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Επικοινωνία με την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Στην ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, μπορείτε να:
• Δημιουργήσετε ένα λογαριασμό my Social Security, για να
δείτε τη Δήλωσή σας προς την Κοινωνική Ασφάλιση (Social Security
Statement), να επαληθεύσετε τις αποδοχές σας, να εκτυπώσετε μια
επιστολή επαλήθευσης οφελών, να αλλάξετε τις πληροφορίες άμεσης
κατάθεσή σας, να ζητήσετε μια κάρτα αντικατάστασης της Medicare,
να λάβετε έντυπα αντικατάστασης για τα 1099/1042S, και άλλα.
• Να υποβάλετε αίτηση για μεγαλύτερη βοήθεια με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα της Medicare (Apply
for Extra Help with Medicare prescription drug),
• Να υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση, αναπηρία και επιδόματα
της Medicare (Apply for retirement, disability and Medicare benefits),
• Να λάβετε τη διεύθυνση του τοπικού σας γραφείου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Get the address of your local Social Security office),
• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας (Find copies of our
publications), και
• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες ερωτήσεις (frequently
asked questions).
Ορισμένες από τις υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά.

Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου μας χωρίς χρέωση

Εκτός από τη χρήση της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να μας καλέσετε
χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-800-772-1213. Χειριζόμαστε όλες τις
κλήσεις με εχεμύθεια. Εάν μιλάτε Ισπανικά, πατήστε το 2. Για όλες
τις άλλες γλώσσες, πατήστε το 1, παραμείνετε στη γραμμή και μην
μιλάτε όταν ακούτε τις αυτοματοποιημένες εντολές που δίνονται στα
Αγγλικά μέχρις ότου απαντήσει ένας αντιπρόσωπος. Ο αντιπρόσωπος
θα επικοινωνήσει με έναν διερμηνέα για να βοηθηθεί με την κλήση. Οι
υπηρεσίες διερμηνείας διατίθενται δωρεάν. Μπορούμε να απαντήσουμε
συγκεκριμένες ερωτήσεις από τις 7πμ. έως τις 7μμ., Δευτέρα έως
Παρασκευή. Συνήθως, θα περιμένετε λιγότερο εάν τηλεφωνήσετε εντός
της εβδομάδας, μετά την Τρίτη. Μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες
στα Αγγλικά μέσω αυτόματης υπηρεσίας 24 ώρες το 24ωρο. Εάν είστε
κουφοί ή πάσχετε από βαρηκοΐα, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό
τηλεκτύπωσής μας (ΤΤΥ), 1-800-325-0778.
Θέλουμε να βεβαιωθούμε επίσης ότι λαμβάνετε ακριβείς
και με ευγένεια υπηρεσίες. Γι’ αυτό έχουμε κάποιον δεύτερο
εκπρόσωπο Κοινωνικής Ασφάλισης ο οποίος παρακολουθεί κάποιες
τηλεφωνικές κλήσεις.

Ο θάνατος του οικογενειάρχη μισθωτού μπορεί να αποβεί
καταστροφική τόσο αισθηματικά όσο και οικονομικά. Η Κοινωνική
Ασφάλιση βοηθά με το να παρέχει εισόδημα για τις οικογένειες των
εργαζομένων που απεβίωσαν. Μάλιστα, 98 από κάθε 100 παιδιά
μπορούν να λάβουν παροχές εάν αποβιώσει ένας εργαζόμενος
γονέας. Και η Κοινωνική Ασφάλιση πληρώνει περισσότερες παροχές
σε παιδιά από κάθε άλλο ομοσπονδιακό πρόγραμμα.
Το παρόν βιβλίο παρέχει μια επισκόπηση των παροχών Κοινωνικής
Ασφάλισης επιζώντων που πληρώνονται στις συζύγους και στα
παιδιά των εργαζομένων που έχουν αποβιώσει. Αυτό το βιβλίο δεν
προορίζεται για να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που ίσως έχετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης επιζώντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ή
τηλεφωνήστε στους αριθμούς μας χωρίς χρέωση.

Εάν εργάζεστε...τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με
τις παροχές επιζώντων
«Ασφάλεια ζωής» από την Κοινωνική Ασφάλιση
Πολλά άτομα πιστεύουν ότι η Κοινωνική Ασφάλιση είναι απλά
ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Αλλά μερικοί από τους φόρους
Κοινωνικής Ασφάλισης που πληρώνετε χορηγούνται για παροχές
επιζώντων για εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Μάλιστα, η αξία
των παροχών επιζώντων που έχετε υπό την Κοινωνική Ασφάλιση είναι
πιθανώς περισσότερη από την ατομική σας ασφάλεια ζωής.
Όταν πεθάνετε, ορισμένα μέλη της οικογένειάς σας ίσως είναι
κατάλληλα για παροχές επιζώντων. Αυτά περιλαμβάνουν τις χήρες,
τους χήρους (και διαζευγμένες χήρες και χήρους), παιδιά και γονείς.

