Τι είναι η ΕΑΠΥ (CCRC);
Η ΕΑΠΥ (CCRC) είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης Ποινικών Υποθέσεων (Criminal Cases
Review Commission). Η ΕΑΠΥ έχει ιδρυθεί για να εξετάζει ποινικές υποθέσεις όπου άτομα
πιστεύουν ότι έχουν καταδικαστεί για ένα έγκλημα ή τους έχει επιβληθεί ποινή εσφαλμένα.
Εξετάζει υποθέσεις όπου άτομα έχουν ήδη χάσει την έφεσή τους.
Εάν η ΕΑΠΥ εντοπίσει κάποιο λάθος στην καταδίκη ή ποινή, μπορούμε να παραπέμψουμε
την υπόθεση πάλι στο εφετείο. Για να μπορέσουμε να παραπέμψουμε μια υπόθεση για νέα
έφεση, χρειαζόμαστε κάτι νέο και σημαντικό, όπως κάποια ισχυρά, νέα αποδεικτικά στοιχεία
ή επιχειρήματα που καθιστούν την υπόθεση διαφορετική. Είναι δύσκολο να βρεθούν νέα
στοιχειά και πολλές υποθέσεις δεν μπορούν να παραπεμφθούν για έφεση.
Η ΕΑΠΥ είναι εντελώς ανεξάρτητη. Δεν εργαζόμαστε για τα δικαστήρια, την αστυνομία ή τη
δίωξη. Δεν εργαζόμαστε για τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για αναθεώρηση των
υποθέσεών τους. Παραμένουμε γενικά ανεξάρτητοι, ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε
αμερόληπτα τις εικαζόμενες κακοδικίες. Μπορούμε να παραπέμψουμε μια υπόθεση πάλι
στο εφετείο, εάν υπάρχουν κάποια σημαντικά, νέα αποδεικτικά στοιχεία ή άλλο σημαντικό
νέο ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της καταδίκης ή της ποινής.
Η ΕΑΠΥ ενσωματώνει την ισότητα στους βασικούς της στόχους. Καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την εξάλειψη διακρίσεων από την υπηρεσία της. Δεσμεύεται στη δημιουργία
μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς που δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλο το προσωπικό.
Η ΕΑΠΥ παρέχει συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό της σε θέματα ισότητας.
Με τι ασχολείται η ΕΑΠΥ;
Μπορούμε να διερευνήσουμε ποινικές καταδίκες ή ποινές που έχουν αποφασιστεί από
ορισμένα δικαστήρια. Αυτά τα δικαστήρια είναι τα πλημμελειοδικεία (Magistrates’ Court),
ανώτερα ποινικά δικαστήρια (Crown Court), δικαστήρια νέων (Youth Court), και τα
στρατοδικεία (Court Martial ή Service Civilian Court).
Μόνο τα εφετεία μπορούν να ανατρέψουν μια καταδίκη ή να μειώσουν μια ποινή. Η δουλειά
της ΕΑΠΥ είναι να εξετάζει υποθέσεις και να τις στέλνει πίσω στα εφετεία. Αυτό
πραγματοποιείται αν πιστεύουμε ότι υπάρχει καλός λόγος. Εάν στείλουμε μια υπόθεση για
έφεση, το δικαστήριο πρέπει να δικάσει την έφεση. Όταν στέλνουμε μια υπόθεση για έφεση,
το δικαστήριο δεν μπορεί να προσθέσει στην ποινή ακόμη και αν απορρίψει την έφεση.
Έχουμε ειδικές νομικές δυνάμεις που μας βοηθούν να διερευνήσουμε υποθέσεις. Μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνάμεις για να αποκτήσουμε έγγραφα που χρειαζόμαστε
από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Αυτά
περιλαμβάνουν πληροφορίες που φυλάσσονται από την αστυνομία, τη δίωξη και τα
δικαστήρια. Μπορούμε να αναλύσουμε αποδεικτικά στοιχεία, να εξετάσουμε τη νέα
νομολογία και να διορίσουμε επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Μπορούμε επίσης να
εντοπίσουμε και να πάρουμε συνέντευξη από νέους και παλιούς μάρτυρες.
Είμαστε ανεξάρτητοι. Η ΕΑΠΥ αποφασίζει ποια έγγραφα πρέπει να αποκτήσει και ποιες
διερευνήσεις να διεξάγει.
Μπορούμε να εξετάσουμε παλιές υποθέσεις. Δεν υπάρχει χρονικό όριο για υποβολή αίτησης
στην ΕΑΠΥ. Οι πολύ παλιές υποθέσεις είναι πιο δύσκολες, καθώς έγγραφα και αποδεικτικά
στοιχεία μπορεί να έχουν καταστραφεί.

