
 
 
Prot. no.:270314/16-05-2022 Decision of the 4th Independent Appeals 
Committee of the Appeals Authority (single judge formation) 

[..] 

ΙΙΙ. ADMISSIBILITY 

[..] 

The Commission assessed the credibility of the appellant’s claims, as taken into 
account by the administrative file, the registration form and their oral 
examination, and in particular their crucial claims regarding the reasons why 
they left and they do not wish to return to neither Turkey neither their country of 
origin. Firstly, the Commission accepts the appellant’s claims concerning their 
personal details (name, place of birth, educational background, occupation, 
etc.), their ethnic origin, their religion and their marital status, since file does not 
provide evidence to the contrary. Also accepts the claims put forward during 
their initial registration and during the interview. 

From the above, in regard of the fulfillment of criterion f of article 56 of l. 
4375/2016 (more specifically, the appellants have a connection with this country 
on the basis of which it would be reasonable for them to transit to it) and taking 
into account in particular that: a) the appellants have been already in Greece 
for three years, b) four of their minor children are female and one of them is 
male, c) their children are aged 3, 5, 6, 8 and 11 and have integrated in a social 
reality in Greece, attending Greek schools and d) the inexistence of any relative 
or friendly support network in Turkey, the Commission considers that due to the 
situation of the appellants, it will be particularly difficult for them to contact the 
Turkish authorities in order to obtain the necessary documentation in order to 
get access to health facilities and to education; The Commission further 
considers, on the one hand, the extremely young age of the appellants' female 
children and, on the other, that in Turkey, women and girls are vulnerable to 
sexual and racial violence and the labor market also poses a high risk of 
exploitation for children, given the widespread phenomenon of child labor and 
exploitation in sectors such as agriculture, textile factories, as well as in 
restaurants, especially in Ankara (ECRE - European Council on Refugees and 
Exiles: Country Report: Turkey, March 2019, p. 15, http: // 
www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/ 
aida_tr_2018update.pdf (accessed on 16 February 2019). According to these 



 
 
information and in accordance with what has been analyzed above, the 
Commission considers that in the case of the appellants, the required according 
to the law connection, based on which it would be reasonable for them to go to 
Turkey, is not established, and as a result, the criterion of par. 1 of article 86 of 
Law 4636/2019 does not apply in their case.  Given the necessary cumulative 
fulfillment of each one of the criteria envisaged in the law, Turkey cannot be 
considered a safe third country for the appellants, given the aforementioned 
reasons. Consequently, the appellants' asylum application had been unlawfully 
rejected as inadmissible on the ground that Turkey was considered a safe third 
country for them. Furthermore, the Commission considers that the asylum 
application should be retained and examined on the merits, as the appellants 
have not been interviewed regarding the reasons for their decision to leave their 
country of origin (the interview in which they were subjected regarded whether 
Turkey is a safe country for them), the Commission considers the postponement 
the examination of the merits of the case necessary, and to invite the appellants 
to an oral hearing. Finally, in order to ensure the presence of the appellants at 
the interview and the completeness of the substantive examination of the case, 
the Commission accepts the examined application for the postponement and 
orders that they be allowed to remain in the country until a final decision is 
made on the case. 

FOR THESE REASONS THE COMMITTEE  

Accepts the appeal.  

Annuls the no. 209812/30-08-2021 decision of the Regional Asylum Office of 
Western Greece.  

Retains and examines the application for international protection of the 
appellants dated from 29-03-2019 and 2-09-2019.  

Postpones the issuance of a decision on the merits of the case.  

Invites the appellant, ………… to an additional oral hearing, which will take place 
during the hearing of 24-06-2022 at 11:00 with a parallel notification of the 
Asylum Service, in order to present their views. 

Accepts the examined application to remain.  

Orders that the appellants remain in the country until a final decision is taken on 
the case.  



 
 
Αρ.πρωτ.:270314/16-05-2022 Απόφαση της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής της 
Αρχής Προσφυγών (Μονομελή σύνθεση) 

[..] 

ΙΙΙ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

[..] 

Η Επιτροπή αξιολόγησε την αξιοπιστία των ισχυρισμών των προσφευγόντων, 
όπως τέθηκαν υπόψη της από τον διοικητικό του φάκελο, τη φόρμα 
καταγραφής και την προφορική τους εξέταση, και ειδικότερα τους κρίσιμους 
ισχυρισμούς τους ως προς τους λόγους για τους οποίους αναχώρησαν και δεν 
επιθυμούν να επιστρέψουν ούτε στην Τουρκία ούτε στη χώρα καταγωγής 
τους. Καταρχάς, η Επιτροπή κάνει δεκτούς τους ισχυρισμούς των 
προσφευγόντων σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, τόπο 
γέννησης, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα κ.λπ.), την εθνοτική καταγωγή τους, 
το θρήσκευμά τους και την οικογενειακή τους κατάσταση, δεδομένου ότι από 
το φάκελο δεν προκύπτουν στοιχεία περί του αντιθέτου. Επίσης, κάνει δεκτούς 
τους ισχυρισμούς που διατύπωσαν κατά την αρχική καταγραφή τους και κατά 
τη συνέντευξη.  

