
 
          

 

     

 
      

 
             
             

           
             

       
 

    
 

           
            

          
    

 
          

 
           

               
          

                 
              

 
              

              
              

            
        

 
      

 
      

              
             

             
        

             
       

 
 

Αποφάσεις της Πολιτείας Washington για την ∆ιατροφή Ανήλικων Τέκνων 
Washington State Child Support Orders 

Αναθεώρηση και Τροποποίηση 
Review and Modification 

Πρόγραµµα Αναθεώρησης και Τροποποίησης της Πολιτείας Washington 

Οι περισσότερες αποφάσεις διατροφής ανηλίκων τέκνων όταν τίθενται σε ισχύ είναι δίκαιες και εύλογες.  
Οι αποφάσεις αυτές δεν συµβαδίζουν πάντα µε τις αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Εκτός αυτού, το 
Νοµοθετικό Σώµα της Πολιτείας της Washington του 1988 άλλαξε το σύστηµα υπολογισµού των ποσών 
διατροφής.  Η αλλαγή αυτή µπορεί να θέτει εκτός ισχύος τις αποφάσεις που έχουν ισχύσει στο παρελθόν. 
Η διαδικασία ενηµέρωσης ή αλλαγής µίας απόφασης λέγεται τροποποίηση.  

Ποια είδη αποφάσεων µπορούν να τροποποιηθούν;  

Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την διατροφή ανήλικων τέκνων µπορούν να τροποποιηθούν.  Σε 
αυτές συµπεριλαµβάνονται οι αποφάσεις όπως η έκδοση διαζυγίων, οι αποφάσεις διατροφής και οι 
αποφάσεις πατρότητας.  Συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι διοικητικές αποφάσεις που ελήφθησαν από 
την ∆ιεύθυνση ∆ιατροφής Ανηλίκων (Division of Child Support - DCS).  

Ποια είναι η διαδικασία τροποποίησης της απόφασης διατροφής των ανήλικων 
τέκνων;  

Για να αρχίσει η διαδικασία αλλαγής µίας απόφασης, κατατίθεται αίτηση (petition) στο δικαστήριο ή στο 
διοικητικό φόρουµ.  Το δικόγραφο αυτό πρέπει να επιδοθεί επίσης και στον άλλο γονέα τον οποίο αφορά 
η διαδικασία.  Η αίτηση είναι µία γραπτή παράκληση που έχει συγκεκριµένη µορφή.  Η αίτηση 
πληροφορεί το δικαστή για τον λόγο και τον τρόπο µε τον οποίο θέλετε να αλλάξετε την απόφαση.  Ο 
δικαστής θα πάρει την τελική απόφαση για το ποιες αλλαγές θα συµπεριλάβει στην απόφασή σας.   

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αιτήσετε τροποποίηση.  Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση εσείς οι ίδιοι 
(µε ή χωρίς δικηγόρο) ή µπορεί να ζητήσετε από την DCS να αναθεωρήσει την απόφασή σας και να 
καταθέσει την αίτηση για σας.  Αν η απόφαση για την διατροφή ανηλίκων τέκνων είναι δικαστική 
απόφαση, τότε η αίτηση πρέπει να κατατίθεται στο δικαστήριο.  Αν η απόφαση είναι διοικητική 
απόφαση, τότε η αίτηση πρέπει να κατατίθεται στο Τµήµα Εφέσεων (Office of Appeals).  

Πώς ξέρω ότι η απόφασή µου χρειάζεται αλλαγή;  

Όταν η αίτηση γίνεται από εσάς: 
∆εν υπάρχει ακριβής τρόπος πρόβλεψης του ποσού διατροφής που θα αποφασίσει το δικαστήριο σαν 
κατάλληλο.  Μπορείτε ωστόσο να προσδιορίσετε αν η απόφασή σας διαφέρει από τις ισχύουσες διατάξεις 
για την διατροφή ανηλίκων τέκνων.  Θα βρείτε τις διατάξεις αυτές στο Έντυπο ∆ιατροφής Ανηλίκων 
Τέκνων της Πολιτείας Washington (Child Support Schedule).  Προσθέστε το εισόδηµά σας και το 
εισόδηµα του άλλου υπεύθυνου γονέα σύµφωνα µε το Έντυπο.  (Μπορείτε να πάρετε το Έντυπο αυτό 
από τον ∆ικαστικό Επίτροπο (Administrator for the Courts) ή τις κατά τόπους υπηρεσίες DCS).  