Μπορούμε να εξετάσουμε την υπόθεσή σας εάν δεν έχετε νομικό αντιπρόσωπο. Δεν
χρειάζεται να έχετε νομικό αντιπρόσωπο για να μας υποβάλλετε αίτηση, αλλά ένας
δικηγόρος μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.
Δεν μπορούμε να εξετάσουμε εντολές προστατευτικών μέτρων. Μπορούμε μόνο να
εξετάσουμε την καταδίκη ή την ποινή από την οποία προήλθαν.
Δεν μπορούμε να εξετάσουμε αστικές υποθέσεις ή θέματα που σχετίζονται με τη
μετανάστευση.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ΕΑΠΥ;
Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ΕΑΠΥ, εάν πιστεύει ότι έχει καταδικαστεί
εσφαλμένα για ποινικό αδίκημα ή του έχει επιβληθεί εσφαλμένα ποινή. Πρέπει να έχετε
καταδικαστεί σε ποινικό δικαστήριο στην Αγγλία, Ουαλία ή τη Βόρεια Ιρλανδία. Μπορείτε να
μας ζητήσετε να εξετάσουμε την καταδίκη σας ή την ποινή σας ή και τα δύο. Η αίτηση είναι
δωρεάν.

Πότε πρέπει να υποβάλω αίτηση στην ΕΑΠΥ;
Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην ΕΑΠΥ αφού προσπαθήσετε να ασκήσετε έφεση μέσω
των δικαστηρίων με τον συνηθισμένο τρόπο.
Μπορείτε να προσπαθήσετε να υποβάλετε έφεση ακόμη και αν πιστεύετε ότι έχετε χάσει την
προθεσμία υποβολής αίτησης για έφεση. Εάν έχετε ήδη χάσει την έφεσή σας, αλλά
εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι έχετε καταδικαστεί ή σας έχει επιβληθεί ποινή εσφαλμένα, θα
πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην ΕΑΠΥ ώστε να εξεταστεί η υπόθεσή σας.
Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν έχω υποβάλει αίτηση έφεσης;
Εάν δεν έχετε ασκήσει έφεση μέσω των δικαστηρίων με τον συνηθισμένο τρόπο, συνήθως η
ΕΑΠΥ θα σας απαντήσει γραπτώς για να σας εξηγήσει ότι πρέπει να επιστρέψετε στον
συνηθισμένο τρόπο και να προσπαθήσετε να υποβάλετε έφεση. Η ΕΑΠΥ δέχεται πολύ λίγες
υποθέσεις όπου τα άτομα υποβάλλουν αίτηση σε εμάς πριν προσπαθήσουν να ασκήσουν
έφεση με τον συνηθισμένο τρόπο. Μπορούμε να παραπέμψουμε υποθέσεις ελλείψει
προηγούμενης έφεσης εάν υπάρχουν πολύ ειδικοί λόγοι. Αυτές οι υποθέσεις λέγονται
«εξαιρετικές περιστάσεις».
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης έφεσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
γραφείο του Ποινικού Εφετείου στο 020 7947 6011.
Τι αποτελεί «εξαιρετικές περιστάσεις»;
Οι εξαιρετικές περιστάσεις είναι πολύ σπάνιες. Πρέπει να υπάρχει ένας καλός λόγος για τον
οποίο δεν υποβάλατε έφεση. Πρέπει επίσης να υπάρχει ένας καλός λόγος για τον οποίο δεν
μπορείτε να υποβάλετε έφεση τώρα χωρίς τη βοήθεια της ΕΑΠΥ. Δεν υπάρχουν αυτόματες
εξαιρετικές περιστάσεις. Αποφασίζουμε εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις με βάση τα
στοιχεία της κάθε υπόθεσης.
Τι δεν αποτελεί εξαιρετική περίσταση;
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα που δεν αποτελούν εξαιρετικές περιστάσεις:

