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(συνέχεια στην πίσω σελίδα)

What You Need To Know: 
Reviewing Your Disability

Τι πρέπει να ξέρετε: 
Αναθεώρηση της αναπηρίας σας

Εάν λαμβάνετε τα οφέλη αναπηρίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή Συμπληρωματικού Εισοδήματος 

Ασφάλισης (SSI), θα αναθεωρήσουμε την ιατρική 
σας κατάσταση κάπου κάπου για να βεβαιωθούμε 
ότι η αναπηρία σας συνεχίζεται.

Γενικά, εάν η υγεία σας δεν έχει βελτιωθεί, ή 
εάν η αναπηρία σας εξακολουθεί να σας εμποδίζει 
να εργαστείτε, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τα 
επιδόματα σας.

Η διαδικασία αναθεώρησης είναι σχεδιασμένη 
για να σας δίνει κάθε ευκαιρία να δείξετε ότι 
είστε ακόμα ανάπηρος και για να βεβαιωθεί ότι τα 
επιδόματα σας δεν θα σταματήσουν λόγω λάθους. 
Όλα τα ενδεικτικά σημεία για την κατάστασης σας 
θα αξιολογηθούν εντελώς. Εάν έχετε περισσότερες 
από μία καταστάσεις που προκαλούν αναπηρία, θα 
λάβουμε υπ’ όψη το συνδυασμένο αποτέλεσμα όλων 
των ασθενειών σας για την ικανότητα εργασίας.

Παρακάτω είναι μερικές από τις πιο πολλές 
συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις αναθεωρήσεις 
αναπηρίας της Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν έχετε 
άλλες, επικοινωνήστε με το γραφείο Κοινωνικής 
Ασφάλισης σας.

Πόσο συχνά θα αναθεωρηθεί η ιατρική 
μου κατάστασης;

Η συχνότητα των αναθεωρήσεων εξαρτάται 
από τη φύση και τη σοβαρότητα της ιατρικής σας 
κατάστασης και εάν αναμένεται για να βελτιωθεί.

Εάν αναμένεται βελτίωση, η πρώτη αναθεώρησή 
σας γενικά θα είναι 6 έως 18 μήνες μετά από την 
ημερομηνία που γίνατε ανάπηρος. 
Εάν η βελτίωση είναι δυνατή, αλλά δεν μπορεί 
να προβλεφθεί, η περίπτωσή σας θα αναθεωρηθεί 
περίπου μία φορά κάθε τρία χρόνια.
Εάν δεν αναμένεται βελτίωση, η περίπτωσή σας 
θα αναθεωρηθεί μία φορά κάθε επτά χρόνια.

Πώς θα ειδοποιηθώ για μια 
αναθεώρηση;

Όταν αποφασίσουμε ότι απαιτείται μια πλήρης 
ιατρική αναθεώρηση, θα σας στείλουμε μια 
επιστολή ζητώντας σας για να προσέλθετε στο 
γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας 
αναθεώρησης;

Στην αναθεώρηση, θα σας ρωτήσουμε για το πώς η 
ιατρική κατάσταση σάς επηρεάζει και εάν έχει βελτιωθεί. 
Θα σας ζητήσουμε να προσκομίσετε τα ονόματα, 
διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων των γιατρών σας 
και να προσκομίσετε τους αριθμούς ασθενών φακέλων 
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και άλλες ιατρικές πηγές 
που σας έχουν θεραπεύσει από την τελευταία φορά 
που επικοινωνήσαμε μαζί σας. Εάν έχετε εργαστεί 
μετά από την αίτηση σας για τα οφέλη αναπηρίας, ή 
από την τελευταία σας αναθεώρηση, θα χρειαστούμε 
επίσης πληροφορίες σχετικά για τις ημερομηνίες που 
εργαστήκατε, την πληρωμή που λάβατε και το είδος της 
εργασίας που εκτελέσατε.

Ποιος θα βγάλει την απόφαση aaαααααν
απηριαςαναπηρίας;

Θα στείλουμε την περίπτωσή σας στην Υπηρεσία 
Καθορισμού Αναπηρίας (Disability Determination 
Services) της πολιτείας σας. Αυτή η υπηρεσία 
λαμβάνει τις αποφάσεις αναπηρίας για την Κοινωνική 
Ασφάλιση. Ένας έμπειρος εξεταστής αναπηρίας θα 
ζητήσει τις ιατρικές εκθέσεις από τους γιατρούς σας 
και από άλλα μέρη που πηγαίνετε για θεραπεία. Ο 
εξεταστής και ένας ειδικός ιατρός που εργάζονται 
μαζί ως ομάδα, θα αναθεωρήσουν προσεκτικά όλες 
τις πληροφορίες που έλαβαν για την περίπτωσή σας 
και κατόπιν θα λάβουν απόφαση.

