Κλοπή ταυτότητας και ο Αριθμός της
Κοινωνικής Ασφάλισης σας
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Η κλοπή ταυτότητας είναι ένα από τα
ταχύτερα εξελισσόμενα εγκλήματα στην
Αμερική. Ένα ανήθικο άτομο που έχει τον
αριθμό σας Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί
να τον χρησιμοποιήσει για να λάβει άλλες
προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται
με εσάς. Οι κλέπτες ταυτότητας μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τον αριθμό σας και την καλή
πίστωση που έχετε για να υποβάλλουν αίτηση
για περισσότερη πίστωση στο όνομά σας.
Κατόπιν, χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες
και δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς, και
έτσι καταστρέφεται η πίστωσή σας. Μπορεί
να μην ανακαλύψετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί
τον αριθμό σας μέχρις ότου δεν γίνεται
δεκτοί για πίστωση, ή αρχίσετε να λαβαίνετε
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τηλεφωνήματα από άγνωστους πιστωτές που
απαιτούν πληρωμές για αντικείμενα που δεν
αγοράσατε ποτέ.
Κάποιος που χρησιμοποιεί παράνομα τον
αριθμό της Κοινωνικής Ασφάλισης σας και
έχει πάρει την ταυτότητά σας, μπορεί να
προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Ο αριθμός σας είναι εμπιστευτικός
Η Κοινωνική Ασφάλιση προστατεύει τον αριθμό
σας Κοινωνικής Ασφάλισης και διατηρεί τα
αρχεία σας εμπιστευτικά. Δεν δίνουμε τον
αριθμό σας σε κανένα, παρά μόνον όταν
εξουσιοδοτείται από το νόμο. Πρέπει να είστε
προσεκτικοί με το μοίρασμα του αριθμού
σας, ακόμη και όταν σας ρωτάνε. Να ρωτάτε
γιατί χρειάζεται ο αριθμός σας, πώς θα
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χρησιμοποιηθεί και τι θα συμβεί εάν αρνηθείτε.
Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν
να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε εάν
θέλετε να δώσετε τον αριθμό σας Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Να είστε προσεκτικοί με την κάρτα
και τον αριθμό σας Κοινωνικής
Ασφάλισης
Όταν ξεκινάτε μια απασχόληση, σιγουρευτείτε
ότι ο εργοδότης σας έχει τους σωστούς
αριθμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να
είναι σωστά τα αρχεία σας. Δώστε τον
αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης που έχετε στα
χρηματοοικονομικά ιδρύματα σας για λόγους
φορολογικών δηλώσεων. Κρατήστε την κάρτα
σας και κάθε άλλο έγγραφο που δείχνει τον
αριθμό σας Κοινωνικής Ασφάλισης σε ασφαλές
μέρος. ΜΗΝ έχετε μαζί σας συνέχεια την κάρτα
σας ή άλλα έγγραφα που απεικονίζουν τον
αριθμό σας.

Πώς μπορεί κάποιος να κλέψει τον
αριθμό σας;
Οι κλέφτες ταυτότητας παίρνουν τις
προσωπικές σας πληροφορίες:

• Κλέβοντας πορτοφόλια, τσάντες, και την
αλληλογραφία σας (λογαριασμούς τραπέζης
και πιστωτικών καρτών, προ-εγκεκριμένες
προσφορές πίστωσης, νέες επιταγές και
πληροφορίες εφορίες).

• Κλέβοντας προσωπικές πληροφορίες που
παρέχετε σε μη ασφαλή τόπο στο διαδίκτυο,
από αρχεία επιχειρήσεων ή προσωπικά, και
προσωπικές πληροφορίες στο σπίτι σας.

Τι κάνετε εάν πιστεύετε ότι κάποιο
άτομο χρησιμοποιεί τον αριθμό σας;
Μερικές φορές περισσότερα από ένα άτομο
χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης, είτε σκόπιμα είτε τυχαία. Εάν
υποψιάζεστε ότι κάποιος χρησιμοποιεί τον
αριθμό σας για λόγους εργασίας, πρέπει να
επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε το
πρόβλημα. Θα αναθεωρήσουμε τα εισοδήματά
σας για να βεβαιωθούμε ότι τα αρχεία μας
είναι σωστά.

• Ψάχνοντας τα σκουπίδια σας, τα σκουπίδια
επιχειρήσεων, και δημόσια σκουπίδια για
προσωπικά δεδομένα.
• Ποζάροντας από το τηλέφωνο ή το email
ως κάποιο άτομο που χρειάζεται νόμιμα
πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως οι
εργοδότες ή σπιτονοικοκύρηδες ή

• Αγοράζοντας προσωπικές πληροφορίες
από «εσωτερικές» πηγές. Για παράδειγμα,
ένας κλέφτης ταυτότητας μπορεί να
πληρώσει ένα υπάλληλο καταστήματος
για πληροφορίες σχετικά με εσάς που
εμφανίζονται σε αίτηση για εμπορεύματα,
υπηρεσίες ή πίστωση.

