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Συμπληρωματικό εισόδημα
Κοινωνικής Ασφάλισης (SSI)

Τι είναι το συμπληρωματικό εισόδημα
Κοινωνικής Ασφάλισης SSI;

Το παρόν έντυπο εξηγεί το τι είναι το
συμπληρωματικό εισόδημα Κοινωνικής
Ασφάλισης (SSI), ποιος μπορεί να το λάβει
και πώς να κάνετε αίτηση γι’ αυτό. Για
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την
κατάστασή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε
με εκπρόσωπο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το SSI δίνει μηνιαίες παροχές σε άτομα με
χαμηλό εισόδημα και ελάχιστους πόρους, που
είναι:

Η υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης
διαχειρίζεται το πρόγραμμα του SSI, αλλά
το SSI δεν πληρώνεται από τους φόρους
Κοινωνικής Ασφάλισης. Το SSI πληρώνεται
από γενικά κεφάλαια του Υπουργείου
Οικονομικών των Η.Π.Α., όχι από κεφάλαια του
καταπιστεύματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εάν κάνετε αίτηση για SSI, πρέπει να
διαβάσετε επίσης το έντυπο What You Need
To Know When You Get Supplemental Security
Income (SSI) (Publication No. 05-11011) [(Τί
χρειάζεται να γνωρίζετε όταν λαμβάνετε
συμπληρωματικό εισόδημα Κοινωνικής
Ασφάλισης) (Αρ. Έκδοσης 05-11011)].

SocialSecurity.gov

• ηλικίας 65 ετών ή άνω.

• πάσχουν από τύφλωση, ή
• πάσχουν από αναπηρία.

(Συνέχεια στην πίσω σελίδα)
Συμπληρωματικό εισόδημα Κοινωνικής Ασφάλισης (SSI)

Εάν είστε παντρεμένος (η), θα συμπεριλάβουμε
επίσης μέρος του εισοδήματος και των πόρων
του/της συζύγου σας, όταν αποφασίζουμε για
το εάν δικαιούστε εισόδημα SSI. Εάν είστε
κάτω των 18 ετών, θα συμπεριλάβουμε μέρος
του εισοδήματος και των πόρων των γονέων
σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά με αναπηρία ή τύφλωση
των οποίων οι γονείς έχουν μικρό εισόδημα
ή πόρους μπορούν επίσης να λάβουν SSI. Το
βασικό ποσό SSI είναι το ίδιο για όλη τη χώρα.
Ωστόσο, πολλές πολιτείες προσθέτουν χρήματα
στις βασικές παροχές. Μπορείτε να μας
καλέσετε για να διαπιστώσετε ποια είναι τα
ποσά που ισχύουν για την πολιτεία σας.

Εάν είστε φοιτητής, μέρος των μισθών ή
υποτροφιών που λαμβάνετε μπορεί να μην
προσμετρηθεί.

Κανόνες για τη λήψη του SSI
Το εισόδημά σας και οι πόροι σας

Εάν πάσχετε από αναπηρία αλλά εργάζεστε,
η υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα
προσμετρήσει τους μισθούς που χρησιμοποιείτε
για να πληρώσετε για αντικείμενα ή υπηρεσίες
που σας βοηθούν στην εργασία σας. Για
παράδειγμα, εάν χρειάζεστε μια αναπηρική
πολυθρόνα, οι μισθοί που χρησιμοποιείτε για
να πληρώσετε για την αναπηρική πολυθρόνα
δεν προσμετρούνται ως εισόδημα όταν
αποφασίζουμε για το εάν δικαιούστε SSI.

Το εάν μπορείτε να λάβετε SSI εξαρτάται από
το εισόδημά σας και τους πόρους σας (τα
πράγματα που κατέχετε).

Εισόδημα
Εισόδημα ονομάζονται τα χρήματα που
λαμβάνετε ως μισθούς, παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης και συντάξεις. Το εισόδημα
περιλαμβάνει επίσης πράγματα όπως τρόφιμα
και στέγη. Το ποσό εισοδήματος που μπορείτε
να λάβετε κάθε μήνα ώστε να εξακολουθείτε
να λαμβάνετε SSI εξαρτάται εν μέρει από
το πού ζείτε. Μπορείτε να μας καλέσετε για
να διαπιστώσετε τα όρια εισοδήματος στην
πολιτεία σας.

Επίσης, η υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης
δεν προσμετράει οποιουσδήποτε μισθούς που
χρησιμοποιεί άτομο που πάσχει από τύφλωση
για εργασιακές δαπάνες. Για παράδειγμα,
εάν ένα άτομο που πάσχει από τύφλωση
χρησιμοποιεί μισθούς για να πληρώσει για
μετάβαση από και προς την εργασία του, οι
μισθοί που χρησιμοποιούνται για το κόστος
μετάβασης δεν προσμετρούνται ως εισόδημα.

