Τι πρέπει να ξέρετε: Αναθεώρηση της
αναπηρίας σας
Τι υπαρχει μεσα

Πόσο συχνά θα αναθεωρηθεί η κατάσταση υγείας μου;
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Πώς θα ειδοποιηθώ για την αναθεώρηση;
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Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας αναθεώρησης;
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Ποιος θα πάρει την απόφαση για την αναπηρία;
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Πώς θα πάρουν την απόφαση;
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Τι γίνετε εάν διαφωνώ με την απόφαση;
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Υπό ποιες συνθήκες θα σταματήσουν οι παροχές;
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Τι γίνετε εάν προσπαθήσω να εργαστώ;

3

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική Ασφάλιση
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Eάν λαμβάνετε παροχές αναπηρίας από
την Κοινωνική Ασφάλιση Συμπληρωματικό
Εισόδημα Ασφάλειας (SSI), θα αναθεωρήσουμε
την κατάσταση υγείας σας ανά διαστήματα
για να βεβαιωθούμε ότι συνεχίζετε να είστε
κατάλληλοι για αναπηρία.
Σε γενικές γραμμές, εάν η υγεία σας δεν έχει
βελτιωθεί, ή εάν η αναπηρία σας σάς εμποδίζει
ακόμη από το να εργαστείτε, θα συνεχίσετε να
λαμβάνετε παροχές.
Η διαδικασία αναθεώρησης που εκτελούμε σας
δίνει την ευκαιρία να δείξετε ότι έχετε ακόμη
αναπηρία που σας καθιστά κατάλληλους για
παροχές και επιβεβαιώνει ότι δεν διακόπτονται
εσφαλμένα οι παροχές σας. Θα αξιολογήσουμε
πλήρως όλες τις αποδείξεις σχετικά με την
κατάστασή σας. Εάν έχετε περισσότερες από
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μία ασθένεια, θα λάβουμε υπόψη το συνδυασμό
επιρροής όλων των ασθενειών σας όσον αφορά
την ικανότητά σας για εργασία.
Παρακάτω δίνονται οι πιο συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις σχετικά με τις αναθεωρήσεις
αναπηρίας από την Κοινωνική Ασφάλιση.

Πόσο συχνά θα αναθεωρηθεί η
κατάσταση υγείας μου;
Η συχνότητα αναθεωρήσεων εξαρτάται από
τη φύση και τη σοβαρότητα της κατάστασης
υγείας σας και εάν αναμένεται να βελτιωθεί.
• Εάν αναμένεται βελτίωση, η πρώτη
αναθεώρησή σας θα γίνει σε γενικές
γραμμές έξι με 18 μήνες μετά την
ημερομηνία που γίνατε ανάπηροι.
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• Εάν είναι δυνατή η βελτίωση, αλλά δεν
δύναται να προβλεφθεί, θα αναθεωρήσουμε
την περίπτωσή σας κάθε τρία χρόνια, και

εξετάσει προσεκτικά όλες τις πληροφορίες
που ελήφθησαν για την περίπτωσή σας, και θα
πάρει μια απόφαση.

• Εάν δεν αναμένεται βελτίωση, θα
αναθεωρούμε την κατάστασή σας κάθε
επτά χρόνια.

Πώς θα πάρουν την απόφαση;
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόφαση θα
βασιστεί στις πληροφορίες που παρέχονται από
τους γιατρούς, τα νοσοκομεία ή άλλες ιατρικές
πηγές που σχετίζονται με την κατάστασή σας.
Αλλά, εάν οι ιατρικές αποδείξεις δεν είναι
πλήρεις ή τρέχουσες, ίσως σας ζητηθεί να
υποβληθείτε σε ειδική εξέταση για την οποία δεν
θα χρεωθείτε. Θα ειδοποιηθείτε γραπτώς σχετικά
με την ημερομηνία, την ώρα και το μέρος.

