Πώς να διορθώσετε το αρχείο του κέρδους
σας στην Κοινωνική Ασφάλιση
Τι υπαρχει μεσα
Γιατί είναι σημαντικό να είναι σωστό το αρχείο εισοδημάτων μου;
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Πώς γίνεται να λείπουν εισοδήματα;
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Τι πρέπει να κάνω εάν λείπουν εισοδήματα;
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Πώς μπορεί να βοηθήσει η Κοινωνική Ασφάλιση;
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Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική Ασφάλιση

2

Εάν είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος/η,
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
my Social Security. Στη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/myaccount,
μπορείτε να λάβετε το δικό σας Social Security
Statement (Έκθεση Κοινωνικής Ασφάλισης)
για να δείτε το αρχείο εισοδημάτων σας, και
τους υπολογισμούς μελλοντικής σύνταξης,
αναπηρίας, και παροχών επιζώντων. Πρέπει να
ελέγξετε το λογαριασμό σας προσεκτικά για
να σιγουρευτείτε ότι δείχνει το σωστό ποσό
εισοδημάτων που είχατε κάθε χρόνο και να
σιγουρευτείτε ότι το όνομα και η ημερομηνία
γέννησής σας είναι σωστά.
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Γιατί είναι σημαντικό να είναι σωστό
το αρχείο εισοδημάτων μου;
Το ποσό παροχών Κοινωνικής Ασφάλισης που
λαμβάνετε εσείς ή η οικογένειά σας εξαρτάται
από το ποσό εισοδημάτων που απεικονίζεται
στο αρχείο σας. Εάν όλα τα εισοδήματά σας
δεν φαίνονται στο αρχείο σας, αυτό θα μπορεί
να σημαίνει μικρότερες παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης για εσάς ή την οικογένειά σας.

Πώς γίνεται να λείπουν εισοδήματα;
Εάν τα εισοδήματα που λείπουν από το αρχείο
της Κοινωνικής σας Ασφάλισης πρόκειται
για το τρέχον έτος ή για το περσυνό έτος,
δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Επειδή τα
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εισοδήματα είναι πρόσφατα, μπορεί να
μην τα έχουμε αρχειοθετήσει ακόμη. Θα
παρουσιαστούν στην αργότερη Έκθεση.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η Κοινωνική
Ασφάλιση;
Αφότου συλλέξετε τα έγγραφά σας ή κάνετε
μια λίστα των πληροφοριών που μπορείτε να
θυμηθείτε, επικοινωνήστε με την Κοινωνική
Ασφάλιση. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για
να διορθώσουμε το αρχείο σας. Η διαδικασία
αυτή θα πάρει λίγο χρόνο, ανάλογα με τις
πληροφορίες που προσκομίζετε σχετικά με
τα εισοδήματά σας που λείπουν. Μπορεί να
χρειαστεί να επικοινωνήσουμε τον εργοδότη
σας ή να σας πούμε να επικοινωνήσετε εσείς με
αυτούς.

Ωστόσο, μπορεί να λείπουν εισοδήματα από το
αρχείο σας για νωρίτερα έτη για έναν από τους
παρακάτω λόγους:
• Ο εργοδότης σας δήλωσε εισοδήματα
χρησιμοποιώντας λάθος όνομα ή αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης.
• Ο εργοδότης σας δήλωσε λάθος τα
εισοδήματά σας.

• Παντρευτήκατε ή χωρίσατε και αλλάξατε
όνομα αλλά δεν το δηλώσατε ποτέ στην
Κοινωνική Ασφάλιση.

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

• Εργαστήκατε χρησιμοποιώντας αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν σας ανήκει.

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.

Τι πρέπει να κάνω εάν λείπουν
εισοδήματα;
Εάν ανακαλύψετε ότι λείπουν εισοδήματα από
το αρχείο σας, το πρώτο πράγμα που πρέπει
να κάνετε είναι να βρείτε απόδειξη αυτών των
εισοδημάτων. Αυτή η απόδειξη μπορεί να είναι:
• Ένα έντυπο W-2 (Wage and Tax Statement)
[Έκθεση μισθού και φόρων].
• Μια φορολογική δήλωση.

• Μια απόδειξη πληρωμής μισθού.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

• Τα δικά σας αρχεία μισθοδοσίας, ή
• Άλλα έγγραφα που δείχνουν ότι
εργαστήκατε.

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:

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κανένα γραπτό
έγγραφο που να δείχνει τα εισοδήματά σας,
προσπαθήστε να θυμηθείτε τα παρακάτω, και
γράψτε τα κάτω:

• 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.

• Που εργαστήκατε.

• Το όνομα του εργοδότη σας.

• Τις ημερομηνίες που εργαστήκατε.
• Πόσα βγάζατε, και

• Το όνομα και τον αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης που χρησιμοποιήσατε όταν
εργαζόσασταν.
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• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα 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 υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση,
αναπηρία και επιδόματα της Medicare
• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας.

• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις, και
• Τόσα άλλα πολλά!

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.

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.
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