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Το παρόν φυλλάδιο παρέχει ένα στιγμιότυπο
των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών για
την Κοινωνική Ασφάλιση, το Συμπληρωματικό
Εισόδημα Ασφάλισης (SSI) και τα
προγράμματα Medicare. Μπορείτε να βρείτε
συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτά τα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και
των εκδόσεών μας, στην ιστοσελίδα μας
www.socialsecurity.gov.

SocialSecurity.gov

Ο αριθμός σας Κοινωνικής Ασφάλισης
Βασίζουμε τις παροχές που λαμβάνετε από
την Κοινωνική Ασφάλιση στα εισοδήματα που
δηλώνονται από τον εργοδότη σας (ή από
εσάς, εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας),
χρησιμοποιώντας τον αριθμό σας Κοινωνικής
Ασφάλισης. Ως εκ τούτου, πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντοτε το σωστό αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης, και να είστε σίγουροι
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ότι το όνομα που χρησιμοποιείτε στην εργασία
σας είναι το ίδιο με το όνομα που υπάρχει
στην κάρτα της Κοινωνικής σας Ασφάλισης.
Εάν αλλάξετε ποτέ το όνομά σας, πρέπει
να αλλάξετε το όνομά σας επίσης και στην
κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Κοινωνική
Ασφάλιση δεν χρεώνει τίποτα για αυτήν
την εξυπηρέτηση. Πρέπει να πάρετε αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης για τα παιδιά σας
αμέσως μετά τη γέννησή τους. Θα χρειαστείτε
τους αριθμούς τους για να τους βάλετε
ως εξαρτώμενα άτομα στην ομοσπονδιακή
φορολογική σας δήλωση.

www.socialsecurity.gov/myaccount και
δημιουργήστε ένα λογαριασμό my Social
Security (Η δική μου Κοινωνική Ασφάλιση). Εάν
ο Λογαριασμός σας δεν περιλαμβάνει όλα τα
εισοδήματά σας ή περιέχει λάθη, δώστε τις
σωστές πληροφορίες στον εργοδότη σας και
στο τοπικό σας γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πληρωμή φόρων Κοινωνικής
Ασφάλισης
Εάν εργάζεστε για άλλο άτομο, ο εργοδότης
σας παρακρατεί φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης
και Medicare από το εκκαθαριστικό σας
σημείωμα και στέλνει αυτούς τους φόρους
στην Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων [Internal
Revenue Service (IRS)]. Ο εργοδότης σας
στέλνει επίσης στο IRS το ίδιο ποσό που
κρατήθηκε από το εκκαθαριστικό σας
σημείωμα. Ο εργοδότης σας δηλώνει επίσης
όλα τα εισοδήματά σας στην Κοινωνική
Ασφάλιση.

Κλοπή ταυτότητας
Πρέπει να είστε προσεκτικοί με την κάρτα και
τον αριθμό σας Κοινωνικής Ασφάλισης για να
αποφύγετε την κλοπή ταυτότητας. Δείξτε την
κάρτα σας στον εργοδότη σας όταν ξεκινάτε
την απασχόλησή σας ώστε τα αρχεία σας να
είναι σωστά. Κατόπιν, φυλάξτε την σε ένα
ασφαλές μέρος. Μην κουβαλάτε την κάρτα μαζί
σας.

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, θα
πληρώσετε όλους τους φόρους σας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Medicare όταν υποβάλλετε τη
φορολογική σας δήλωση, και το IRS δηλώνει
τα εισοδήματά σας στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Θα πληρώσετε μερίδιο που ισοδυναμεί με το
συνδυασμό φόρων εργοδότη και εργαζομένου,
αλλά υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις φόρου
εισοδήματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
και οι οποίες θα αντισταθμίσουν τους φόρους
σας.

Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία σας είναι
σωστά
Το όνομά σας και ο αριθμός σας Κοινωνικής
Ασφάλισης στην κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
που έχετε πρέπει να συμφωνούν με τα αρχεία
μισθοδοσίας του εργοδότη σας και με το
έντυπο W-2 για να πιστώσουμε τα εισοδήματά
σας στο αρχείο. Εάν υπάρχει κάποιο λάθος
στην κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλισης,
επικοινωνήστε με το γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης για να γίνουν αλλαγές. Ελέγξτε το
έντυπο W-2 που σας παρέχει ο εργοδότης σας
για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο του εργοδότη
σας είναι σωστό, και εάν δεν είναι, δώστε στον
εργοδότη σας τις σωστές πληροφορίες.