Πώς θα ειδοποιηθώ για την
αναθεώρηση;
Όταν αποφασίζουμε ότι είναι απαραίτητη μια
πλήρης ιατρική αναθεώρηση, θα σας στείλουμε
μια επιστολή που θα σας ζητήσει να έρθετε
στο γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας
αναθεώρησης;

Τι γίνετε εάν διαφωνώ με την
απόφαση;

Κατά την αναθεώρηση, θα σας ρωτήσουμε
πώς σας επηρεάζει η ιατρική σας κατάσταση
και εάν έχει βελτιωθεί. Θα σας ζητήσουμε να
προσκομίσετε τα ονόματα, τις διευθύνσεις και
τα τηλέφωνα του ιατρού σας και να φέρετε
τους αριθμούς των ιατρικών αρχείων σας για
κάθε νοσοκομείο και άλλες ιατρικές πηγές
που σας παρείχαν θεραπεία από την τελευταία
φορά που επικοινωνήσαμε μαζί σας. Εάν
εργαστήκατε από τότε που υποβάλλατε αίτηση
για παροχές αναπηρίας, ή από την τελευταία
σας αναθεώρηση, θα χρειαστούμε πληροφορίες
επίσης σχετικά με τις ημερομηνίες που
εργαστήκατε, το μισθό που πήρατε και τον
τύπο εργασίας που κάνατε.

Μπορείτε να κάνετε έφεση εάν διαφωνείτε με
την απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να
μας ζητήσετε να εξετάσουμε την περίπτωσή
σας για να δούμε εάν ήταν σωστή η απόφαση.
Υπάρχουν τέσσερες φάσεις έφεσης και, σε
γενικές γραμμές, έχετε προθεσμία 60 ημέρες
να κάνετε έφεση από τη μια έφεση στην άλλη.
Οι τέσσερις φάσεις είναι:
• Αναθεώρηση — Η περίπτωσή σας
αναθεωρείται ανεξάρτητα από άτομα που
δεν συμμετείχαν στην αρχική απόφαση.
Μπορείτε να παρουσιαστείτε σε υπάλληλο
ακρόασης αναπηρίας που θα αποφασίσει
την έφεσή σας.
• Ακρόαση — Εάν διαφωνείτε με την
απόφαση αναθεώρησης, μπορείτε να
ζητήσετε ακρόαση από έναν δικαστή
διοικητικού νόμου.

Ποιος θα πάρει την απόφαση για την
αναπηρία;
Θα στείλουμε την περίπτωσή σας στις
Υπηρεσίες Καθορισμού Αναπηρίας στην
πολιτεία σας. Το πρακτορείο αυτό παίρνει
τις αποφάσεις αναπηρίας για την Κοινωνική
Ασφάλιση. Ένας έμπειρος εξεταστής
αναπηριών θα ζητήσει ιατρικά αρχεία από
τους γιατρούς και άλλα μέρη που πηγαίνετε
για θεραπεία. Ο εξεταστής και ο ιατρικός
σύμβουλος, που συνεργάζονται ως ομάδα, θα

• Επιτροπή Έφεσης — Εάν διαφωνείτε
με την απόφαση του δικαστή διοικητικού
νόμου, μπορείτε να ζητήσετε αναθεώρηση
της απόφασης από την Επιτροπή Έφεσης.

• Ομοσπονδιακό δικαστήριο — Εάν
διαφωνείτε με την απόφαση της Επιτροπής
Έφεσης, ή εάν η Επιτροπή Έφεσης
αποφασίζει να μη θεωρήσει την περίπτωσή
σας, μπορείτε να υποβάλλετε μήνυση μέσω
Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου.
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Υπό ποιες συνθήκες θα σταματήσουν
οι παροχές;

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

Σε γενικές γραμμές, οι παροχές μετρητών θα
σταματήσουν μόνο εάν οι αποδείξεις δείξουν
ότι η κατάσταση υγείας σας έχει βελτιωθεί
και μπορείτε να εργαστείτε κανονικά. Εφόσον
δεν έχει βελτιωθεί η κατάστασή σας, και δεν
μπορείτε να εργαστείτε, θα συνεχίσουν οι
παροχές μετρητών που λαμβάνετε.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική
Ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων και της
σύνδεσης μέσω ονλάιν, μέσω τηλεφώνου,
καθώς και προσωπικά. Είμαστε εδώ για να
απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και για
να σας εξυπηρετήσουμε. Για πάνω από 80
έτη, η Κοινωνική Ασφάλιση έχει βοηθήσει
την εξασφάλιση του σήμερα και του αύριο
παρέχοντας οφέλη και οικονομική προστασία
σε εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.