Πώς κερδίζω παροχές επιζώντων;
Καθώς εργάζεστε και πληρώνετε φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης,
κερδίζετε πιστώσεις προς τις παροχές σας Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο αριθμός ετών που χρειάζεται να εργαστείτε για να δικαιούται η
οικογένειά σας παροχές επιζώντων Κοινωνικής Ασφάλισης εξαρτάται
από την ηλικία σας όταν πεθάνετε. Όσο πιο νέοι είστε, τόσο λιγότερα
χρόνια χρειάζεται να εργαστείτε. Αλλά κανένας δεν χρειάζεται
περισσότερο από 10 χρόνια εργασίας για να είναι κατάλληλος για
οποιαδήποτε παροχή Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Υπό ένα συγκεκριμένο κανόνα, εάν έχετε εργαστεί για ενάμιση
χρόνο μόνο στα τρία χρόνια πριν από το θάνατό σας, μπορούμε
να πληρώσουμε παροχές στα παιδιά σας και στη σύζυγό σας που
φροντίζει τα παιδιά.

Ποιος μπορεί να λάβει παροχές επιζώντων με βάση
την εργασία σας;

• Η χήρα ή ο χήρος σας μπορεί να δικαιούται να λάβει πλήρεις
παροχές στην πλήρη ηλικία συνταξιοδότησης. Η πλήρης ηλικία
συνταξιοδότησης για επιζώντες είναι 66 ετών για άτομα που
γεννήθηκαν από το 1945-1956 και θα αυξηθεί σταδιακά στην
ηλικία των 67 για άτομα που γεννήθηκαν το 1962 ή αργότερα.
Η χήρα ή ο χήρος σας μπορούν να λάβουν μειωμένες παροχές
ακόμα και στα 60. Εάν ο επιζών σύζυγός σας είναι ανάπηρος,
οι παροχές μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και στην ηλικία των
50. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χήρες, χήρους
και άλλους επιζώντες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
socialsecurity.gov/survivorplan.
• Η χήρα ή ο χήρος σας μπορούν να λάβουν παροχές σε κάθε
ηλικία εάν αυτή ή αυτός φροντίζουν το παιδί σας που λαμβάνει
παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης, και είναι νεότερο από 16 ετών ή
ανάπηρο.
• Τα ελεύθερα παιδιά σας, που είναι πιο νέα από 18 (ή έως 19
εάν πηγαίνουν στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο), μπορούν επίσης
να λάβουν παροχές. Τα παιδιά σας μπορούν να λάβουν παροχές
σε κάθε ηλικία εάν έγιναν ανάπηρα πριν από 22 ετών και
παρέμειναν ανάπηρα. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούμε να
πληρώσουμε επίσης παροχές στα θετά τέκνα σας, στα εγγόνια
σας, στα θετά εγγόνια σας ή στα υιοθετημένα παιδιά σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανάπηρα παιδιά οι γονείς των οποίων έχουν
περιορισμένο εισόδημα και πόρους ίσως είναι κατάλληλα
για παροχές Εισοδήματος Συμπληρωματικής Ασφάλισης. Για
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το έντυπο, Benefits For
Children With Disabilities [Παροχές για παιδιά με αναπηρίες (Αρ. Έκδοσης
05-10026)].
• Οι γονείς που εξαρτώνται από εσάς μπορούν να λάβουν
παροχές εάν είναι 62 ή μεγαλύτεροι. (Για να είναι κατάλληλοι
οι γονείς σας ως εξαρτώμενα άτομα, θα πρέπει να παρέχετε
τουλάχιστον τη μισή υποστήριξή τους.)
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Παροχές για επιζώντες διαζευγμένους συζύγους
Εάν έχετε πάρει διαζύγιο, η πρώην σύζυγός σας ή ο πρώην σύζυγός
σας που είναι 60 ή μεγαλύτεροι (50-59 εάν είναι ανάπηροι) μπορούν
να λάβουν παροχές εάν ο γάμος σας διήρκεσε τουλάχιστον 10 χρόνια.
Ωστόσο, ο/η πρώην σύζυγός σας, δεν χρειάζεται να ανταποκρίνεται
στην ηλικία του κανόνα διάρκειας γάμου εάν αυτή ή αυτός φροντίζει
το παιδί σας, που είναι μικρότερο από 16 ή ανάπηρο, και δικαιούται
παροχές από το εσάς. Το παιδί πρέπει να είναι είτε φυσικό ή νόμιμα
υιοθετημένο παιδί της/του πρώην συζύγου σας.
Οι παροχές που πληρώνονται σε εσάς ως επιζώντας σύζυγος δεν
θα επηρεάσουν τους ρυθμούς παροχών για άλλους επιζώντες που
λαβαίνουν παροχές βάσει του αρχείου του εργαζομένου. Εάν είστε,
ωστόσο, η επιζούσα διαζευγμένη μητέρα ή ο πατέρας με το παιδί
του εργαζόμενου κάτω από 16 ή ανάπηρο υπό τη φροντίδα σας, οι
παροχές σας ενδέχεται να επηρεάσουν τις παροχές άλλων στο αρχείο.

