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Disability Support Pension
Επιλεξιμότητα
Ίσως μπορέσετε να λάβετε DSP εάν ικανοποιείτε τόσο μη ιατρικούς όσο και ιατρικούς κανόνες.
Θα ικανοποιήσετε τους μη ιατρικούς κανόνες εάν ισχύουν όλα τα παρακάτω και εσείς:
• είστε μεταξύ 16 ετών και ηλικίας για σύνταξη γήρατος
• ικανοποιείτε τις προϋποθέσεις διαμονής στη χώρα
• ικανοποιείτε τους ελέγχους εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων για τις περιστάσεις σας.
Θα ικανοποιήσετε τους ιατρικούς κανόνες εάν έχετε μία από τις ακόλουθες προφανείς παθήσεις:
• είστε μόνιμα τυφλοί
• χρειάζεστε φροντίδα σε επίπεδο γηροκομείου
• έχετε μια θανατηφόρα ασθένεια με μέσο προσδόκιμο ζωής λιγότερο από 2 χρόνια
• έχετε διανοητική αναπηρία με δείκτη IQ [νοημοσύνης] μικρότερο από 70
• έχετε HIV/AIDS κατηγορίας 4
• λαμβάνετε ειδικό ποσό σύνταξης αναπηρίας από το Department of Veterans’ Affairs (εντελώς
και μόνιμα ανίκανος).
Εναλλακτικά, ενδέχεται επίσης να ικανοποιήσετε τους ιατρικούς κανόνες εάν ισχύουν όλα τα
ακόλουθα:
• η πάθησή σας θα διαρκέσει περισσότερο από 2 χρόνια
• η πάθησή σας έχει διαγνωστεί πλήρως, αντιμετωπίζεται και είναι σταθεροποιημένη
• ικανοποιείτε την απαίτηση αξιολόγησης αναπηρίας 20 μονάδων ή περισσότερων σύμφωνα με
τους Πίνακες Αναπηρίας
• ικανοποιείτε τους κανόνες του Προγράμματος Στήριξης, εάν αυτοί ισχύουν για εσάς
• η πάθησή σας θα σας σταματήσει να εργάζεστε τουλάχιστον 15 ώρες την εβδομάδα τα επόμενα
2 χρόνια.

Αίτηση για DSP
Πριν υποβάλλετε αίτηση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον DSP pre-claim guide διαθέσιμος στον ιστότοπό μας. Δεν θα σας
πει εάν μπορείτε να λάβετε την πληρωμή, αλλά θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν θα μπορείτε
να υποβάλλετε αίτηση.
Εάν πιστεύετε ότι είναι η σωστή πληρωμή για εσάς, βεβαιωθείτε ότι έχετε ιατρικά αποδεικτικά
στοιχεία για να στηρίξετε τον αίτημά σας. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε ένα
Πρόγραμμα Στήριξης προτού υποβάλλετε αίτηση. Ένα Πρόγραμμα Στήριξης θα σας βοηθήσει:
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• προετοιμαστείτε και να υποβάλλετε αιτήσεις για εργασία
• εργασιακή εμπειρία ή/και εκπαίδευση
• διαχείριση τραυματισμών.

Όταν υποβάλλετε αίτηση
Πρέπει να μας δώσετε ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία.
Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουμε την επιλεξιμότητά σας για DSP.
Ενδέχεται να χρειαστεί να παρευρεθείτε σε αξιολογήσεις.
Όταν είστε έτοιμοι να υποβάλλετε αίτηση, ο γρηγορότερος τρόπος υποβολής αίτησης είναι ο
διαδικτυακός.
Εάν ήδη έχετε έναν Αριθμό Μητρώου Πελάτη Centrelink (CRN), μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση
διαδικτυακά με το Centrelink μέσω του λογαριασμού σας myGov.
Εάν δεν έχετε CRN, επισκεφθείτε το my.gov.au για να λάβετε έναν.
Δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε κέντρο εξυπηρέτησης.
Εάν έχετε προτεινόμενο άτομο αλληλογραφίας, μπορεί να υποβάλλει αίτηση εκ μέρους σας
διαδικτυακά. Εάν δεν έχετε προτεινόμενο άτομο αλληλογραφίας και χρειάζεστε ένα, πρέπει να το
ρυθμίσετε.

Όταν αξιολογούμε την αίτησή σας
Job Capacity Assessment
Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής της αίτησής σας, θα πρέπει να παρευρεθείτε σε μια Job
Capacity Assessment (JCA). Η JCA θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των ιατρικών παθήσεων και
αναπηριών σας στην ικανότητά σας να εργαστείτε και εάν θα επωφεληθείτε από βοήθεια για
απασχόληση.
Δεν υπάρχει κόστος για αυτήν την αξιολόγηση.

