
 
 
GAS Thessaloniki – 75192-2022 – Date of issue: 9th February 2022- Legal 
Representation – Fenix Humanitarian Legal Aid – Turkey – Syrian national – 
single woman – subsequent application – admissible in the preliminary 
stage – absence from Turkey for more than a year   
 [p.3] As it occurs from the 28/01/2022 subsequent application of the applicant, 
she requests again international protection, claiming that she was sexually 
abused in Turkey and she wishes to remain in Greece, where her daughter lives. 
However, the absence of the applicant from Turkey for more than a year is a new 
element. The weakened link with Turkey, due to the lapse of a period of more than 
a year, is also considered as an essential element, as it relates to the condition of 
para. 1 element f of article 86 [of the law 4636/2019]. Consequently, it occurs 
that the elements are new and essential and her application needs further 
examination in accordance with the article 89 of the law 4636/2019 and should 
be considered admissible in order to be further examined according to the above 
mentioned provisions 
  



 
 
ΠΓΑ Θεσσαλονίκης – 75192/2022 – Ημερομηνία Έκδοσης: 9 Φεβρουαρίου 
2022 - Νομική εκπροσώπηση – Fenix Humanitarian Legal Aid – Τουρκία – 
πολίτης Συρίας – γυναίκα μόνη – μεταγενέστερη αίτηση – παραδεκτή κατά 
την προκαταρκτική εξέταση - απουσία άνω του ενός έτους από την 
Τουρκία 
[σελ. 3] Όπως προκύπτει από την 28/01/2022 μεταγενέστερη αίτησή της η 
αιτούσα ζητά εκ νέου διεθνή προστασία επικαλούμενη ότι στην Τουρκία 
κακοποιήθηκε σεξουαλικά και ότι επιθυμεί να παραμείνει στην Ελλάδα, όπου ζει 
η κόρη της. Ωστόσο η απουσία της αιτούσας άνω του ενός έτους από την 
Τουρκία είναι νέο στοιχείο. Η χαλάρωση του συνδέσμου της με την Τουρκία 
λόγω της παρέλευσης διαστήματος άνω του έτους αποτελεί και ουσιώδες 
στοιχείο, δεδομένου ότι συνδέεται με την προϋπόθεση που αναφέρεται στην 
παρ. 1 στοιχείο στ του άρθρου 86. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι τα στοιχεία 
αυτά είναι νέα και ουσιώδη. Κατά συνέπεια, η αίτησή της χρήζει περαιτέρω 
εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4636/2019 και πρέπει να κριθεί 
παραδεκτή προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω σύμφωνα με τις ανωτέρω 
αναφερόμενες διατάξεις. 
 

 