     
            

         
           

           
             

   
 

         
 

      
              

           
            

           
           

 
  

 
     

            
            

             
                

          
             

     
 

         
       

 
  

 
      

              
            

 
          

             
          

           
            
         

 
 
 
 
 

Όταν η DCS αναθεωρεί την απόφασή σας: 
Αν ζητήσετε από την DCS να αναθεωρήσει την απόφασή σας, εµείς θα αποφασίσουµε αν θα 
καταθέσουµε αίτηση.  Η DCS θα αναθεωρήσει την απόφασή σας βάσει µερικών ελάχιστων κριτηρίων.  Η 
DCS καθορίζει τις προϋποθέσεις αυτές.  Η απόφασή σας µπορεί να µην πληροί τις ελάχιστες αυτές 
προϋποθέσεις της DCS. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η απόφασή σας δεν µπορεί να τροποποιηθεί.  Απλά 
σηµαίνει ότι η DCS δεν θα καταθέσει την αίτηση για σας.  Μπορείτε να ακολουθήσετε µόνοι σας την 
διαδικασία αλλαγής της απόφασης.  

Τι πρέπει να κάνω για να αρχίσει η διαδικασία τροποποίησης;  

Όταν η αίτηση γίνεται από εσάς: 
Πρέπει πρώτα να αποφασίσετε αν θέλετε να προσλάβετε δικηγόρο.  Ο δικηγόρος θα συµπληρώσει και θα 
επιδώσει τα κατάλληλα δικόγραφα.  Μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε την απόφαση χωρίς δικηγόρο.  
Στην περίπτωση αυτή, µπορείτε να πάρετε τα απαραίτητα έντυπα από τον ∆ικαστικό Επίτροπο. Σε 
µερικές επαρχίες (κοµητείες), τα έντυπα διατίθενται από το επαρχιακό δικαστήριο.  Αν δεν µπορείτε να 
βρείτε τα έντυπα αυτά στην περιοχή σας, επικοινωνήστε µε τον ∆ικαστικό Επίτροπο στην διεύθυνση:  

Administrator for the Courts 
1206 South Quince  
Olympia, WA 98504  

Όταν η DCS αναθεωρεί την απόφασή σας: 
Μπορείτε να ζητήσετε αναθεώρηση της απόφασης για την διατροφή ανήλικων τέκνων µέσω του 
γραφείου DCS στην περιοχή σας.  Τα κατά τόπους γραφεία DCS έχουν τα έντυπα που χρειάζεστε για να 
κάνετε την αίτηση αυτή.  (Σηµείωση:  Η αίτηση αναθεώρησης δεν σηµαίνει πάντα ότι η απόφαση θα 
αλλάξει). Η αίτησή σας πρέπει να γίνει γραπτώς.  Η απόφασή σας πρέπει να είναι καταχωρηµένη στο 
σύστηµα DCS.  Αν δεν είναι, πρέπει να ζητήσετε την καταχώριση της απόφασης στο σύστηµα DCS.  
Αυτό σηµαίνει ότι η DCS θα επιβάλλει τις διατάξεις περί διατροφής ανήλικων τέκνων και ιατρικής 
περίθαλψης όπως απαιτείται από την απόφαση.  

Προσοχή:  Η DCS αναθεωρεί µερικές αποφάσεις αυτόµατα (χωρίς αίτηση). Όταν ο γονέας που διαµένει µε 
τα τέκνα λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση από το δηµόσιο.  

Θα χρειαστώ δικηγόρο;  

Όταν η αίτηση γίνεται από εσάς: 
∆εν χρειάζεται εκπροσώπηση από δικηγόρο.  Μπορεί ωστόσο ο δικηγόρος να σας βοηθήσει σε όλη την 
διαδικασία ήσε ένα µέρος της.  Αν δεν προσλάβετε δικηγόρο, τότε θα εκπροσωπήσετε τον εαυτό σας.   

∆εν µπορείτε να ζητήσετε νοµικές συµβουλές από τους τοπικούς Επαρχιακούς Γραµµατείς (County 
Clerks). Οι Επαρχιακοί Γραµµατείς µπορούν µόνο να σας πουν που θα υποβάλλετε τα έντυπα.  Σε 
µερικές επαρχίες (κοµητείες), µπορείτε ίσως να βρείτε κάποιο πρόγραµµα στους τοπικούς δικηγορικούς 
συλλόγους που θα σας βοηθήσει.  Αυτά τα περιορισµένα προγράµµατα παρέχουν δωρεάν νοµικές 
συµβουλές σε άτοµα που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.  Για να µάθετε αν υπάρχει τέτοιο 
πρόγραµµα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο της επαρχίας σας.  



     
           

             
             

      
 

              
            

        
       

 
           

 
      

              
               

    
 

     
            

              

 
            

 
        
          

    
     

         
             

          
          

        
             
         

             
 

          
            

            
      

 
              

               
        

 
             

         
 

Όταν η DCS αναθεωρεί την απόφασή σας: 
Η DCS δεν θα σας αντιπροσωπεύσει σε καµία αίτηση που κατατίθεται.  Η DCS θα διευκολύνει µόνο την 
διαδικασία µε την προετοιµασία της αίτησης.  Πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να εκπροσωπήσετε τον 
εαυτό σας ή να βρείτε δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει.  Μπορείτε να προσλάβετε δικηγόρο 
οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της διαδικασίας.   