Μπορείτε επίσης να θεωρήσετε τα
εισοδήματα που υπάρχουν στο αρχείο σας
στο δικό σας Social Security Statement
(Καταστατικό Κοινωνικής Ασφάλισης). Το
Statement είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο για
εργαζόμενους ηλικίας 18 ετών και άνω. Για
να λάβετε το δικό σας Statement, δείτε το
www.socialsecurity.gov/myaccount και
δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
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Τι γίνεται εάν ένας κλέφτης
ταυτότητας σας δημιουργεί
προβλήματα πίστωσης;

Επίσης, πρέπει να υποβάλετε ένα παράπονο
ονλάιν με το Κέντρο Παραπόνων για
Εγκλήματα στο Διαδίκτυο (IC3) στη διεύθυνση
www.ic3.gov.

Εάν κάποιος έχει κακομεταχειριστεί τον
αριθμό σας Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλες
προσωπικές πληροφορίες για να δημιουργήσει
πίστωση ή άλλα προβλήματα για εσάς, η
Κοινωνική Ασφάλιση δεν μπορεί να λύσει
αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν όμως αρκετά
πράγματα που μπορείτε να κάνετε.

Το IC3 δίνει στα θύματα εγκλημάτων
κυβερνοχώρου έναν εύκολο και ευκολόχρηστο
μηχανισμό που ειδοποιεί τις αρχές σχετικά
με υποψιαζόμενες εγκληματικές ή αστικές
παραβάσεις. Το IC3 στέλνει κάθε παράπονο
σε μια ή περισσότερες νομικές αρχές ή
ρυθμιστικές αρχές με δικαιοδοσία.

Πηγαίνετε στοVisit IdentityTheft.gov για
να αναφέρετε την κλοπή ταυτότητας και
να λάβετε ένα πρόγραμμα ανόρθωσης. Το
IdentityTheft.gov σας καθοδηγεί διαμέσου
κάθε βήματος της διαδικασίας ανόρθωσης.
Είναι μια πηγή ενός βήματος που την
διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Εμπορίου, το πρακτορείο προστασίας
καταναλωτών της χώρας. Μπορείτε να
καλέσετε επίσης το 1-877-IDTHEFT
(1-877-438-4338), TTY 1-866-653-4261.

Η αποστολή του IC3 είναι να λάβει, να
αναπτύξει και να δηλώνει παράπονα
για εγκλήματα σχετικά με την ταχέως
επεκτεινόμενη αρένα των εγκλημάτων
κυβερνοχώρου. Το IC3 εξυπηρετεί την πιο
ευρεία κοινότητα επιβολής του νόμου και
η οποία καταπολεμά τα εγκλήματα στο
Διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει ομοσπονδιακές,
πολιτειακές, τοπικές και διεθνείς υπηρεσίες.
Το IC3 συνεργάζεται με το Ομοσπονδιακό
Γραφείο Ερευνών, το Κέντρο Εθνικών
Οργανωμένων Εγκλημάτων, και το Γραφείο
Νομικής Βοήθειας.

Επίσης μπορεί να θέλετε να επικοινωνήσετε
με την Υπηρεσία Εφορίας (IRS). Ένας κλέφτης
ταυτότητας μπορεί να χρησιμοποιήσει επίσης
τον αριθμό σας Κοινωνικής Ασφάλισης για να
κάνει φορολογική δήλωση και να λάβει την
επιστροφή χρημάτων που σας ανήκει. Εάν
σας επιστρέφονται χρήματα, ένας κλέφτης
μπορεί να υποβάλει τη φορολογική δήλωση
πριν από εσάς και να πάρει τα χρήματα
που επιστρέφονται. Έτσι, όταν υποβάλετε
φορολογική δήλωση, το IRS θα πιστεύει ότι
ήδη λάβατε τα χρήματά που σας έστειλαν.
Εάν ο αριθμός σας Κοινωνικής Ασφάλισης
έχει κλαπεί, ένα άλλο πρόσωπο μπορεί να το
χρησιμοποιήσει για να δεχτεί μια εργασία.
Ο εργοδότης αυτού του ατόμου θα δηλώσει
εισόδημα στο IRS χρησιμοποιώντας τον
αριθμός σας Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό
θα κάνει να φαίνεται ότι δεν δηλώσατε
όλο το εισόδημά σας στη φορολογική
σας δήλωση. Εάν πιστεύετε ότι έχετε
πρόβλημα με την εφορία επειδή έκλεψε
κάποιος την ταυτότητά σας, πηγαίνετε στο
www.irs.gov/uac/Identity-Protection ή
καλέστε το 1-800-908-4490.