Ξεχάσατε να υποβάλετε έφεση ή χάσατε την προθεσμία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε
ακόμη να κάνετε αίτηση για έφεση στο δικαστήριο. Αυτή η ενέργεια λέγεται εκπρόθεσμη
έφεση.
Λάβατε συμβουλές από τον δικηγόρο ή τον δικαστικό αντιπρόσωπό σας ότι δεν έχετε
βάσιμους λόγους έφεσης. Αυτό δεν σας εμποδίζει από το να ασκήσετε έφεση.
Δεν καταφέρατε να βρείτε δικηγόρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο για να σας βοηθήσει με την
υποβολή έφεσης. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έφεση χωρίς νομική βοήθεια.
Πού μπορώ να μάθω σχετικά με την άσκηση έφεσης με τον συνηθισμένο τρόπο;
Εάν καταδικαστήκατε σε ανώτερο ποινικό δικαστήριο (Crown Court), θα βρείτε χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με την άσκηση έφεσης σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έφεση
κατά καταδίκης ή ποινής στο Εφετείο. Οδηγός για τους αιτούντες» (Appealing a conviction or
sentence to the Court of Appeal – help for applicants). Θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα
αυτού στη βιβλιοθήκη της φυλακής σας. Μπορείτε να λάβετε το φυλλάδιο και τις αιτήσεις
που χρειάζεστε από το διαδίκτυο. Επισκεφθείτε το https://www.gov.uk/appeal-against-crowncourt-verdict. Μπορείτε να λάβετε ένα έντυπο αντίγραφο του ενημερωτικού φυλλαδίου και
των αιτήσεων τηλεφωνώντας στο γραφείο του Ποινικού Εφετείου στο 020 7947 6011.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (JUSTICE) διαθέτει επίσης ένα χρήσιμο
ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Πώς να κάνετε αίτηση έφεσης» (How to Appeal). Αυτό
σχετίζεται με εφέσεις υποθέσεων που έχουν δικαστεί στο ανώτερο ποινικό δικαστήριο
(Crown Court). Μπορείτε να το βρείτε στο https://justice.org.uk/our-work/publications/how-toappeal.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άσκηση έφεσης σε υποθέσεις
πλημμελειοδικείων (Magistrates’ Court) στο www.gov.uk/appeal-against-sentence-conviction
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση στην ΕΑΠΥ;
Εάν έχετε χάσει στη δίκη της έφεσης και τώρα θέλετε να υποβάλετε αίτηση στην ΕΑΠΥ, οι
αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν γραπτώς χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης της ΕΑΠΥ.
Το έντυπο αίτησης δεν είναι τεστ. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο εύκολο μπορούμε.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση
•
•
•

συμπληρώνοντας έντυπη αίτηση,
εκτυπώνοντας την αίτηση σε μορφή PDF από τον ιστότοπό μας,
συμπληρώνοντας την αίτηση ηλεκτρονικώς.

Θα σας στείλουμε ένα έντυπο αίτησης μέσω ταχυδρομείου, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 0121 233 1473 ή μέσω email στο
info@ccrc.gov.uk.
Εάν μας στείλετε μια έντυπη αίτηση, πρέπει να υπογράψετε την αίτηση πριν μας τη στείλετε.
Κάποιος άλλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για εσάς. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να
ελέγξουμε ότι θέλετε να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.
Εάν συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, θα σας ενημερώσουμε μέσω email ότι την
έχουμε λάβει. Θα λάβετε αυτό το μήνυμα email εντός 5 εργάσιμων ημερών από την
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να μας στείλετε με email
οποιαδήποτε έγγραφα πιστεύετε ότι θα μας βοηθήσουν.