Είναι δύσκολο τις περισσότερες φορές να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που µπορεί να έχετε σχετικά 
µε νοµικά θέµατα ή την δικαστική διαδικασία.  ΜΟΝΟ ΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.  Αφού η DCS δεν σας εκπροσωπεί, η DCS δεν µπορεί να 
παρέχει νοµικές συµβουλές σε κανέναν από τους ενδιαφερόµενους.  

Η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης σηµαίνει πάντα ότι θα αλλάζει η απόφαση; 

Όταν η αίτηση γίνεται από εσάς: 
Ο δικαστής θα αποφασίσει αν θα αλλάξει την απόφαση.  Ο δικαστής βασίζεται σε αποδείξεις που 
παρέχονται και από τους δύο διαδίκους και τους δικηγόρους τους.  Το δικαστήριο δεν αλλάζει πάντα την 
απόφαση όταν κάποιος καταθέτει αίτηση.  

Όταν η DCS αναθεωρεί την απόφασή σας: 
Αν ζητήσετε από την DCS να αναθεωρήσει την απόφασή σας, η DCS θα την αναθεωρήσει µε βάση το 
τρέχον εισόδηµα και των δύο διαδίκων.  Η DCS θα αποφασίσει αν η υπόθεσή σας πληροί τα ελάχιστα 
κριτήρια-προϋποθέσεις.   

Η DCS θα αποφασίσει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αν θα ζητήσει την αλλαγή της απόφασης: 

1.  Έχουν περάσει τουλάχιστον 35 µήνες από την ηµεροµηνία καταχώρησης της απόφασης.  
2.  Έχουν περάσει τουλάχιστον 35 µήνες από την ηµεροµηνία της τελευταίας αναθεώρησης της 

απόφασης για τροποποίηση από την DCS.  
3.  Η DCS γνωρίζει που µένουν και οι δύο διάδικοι.  
4.  Η προτεινόµενη µεταβολή στην διατροφή ανηλίκων τέκνων είναι τουλάχιστον 25% και 100 δολάρια 

το µήνα πάνω ή κάτω από το παρόν ποσό διατροφής.  Η µεταβολή αυτή πρέπει να ισοδυναµεί µε 
τουλάχιστον 2.400 δολάρια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της απόφασης για διατροφή ανηλίκων 
τέκνων.  Η DCS θα ζητήσει την τροποποίηση αποφάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
αλλαγής της απόφασης αν δεν έχει επιδικαστεί ιατρική περίθαλψη.  

5.  Η διαδικασία πληροί τις διατάξεις της τρέχουσας νοµοθεσίας και τους διοικητικούς κώδικες σχετικά 
µε τις νοµικές διαδικασίες αλλαγής της απόφασης διατροφής ανηλίκων τέκνων.  

6. Η DCS θα ζητήσει επίσης την τροποποίηση αποφάσεων που δεν πληρούν τις ελάχιστες αλλαγές στην 
διατροφή αν: 

• Η προτεινόµενη αλλαγή της διατροφής, αν καταβάλλεται, παρέχει αρκετό εισόδηµα ώστε να µην 
χρειάζονται οι οικογένειες την οικονοµική βοήθεια που λαµβάνουν από το δηµόσιο, Ή 

• Η αλλαγή επιτρέπει στις οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν λαµβάνουν οικονοµική 
ενίσχυση από το δηµόσιο, να µην χρειάζονται τέτοια ενίσχυση.  

Αν η υπόθεσή σας πληροί αυτά τα µέτρα, η DCS θα καταθέσει αίτηση για την αλλαγή της απόφασης.  Ο 
δικαστής θα αποφασίσει αν θα τροποποιήσει την απόφαση.  Αν ένας από τους διαδίκους ζει εκτός της 
πολιτείας της Washington, η DCS µπορεί να στείλει αίτηση αναθεώρησης σε άλλη πολιτεία.  

Αν η υπόθεσή σας δεν πληροί τα µέτρα, η DCS δεν θα καταθέσει αίτηση για σας. Η DCS θα σας 
ειδοποιήσει και θα σας δώσει 30 µέρες για να προσβάλλετε το πόρισµα.  