Δεν φυλάμε τους φόρους Κοινωνικής
Ασφάλισης και Medicare που πληρώνετε σε
ειδικό λογαριασμό για εσάς. Χρησιμοποιούνται
για να πληρώνουν τις παροχές ατόμων που
λαμβάνουν παροχές τώρα, όπως θα πληρωθούν
και οι δικές σας μελλοντικές παροχές από
μελλοντικούς εργαζομένους.

Μπορείτε να ελέγξετε επίσης το αρχείο
εισοδημάτων σας στο Λογαριασμό σας
Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security
Statement). Ο Λογαριασμός (Statement)
διατίθεται ονλάιν σε εργαζομένους ηλικίας
18 ετών και άνω. Για να δείτε το Λογαριασμό
σας (Statement), επισκεφθείτε τη διεύθυνση
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Εάν είστε κατάλληλοι για παροχές
συνταξιοδότησης ή αναπηρίας, ενδέχεται να
λάβουν παροχές και άλλα μέλη της οικογένειάς
σας, επίσης. Για παράδειγμα, ο/η σύζυγός
σας είναι κατάλληλος/η για συνταξιοδότηση
εάν είναι τουλάχιστον 62 ετών. Ο/η σύζυγός
σας είναι επίσης κατάλληλος/η εάν είναι
κάτω των 62 ετών και φροντίζει το παιδί σας
ηλικίας κάτω των 16 ετών (ή 16 ετών και
μεγαλύτερο αλλά ανάπηρο) και έχει δικαίωμα
στις παροχές σας. Τα άγαμα παιδιά σας είναι
επίσης κατάλληλα εάν είναι κάτω των 18 ετών,
ηλικίας 18 – 19 και πηγαίνουν στο δημοτικό
ή στο γυμνάσιο με πλήρης φοίτηση, ή είναι
18 ετών ή μεγαλύτερα αλλά έχουν αναπηρία.
Εάν είστε διαζευγμένοι, ο/η πρώην σύζυγός
σας μπορεί να είναι κατάλληλος/η να λάβει
παροχές από το δικό σας αρχείο.

Απόκτηση «πιστώσεων» Κοινωνικής
Ασφάλισης
Καθώς εργάζεστε και πληρώνετε φόρους
Κοινωνικής Ασφάλισης, κερδίζετε «πιστώσεις»
που μετράνε προς την καταλληλότητά
σας για παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης
(ανάλογα με τα εισοδήματά σας, μπορείτε
να κερδίσετε έως τέσσερις πιστώσεις κάθε
χρόνο). Τα περισσότερα άτομα χρειάζονται 10
χρόνια εργασίας (40 πιστώσεις) για να είναι
κατάλληλοι για παροχές. Τα νεότερα άτομα
χρειάζονται λιγότερες πιστώσεις για να είναι
κατάλληλα για παροχές αναπηρίας ή για να
είναι κατάλληλες οι οικογένειές τους για
επιδόματα επιζώντων.

Υπολογισμός των παροχών Κοινωνικής
Ασφάλισης

Συνταξιοδότηση

Σε γενικές γραμμές, το επίδομα Κοινωνικής
Σας Ασφάλισης αποτελεί ένα ποσοστό του
μέσου όρου εισοδημάτων για όλη σας τη ζωή.
Τα χαμηλόμισθα άτομα λαμβάνουν υψηλότερο
ποσοστό του μέσου όρου εισοδημάτων τους
εφόρου ζωής από τα άτομα με ανώτερα όρια
εισοδήματος. Ένας εργαζόμενος με μέσο όρο
εισοδημάτων μπορεί να αναμένει παροχές
συνταξιοδότησης που αντικαθιστούν 40 τοις
εκατό περίπου του μέσου όρου εισοδημάτων
τους από όλη τη ζωή τους.