Η υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης δεν
προσμετρά όλο σας το εισόδημα όταν
αποφασίζουμε για το εάν δικαιούστε εισόδημα
SSI. Για παράδειγμα, δεν προσμετρούμε:

Εάν πάσχετε από τύφλωση ή αναπηρία,
μέρος του εισοδήματος που χρησιμοποιείτε
(ή αποταμιεύετε) για εκπαίδευση ή για αγορά
αντικειμένων για την εργασία σας μπορεί να
μην προσμετρήσει.

• Τα πρώτα $20 το μήνα του μεγαλύτερου
μέρους του εισοδήματος που λαμβάνετε,

• Τα πρώτα $65 το μήνα εισοδήματος που
κερδίζετε από εργασία και το μισό εισόδημα
πάνω από τα $65,
• Επίδομα Προγράμματος Βοήθειας
Συμπληρωματικής Διατροφής (SNAP),
παλαιότερα γνωστό ως «ένσημα σίτισης».
• Στέγη που λαμβάνετε από ιδιωτικούς μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς και

• Το μεγαλύτερο ποσό βοήθειας πληρωμής
ενέργειας.
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• Εάν ζείτε σε ιδρύματα συγκεκριμένου τύπου,
μπορείτε να λάβετε SSI.

Πόροι (πράγματα που κατέχετε)
Οι πόροι που προσμετρούμε για ν’
αποφασίσουμε εάν δικαιούστε SSI
συμπεριλαμβάνουν ακίνητα, λογαριασμούς
τραπεζών, μετρητά, μετοχές και ομόλογα.

• Εάν ζείτε σε μια πόλη ή σε γηροκομείο
της κομητείας, μεταβατική οικεία ή άλλο
δημόσιο ίδρυμα, συνήθως δεν μπορείτε
να λάβετε SSI. Αλλά υπάρχουν κάποιες
εξαιρέσεις.

Μπορεί να δικαιούστε να λάβετε SSI εάν οι
πόροι σας δεν αξίζουν ποσό μεγαλύτερο από
$2.000. Ένα ζευγάρι μπορεί να δικαιούται
SSI εάν οι πόροι του ζευγαριού δεν έχουν
αξία μεγαλύτερη από $3.000. Εάν κατέχετε
περιουσιακά στοιχεία που προσπαθείτε να
πουλήσετε, μπορεί να δικαιούστε SSI καθώς
προσπαθείτε να τα πουλήσετε.

— Εάν ζείτε σε κοινοτική κατοικία του
δημοσίου που δεν εξυπηρετεί περισσότερα
από 16 άτομα, μπορεί να λάβετε SSI.
— Εάν μένετε σε δημόσιο ίδρυμα κυρίως
για να παρακολουθείτε εγκεκριμένη
εκπαίδευση ή επαγγελματική εκπαίδευση
ώστε να μπορείτε να βρείτε εργασία,
μπορεί να λάβετε SSI.

Η υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης στην
απόφασή της εάν έχετε υπερβολικούς πόρους
για να πιστοποιηθείτε για SSI δεν προσμετρά
οτιδήποτε κατέχετε. Για παράδειγμα, δεν
προσμετρούμε:

— Εάν ζείτε σε δημόσιο καταφύγιο για
αστέγους, μπορεί να λάβετε SSI.

— Εάν ζείτε σε δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα
και η Medicaid πληρώνει περισσότερο
από το μισό ποσό του κόστους φροντίδας
σας, μπορεί να λάβετε παροχή SSI μικρού
ποσού.

• Το σπίτι που ζείτε και το τεμάχιο γης στο
οποίο βρίσκεται.
• Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με αξία
κάλυψης $1.500 ή λιγότερη.

— Εάν υπάρχουν εντάλματα για τη σύλληψή
σας λόγω απόδρασης από φυλάκιση,
δραπέτευσης για αποφυγή δίωξης ή
φυλάκισης, ή αποφυγή δραπέτευσης, δεν
θα πάρετε συνήθως το SSI.

• Το αυτοκίνητό σας (συνήθως).

• Τάφους για σας και τα μέλη της οικογένειάς
σας και
• Έως $1.500 σε κεφάλαια κηδείας για σας
και έως $1.500 σε κεφάλαια κηδείας για το/
τη σύζυγό σας.

Άλλοι κανόνες που πρέπει να τηρηθούν
Για να λάβετε SSI, πρέπει να ζείτε στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή στις Βόρειες Νήσους
Μαριάνα και να είστε πολίτης των Η.Π.Α. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μη πολίτες κάτοικοι
μπορούν να δικαιούνται SSI. Για περισσότερες
πληροφορίες, ζητήστε την έκδοση
Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλειας (SSI) Για
Μη Πολίτες (Αρ. Έκδοσης 05-11051).
• Εάν δικαιούστε παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης ή άλλες παροχές, πρέπει
να κάνετε αίτηση γι’ αυτές. Μπορείτε
να λάβετε SSI και άλλες παροχές εάν
δικαιούστε και τις δύο.
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Ασφάλισης μπορούν να σας βοηθήσουν
να προσκομίσετε οτιδήποτε απαιτείται.
Παρακαλούμε προσκομίστε:

Πώς να κάνετε αίτηση για SSI
Εάν κάνετε αίτηση για SSI, μπορείτε
να συμπληρώσετε μεγάλο μέρος
της αίτησής σας εάν επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/applyforbenefits.
Μπορείτε να μας καλέσετε στον ατελή αριθμό
1-800-772-1213 και να ζητήσετε ραντεβού με
εκπρόσωπο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Την κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης ή έγγραφο
με τον αριθμό Κοινωνικής σας Ασφάλισης.
• Το πιστοποιητικό γέννησής σας ή άλλη
απόδειξη της ηλικίας σας.