Θα πρέπει να παρακολουθείτε επίσης
την πίστωση σας ανά διαστήματα.
Μπορείτε να λάβετε μια δωρεάν
αναφορά πίστωσης ονλάιν στη διεύθυνση
www.annualcreditreport.com.
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Εάν λάβετε ένα νέο αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον
παλιό αριθμό πλέον.

Πρέπει να λάβετε νέο αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης;
Εάν έχετε κάνει όλα όσα μπορείτε για να
λύσετε τα προβλήματα που εκρέουν από
την κατάχρηση του αριθμού σας Κοινωνικής
Ασφάλισης, και κάποιος χρησιμοποιεί ακόμη
τον αριθμό σας, ίσως να σας δώσουμε
καινούργιο αριθμό.

Για ορισμένα θύματα κλοπής ταυτότητας, ένας
νέος αριθμός δημιουργεί στην πραγματικότητα
νέα προβλήματα. Εάν οι παλιές πληροφορίες
πίστωσης δεν σχετίζονται με το νέο αριθμό, η
απουσία ιστορικού πίστωσης με το νέο αριθμό
θα καταστήσει δυσκολότερη τη λήψη πίστωσης
από εσάς.

Δεν μπορείτε να λάβετε νέο αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης:

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

• Εάν η κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλισης έχει
χαθεί ή κλαπεί, αλλά δεν υπάρχει απόδειξη
ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τον αριθμό
σας.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική
• Για να αποφύγετε τις επιπτώσεις πτώχευσης, Ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων και της
ή
σύνδεσης μέσω ονλάιν, μέσω τηλεφώνου,
• Εάν σκοπεύετε να αποφύγετε το νόμο ή τη
καθώς και προσωπικά. Είμαστε εδώ για να
νομικής σας ευθύνη.
απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και για
να σας εξυπηρετήσουμε. Για πάνω από 80
Εάν αποφασίσετε να κάνετε αίτηση για
έτη, η Κοινωνική Ασφάλιση έχει βοηθήσει
νέο αριθμό, θα χρειαστεί να αποδείξετε
την εξασφάλιση του σήμερα και του αύριο
την ταυτότητά σας, την ηλικία σας και
παρέχοντας οφέλη και οικονομική προστασία
την Αμερικανική υπηκοότητά σας ή την
σε εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια
κατάσταση μετανάστευσής σας. Για
της ζωής τους.
περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το
έντυπο Your Social Security Number and Card
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
(Publication Number 05-10002) [Ο αριθμός
Ο πιο άνετος τρόπος για τη διεξαγωγή
και η κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλισης
εργασιών που σχετίζονται με την Κοινωνική
(Αρ. Έκδοσης 05-10002)]. Θα χρειαστεί
Ασφάλιση από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή,
να αποδείξετε επίσης ότι έχετε συνεχή
είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
προβλήματα λόγω της κατάχρησης.
www.socialsecurity.gov. Εκεί, μπορείτε:
Λάβετε υπόψη ότι ένας νέος αριθμός δεν θα
• Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
λύσει όλα τα προβλήματά σας και ο λόγος είναι
my Social Security για να δείτε τη σας
ότι άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες (όπως το
Social Security Statement (Δήλωσή προς
IRS και οι υπηρεσίες πολιτείας οχημάτων) και
την Κοινωνική Ασφάλιση), να επαληθεύσετε
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (όπως οι τράπεζες
τις αποδοχές σας, να εκτυπώσετε μια
και οι εταιρείες αναφοράς πίστωσης) θα έχουν
επιστολή επαλήθευσης οφελών, να αλλάξετε
αναφορές με τον παλιό σας αριθμό. Μαζί με
τις πληροφορίες άμεσης κατάθεσής
άλλες προσωπικές πληροφορίες, οι εταιρείες
σας, να πάρετε μια αντικατάσταση του
αναφοράς πίστωσης χρησιμοποιούν τον αριθμό
SSA-1099/1042S, και άλλα.
για να προσδιορίσουν την πίστωσή σας. Έτσι,
• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
η χρήση νέου αριθμού δεν θα εγγυηθεί νέο
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
ξεκίνημα. Αυτό είναι ειδικά αληθινό εάν οι
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
άλλες προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το
φάρμακα της Medicare.
όνομα και η διεύθυνσή σας παραμένουν τα ίδια.
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• Να υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση,
αναπηρία και επιδόματα της Medicare

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
ή στον αριθμό τηλεκτύπωσής μας TTY,
1-800-325-0778, εάν είστε κουφοί ή πάσχετε
από βαρηκοΐα.

• 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.

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.
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