Τι γίνετε εάν προσπαθήσω να
εργαστώ;
Η Κοινωνική Ασφάλιση έχει διάφορους νόμους
που μπορούν να βοηθήσουν εάν θέλετε να
εργαστείτε.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
Ο πιο άνετος τρόπος για τη διεξαγωγή
εργασιών που σχετίζονται με την Κοινωνική
Ασφάλιση από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή,
είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov. Εκεί, μπορείτε:

Εάν λαμβάνετε παροχές αναπηρίας από
την Κοινωνική Ασφάλιση, και αναφέρατε
τη δραστηριότητα εργασιών σας, μπορείτε
να έχετε απεριόριστα εισοδήματα κατά τη
δοκιμαστική περίοδο έως εννέα μήνες (όχι
αναγκαστικά συνεχόμενους) και να συνεχίζετε
να λαμβάνετε πλήρεις παροχές. Άλλοι νόμοι
επιτρέπουν να συνεχιστούν οι παροχές
μετρητών και το Medicare ενώ προσπαθείτε να
εργαστείτε κανονικά.

• Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
my Social Security για να δείτε τη σας
Social Security Statement (Δήλωσή προς
την Κοινωνική Ασφάλιση), να επαληθεύσετε
τις αποδοχές σας, να εκτυπώσετε μια
επιστολή επαλήθευσης οφελών, να αλλάξετε
τις πληροφορίες άμεσης κατάθεσής
σας, να πάρετε μια αντικατάσταση του
SSA-1099/1042S, και άλλα.

Εάν λαμβάνετε πληρωμές αναπηρίας SSI,
μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνιαίες
πληρωμές ενώ εργάζεστε, εφόσον το εισόδημά
σας και οι πηγές σας συνεχίζουν να είναι
κάτω από ορισμένα όρια. Εάν οι πληρωμές
μετρητών που λαμβάνετε σταματήσουν επειδή
το συνολικό σας εισόδημα υπερβαίνει τα όρια
SSI, μπορείτε να είστε ακόμη κατάλληλοι για
το Medicaid.

• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα της Medicare.

• Να υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση,
αναπηρία και επιδόματα της Medicare

Έχουμε άλλα προγράμματα που μπορούν να
σας βοηθήσουν με τα έξοδα εργασίας, την
εκπαίδευση και την επανόρθωση. Ζητήστε
περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο
Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά ειδικούς νόμους
για ανάπηρα άτομα που θέλουν να εργαστούν.

• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας.

• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις, και
• Τόσα άλλα πολλά!
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Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι
διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά. Επισκεφθείτε
την Πύλη Πολλαπλών Γλωσσών που έχουμε
για πληροφορίες στα Ελληνικά. Παρέχουμε
δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας για να σας
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βοηθήσουμε να διεξάγετε τις συναλλαγές
σας με την Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτές οι
υπηρεσίες διερμηνείας είναι διαθέσιμες είτε
επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου
ή εάν επισκεφθείτε ένα γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Τηλεφωνήστε μας
Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο,
προσφέρουμε πολλές αυτοματοποιημένες
υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, 24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα. Τηλεφωνήστε μας
χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-800-772-1213
ή στον αριθμό τηλεκτύπωσής μας TTY,
1-800-325-0778, εάν είστε κουφοί ή πάσχετε
από βαρηκοΐα.
Εάν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιο άτομο,
μπορούμε να απαντήσουμε στις κλήσεις
σας από τις 7πμ έως τις 7μμ, Δευτέρα
έως Παρασκευή. Παρακαλούμε να είστε
υπομονετικοί κατά τη διάρκεια πολυάσχολων
χρονικών περιόδων επειδή ενδέχεται να
περιμένετε περισσότερο για να μας μιλήσετε.
Ανυπομονούμε για να σας εξυπηρετήσουμε.
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