Disability Medical Assessment
Μετά από την JCA σας, ενδέχεται να σας παραπέμψουμε σε Disability Medical Assessment
(DMA).
Η DMA θα μας βοηθήσει να αποφασίσουμε την ιατρική επιλεξιμότητά σας για DSP.
Ένας γιατρός με κυβερνητική σύμβαση θα διεξάγει την DMA σας. Αυτός ο γιατρός δεν θα είναι ο
συνήθης γιατρός σας, αν και μπορεί να επικοινωνήσει με το γιατρό σας εάν χρειαστεί περισσότερες
πληροφορίες. Όλοι οι συμβεβλημένοι με την κυβέρνηση γιατροί είναι ειδικευμένοι και
εκπαιδευμένοι για να κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις.
Δεν υπάρχει κόστος για αυτήν την αξιολόγηση.

Αποτέλεσμα της αίτησής σας DSP
Θα σας ενημερώσουμε εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής. Εάν είστε επιλέξιμοι να λάβετε την DSP,
θα σας ενημερώσουμε πότε θα ξεκινήσει η πληρωμή σας και πόσο θα πληρώνεστε.
Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία ή ιατρική πάθηση να λάβουν DSP. Εάν δεν μπορείτε
να την λάβετε, ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε άλλες πληρωμές.
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Περισσότερες πληροφορίες
Μπορεί να επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• επισκεφθείτε το servicesaustralia.gov.au/yourlanguage όπου μπορείτε να διαβάσετε, να
ακούσετε ή να δείτε
• πληροφορίες σε άλλες γλώσσες
• καλέστε το 131 202 για να μας μιλήσετε στη γλώσσα σας
• επισκεφθείτε ένα κέντρο εξυπηρέτησης.

Αποποίηση ευθυνών
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την έκδοση προορίζονται μόνο ως οδηγός για πληρωμές
και υπηρεσίες. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε εάν θέλετε να υποβάλλετε αίτηση για
πληρωμή και να υποβάλλετε αίτηση σχετικά με τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας.
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Disability Support Pension
Eligibility
You may be able to get DSP if you meet both non-medical and medical rules.
You will meet the non-medical rules if all the following apply and you:
• are between 16 years of age and age pension age
• meet the residence requirements
• meet the income and assets tests for your situation.

You will meet the medical rules if you have one of the following manifest conditions:
• you are permanently blind
• you need nursing home level care
• you have a terminal illness with average life expectancy of less than 2 years
• you have an intellectual disability with an IQ of less than 70
• you have category 4 HIV/AIDS
• you get a Department of Veterans’ Affairs special rate disability pension (totally and
permanently incapacitated).
Alternatively, you may also meet the medical rules if all of the following apply:
• your condition will last more than 2 years
• your condition is fully diagnosed, treated and stabilised
• you meet the impairment rating requirement of 20 points or more under the Impairment Tables
• you meet Program of Support rules, if these apply to you
• your condition will stop you working at least 15 hours a week in the next 2 years.

Claiming DSP
Before you claim
You can use our DSP pre-claim guide available on our website. It will not tell you if you can get the
payment, but it will help you decide whether to claim.
If you think it is the right payment for you, make sure you have medical evidence to support your
claim. You may also need to complete a Program of Support before you claim. A Program of
Support will help you with:
• preparing for and applying for jobs
• work experience and/or training
• injury management.
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When you claim
You must give us medical evidence.
We will use this evidence to assess your eligibility for DSP. You may need to attend assessments.
When you are ready to submit a claim, the quickest way to claim is online.
If you already have a Centrelink Customer Reference Number (CRN), you can claim online with
Centrelink through your myGov account.
If you do not have a CRN, go to my.gov.au to get one.
You do not need to visit a service centre.
If you have a correspondence nominee, they can claim for you online. If you do not have a
correspondence nominee, and you want one, you must set this up.

When we assess your claim
Job Capacity Assessment
As part of your claim process, you will need to attend a Job Capacity Assessment (JCA). A JCA
will assess the impact of your medical conditions and disabilities on your ability to work and
whether you would benefit from employment assistance.
There is no cost for this assessment.

Disability Medical Assessment
Following your JCA, we may refer you to a Disability Medical Assessment (DMA).
A DMA helps us to decide your medical eligibility for DSP.
A Government-contracted doctor will conduct your DMA. This doctor will not be your usual doctor,
though they may contact your doctor if they need more information. All Government-contracted
doctors are qualified and trained to do these assessments.
There is no cost for this assessment.

Outcome of your DSP claim
We will let you know if your claim is successful. If you are eligible for DSP, we will tell you when
your payment will start and how much you will get paid.
Not everyone with disability or a medical condition can get DSP. If you cannot get it you may be
able to get other payments.

More information
You can choose any of the following:
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
• information in other languages
• call 131 202 to speak to us in your language
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• visit a service centre.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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