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να επιστρέψετε σε αυτήν.
Eπομένως, θα ήταν καλό να διαβάσετε ολόκληρη την αίτηση σε μορφή pdf και να συλλέξετε
τις πληροφορίες σας πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση.
Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν σημαντικά, νέα αποδεικτικά στοιχεία ή νέα
νομικά επιχειρήματα για να μπορέσει η ΕΑΠΥ να παραπέμψει την υπόθεσή σας σε εφετείο.
Αυτά θα πρέπει να είναι νέα στοιχεία που να μην έχουν ήδη παρουσιαστεί σε δικαστήριο στο
παρελθόν.
Η αίτησή σας είναι η ευκαιρία σας να μας αναφέρετε όλα τα σφάλματα της καταδίκης ή/και
της ποινή σας.
Τι αποτελεί «σημαντικά νέα αποδεικτικά στοιχεία ή νομικά επιχειρήματα»;
Πρόκειται για κάτι που δεν έχει ήδη καλυφθεί κατά τη δίκη ή την έφεσή σας. Για παράδειγμα,
νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά τη χρονική στιγμή, ή μια νέα εξέλιξη στην επιστήμη.
Δεν μπορούμε να εξετάσουμε ξανά στοιχεία που ήταν γνωστά σχετικά με τους ενόρκους, τον
δικαστή ή τους δικαστές πλημμελειοδικείου. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε ξανά
πληροφορίες που ήταν γνωστές κατά τη δίκη σας, ακόμη και αν πιστεύετε ότι έλαβαν
εσφαλμένη απόφαση στην περίπτωσή σας. Πρέπει να βρούμε κάτι νέο που κάνει την
υπόθεσή σας να φαίνεται πολύ διαφορετική τώρα. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν
επαναλάβετε τα ίδια επιχειρήματα σε εμάς που διατυπώθηκαν κατά τη δίκη ή την έφεσή σας.
Η ΕΑΠΥ χρειάζεται κάτι νέο και σημαντικό που θα κάνει το εφετείο να σκεφτεί με διαφορετικό
τρόπο την υπόθεσή σας. Πρέπει να αναφέρετε στην αίτησή σας προς εμάς, όλα όσα
νομίζετε ότι είναι καινούργια και θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στην περίπτωσή σας.
Τι θα κάνετε με την αίτησή μου;
Όταν λάβουμε την αίτησή σας, θα σας απαντήσουμε σχετικά με το τι θα συμβεί στη
συνέχεια. Έπειτα, θα αποκτήσουμε οποιοδήποτε υλικό μπορεί να χρειαστούμε, όπως τα
αρχεία από το δικαστήριο όπου καταδικαστήκατε και από την έφεσή σας. Ίσως χρειαστεί να
αποκτήσουμε και άλλα έγγραφα πριν μπορέσουμε να αποφασίσουμε εάν μπορούμε να
αναθεωρήσουμε την υπόθεσή σας. Εάν αποφασίσουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να
εξετάζουμε την υπόθεσή σας, θα σας απαντήσουμε γραπτώς ώστε να σας ενημερώσουμε.
Ωστόσο, ενδέχεται να αποφασίσουμε ότι δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε την υπόθεσή
σας, για παράδειγμα:
εάν εκκρεμεί έφεση,
εάν δεν έχετε προσπαθήσει να ασκήσετε έφεση πριν και δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους
οποίους θα πρέπει να εξετάσουμε την υπόθεσή σας προτού επιχειρήσετε να ασκήσετε
έφεση κατά τον κανονικό τρόπο. (Αναφερθείτε πιο πάνω στην ενότητα «Τι γίνεται σε
περίπτωση που δεν έχω υποβάλει αίτηση έφεσης;»),
εάν η αίτησή σας δεν παρουσιάζει σημαντικά νέα επιχειρήματα που ενδέχεται να μας
δώσουν τη δυνατότητα να παραπέμψουμε την υπόθεσή σας για έφεση,
εάν αποφασίσουμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει στην περίπτωσή σας, θα σας γράψουμε για να σας
εξηγήσουμε την απόφασή μας.