         
 

      
               

            
              

        
 

     
          

           
        

              
      

 
              
           

          
 

          

 
      

              
            

         
             

  
     

            
            

       
 

       
 

      
          

           
         

 
     

             
           
         

 
 
 
 
 

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει αλλαγή στην δικαστική απόφαση;  

Όταν η αίτηση γίνεται από εσάς: 
Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει αλλαγή σε απόφαση διατροφής ποικίλει.  Το δικαστικό σύστηµα της 
επαρχίας (κοµητείας) σας µπορεί να έχει πολλές υποθέσεις που εκκρεµούν.  Ο αριθµός και το είδος των 
ζητηµάτων που θα θέτετε µπορεί να αυξήσει τον χρόνο που απαιτείται.  Η διαφωνία του άλλου διαδίκου 
µε την προτεινόµενη αλλαγή µπορεί επίσης να καθυστερήσει την απόφαση.  

Όταν η DCS αναθεωρεί την απόφασή σας: 
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση υποχρεώνει την DCS να ειδοποιεί κάθε ενδιαφερόµενο πριν αναθεωρήσει 
την απόφαση.  Η DCS πρέπει επίσης να ενηµερώνει κάθε ενδιαφερόµενο για τα πορίσµατα της 
αναθεώρησης.  Οι υποχρεωτικές αυτές ειδοποιήσεις προσθέτουν 60 µέρες στην διαδικασία τροποποίησης 
της απόφασης.  Αφότου όµως η DCS καταθέσει την αγωγή, ο χρόνος που απαιτείται είναι ο ίδιος όπως αν 
καταθέτατε την αγωγή εσείς οι ίδιοι.  

∆εν υποχρεούστε να αναθεωρήσετε και να περιµένετε 60 µέρες όταν εσείς ή ο δικηγόρος σας καταθέτει 
την αίτηση.  Αν η απόφασή σας χρειάζεται αλλαγή αµέσως, µπορείτε να διεκπεραιώσετε την 
τροποποίηση πολύ πιο γρήγορα αν συνεχίσετε την διαδικασία εσείς οι ίδιοι.  

Η διαδικασία τροποποίησης θέτει άλλα ζητήµατα εκτός της διατροφής ανηλίκων 
τέκνων;  

Όταν η αίτηση γίνεται από εσάς: 
Μερικές φορές ο ενδιαφερόµενος θέλει να θέσει άλλα ζητήµατα εκτός της διατροφής.  Οι αιτήσεις που 
καταθέτονται από τον κάθε διάδικο µπορούν να φέρουν στην επιφάνεια και άλλα ζητήµατα.  Για 
παράδειγµα, τα ζητήµατα αυτά µπορεί να συµπεριλαµβάνουν δικαιώµατα επίσκεψης και επιµέλειας.  Το 
δικαστήριο έχει δικαίωµα να ρωτήσει για αυτά τα θέµατα κατά την ακροαµατική διαδικασία. 

Όταν η DCS αναθεωρεί την απόφασή σας: 
Οι αιτήσεις που καταθέτονται από την DCS θα αφορούν ΜΟΝΟ ζητήµατα διατροφής ανηλίκων τέκνων 
και ιατρικής περίθαλψης της απόφασής σας.  Εάν θέλετε να θέσετε (και) άλλα θέµατα, την αίτηση πρέπει 
να την καταθέσετε εσείς ή ο δικηγόρος σας. 

Πόσο θα µου στοιχίσει η αλλαγή της δικαστικής απόφασης;  

Όταν η αίτηση γίνεται από εσάς: 
Αν χρειαστεί να προσλάβετε δικηγόρο, δεν µπορούµε να υπολογίσουµε το κόστος.  Κάθε δικηγόρος 
χρεώνει διαφορετική αµοιβή.  Το έργο του δικηγόρου µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε κάθε υπόθεση.  Το 
τέλος για την κατάθεση αίτησης τροποποίησης στον επαρχιακό γραµµατέα είναι 20,00 δολάρια.  

Όταν η DCS αναθεωρεί την απόφασή σας: 
Η DCS θα καταβάλλει τα τέλη αν αποφασίσουµε να καταθέσουµε αίτηση για την τροποποίηση της 
υπόθεσής σας µετά την αναθεώρηση. Προς το παρόν, η DCS δεν χρεώνει για την αναθεώρηση της 
απόφασης ή για την κατάθεση αγωγής για την αλλαγή της.   



         
     

 

  

   
 
  

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δωρεάν υπηρεσίες της DCS, επικοινωνήστε 
µε το γραφείο στην περιοχή σας.  

Fife ....................................... 1-866-243-4449  
Seattle .................................. 1-800-526-8658  
Tacoma ................................ 1-800-345-9976  
Everett .................................. 1-800-729-7580  
Yakima ................................. 1-800-441-0859  
Spokane ............................... 1-800-345-9982  
Olympia ............................... 1-800-345-9964  
Wenatchee ........................... 1-800-535-1113  
Vancouver ............................ 1-800-345-9984  
Kennewick ........................... 1-800-345-9981 
Headquarters........................ 1-800-442-KIDS  
DCS Internet ..... http://www.wa.gov/dshs/dcs 
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