GREEK

Disability Support Pension
Η Disability Support Pension (DSP) [Σύνταξη Στήριξης Αναπηρίας] παρέχει οικονομική στήριξη σε
άτομα που πάσχουν από σωματικές, νοητικές ή ψυχικές παθήσεις που τα εμποδίζουν να
εργάζονται, ή που είναι μόνιμα τυφλά.
Επιλεξιμότητα για Disability Support Pension
Μπορείτε να είστε επιλέξιμοι για τη DSP αν:
 είστε μεταξύ 16 ετών και ηλικίας για age pension
 ικανοποιείτε στις απαιτήσεις παραμονής στη χώρα
 ικανοποιείτε τους ελέγχους εισοδήματος και περιουσίας [income and assets tests] για την
κατάστασή σας, και
 είστε μόνιμα τυφλοί, ή
 έχετε αξιολογηθεί ως πάσχοντες από σωματική, νοητική ή ψυχική αναπηρία, και
 είστε ανίκανοι για εργασία, ή για επανεκπαίδευση για εργασία, για 15 ώρες ή
περισσότερες την εβδομάδα με τον ή άνω του αντίστοιχου ελάχιστου μισθού για τα
επόμενα δύο χρόνια λόγω της αναπηρίας σας, και
συμμετέχετε ενεργά, ή έχετε ολοκληρώσει, ένα Program of Support αν απαιτείται.
Αίτηση για Disability Support Pension
Όταν υποβάλετε αίτηση θα χρειαστεί να παράσχετε ιατρικές γνωματεύσεις. Ίσως χρειαστεί να
φωτοτυπήσουμε τα έγγραφά σας και να σας επιστρέψουμε τα πρωτότυπα.
Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα έγγραφα ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης προκειμένου να
διαπιστωθεί η επιλεξιμότητά σας. Ίσως χρειαστεί να υποβληθείτε σε αξιολόγηση.
Μόλις θα έχετε υποβάλει όλες τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σας και ολοκληρωθούν οι
αξιολογήσεις, θα σας ενημερώσουμε αν η αίτησή σας έγινε δεκτή. Αν είστε επιλέξιμοι για τη DPS,
θα σας πούμε πότε θα αρχίσει η πληρωμή σας και πόσα θα λαβαίνετε.
Job Capacity Assessment
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της αίτησης, θα χρειαστεί να υποβληθείτε σε μια Job Capacity
Assessment (JCA) [Αξιολόγηση Ικανότητας προς Εργασία]. Η JCA θα προσδιορίσει τις συνέπειες
της πάθησής σας και της αναπηρίας σας στην ικανότητά σας να εργάζεστε και αν μπορείτε να
επωφεληθείτε από βοήθεια για να βρείτε απασχόληση.
Αυτή η αξιολόγηση δε χρεώνεται.
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Disability Medical Assessment
Μετά την JCA, μπορεί να παραπεμφθείτε σε μια Disability Medical Assessment (DMA) [Ιατρική
Αξιολόγηση Αναπηρίας].
Η DMA μας βοηθάει να αξιολογήσουμε την ιατρική σας κατάσταση ώστε να προσδιορίσουμε την
ιατρική σας επιλεξιμότητα για χορήγηση της DSP.
Η DMA σας θα πραγματοποιηθεί από έναν γιατρό που συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Αυτός ο
γιατρός δε θα είναι ο γιατρός που σας παρακολουθεί συνήθως, αν και μπορεί να επικοινωνήσει
με το γιατρό σας αν χρειαστεί περισσότερες πληροφορίες. Όλοι οι συνεργαζόμενοι με την
κυβέρνηση γιατροί είναι εκπαιδευμένοι να πραγματοποιούν αυτές τις αξιολογήσεις.
Ο γιατρός θα μας προμηθεύσει μια έκθεση την οποία θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μας
βοηθήσει να λάβουμε μια απόφαση για την αίτησή σας παροχής της DSP. Αυτή η αξιολόγηση δε
χρεώνεται.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες:




επισκεφτείτε το humanservices.gov.au/Greek όπου μπορείτε να διαβάσετε, να ακούσετε
ή να δείτε πληροφορίες σε άλλες γλώσσες
καλέστε το 131 202 για να μιλήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας, ή
επισκεφτείτε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

*Οι κλήσεις χρεώνονται. Οι κλήσεις από κινητά τηλέφωνα μπορεί να χρεώνονται με υψηλότερα
τέλη.
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Disability Support Pension
Disability Support Pension (DSP) provides financial support for people who have a physical,
intellectual or psychiatric condition that stops them from working, or who are permanently blind.
Eligibility for Disability Support Pension
You may be eligible for DSP if you:
 are between 16 years of age and age pension age
 meet the residence requirements
 meet the income and assets tests for your situation, and
 are permanently blind, or
 are assessed as having a physical, intellectual or psychiatric impairment, and
 are unable to work, or be retrained for work, for 15 hours or more per week at or above the
relevant minimum wage within the next two years because of your impairment, and
 have actively participated in, or completed, a Program of Support if required.
Claiming Disability Support Pension
When you claim you will be required to provide medical evidence. We may need to copy your
documents and return the originals to you.
We will use these documents as part of the assessment process to determine your eligibility for
payment. You may need to attend assessments.
Once you have submitted all your claims and supporting documentation and completed your
assessments, 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.
Job Capacity Assessment
As part of your claim process, you will need to attend a Job Capacity Assessment (JCA). A JCA
will determine 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, you may be referred to a Disability Medical Assessment (DMA).
A DMA helps us assess your medical conditions in order to determine your medical eligibility for
DSP.
Your DMA will be conducted by a government contracted doctor. 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 carry out these assessments.
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They will provide us with a report that we will use to help us make a decision on your DSP claim.
There is no cost for this assessment.
More information
For more information:




go to humanservices.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, or
visit a service centre.

*Call charges apply. Calls from mobile phones may be charged at a higher rate.
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