Εφάπαξ πληρωμή θανάτου
Καταβάλουμε μια εφάπαξ πληρωμή των $255 όταν πεθαίνετε εάν
έχετε εργαστεί αρκετά. Μπορούμε να πληρώσουμε αυτή την παροχή
μόνο στον/στην σύζυγό σας ή στο παιδί εάν πληρούν ορισμένες
συνθήκες. Οι επιζώντες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για αυτήν την
πληρωμή εντός δύο ετών από την ημερομηνία θανάτου.

Πόσες είναι οι παροχές;
Το ποσό παροχών που μπορεί να λάβει η οικογένειά σας από την
Κοινωνική Ασφάλιση εξαρτάται από το μέσο όρο εισοδημάτων σας
κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Όσο περισσότερο εισόδημα είχατε,
τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι παροχές τους.
Κοιτάξτε το Social Security Statement (Δήλωση της Κοινωνικής σας
Ασφάλισης) για να δείτε ένα υπολογισμό των παροχών επιζώντων
που μπορούμε να πληρώσουμε. Δείχνει επίσης έναν υπολογισμό των
παροχών σας για συνταξιοδότηση και αναπηρία, και παρέχει άλλες
σημαντικές πληροφορίες. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό my Social
Security ονλάιν για να αναθεωρήσετε το Statement σας.

Λογαριασμός my Social Security ονλάιν
• Μπορείτε τώρα να ετοιμάσετε έναν ασφαλή ονλάιν λογαριασμό
my Social Security ονλάιν. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε
πρόσβαση στο δικό σας Social Security Statement (Αναφορά
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Κοινωνικής Ασφάλισης) για να δείτε τα εισοδήματά σας και τον
υπολογισμό των παροχών σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
τον ονλάιν λογαριασμό σας my Social Security για να
ζητήσετε αντικατάσταση κάρτας αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης
(διατίθεται σε ορισμένες πολιτείες και την Περιφέρεια της
Κολούμπια). Εάν λαμβάνετε παροχές, μπορείτε επίσης να
• Λάβετε την επιστολή επαλήθευσης των παροχών σας.
• Αλλάξετε τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
• Ζητήσετε μια κάρτα αντικατάστασης για το Medicare.
• Ζητήσετε αντικατάσταση για SSA-1099 ή SSA-1042S για λόγους
εφορίας, ή
• Ξεκινήσετε ή να αλλάξετε την άμεση κατάθεσή σας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό my Social Security
εάν είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος/η, έχετε αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης και ισχύον E-mail και διεύθυνση κατοικίας στις Η.Π.Α.
Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, δείτε την ιστοσελίδα www.
socialsecurity.gov/myaccount. Θα πρέπει να παρέχετε ορισμένες
προσωπικές πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά
σας και κατόπιν να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό
πρόσβασης.

