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Πώς αποφασίζουμε εάν 
είστε ακόμα σε 
κατάσταση αναπηρίας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, διαβάζετε 
αυτό το φυλλάδιο επειδή μόλις λάβατε 

μια επιστολή που σας λέει ότι πρόκειται να 
ανασκοπήσουμε την ιατρική σας κατάσταση. 
Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να 
εξετάζουμε, κατά καιρούς, την ιατρική 
κατάσταση όλων των ατόμων που λαμβάνουν 
παροχές αναπηρίας, για να βεβαιωθούμε ότι 
συνεχίζουν να είναι σε κατάσταση αναπηρίας. 

Γενικά, εάν η υγεία σας δεν έχει βελτιωθεί, 
ή εάν η αναπηρία σας εξακολουθεί να σας 
εμποδίζει να εργαστείτε, θα συνεχίσετε να 
λαμβάνετε τις παροχές σας.
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Θα συγκεντρώσουμε  
τις πληροφορίες

Για να μας βοηθήσει να πάρουμε την 
απόφασή μας, θα συγκεντρώσουμε πρώτα 
νέες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική  
σας κατάσταση.

Θα ζητήσουμε από τους γιατρούς σας, τα 
νοσοκομεία και άλλες ιατρικές πηγές για 
τα ιατρικά αρχεία σας. Θα τους ρωτήσουμε 
για το πώς η ιατρική σας κατάσταση 
περιορίζει τις δραστηριότητές σας, τι 
δείχνουν οι ιατρικές εξετάσεις και ποιες 
ιατρικές θεραπείες έχετε  κανει.
Εάν χρειαστούμε περισσότερες 
πληροφορίες, θα σας ζητήσουμε για να 
πάτε σε μια ειδική εξέταση ή δοκιμή, για 
την οποία θα πληρώσουμε εμείς.

Θα αναθεωρήσουμε τα γεγονότα 
Κατόπιν, θα εξετάσουμε το ποια ήταν η 

ιατρική σας κατάσταση την τελευταία φορά 
που αναθεωρήσαμε την περίπτωσή σας. 
Θα εξετάσουμε επίσης οποιαδήποτε νέα 
προβλήματα υγείας μπορεί να έχετε.

Θα πάρουμε μια απόφαση για το εάν 
έχει βελτιωθεί η ιατρική σας κατάσταση ή 
όχι. Εάν αποφασίσουμε ότι έχει βελτιωθεί 
η ιατρική σας κατάσταση, θα πάρουμε μια 
απόφαση για το εάν η ιατρική σας κατάσταση 
έχει βελτιωθεί αρκετά που να επιτρέψει να 
εργαστείτε, ή όχι.

•

•



� (συνέχεια στην 
πίσω σελίδα)

Θα κοιτάξουμε επίσης για να δούμε το εάν 
η γενική σας ιατρική κατάσταση επηρεάζει 
το είδος του επαγγέλματος που μπορείτε να 
κάνετε. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εργασία 
που κάνετε στο παρελθόν και οποιοδήποτε 
άλλο είδος εργασίας που μπορεί να είστε σε 
θέση για να κάνετε τώρα.

Πώς επηρεάζονται οι παροχές σας
Εάν η ιατρική σας κατάσταση έχει 

βελτιωθεί τόσο ώστε να αποφασίσουμε ότι 
μπορείτε να εργαστείτε, τότε οι παροχές σας 
θα σταματήσουν. 

Οι παροχές σας αναπηρίας επίσης θα 
σταματήσουν στις ακόλουθες καταστάσεις:

Έχετε ωφεληθεί από επαγγελματική 
εκπαίδευση ή από εξελίξεις στην 
ιατρική θεραπεία ή στην επαγγελματική 
τεχνολογία και λόγω αυτών που μπορείτε 
να εργαστείτε.
Κάναμε λάθος σε μια προηγούμενη απόφασή 
μας να σας δώσουν  ή να συνεχίσουν τις 
παροχές της αναπηρίας σας.
Δεν ακολουθείτε τη θεραπεία που διάταξε 
ο ιατρός σας (χωρίς καλό λόγο) και θα  
μπορούσατε πιθανώς να εργαστείτε εάν 
ακολουθήσατε τη θεραπεία.
Μας δώσατε ψεύτικες  ή παραπλανητικές 
πληροφορίες όταν είχαμε κάνει την 
προηγούμενη απόφαση.
Δεν συνεργάζεστε μαζί μας και δεν έχετε 
καλό λόγο για τη μη συνεργασία σας.