Πώς θα διαχειριστείτε τις πληροφορίες μου;

Εάν υποβάλετε αίτηση στην ΕΑΠΥ, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε
για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε για να αποκτήσουμε
υλικό που ανήκει σε άλλους οργανισμούς. Μπορεί να είναι πληροφορίες σχετικές με εσάς ή
οποιοδήποτε άλλο άτομο ή υποκείμενο, εάν πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την
υπόθεσή σας.
Μπορούμε να αποκτήσουμε οποιοδήποτε υλικό πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε, ακόμη και αν
οργανισμοί ή άτομα δεν θέλουν να το έχουμε. Μόλις αρχίσουμε να εξετάζουμε μια υπόθεση,
θα αποφασίσουμε τι υλικό χρειαζόμαστε. Χειριζόμαστε πολύ προσεκτικά τις πληροφορίες
που διατηρούμε. Ο στόχος μας είναι να αποκτούμε μόνο ό, τι χρειαζόμαστε και να
διατηρούμε τις πληροφορίες μόνο για το διάστημα κατά το οποίο τις χρειαζόμαστε. Είμαστε
πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το πώς και πότε κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με
υποθέσεις. Κοινοποιούμε πληροφορίες μόνο όταν επιτρέπεται από τον Νόμο Ποινικής
Έφεσης 1995 και τον Νόμο Προστασίας Δεδομένων 2018. Όταν παραπέμπουμε μια
υπόθεση για έφεση, συνήθως, κοινοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με την έφεση στον
αιτούντα, στο εφετείο και στην εισαγγελία. Επίσης, συνήθως, ενημερώνουμε κάθε θύμα της
υπόθεσης.
Συχνά, δημοσιεύουμε ένα σύντομο δελτίο τύπου που προσδιορίζει την υπόθεση και εξηγεί
τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχει παραπεμφθεί. Μπορεί, επίσης, να
κοινοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος στην Υπηρεσία Υποστήριξης
Κακοδικιών (Miscarriage of Justice Support Service), η οποία είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε άτομα που έχουν καταδικαστεί
εσφαλμένα.
Ποιος θα αποφασίσει για την υπόθεσή μου;
Οι επίτροποί μας αποφασίζουν εάν θα παραπέμψουν μια υπόθεση στο εφετείο. Οι
επίτροποι είναι επαγγελματίες από διάφορους τομείς. Πολλοί είναι πιστοποιημένοι νομικοί
επαγγελματίες. Όλοι έχουν επιλεγεί λόγω της εμπειρίας τους και έχουν αποδεδειγμένη
ικανότητα λήψης σημαντικών αποφάσεων για περίπλοκα θέματα. Οι επίτροποι διορίζονται
από τη Βασίλισσα έπειτα από συμβουλή του Πρωθυπουργού.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει;
Μια απλή αναθεώρηση μπορεί να διαρκέσει μόνο μερικές εβδομάδες. Μια πιο περίπλοκη
αναθεώρηση μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.
Θα λάβω νομική βοήθεια;
Ένας νομικός αντιπρόσωπος ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει χρηματοδότηση για να σας
βοηθήσει με την υπόθεσή σας στο πλαίσιο του προγράμματος νομικής βοήθειας. Μπορείτε
να λάβετε συμβουλές σχετικά με την εύρεση δικηγόρου επικοινωνώντας με τη γραμμή
Νομικών Συμβουλών για Πολίτες (Civil Legal Advice) στο 0845 345 4345.
Πώς θα επικοινωνήσει μαζί μου η ΕΑΠΥ για την υπόθεσή μου;
Τις περισσότερες φορές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ή με τον εκπρόσωπό σας γραπτώς.
Εάν μας έχετε δώσει μια διεύθυνση email, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω αυτής της
διεύθυνση email αντί του ταχυδρομείου. Πάντα επικοινωνούμε μαζί σας για να σας
ενημερώσουμε πότε λάβαμε την αίτησή σας. Επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να σας
ενημερώνουμε για τυχόν εξελίξεις στην υπόθεσή σας. Είναι σημαντικό να έχουμε τη σωστή
διεύθυνσή σας.