Όταν πεθάνει ένας συγγενής...τι χρειάζεται να
γνωρίζετε σχετικά με τις παροχές επιζώντων
Πώς υποβάλλω αίτηση για παροχές;
Εάν δεν λαμβάνετε προς το παρόν παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης
Πρέπει να υποβάλλετε αίτηση αμέσως για παροχές επιζώντων
διότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πληρώσουμε παροχές από τη
στιγμή που υποβάλλετε αίτηση και όχι από τη στιγμή που απεβίωσε ο
εργαζόμενος.
Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μέσω τηλεφώνου ή σε
οποιοδήποτε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα χρειαστούμε
ορισμένες πληροφορίες, αλλά μην αργήσετε να υποβάλλετε αίτηση
εάν δεν έχετε όλα τα απαραίτητα χαρτιά. Θα σας βοηθήσουμε
να πάρετε ό,τι χρειάζεστε. Χρειαζόμαστε είτε γνήσια έγγραφα ή
αντίγραφα που έχουν πιστοποιηθεί από την αρχή που τα εξέδωσε.
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Οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε περιλαμβάνουν:
• Απόδειξη θανάτου—είτε από γραφείο κηδειών ή πιστοποιητικό
θανάτου.
• Τον αριθμό της Κοινωνικής σας Ασφάλισης και τον αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης του αποβιώσαντα.
• Το πιστοποιητικό γεννήσεως σας.
• Το πιστοποιητικό γάμου σας, εάν είστε χήρα ή χήρος.
• Το έγγραφο διαζυγίου σας, εάν υποβάλλετε αίτηση ως
διαζευγμένη χήρα ή χήρος.
• Τους αριθμούς Κοινωνικής Ασφάλισης των εξαρτώμενων παιδιών,
εάν είναι διαθέσιμοι, και τα πιστοποιητικά γεννήσεως τους.
• Τα έντυπα W-2 του αποθανόντα ή τις ομοσπονδιακές
φορολογικές δηλώσεις του για το πιο πρόσφατο έτος, και
• Το όνομα της τράπεζάς σας και τον αριθμό λογαριασμού
σας ώστε οι παροχές σας να καταθέτονται κατευθείαν στον
λογαριασμό σας.

Εάν ήδη λαμβάνετε παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης
Εάν λαμβάνετε παροχές ως σύζυγος με βάση την εργασία του/
της συζύγου σας, θα αλλάξουμε τις παροχές σε παροχές επιζώντα
όταν δηλώσετε το θάνατο σε εμάς. Εάν χρειαζόμαστε περισσότερες
πληροφορίες, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Εάν λαμβάνετε παροχές με βάση τη δική σας εργασία,
τηλεφωνήστε μας ή επισκεφθείτε μας. Θα ελέγχουμε για να δούμε εάν
μπορείτε να λάβετε περισσότερα χρήματα ως χήρος ή χήρα. Εάν ναι,
θα λάβετε ένα συνδυασμό παροχών που ισοδυναμεί με το υψηλότερο
ποσό. Πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση για να αλλάξετε σε
παροχές επιζώντων. Θα χρειαστεί επίσης να δούμε το πιστοποιητικό
θανάτου του συζύγου σας.

Τι ποσό θα λάβω
Βασίζουμε το ποσό των παροχών στα εισοδήματα του ατόμου που
απεβίωσε. Όσο περισσότερο πλήρωσε ο εργαζόμενος την Κοινωνική
Ασφάλιση, τόσο υψηλότερες θα είναι οι παροχές σας.
Η Κοινωνική Ασφάλιση χρησιμοποιεί το ποσό των βασικών
παροχών του εργαζομένου για να υπολογίσει το ποσοστό που
λαβαίνει ο επιζώντας. Το ποσοστό εξαρτάται από την ηλικία του
επιζώντα και τη σχέση του με τον εργαζόμενο. Εάν ο εργαζόμενος που
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απεβίωσε λάμβανε μειωμένες παροχές, θα βασίσουμε τις παροχές του
επιζώντα σε αυτό το ποσό. Για τις περισσότερες αιτήσεις για παροχές:
• Ένας χήρος ή μια χήρα, σε ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης
ή μεγαλύτεροι, θα λάβουν γενικά 100 τοις εκατό του ποσού
βασικού παροχών του εργαζομένου.
• Ένας χήρος ή μια χήρα, ηλικίας 60 ή μεγαλύτεροι, αλλά κάτω από
την ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης, λαμβάνει περίπου 71-99
τοις εκατό του ποσού βασικού παροχών του εργαζομένου, ή
• Ένας χήρος ή μια χήρα, πάσης ηλικίας, με παιδί νεότερο από
16, λαμβάνει το 75 τοις του ποσού βασικού παροχών του
εργαζομένου.
• Ένα παιδί λαμβάνει 75 τοις του ποσού βασικού παροχών του
εργαζομένου.

Μέγιστες οικογενειακές παροχές
Υπάρχει όριο στις παροχές που μπορούμε να πληρώσουμε σε
εσάς και σε άλλα οικογενειακά μέλη κάθε μήνα. Το όριο διαφέρει
μεταξύ 150 και 180 τοις εκατό του ποσού παροχών του αποθανόντα
εργαζομένου.

