
Βασικό πρόγραμμα 
Social Security για νέους 
εργαζόμενους

Σχετικά με το πρόγραμμα Social Security
Το πρόγραμμα Social Security αποτελεί το θεμέλιο της οικονομικής ασφάλειας για εκατομμύρια 
Αμερικανούς παρέχοντας παροχές στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους που έμειναν 
ανάπηροι, στους επιζώντες και σε οικογένειες. Όντας νέος εργαζόμενος, πιθανότατα έχετε 
παρατηρήσει μερικές κρατήσεις στις αποδοχές σας. Αυτές οι κρατήσεις περιλαμβάνουν τους 
ομοσπονδιακούς φόρους μισθοδοσίας για τα προγράμματα Social Security και Medicare. Αυτό 
το έγγραφο θα σας βοηθήσει να ενημερωθείτε καλύτερα για τους φόρους και τις παροχές του 
προγράμματος Social Security.

H Social Security Statement (Κατάσταση κοινωνικής ασφάλισης)
Η Social Security Statement (Κατάσταση κοινωνικής ασφάλισης) περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με το ιστορικό των αποδοχών σας και παρέχει εκτιμήσεις για μελλοντικές παροχές 
συνταξιοδότησης, αναπηρίας και χηρείας. Η Κατάσταση εξυπηρετεί τρεις σκοπούς. Μπορεί να σας 
βοηθήσει:

•  να μάθετε για τις παροχές του προγράμματος Social Security,
•  να σχεδιάσετε το οικονομικό σας μέλλον και,
•  vα ελέγξετε το αρχείο των αποδοχών σας.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε δικαίωμα σε 
παροχές
Δικαιούστε παροχές Social Security κερδίζοντας μόρια Social 
Security όταν εργάζεστε σε μια δουλειά και πληρώνετε φόρους 
Social Security. Μπορείτε να κερδίσετε έως και τέσσερα μόρια 
κάθε χρόνο. Χρειάζεστε 40 μόρια (10 χρόνια εργασίας) για 
να δικαιούστε συνταξιοδοτικές παροχές. Ανάλογα με την 
ηλικία σας, απαιτούνται λιγότερα μόρια για να δικαιούστε 
παροχές αναπηρίας και χηρείας. Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μόρια στη διεύθυνση 
www.ssa.gov/planners/credits.html.

Σχετικά με το FICA
Οι εργοδότες σας συλλέγουν έναν ομοσπονδιακό φόρο μισθοδοσίας των ΗΠΑ, γνωστό ως εισφορές 
Federal Insurance Contributions Act (Ομοσπονδιακός νόμος περί ασφαλιστικών εισφορών) ή 
FICA. Μερικές φορές εμφανίζεται ως Old Age, Survivor and Disability Insurance (Ασφάλιση 
γήρατος, χηρείας και αναπηρίας) (OASDI). Εσείς και ο εργοδότης σας πληρώνετε το 7,65% των 
ακαθάριστων (προ φόρων) αποδοχών σας. Πληρώνετε 6,2 τοις εκατό για τον φόρο Social Security 
μέχρι το φορολογητέο ανώτατο όριο (μέγιστες αποδοχές που υπόκεινται σε φόρους Social 
Security κάθε χρόνο) και 1,45 τοις εκατό για τον φόρο Medicare σε όλες τις αποδοχές (υπάρχει 
πρόσθετος φόρος Medicare 0,9 τοις εκατό για αποδοχές άνω των 200.000 δολαρίων ή 250.000 
δολαρίων για παντρεμένα ζευγάρια που υποβάλλουν κοινή αίτηση). Μάθετε περισσότερα για τους 
φόρους Social Security στη διεύθυνση www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf. 
Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος/-η, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Μάθετε περισσότερα στη 
διεύθυνση www.ssa.gov/pubs/EN-05-10022.pdf.
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Πού μπορώ να απευθυνθώ αν έχω ερωτήσεις;
Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Social Security, 

επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ssa.gov. 
Για να μάθετε περισσότερα για το Medicare, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.medicare.gov.

Να θυμάστε ότι το πρόγραμμα Social Security είναι μαζί σας σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας.
Μάθετε πώς στη διεύθυνση www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf..
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Πώς υπολογίζουμε τις συνταξιοδοτικές σας παροχές
Το πρόγραμμα Social Security βασίζει τις συνταξιοδοτικές σας παροχές στις συνολικές αποδοχές 
σας κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Προσαρμόζουμε ή «αναπροσαρμόζουμε» τις πραγματικές 
σας αποδοχές για να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές στις μέσες αποδοχές από το έτος λήψης των 
αποδοχών. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τις μέσες αναπροσαρμοσμένες μηνιαίες αποδοχές σας από 
τα 35 έτη των υψηλότερων αποδοχών σας. Εφαρμόζουμε έναν τύπο σε αυτές τις αποδοχές για να 
προσδιορίσουμε το ποσό των παροχών που θα λαμβάνατε στην πλήρη ηλικία συνταξιοδότησής σας, 
δηλαδή στα 67 έτη. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν το ποσό των συνταξιοδοτικών 
σας παροχών. Οι παροχές σας θα είναι χαμηλότερες εάν τις ξεκινήσετε πριν από την πλήρη ηλικία 
συνταξιοδότησής σας (από την ηλικία των 62 ετών) ή υψηλότερες εάν τις ξεκινήσετε μετά την 
ηλικία πλήρους συνταξιοδότησής σας (έως την ηλικία των 70 ετών). Μάθετε περισσότερα για το 
πώς υπολογίζουμε τις παροχές σας στη διεύθυνση www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.
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