Πληρώνουμε παροχές σε εσάς όταν φτάσετε
σε ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης (με
μειωμένες παροχές διαθέσιμες ακόμα και στα
62) εάν έχετε εργαστεί για αρκετά χρόνια.
Εάν γεννηθήκατε το 1944 ή πιο πριν, είστε
κατάλληλοι για πλήρεις παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης στα 65. Εάν γεννηθήκατε από
το 1945 έως το 1954, η ηλικία για πλήρη
συνταξιοδότηση είναι τα 66. Η ηλικία πλήρους
συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά
μέχρις ότου φτάσει στα 67 για άτομα που
γεννήθηκαν από το 1955 έως το 1960. Η ηλικία
πλήρους συνταξιοδότησης είναι τα 67 για
κάθε άτομο που γεννήθηκε μετά το 1960. Εάν
αργοπορήσετε τη συνταξιοδότησή σας πέρα
από την ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης,
θα λάβετε ειδική πίστωση για κάθε μήνα που
δεν παίρνετε παροχές μέχρι να γίνετε 70
ετών. Εάν επιλέξετε να καθυστερήσετε τη
συνταξιοδότησή σας μετά τα 65, μπορείτε
εν τούτοις να υποβάλετε δήλωση για την
Medicare τρεις μήνες προτού κλείσετε τα 65.

Η Κοινωνική Ασφάλιση δεν προοριζόταν ποτέ
ως ο μόνος πόρος εισοδήματος όταν παίρνετε
σύνταξη ή γίνετε ανάπηροι ή όταν είναι το
μοναδικό εισόδημα της οικογένειάς σας εάν
πεθάνετε. Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι ένα
συμπλήρωμα στις αποταμιεύσεις, επενδύσεις,
ιδιωτικές συντάξεις και στα προγράμματα
ασφάλισης που έχετε.

Παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι φόροι της Κοινωνικής σας Ασφάλισης
πληρώνουν τρία είδη παροχών:
συνταξιοδότηση, αναπηρία και επιζώντες.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να εγγραφείτε στο
Medicare ακόμη και αν δεν σχεδιάζετε να
πάρετε σύνταξη στα 65. Εάν δεν εγγραφείτε
στα Part B και Part D όταν είστε αρχικά
κατάλληλοι, ίσως θα πρέπει να πληρώσετε
ένα πρόστιμο για όσο θα έχετε κάλυψη Part
B και Part D. Επίσης, ίσως θα πρέπει να
περιμένετε για να εγγραφείτε, πράγμα που θα
καθυστερήσει την κάλυψη.

Αναπηρία
Μπορείτε να λάβετε παροχές αναπηρίας εάν
εργαστήκατε αρκετά για να κερδίσετε αρκετές
πιστώσεις και εάν έχετε σοβαρή φυσική ή
πνευματική κατάσταση που δεν σας επιτρέπει
να εργαστείτε για ένα έτος τουλάχιστον, ή
εάν είστε στο τελευταίο στάδιο ασθένειας. Η
επεξεργασία αιτήσεων για αναπηρία μπορεί
να πάρει αρκετούς μήνες, και για αυτό δεν
πρέπει να περιμένετε μέχρις ότου περάσει
ένας χρόνος χωρίς να εργάζεστε για να κάνετε
αίτηση για παροχές.

Συμπληρωματικό Εισόδημα
Ασφάλισης (SSI)
Για να λάβετε παροχές SSI, πρέπει να είστε 65
ετών ή μεγαλύτεροι, ή τυφλοί, ή ανάπηροι.
Πρέπει να έχετε επίσης χαμηλό εισόδημα
και λίγους πόρους για να λάβετε μηνιαίες
πληρωμές. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικοι
μπορούν να είναι κατάλληλοι για παροχές
αναπηρίας SSI.

Επιζώντες
Εάν αποβιώσετε πριν από ορισμένα μέλη της
οικογένειάς σας, ορισμένοι από τους επιζώντες
μπορεί να είναι κατάλληλοι για παροχές. Αυτοί
περιλαμβάνουν τις χήρες, τους χήρους (και
διαζευγμένους χήρους και χήρες), παιδιά και
εξαρτώμενους γονείς.

Το μηνιαίο ποσό που μπορείτε να λάβετε
εξαρτάται από το εισόδημά σας, τους πόρους
σας, και πού ζείτε. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
πληρώνει μια βασική παροχή, και ορισμένες
πολιτείες προσθέτουν περισσότερα χρήματα
στην ομοσπονδιακή παροχή. Ρωτήστε το
τοπικό σας γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης
για το ποσό πληρωμών SSI στην πολιτεία σας.
Μερικά άτομα που λαμβάνουν SSI μπορούν να
λάβουν επίσης Medicaid, το Συμπληρωματικό
Πρόγραμμα Βοήθειας Διατροφής (SNAP), και
άλλη βοήθεια.