Εκ των ανωτέρω, ως προς τη συνδρομή του κριτηρίου στ΄ του άρθρου 56 του 
ν. 4375/2016 (ότι δηλαδή οι προσφεύγοντες έχουν σύνδεσμο με τη χώρα αυτή 
βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο σε αυτούς να μεταβούν σε αυτή) και 
λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι: α) οι προσφεύγοντες βρίσκονται στην 
Ελλάδα, ήδη, τρία χρόνια, β) τέσσερα από τα ανήλικα τέκνα τους είναι θήλεα 
και ένα από αυτά άρρεν, γ) τα τέκνα τους βρίσκονται σε ηλικίες από 3, 5, 6, 8 
και 11 ετών και έχουν ενταχθεί σε μία κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα, 
παρακολουθούν δε ελληνικά σχολεία και δ) τη μη ύπαρξη οποιουδήποτε 
συγγενικού ή φιλικού υποστηρικτικού δικτύου στην Τουρκία, η Επιτροπή 
πιθανολογεί ότι λόγω της κατάστασης, στην οποία βρίσκονται οι 
προσφεύγοντες, θα τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να έρθουν σε επαφή με τις 
τουρκικές υπηρεσίες, ώστε να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία 
είναι αναγκαία προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας και στην 
εκπαίδευση. Περαιτέρω, η Επιτροπή συνεκτιμά αφενός το εξαιρετικά νεαρό της 
ηλικίας των θήλεων τέκνων των προσφευγόντων και αφετέρου, ότι στην 
Τουρκία, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ευάλωτα σε σεξουαλική και 
φυλετική βία και η αγορά εργασίας παρουσιάζει επίσης υψηλούς κινδύνους 
εκμετάλλευσης για τα παιδιά, δεδομένου του ευρέως διαδεδομένου φαινομένου 



 
 
της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης σε τομείς όπως η γεωργία, 
εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, όπως και σε εστιατόρια ιδίως στην Άγκυρα 
(ECRE – European Council on Refugees and Exiles: Country Report: Turkey, 
March 2019, σελ. 15, http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-
download/ aida_tr_2018update.pdf (accessed on 16 February 2019). Με τα 
δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν αναλυτικώς ανωτέρω, η 
Επιτροπή κρίνει ότι στην περίπτωση των προσφευγόντων, δε συγκροτείται ο 
απαιτούμενος κατά νόμο σύνδεσμος, βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο για 
αυτούς να μεταβούν στην Τουρκία και, συνεπώς, δε συντρέχει στην περίπτωσή 
τους το κριτήριο της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του Νόμου 
4636/2019. Με δεδομένη δε την απαιτούμενη σωρευτική πλήρωση καθενός εκ 
των προβλεπόμενων στον νόμο κριτηρίων, η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως ασφαλής τρίτη χώρα για τους προσφεύγοντες, κατ’ αποδοχή του σχετικώς 
προβαλλόμενου λόγου. Συνεπώς, μη νομίμως απορρίφθηκε η αίτηση 
χορήγησης ασύλου που υπέβαλαν οι προσφεύγοντες ως απαράδεκτη, λόγω 
κρίσεως ως ασφαλούς τρίτης χώρας της Τουρκίας ως προς αυτούς. Περαιτέρω, 
η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να διακρατήσει και να κρίνει στην ουσία την 
ένδικη αίτηση διεθνούς προστασίας, δεδομένου δε ότι οι προσφεύγοντες δεν 
έχουν υποβληθεί σε συνέντευξη, σχετικά με τους λόγους που τους οδήγησαν 
στην απόφαση να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους (η συνέντευξη 
στην οποία υποβλήθηκαν αφορούσε στο αν η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα 
για εκείνους), η Επιτροπή κρίνει αναγκαία την αναβολή εξέτασης της ουσίας 
της υπόθεσης και την κλήση των προσφευγόντων σε προφορική ακρόαση. 
Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία των προσφευγόντων στη 
συνέντευξη και η πληρότητα της ουσιαστικής εξέτασης της υπόθεσης, η 
Επιτροπή κάνει δεκτή την κρινόμενη αίτηση αναστολής και διατάζει να 
επιτραπεί η συνέχιση της παραμονής των ανωτέρω στη χώρα έως την έκδοση 
οριστικής αποφάσεως επί της υποθέσεως.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Δέχεται την προσφυγή.  

Ακυρώνει τη με αριθμό 209812/30-08-2021 απόφαση του Περιφερειακού 
Γραφείου Ασύλου Δυτικής Ελλάδος.  

Διακρατεί και εξετάζει τις από 29-03-2019 και 2-09-2019 αιτήσεις διεθνούς 
προστασίας των προσφευγόντων.  

Αναβάλλει την έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης.  



 
 
Καλεί τον προσφεύγοντα, …….. σε συμπληρωματική προφορική ακρόαση, η 
οποία θα λάβει χώρα κατά τη συνεδρίαση της 24-06-2022 και ώρα 11:00 με 
παράλληλη ενημέρωση της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να εκθέσουν τις 
απόψεις τους.  

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση παραμονής.  

Διατάζει να επιτραπεί η συνέχιση της παραμονής των προσφευγόντων στη 
χώρα έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της υποθέσεως.  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη - Νίκαια στις 16-
05-2022. 


