
   

Τι γίνεται όταν απορριφθεί η 
τροποποιητική αίτησή µου;   
Απόρριψη είναι µια τελική απόφαση της 
∆ικαστικής Επιτροπής. Αν δεν 
συµφωνείτε µε την απόφαση µπορείτε να 
υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης. Η 
∆ικαστική Επιτροπή δεν µπορεί να 
επανεξετάσει µια απόρριψη 
τροποποίησης, αλλά µπορεί να 
υποβληθεί νέα τροποποιητική αίτηση εάν 
µπορούν να παρουσιαστούν ενώπιον της 
Επιτροπής νέα στοιχεία και συνθήκες. 
 
Τι γίνεται αν είµαι δυσαρεστηµένος/η 
µε την τελική απόφαση της 
∆ικαστικής Επιτροπής;   
∆ικαιούστε να κάνετε αίτηση στην 
Επιτροπή Εφέσεων Αστικών και 
∆ιοικητικών Αποφάσεων Βικτώριας 
(VCAT) για να επανεξετάσει την 
απόφαση. 
 

Αυτή η αίτηση πρέπει να γίνει εντός 28 
ηµερών αφού λάβετε την ειδοποίηση της 
απόφασης της ∆ικαστικής Επιτροπής. 
Ισχύει µια χρέωση για την υποβολή 
αίτησης στο VCAT 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να απευθυνθείτε στο General
List VCAT 9628 9755. 
 
Τι γίνεται αν έχω λάβει την 
ανώτατη διαθέσιµη βοήθεια; 
Όταν φτάσετε στο ανώτατο όριο της 
βοήθειας, η ∆ικαστική Επιτροπή δεν 
µπορεί να δώσει άλλη βοήθεια. Η 
νοµοθεσία επιτρέπει µόνο να δοθεί 
βοήθεια µέχρι το δικαστικό όριο, που 
διαφέρει µεταξύ των διαφορετικών 
ειδών κατηγοριών.  

 
 

Για περισσότερες 
πληροφορίες και 

βοήθεια µπορείτε να 
απευθύνεστε στο 
∆ικαστήριο της 
περιοχής σας. 

 
 
 

∆ιαδικτυακή 
διεύθυνση: 

www.vocat.vic.gov.au
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Τι γίνεται αν η αίτησή µου είναι 
επιτυχής; 
1. Αν η τροποποιητική αίτηση αφορά 

απευθείας πληρωµή σε εσάς, θα 
σας σταλεί ειδοποίηση 
επιβεβαιώνοντας την απόφαση 
που λήφθηκε. Σύντοµα µετά θα 
σας σταλεί ξεχωριστά επιταγή.  

2. Αν η τροποποιητική αίτηση αφορά 
απευθείας πληρωµή σε χορηγό 
υπηρεσιών, τότε εσείς και ο 
χορηγός υπηρεσιών θα 
ειδοποιηθείτε για το αποτέλεσµα. 
Σύντοµα µετά θα σταλεί 
ξεχωριστά επιταγή στον χορηγό 
υπηρεσιών.  

3. Αν η τροποποιητική αίτηση αφορά 
εξουσιοδότηση για µια 
µελλοντική δαπάνη, τότε εσείς 
και ο χορηγός υπηρεσιών θα 
ειδοποιηθείτε γραπτώς για το 
αποτέλεσµα της αίτησης. Όταν 
χορηγηθεί η υπηρεσία τότε θα 
πρέπει να σταλεί απευθείας στη 
∆ικαστική Επιτροπή 
τιµολόγιο/απόδειξη για να γίνει η 
πληρωµή.  

 

Τι λαµβάνεται υπόψη κατά την 
εξέταση της τροποποιητικής αίτησης;
Η ∆ικαστική Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει: 
• Οποιαδήποτε νέα διαθέσιµα 

στοιχεία. 
• Οποιαδήποτε αλλαγή στην 

κατάσταση που έχει συµβεί. 
• Οποιεσδήποτε πληρωµές που έχει 

λάβει ή που υποχρεούται να 
πληρώσει ο αιτών. 

• Ο,τιδήποτε άλλο που θεωρεί 
σχετικό η ∆ικαστική Επιτροπή. 

 
 
Πόσο διάστηµα χρειάζεται για να 
ληφθεί µια απόφαση; 
Η ∆ικαστική Επιτροπή καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για να αποφασίζει σχετικά 
µε τις τροποποιητικές αιτήσεις εντός 2 
εβδοµάδων µετά την καταχώρησή τους. 
Περιστασιακά συµβαίνουν 
καθυστερήσεις και απαιτείται 
µεγαλύτερο διάστηµα, ειδικά αν είναι 
µια παλιά αίτηση που έχει καταχωρηθεί 
στα αρχεία. 
 
 
Πώς θα ειδοποιηθώ για το 
αποτέλεσµα;  
Η ∆ικαστική Επιτροπή θα σας 
ειδοποιήσει γραπτώς για το αποτέλεσµα 
της τροποποιητικής αίτησής σας. Η 
ειδοποίηση αποστέλλεται µόλις ληφθεί 
η απόφαση από το Μέλος της 
Επιτροπής. 

Τι είναι η τροποποιητική αίτηση; 
Τροποποιητική αίτηση υποβάλλεται 
όταν ζητείται περαιτέρω βοήθεια πέρα 
απ' αυτή που χορηγήθηκε κατά την 
τελική απόφαση της αίτησης.  
 
 
Πόσο χρονικό περιθώριο έχω για να 
υποβάλω τροποποιητική αίτηση; 
Η τροποποιητική αίτηση µπορεί να 
υποβληθεί οποιαδήποτε στιγµή µετά την
τελική απόφαση της αίτησης για 
βοήθεια για µια περίοδο µέχρι 6 χρόνια 
από την ηµεροµηνία της αποζηµίωσης. 
 
 
Τι γίνεται αν ήµουν ανήλικος όταν 
δόθηκε η αποζηµίωσή µου;  
Το όριο των 6 χρόνων δεν ισχύει για 
εσάς. Αν η τελική απόφαση 
αποζηµίωσης έγινε όταν ήσασταν 
κάτω των 18 ετών, µπορείτε να 
υποβάλετε τροποποιητική αίτηση µέχρι 
να γίνετε 24 ετών.  
 
 
Πώς µπορώ να υποβάλω 
τροποποιητική αίτηση; 
Η τροποποιητική αίτηση υποβάλλεται 
γραπτώς στη ∆ικαστική Επιτροπή. Θα 
πρέπει να σταλεί µαζί µε όλα τα 
δικαιολογητικά, όπως εκτιµήσεις, 
αποδείξεις ή και γνωµατεύσεις.  
 

 