Μην ξεχάσετε να μας ενημερώσετε, αν η διεύθυνσή σας αλλάξει ή εάν αλλάξετε φυλακή.
Υπάρχουν κανόνες σχετικά με την επικοινωνία με την ΕΑΠΥ από τη φυλακή. Αυτοί οι
κανόνες ορίζονται στο Ένταλμα Φυλάκισης 4400. Εάν έχετε δυσκολίες ανάγνωσης ή
γραφής, θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Θα
εξετάσουμε επίσης το ενδεχόμενο μετάφρασης υλικού σε άλλες γλώσσες, όπου είναι
απαραίτητο.
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την ΕΑΠΥ;
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην ΕΑΠΥ, αλλά προτιμούμε τη γραπτή επικοινωνία.
Χρειαζόμαστε ένα σαφές αρχείο όλων των πληροφοριών, ώστε να μπορούμε να
επιστρέψουμε σε αυτό, όταν θα εξετάζουμε την υπόθεσή σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της
ΕΑΠΥ βρίσκονται στο τέλος αυτού του εγγράφου.
Θα με επισκεφθείτε;
Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούμε να μάθουμε ό, τι χρειαζόμαστε γραπτώς ή
τηλεφωνικώς. Εάν πιστεύουμε ότι πρέπει να μιλήσουμε μαζί σας πρόσωπο με πρόσωπο,
μπορούμε να κανονίσουμε μια τηλεδιάσκεψη μέσω βίντεο ή μια συνάντηση.
Τι γίνεται αν η ΕΑΠΥ αποφασίσει να μην παραπέμψει την υπόθεσή μου για
περαιτέρω έφεση;
Εάν πιστεύετε ότι δεν χειριστήκαμε δίκαια το ζήτημά σας, μπορείτε να υποβάλετε επίσημο
παράπονο στην ΕΑΠΥ. Μπορείτε να παραπονεθείτε έως και τρεις μήνες μετά αφού
κλείσουμε την υπόθεσή σας. Θα εξετάσουμε το πώς χειρίστηκε το ζήτημα η ΕΑΠΥ. Δεν
μπορούμε να εξετάσουμε και πάλι την υπόθεσή σας στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας
παραπόνου.
Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο λάθος με τον τρόπο με τον οποίο λάβαμε την απόφασή
μας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο για δικαστική αναθεώρηση.
Δεν χρειάζεται να υποβάλετε παράπονο σε εμάς πριν προχωρήσετε σε αυτό. Θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι υπάρχουν χρονικές προθεσμίες στις διαδικασίες δικαστικής αναθεώρησης. Θα
πρέπει να αναζητήσετε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές προτού ακολουθήσετε αυτήν τη
διαδικασία.
Μπορείτε να υποβάλετε ξανά αίτηση στην ΕΑΠΥ. Εάν έχετε κάποια σημαντικά νέα
αποδεικτικά στοιχεία ή επιχειρήματα που δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη δίκη, έφεση ή
προηγούμενες αιτήσεις στην ΕΑΠΥ, μπορείτε να υποβάλετε ξανά αίτηση. Θα χρειαστεί να
συμπληρώσετε μια νέα αίτηση για να μας ενημερώσετε σχετικά με τα νέα δεδομένα. Πρέπει
επίσης να μας πείτε γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη αίτησή σας.
Εάν η ΕΑΠΥ εξετάσει την υπόθεσή μου, θα σταματήσει αυτό την απέλασή μου;
Η αίτησή σας στην ΕΑΠΥ δεν σας δίνει αυτόματο δικαίωμα αναστολής της διαδικασίας
απέλασης. Εάν παραπέμψουμε την υπόθεσή σας για έφεση, τότε η διαδικασία απέλασής
σας μπορεί να διακοπεί έως ότου ολοκληρωθεί η έφεση. Εάν απελαθείτε, αφού υποβάλετε
αίτηση στην ΕΑΠΥ, μπορούμε να ελέγξουμε την υπόθεσή σας. Πρέπει να μας δώσετε μια
διεύθυνση επικοινωνίας ή μια διεύθυνση email.

Μπορεί να αυξηθεί η ποινή φυλάκισής μου εάν υποβάλω αίτηση στην ΕΑΠΥ;

Μια ποινή φυλάκισης δεν μπορεί να αυξηθεί, εάν υποβάλλετε αίτηση στην ΕΑΠΥ. Επίσης, η
ποινή δεν μπορεί να αυξηθεί, εάν παραπέμψουμε μια υπόθεση πάλι στο εφετείο.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΑΠΥ και το πώς
λειτουργεί;
Υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την ΕΑΠΥ σε μια σειρά εγγράφων στον ιστότοπό
μας. Αυτά ονομάζονται επίσημες πολιτικές. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από το διαδίκτυο
μεταβαίνοντας στο www.ccrc.gov.uk. Επίσης, μπορείτε να τα λάβετε επικοινωνώντας
γραπτώς μαζί μας.