•

•

•

•

•



6

Εργάζεστε και τα  μέσα μηνιαία κέρδη σας 
δείχνουν ότι κάνετε σημαντική επικερδή 
εργασία. Το ποσό του κέρδους που θεωρούμε 
σημαντικό και επικερδές αλλάζει κάθε 
χρόνο. Για το τρέχον ποσό, αναφερθείτε 
στην ετήσια Ενημέρωση (Αρ. έκδοσης 05-
10003-GR). Εντούτοις, αυτή η κατάσταση 
δεν θα επηρεάσει τις πληρωμές σας 
Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισής.
Εάν αποφασίσουμε να σταματήσουμε 

τις παροχές αναπηρίας σας και διαφωνείτε, 
μπορείτε να κάνετε έφεση στην απόφασή μας. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μας ζητήσετε 
να επανεξετάσουμε την περίπτωσή σας.  Όταν 
παίρνετε μια επιστολή που να σας λέει για 
την απόφασή μας, η επιστολή θα σας πει πώς 
μπορείτε να κάνετε έφεση στην απόφασή.

Επικοινωνία με το γραφείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Για περισσότερες πληροφορίες και για 
αντίγραφα των εκδόσεών μας, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση  
www.socialsecurity.gov ή καλέστε το  
χωρίς χρέωση αριθμό 1-800-772-1213 
(για όσους πάσχουν από κώφωση ή έχουν 
προβλήματα ακοής, καλέστε τον αριθμό 
TTY, 1-800-325-0778). Μπορούμε ν’ 
απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 
από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ., από Δευτέρα έως 
Παρασκευή. Παρέχουμε πληροφορίες μέσω 
αυτοματης τηλεφωνικής υπηρεσίας καθ’ όλο 
το 24ωρο.

•

http://www.ssa.gov/multilanguage/Greek/10003-GR.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Greek/10003-GR.pdf
http://www.socialsecurity.gov


Εάν χρειάζεστε διερμηνέα για να 
ολοκληρώσετε τις εργασίες σας με την 
Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα 
σας παρέχουμε διερμηνέα χωρίς χρέωση. 
Διατίθενται υπηρεσίες διερμηνείας είτε μας 
μιλάτε από το τηλέφωνο, είτε βρίσκεστε  
στο γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Καλέστε τον χωρίς χρέωση τηλεφωνικό 
αριθμό 1-800-772-1213. Εάν μιλάτε άλλη 
γλώσσα από τα Αγγλικά, πιέστε 1 και  
μείνετε στη γραμμή έως ότου απαντήσει 
κάποιος εκπρόσωπος. Θα επικοινωνήσουμε 
με Έλληνα διερμηνέα ο οποίος θα απαντήσει 
στην κλήση σας. Εάν δεν μπορείτε να 
ολοκληρώσετε τις εργασίες σας από το 
τηλέφωνο, θα κλείσουμε ραντεβού για 
σας στο τοπικό σας γραφείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Social Security) και θα 
φροντίσουμε ώστε να παρευρίσκεται 
διερμηνέας εκεί κατά την επίσκεψή σας.

Αντιμετωπίζουμε όλα τα τηλεφωνήματα 
με εμπιστευτικό τρόπο. Θέλουμε επίσης 
να βεβαιωθούμε ότι θα εξυπηρετηθείτε 
με ακρίβεια κι ευγένεια. Γι’ αυτό το λόγο 
διαθέτουμε και δεύτερο εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης,  
για την παρακολούθηση κάποιων 
τηλεφωνικών κλήσεων.
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