Medicare
Οι παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
υπόκεινται στα τέσσερα τμήματα της
Medicare. Οι φόροι Medicare που πληρώνετε
κατά τη διάρκεια των ετών που εργαζόσασταν
χρηματοδοτούν το τμήμα Medicare Part A
(νοσοκομειακή ασφάλιση) που βοηθά στην
πληρωμή για νοσοκομειακή περίθαλψη,
εξειδικευμένες νοσοκόμες, και άλλες
υπηρεσίες. Συνήθως, πληρώνετε πριμ για τα
άλλα τρία τμήματα της Medicare. Το τμήμα
Medicare Part B (ιατρική ασφάλιση) βοηθά
στην πληρωμή αμοιβών ιατρών, επισκέψεις
στο νοσοκομείο, και άλλες ιατρικές υπηρεσίες
και προμήθειες. Το τμήμα Medicare Part C
(προγράμματα Medicare Advantage) επιτρέπουν
στα άτομα με Parts A και B να λάβουν όλες
τις υπηρεσίες της ιατροφαρμακευτικής
τους περίθαλψης μέσω ενός οργανισμού
παροχέα. Το τμήμα Medicare Part D
(κάλυψη συνταγογραφουμένων φαρμάκων
Medicare) βοηθά στην κάλυψη κόστους
συνταγογραφουμένων φαρμάκων.

Μπορείτε να λάβετε παροχές SSI ακόμη
και αν δεν έχετε εργαστεί. Οι παροχές SSI
χρηματοδοτούνται από τα εισοδήματα
γενικής φορολογίας, και όχι από τους φόρους
Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Πότε και πώς υποβάλλετε αίτηση για
Κοινωνική Ασφάλιση ή SSI

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για τις
παροχές περίπου τρεις μήνες πριν την
ημερομηνία κατά την οποία θέλετε να αρχίσει
η καταβολή των παροχών σας. Αν δεν είστε
έτοιμοι να συνταξιοδοτηθείτε, αλλά σκέφτεστε
να το κάνετε αυτό στο εγγύς μέλλον, μπορεί
να θέλετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν έχετε
ήδη αρκετές πιστώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
για παροχές, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το
ονλάιν εργαλείο Υπολογιστής Συνταξιοδότησης
(Retirement Estimator) στη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/estimator. Ο
Υπολογιστής Συνταξιοδότησης είναι ένα
εύκολο, ασφαλές και γρήγορο εργαλείο
οικονομικού προγραμματισμού που σας
επιτρέπει να δημιουργείτε τα δικά σας
σενάρια του «τι γίνεται εάν». Εάν δεν έχετε
ήδη αρκετές πιστώσεις για παροχές, έχουμε
άλλους υπολογιστές παροχών στη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/planners. Μπορείτε
να υποβάλλετε επίσης αίτηση για τις παροχές
σας συνταξιοδότησης ή αναπηρίας στη
διεύθυνση www.socialsecurity.gov.

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.

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:

• 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.

Πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης ή παροχές αναπηρίας
SSI εάν είστε ανάπηροι και δεν μπορείτε πλέον
να εργαστείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
μπορείτε να συμπληρώσετε σχεδόν όλη
ή την περισσότερη αίτηση αναπηρίας
στην ιστοσελίδα μας. Εάν πεθάνει ένα
οικογενειακό μέλος που εργαζόταν, πρέπει να
επικοινωνήσετε μαζί μας για να δείτε εάν εσείς
και άλλα οικογενειακά μέλη είστε κατάλληλοι
για παροχές.

• 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.

Όταν υποβάλλετε αίτηση για παροχές,
χρειάζεται να δείξετε έγγραφα που
αποδεικνύουν ότι είστε κατάλληλοι.
Χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό γέννησης για
κάθε οικογενειακό μέλος που υποβάλλει αίτηση
για παροχές, πιστοποιητικό γάμου εάν κάνει
αίτηση ο σύζυγός σας, και το πιο πρόσφατο
έντυπο W-2 που έχετε (ή τη φορολογική σας
δήλωση εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας).

• 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
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.

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.

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
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