Συντάξεις από εργασία που δεν καλύπτεται από την
Κοινωνική Ασφάλιση
Εάν λάβετε σύνταξη από εργασία για την οποία πληρώσατε
φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης,, η σύνταξη αυτή δεν θα επηρεάσει
τις παροχές σας Κοινωνικής Ασφάλισης. Ωστόσο, εάν λάβετε εργασία
που δεν καλύπτεται από την Κοινωνική Ασφάλιση—για παράδειγμα,
ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία, ορισμένες πολιτειακές ή τοπικής
αυτοδιοίκησης απασχολήσεις, ή εργασία σε ξένη χώρα—μπορεί να
μειώσουμε τις παροχές της Κοινωνικής σας Ασφάλισης.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάσετε το έντυπο Government
Pension Offset [Αντιστάθμιση Κυβερνητικών Συντάξεων (Αρ. Εντύπου
05-10007), για κυβερνητικούς υπαλλήλους που μπορεί να είναι
κατάλληλοι για παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης με βάσει το αρχείο
των εισοδημάτων ενός συζύγου. Διαβάστε το έντυπο Windfall
Elimination Provision [Όρος Εξάλειψης Απροσδόκητων Κερδών (Αρ.
Εντύπου 05-10045)], για άτομα που έχουν εργαστεί σε άλλη χώρα, ή
για κυβερνητικούς εργαζομένους που είναι επίσης κατάλληλοι για τις
δικές τους παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Τι συμβαίνει εάν εργάζομαι;
Εάν εργάζεστε ενώ λαμβάνετε παροχές επιζώντα Κοινωνικής
Ασφάλισης και είστε νεότεροι από πλήρη ηλικία συνταξιοδότησης,
μπορεί να μειώσουμε τις παροχές σας εάν τα εισοδήματά σας
ξεπερνούν ορισμένα όρια. (Η πλήρης ηλικία συνταξιοδότησης για
επιζώντες είναι 66 για άτομα που γεννήθηκαν από το 1945-1956 και
θα αυξηθεί σταδιακά στα 67 για άτομα που γεννήθηκαν το 1962 ή
αργότερα). Για να βρείτε ποια είναι τα όρια εισοδημάτων αυτό το
έτος και κατά πόσο αυτά τα εισοδήματα μειώνουν τις παροχές σας
Κοινωνικής Ασφάλισης, διαβάστε το έντυπο How Work Affects Your
Benefits [Πώς η εργασία επηρεάζει τις παροχές σας (Αρ. Εντύπου 0510069)].
Δεν υπάρχει όριο εισοδημάτων ξεκινώντας από το μήνα που
φτάνετε σε πλήρη ηλικία συνταξιοδότησης.
Επίσης, τα εισοδήματά σας, θα μειώσουν μόνο τις παροχές σας, όχι
τις παροχές άλλων οικογενειακών μελών.

Τι συμβαίνει εάν ξαναπαντρευτώ;
Συνήθως, δεν μπορείτε να λάβετε παροχές χήρας ή χήρου εάν
ξαναπαντρευτείτε πριν από τα 60. Αλλά εάν ξαναπαντρευτείτε μετά
τα 60 (ή στα 50 εάν είστε ανάπηρος) δεν θα έχετε εμπόδια στη λήψη
παροχών με βάσει την εργασία του πρώην συζύγου σας. Και στα 62 ή
μετά, μπορείτε να λάβετε παροχές από την εργασία του καινούργιου
συζύγου σας, εάν αυτές οι παροχές είναι υψηλότερες.

Δικαίωμα για έφεση
Εάν διαφωνείτε με μια απόφαση που βγήκε για την αίτησή σας,
μπορείτε να κάνετε έφεση. Για εξήγηση των μέτρων που πρέπει να
πάρετε, διαβάστε το έντυπο The Appeals Process [Η διαδικασία έφεσης
(Αρ. Εντύπου 05-10041)].
Μπορείτε να διαχειριστείτε τη δική σας έφεση με δωρεάν βοήθεια
από την Κοινωνική Ασφάλιση, ή μπορείτε να έχετε ένα δικηγόρο για
αντιπροσώπευση. Θα σας δώσουμε πληροφορίες που σας βοηθούν
να βρείτε αντιπρόσωπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την επιλογή αντιπροσώπου, διαβάστε το έντυπο Your Right to
Representation [Το δικαίωμά σας για αντιπροσώπευση (Αρ. Εντύπου
05-10075)].
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