σε
κίνδυνο, ή απειλείται η ελευθερία σου, ή είσαι θύμα
απειλών, βίας, βασανισμών λόγω του σεξουαλικού
προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου σου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου (Άρθρο 46),
οι Ελληνικές αρχές δεν δικαιούνται να σε θέσουν σε
κράτηση με μόνο λόγο ότι αιτείσαι διεθνή προστασία, ή
ότι εισήλθες παράτυπα στη χώρα ή παραμένεις χωρίς
μόνιμο τίτλο διαμονής. Η δυνατότητα κράτησης γίνεται
μόνο κατ’ εξαίρεση μετά από ατομική αξιολόγηση
όταν:
α) για τη διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας ή
της καταγωγής ή της υπηκοότητάς σου,
β) προκειμένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα,
στα οποία βασίζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, η
απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση
αδύνατη, ιδίως όταν κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος
διαφυγής,
γ) εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την εθνική
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, κατά την αιτιολογημένη
κρίση της αρμόδιας αρχή. Σε κάθε περίπτωση, εάν
κριθεί αναγκαίο το μέτρο της κράτησής σου, πρέπει να
γνωρίζεις ότι τούτο συνιστά σπουδαίο λόγο
επιτάχυνσης της διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής
σου.
Σύμφωνα με το Άρθρο 53 του ιδίου νόμου, μετά από έξι
μήνες από το αίτημα ασύλου σου (εάν δεν έχει ληφθεί
ακόμη η πρωτοβάθμια απόφαση) δικαιούσαι να έχεις
πρόσβαση στην εργασία. Σύμφωνα, ακόμη, με το
Άρθρο 55 του ιδίου νόμου, οι αρχές πρέπει να σου
χορηγήσουν τον ονομαζόμενο Προσωρινό Αριθμό
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Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), που με βάση αυτόν
έχεις πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
Θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι μπορείς να
καταχωριστείς στις ευάλωτες ομάδες εφόσον
είσαι ανήλικο άτομο, άμεσος συγγενής θυμάτων
ναυαγίων (γονείς και αδέρφια), άτομο με
αναπηρία, ηλικιωμένος, εάν είσαι έγκυος, είσαι
θύμα εμπορίας ανθρώπων, έχεις κάποια σοβαρή
ασθένεια, έχεις νοητική ή ψυχική αναπηρία, εάν
έχεις υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες
σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή
σεξουαλικής βίας, ή είσαι θύμα ακρωτηριασμού
γεννητικών οργάνων.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 67, πέραν των
ευάλωτων ομάδων (όπως αυτές αναφέρθηκαν
προηγουμένως), εφόσον αιτείσαι διεθνή
προστασία λόγω του σεξουαλικού
προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου σου,
δικαιούσαι ειδικών εγγυήσεων. Επίσης, σύμφωνα
με το ίδιο άρθρο, λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα από το προσωπικό των χωρών που μένεις
για την αποφυγή βιαιοπραγιών και βίας
σχετιζόμενης με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης
της διάστασης της ταυτότητας φύλου (εάν δηλαδή
είσαι τρανς), σεξουαλικής κακοποίησης και
παρενόχλησης εντός των κέντρων φιλοξενίας.
Εάν απορριφθεί η προσφυγή σου στον πρώτο
βαθμό έχεις δικαίωμα επανεξέτασης στον δεύτερο
βαθμό:
α) εάν έχει κριθεί αβάσιμη με την κανονική
διαδικασία εντός 30 ημερών,
β) εάν έχει απορριφθεί με την ταχύρρυθμη
διαδικασία εντός 20 ημερών,
γ) εάν έχει κριθεί στη διαδικασία υποδοχής και
ταυτοποίησης ή στα σύνορα εντός 10 ημερών,
και,

δ) εάν έχει κριθεί απαράδεκτη εντός 20 ημερών.
Για τις ανάγκες της εξέτασης της δευτεροβάθμιας
προσφυγής σου, υπάρχει η δυνατότητα
κατάθεσης υπομνήματος το πολύ 3 ημέρες πριν
την εξέταση του αιτήματός σου, είτε από εσένα,
είτε από τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο σου. Σε
περίπτωση απόρριψης και στον δεύτερο βαθμό,
έχεις το δικαίωμα προσφυγής δικαστικά (αίτηση
ακύρωσης) στο αρμόδιο Διοικητικό
Πρωτοδικείο, εντός 30 ημερών.
Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζεις ότι:
1. Σύμφωνα με νομολογία του Διοικητικού
Εφετείου του Πειραιά (401/2019), έχεις τη
δυνατότητα να αιτηθείς διεθνούς προστασίας όχι
μόνο λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού
(γκέι, λεσβία, ή αμφι) ή της ταυτότητας φύλου
σου (τρανς), αλλά και λόγω διώξεων, απειλών ή
άλλων παραβιάσεων που έχεις υποστεί λόγω
εικαζόμενου ή φερόμενου σεξουαλικού
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου σου.
2. Σύμφωνα με νομολογία του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών (245/2020), δεν αποτελεί
επαρκή λόγο απόρριψης του αιτήματός σου στον
δεύτερο βαθμό, το γεγονός ότι ενδεχομένως δεν
δήλωσες ότι είσαι γκέι, λεσβία, αμφί ή τρανς
κατά τη συνέντευξή σου στον πρώτο βαθμό
(μάλιστα τούτο επιβεβαιώνει και σχετική
νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.). Συνεπώς
εάν δεν δήλωσες κατά την πρωτοβάθμια
διαδικασία ότι είσαι γκέι, λεσβία, αμφί, τρανς ή
ίντερσεξ, μπορεί να το πράξεις στον δεύτερο
βαθμό.
3. Σύμφωνα με νομολογία του Δικαστηρίου της
Ε.Ε. (Απόφαση της 2.12.2014, Τμήμα Μείζονος

Συνθέσεως του ΔΕΕ, υποθέσεις C-148,149,150/13):
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α) η αξιολόγηση των δηλώσεων και των εγγράφων ή
άλλων αποδείξεων που προσκομίζονται προς στήριξη
αιτημάτων ασύλου μέσω υποβολής ερωτήσεων δεν
πρέπει να βασίζονται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις για
τους ομοφυλόφιλους, αμφί ή τα τρανς πρόσωπα,
β) οι ερωτήσεις δεν πρέπει να βασίζονται στις
σεξουαλικές πρακτικές του αιτούντος προσώπου.
4. Εάν, ειδικότερα, είσαι τρανς, βάσει σχετικών
νομολογιών των Ειρηνοδικείων Θεσσαλονίκης και
Μυτιλήνης (444Ε/2018 και 136/2018) έχεις δικαίωμα
να αιτηθείς αλλαγής των στοιχείων σου ως προς το
φύλο και το όνομα που προσδιορίζεσαι, δυνάμει του ν.
4491/2017.
Ελπίζουμε τα παραπάνω να καλύψουν τις προσδοκίες
σου, και περαιτέρω να έχεις μία ασφαλή ζωή με
αξιοπρέπεια και σεβασμό, όπως όλοι οι συνάνθρωποί
μας.

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)
Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745
Tηλ. 210.92.10.697
www.transgender-association.gr
www.tgender.gr
transgender.suppport.association@gmail.com
contact@tgender.gr

@Μάιος 2021

ΛΟΑΤΚΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ένας σύντομος οδηγός

