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Στις περισσότερες περιπτώσεις, διαβάζετε
αυτό το φυλλάδιο επειδή λάβατε μια επιστολή
που σας λέει ότι θα αναθεωρήσουμε την
κατάσταση υγείας σας. Ο νόμος απαιτεί να
αναθεωρούμε, ανά διαστήματα, την τρέχουσα
κατάσταση υγείας όλων των ατόμων που
λαμβάνουν παροχές αναπηρίας για να
σιγουρευτούμε ότι έχουν αναπηρία κατάλληλη
για παροχές.
Σε γενικές γραμμές, εάν η υγεία σας δεν έχει
βελτιωθεί, ή εάν η αναπηρία σας σάς κρατάει
ακόμη μακριά από εργασία, θα συνεχίσετε να
λαμβάνετε τις παροχές σας.
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Θα συλλέξουμε πληροφορίες
Για να μας βοηθήσετε να πάρουμε την απόφασή
μας, θα συλλέξουμε πρώτα νέες πληροφορίες
σχετικά με την υγεία σας.
• Θα ζητήσουμε από γιατρούς, νοσοκομεία
και άλλες ιατρικές πηγές τα ιατρικά αρχεία
σας. Θα τους ρωτήσουμε πώς η κατάστασή
σας περιορίζει τις δραστηριότητές σας, τι
δείχνουν οι ιατρικές εξετάσεις σας, και τι
ιατρικές θεραπείες σας παρασχέθηκαν.
• Εάν χρειαζόμαστε περισσότερες
πληροφορίες, θα σας ζητήσουμε να κάνετε
μια ειδική εξέταση ή τεστ το οποίο θα
πληρώσουμε.
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• Εργάζεστε και ο μέσος μηνιαίος μισθός
σας δείχνει ότι κάνετε ουσιαστική εργασία.
Το ποσό κερδών που θεωρούμε σημαντικό
και κερδοφόρο αλλάζει κάθε χρόνο.
Για το τρέχον ποσό, αναφερθείτε στο
ετήσιο έντυπο (Publication No. 05-10003)
[Αναθεώρηση (Αρ. Έκδοσης 05-10003)].
Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν θα
επηρεάσει τις πληρωμές Συμπληρωματικού
Εισοδήματος Ασφαλείας.

Θα αναθεωρήσουμε τα γεγονότα
Μετά, θα κοιτάξουμε πώς ήταν η κατάσταση
υγείας σας όταν την θεωρήσαμε την τελευταία
φορά. Θα κοιτάξουμε επίσης οτιδήποτε νέα
προβλήματα υγείας ίσως έχετε.
Θα πάρουμε μια απόφαση σχετικά με το εάν
ή όχι έχει βελτιωθεί η κατάστασή σας. Εάν
αποφασίσουμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση
υγείας σας, θα πάρουμε μια απόφαση σχετικά
με το εάν ή όχι η κατάστασή σας έχει
βελτιωθεί αρκετά για να σας επιτρέψει να
εργαστείτε.

Εάν αποφασίσουμε ότι θα σταματήσουν οι
παροχές αναπηρίας σας, και δεν συμφωνείτε,
μπορείτε να κάνετε έφεση για την απόφασή
μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μας
ζητήσετε να ξανακοιτάξουμε την υπόθεσή σας.
Όταν λάβετε μια επιστολή που σας πληροφορεί
σχετικά με την απόφασή μας, η επιστολή θα
σας πληροφορήσει σχετικά με το πώς μπορείτε
να κάνετε έφεση στην απόφαση.

Θα δούμε εάν η γενική κατάστασή σας
επηρεάζει τον τύπο εργασίας σας. Τότε,
θα δούμε τις απαιτήσεις της εργασίας που
κάνατε στο παρελθόν και τις απαιτήσεις για
οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορείτε να κάνετε
τώρα.

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

Πώς επηρεάζονται οι παροχές σας
Εάν βελτιωθεί η κατάσταση υγείας σας, και
αποφασίσουμε ότι μπορείτε να εργαστείτε, θα
σταματήσουν οι παροχές σας.

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.

Οι παροχές αναπηρίας σας θα σταματήσουν
επίσης εάν:
• Μπορείτε να εργαστείτε επειδή είχατε
όφελος από επαγγελματική κατάρτιση,
ή προόδους στην ιατρική θεραπεία ή
επαγγελματική τεχνολογία.

• Κάναμε λάθος σε νεότερη απόφαση για να
σας δώσουμε ή να συνεχίσουμε τις παροχές
αναπηρίας σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

• Δεν τηρείτε τη θεραπεία που σας έδωσε
ο γιατρός σας (χωρίς καλή αιτία), και
πιθανόν να μπορείτε να εργαστείτε εάν
ακολουθήσετε τη θεραπεία.

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:

• Μας δώσατε ψευδείς ή παραπλανητικές
πληροφορίες όταν πήραμε τη νεότερη
απόφασή μας.

• 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

• Δεν συνεργάζεστε με εμάς, και δεν έχετε
καλή αιτία για τη μη συνεργασία, και
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επιστολή επαλήθευσης οφελών, να αλλάξετε
τις πληροφορίες άμεσης κατάθεσής
σας, να πάρετε μια αντικατάσταση του
SSA-1099/1042S, και άλλα.

χρονικών περιόδων επειδή ενδέχεται να
περιμένετε περισσότερο για να μας μιλήσετε.
Ανυπομονούμε για να σας εξυπηρετήσουμε.

• 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
• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας.

• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις, και
• Τόσα άλλα πολλά!

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
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 1-800-7721213 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
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