Πως θα λάβουν την απόφαση;
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόφαση θα 

βασιστεί στις πληροφορίες από τους γιατρούς σας, 
τα νοσοκομεία ή άλλες ιατρικές πηγές. Αλλά, εάν 
οι ιατρικές ενδείξεις δεν είναι ολοκληρωμένες ή 
πρόσφατες, μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε μια ειδική 
εξέταση με κανένα κόστος σε σας. Θα ειδοποιηθείτε 
γραπτώς για την ημερομηνία, ώρα και τόπο.

Τι εάν διαφωνώ με την απόφαση;
Μπορείτε να ασκήσετε έφεση στην απόφαση, 

εάν διαφωνείτε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
μας ζητήσετε για να εξετάσουμε την περίπτωσή 
σας πάλι που να ιδούμε εάν η απόφασή μας ήταν 



σωστή. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα έφεσης και 
γενικά, έχετε 60 ημέρες να κάνετε έφεση από το 
ένα επίπεδο στο άλλο. Τα τέσσερα επίπεδα είναι:

Επανεξέταση—Η περίπτωσή σας αναθεωρείται 
ανεξάρτητα, από άτομα που δεν συμμετείχαν 
στην αρχική απόφαση. Μπορείτε να εμφανιστείτε 
ενώπιον ενός ανώτερου υπάλληλου ακρόασης 
αναπηρίας που θα αποφασίσει την έφεσή σας.
Ακρόαση—Εάν διαφωνείτε με την απόφαση της 
επανεξέτασης, μπορείτε να ζητήσετε μια ακρόαση 
ενώπιον ενός δικαστή διοικητικού νόμου. 
Συμβούλιο Εφέσεων—Εάν διαφωνείτε με την 
απόφαση του δικαστή διοικητικού νόμου, μπορείτε 
να ζητήσετε αναθεώρηση της απόφασης από το 
Συμβούλιο Εφέσεων.
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο—Εάν διαφωνείτε 
με την απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων, ή 
εάν το Συμβούλιο Εφέσεων αποφασίσει να μην 
αναθεωρήσει την υπόθεσή σας, μπορείτε να 
υποβάλετε μια αστική αγωγή σε ένα ομοσπονδιακό 
δικαστήριο.

Κάτω από ποιες περιστάσεις θα 
σταματήσουν τα επιδόματα

Γενικά, τα οφέλη σε μετρητά θα σταματήσουν 
μόνο εάν τα στοιχεία δείχνουν ότι η ιατρική σας 
κατάσταση έχει βελτιωθεί και ότι μπορείτε να 
εργαστείτε σε μόνιμη βάση. Εφ’ όσον δεν έχει 
βελτιωθεί η κατάστασή σας και δεν είστε ικανοί να 
εργαστείτε, θα συνεχιστούν τα οφέλη σας σε μετρητά.

Τι εάν προσπαθώ να εργαστώ;
Η Κοινωνική Ασφάλιση έχει διάφορους ειδικούς 

κανονισμούς που μπορούν να σας βοηθήσουν εάν 
θελήσετε να εργαστείτε.

Εάν λαμβάνετε οφέλη αναπηρίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και έχετε αναφέρει τη δραστηριότητα 
εργασίας σας, μπορείτε να έχετε απεριόριστα κέρδη 
κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής περιόδου 
εργασίας για διάστημα μέχρι εννέα μήνες (όχι 
απαραίτητα σε μια σειρά) και να λαμβάνετε ακόμη 
τα πλήρη οφέλη. Άλλοι κανονισμοί επιτρέπουν τη 
συνέχιση οφελών σε μετρητά και Medicare, καθώς 
προσπαθείτε να εργαστείτε με τακτική βάση.

Εάν λαμβάνετε πληρωμές αναπηρίας SSI, 
μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις μηνιαίες 
πληρωμές καθώς εργάζεστε, εφόσον το εισόδημά 
σας και οι πόροι σας συνεχίζουν να είναι κάτω από 
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ορισμένα όρια. Εάν οι πληρωμές σας σε μετρητά 
σταματήσουν επειδή το συνολικό σας εισόδημα 
υπερβαίνει τα όρια του SSI, μπορείτε ακόμα να 
δικαιούστε Medicaid.

Έχουμε κι άλλα προγράμματα που μπορούν να 
σας βοηθήσουν με τα εργασιακά σας έξοδα, την 
εκπαίδευση και την αποκατάστασή σας. Ζητήστε 
περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο σας 
Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με ειδικούς 
κανονισμούς για άτομα με αναπηρίες, που θέλουν 
να εργαστούν.

Επικοινωνία με την Υπηρεσία  
Κοινωνικής Ασφάλισης

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.

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.

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-10068-GR
Title (Greek)
February 2004

http://www.socialsecurity.gov

