English
Requesting an IC review
If you are unhappy with the decision of an
agency or minister under the Freedom of
Information Act 1982 (Cth) (FOI Act), you
can:

Greek (ελληνικός)
Αίτημα για αναθεώρηση IC
Αν είστε δυσαρεστημένοι με την απόφαση
μιας υπηρεσίας ή υπουργού στο πλαίσιο του
νόμου Freedom of Information Act 1982
(Cth) (FOI Act), μπορείτε να:

 apply for internal review by asking the
agency or minister to reconsider their
decision, so long as the agency head
or minister did not personally make
the decision



υποβάλετε αίτηση για εσωτερική
αναθεώρηση, ζητώντας από την
υπηρεσία ή τον υπουργό να
επανεξετάσουν την απόφασή τους,
εφόσον ο επικεφαλής της υπηρεσίας ή ο
υπουργός δεν εξέδωσε ο ίδιος την
απόφαση

 request that the Australian Information
Commissioner review the decision.
You can also apply for Information
Commissioner review (IC review)
after seeking internal review.



ζητήσετε από τον Australian Information
Commissioner (Αυστραλιανό Επίτροπο
Πληροφοριών) να αναθεωρήσει την
απόφαση. Μπορείτε επίσης να
υποβάλετε αίτηση για Information
Commissioner review (IC review) αφού
ζητήσετε εσωτερική αναθεώρηση.

You can apply for IC review:


in writing



by using our online merits review
form. This form is for merits review
requests only.

There is no fee for requesting a review.
In most cases you must apply for IC review
within 60 days of being notified of the
minister’s or agency’s decision. You must
apply within 30 days if you are requesting
review of a decision to grant access to
documents to another person. You can also
ask the Information Commissioner to grant
you more time to apply for IC review.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για
αναθεώρηση IC:


in writing [γραπτώς]



χρησιμοποιώντας το έντυπο online
merits review form [διαδικτυακό
έντυπο αξιοκρατικής αναθεώρησης].
Αυτό το έντυπο είναι μόνο για
αιτήματα αξιοκρατικής
αναθεώρησης.

Δεν υπάρχει καμία χρέωση για την υποβολή
αιτήματος αναθεώρησης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να
υποβάλετε αίτηση για αναθεώρηση IC εντός
60 ημερών από τότε που θα λάβετε
ειδοποίηση για την απόφαση του υπουργού
ή της υπηρεσίας. Πρέπει να υποβάλετε
αίτηση μέσα σε 30 ημέρες αν ζητάτε
αναθεώρηση μιας απόφασης για χορήγηση
πρόσβασης σε έγγραφα σε ένα άλλο
πρόσωπο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από
τον Information Commissioner να σας
χορηγήσει περισσότερο χρόνο για να
υποβάλετε αίτηση για αναθεώρηση IC.

For more information about requesting a
review see FOI Fact Sheet 12 — Freedom of
Information: your review rights
More information is also available on the
What happens to your IC review page.
Further information
Further information can be obtained through
our enquiries line, or on the FOI complaints
or privacy complaints pages.

Guidance for agencies about IC reviews is
available in the FOI guidelines and FOI
resources sections of this site.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την υποβολή αιτήματος αναθεώρησης δείτε
το FOI Fact Sheet 12 — Freedom of
Information: your review rights
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
επίσης στη σελίδα What happens to your IC
review.
Περαιτέρω Πληροφορίες
Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω
πληροφορίες από τις σελίδες μας enquiries
line [γραμμή πληροφοριών], ή FOI
complaints [παράπονα FOI] ή privacy
complaints [παράπονα προστασίας
προσωπικών δεδομένων].
Οδηγίες για υπηρεσίες σχετικά με
αναθεωρήσεις IC διατίθενται στις ενότητες
FOI guidelines και FOI resources του
παρόντος ιστοτόπου.