• Πληροφορίες σχετικά με το σπίτι που
μένετε, όπως την υποθήκη σας ή το
ενοικιαστήριο συμβόλαιο και το όνομα του
ιδιοκτήτη.

Εάν είστε ανάπηρο ενήλικο άτομο με πρόθεση
να υποβάλλετε αίτηση τόσο για SSI όσο και
για Παροχές Αναπηρίας από την Κοινωνική
Ασφάλιση, μπορείτε τώρα να υποβάλλετε την
αίτηση ονλάιν και για τις δύο παροχές την ίδια
στιγμή εάν τηρείτε τις παρακάτω απαιτήσεις:

• Αποκόμματα μισθοδοσίας, βιβλιάρια
τραπέζης, ασφαλιστήρια συμβόλαια,
έγγραφα κεφαλαίων κηδείας και άλλες
πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά σας
και τα πράγματα που κατέχετε.

• Είστε μεταξύ 18 και 65 ετών

• Τα ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς
τηλεφώνων των γιατρών, νοσοκομείων και
κλινικών στις οποίες έχετε νοσηλευτεί, εάν
κάνετε αίτηση για SSI λόγω αναπηρίας ή
τύφλωσης.

• Δεν παντρευτήκατε ποτέ
• Δεν είστε τυφλός/ή

• Είστε Αμερικανός πολίτης που κατοικεί σε
μία από τις 50 πολιτείες, την Περιφέρεια
της Κολούμπια, ή τις Βόρειες Νήσους της
Μαριάνας, και

• Αποδεικτικό στοιχείο αμερικανικής
υπηκοότητας ή δικαιούχου μη-αμερικανικής
υπηκοότητας

• Δεν υποβάλλατε αίτηση ούτε λάβατε
παροχές SSI στο παρελθόν.

• Το μπλοκ επιταγών σας ή άλλα έγγραφα
που δεικνύουν τον αριθμό τραπεζικού
αποταμιευτικού, πιστωτικού/δανειοληπτικού
λογαριασμού σας.

Για να υποβάλλετε αίτηση ονλάιν για
παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης και
SSI, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov/disability. Εάν
δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για
SSI ονλάιν, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο
1-800-772-1213 για να κλείσετε είτε ένα
προσωπικό ραντεβού στο γραφείο ή για
ραντεβού στο τηλέφωνο με έναν αντιπρόσωπο
της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εάν η αίτησή σας εγκριθεί για συμπληρωματικό
επίδομα ασφάλισης (SSI), υποχρεούσθε να το
λαμβάνετε αυτό ηλεκτρονικώς. Οι πληρωμές
μπορούν να γίνονται μέσω απευθείας
κατάθεσης, μέσω του προγράμματος
καρτών Direct Express ή λογαριασμού
ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων
(Electronic Transfer Account). Για περαιτέρω
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.GoDirect.org.

Γονείς ή κηδεμόνες μπορούν συνήθως να
κάνουν αίτηση για παιδιά που πάσχουν από
τύφλωση ή αναπηρία με ηλικία κάτω των
18 ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τρίτα
πρόσωπα μπορούν να κάνουν αίτηση για παιδιά.
Θα πρέπει να προσκομίσετε ορισμένα
αντικείμενα όταν κάνετε αίτηση. Έστω κι
αν δεν έχετε όλα αυτά που αναφέρονται
παρακάτω, κάντε την αίτηση ούτως ή άλλως.
Οι υπάλληλοι στο γραφείο Κοινωνικής
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συνεργαστούμε με τον αντιπρόσωπό σας όπως
θα συνεργαζόμασταν και μαζί σας. Ρωτήστε
μας εάν επιθυμείτε να μάθετε με ποιο τρόπο
δύνασθε να ορίσετε κάποιο άτομο για να
ενεργήσει εκ μέρους σας. Δύνασθε επίσης να
λάβετε περισσότερες πληροφορίες περί της
αντιπροσώπευσης στο έντυπο Your Right To
Representation (Publication No. 05-10075)
[Το Δικαίωμά σας για Αντιπροσώπευση Αρ.
Έκδοσης 05-10075)] ή στην ιστοσελίδα μας
www.socialsecurity.gov/representation.

Μια σημείωση για όσους είναι τυφλοί
ή ανάπηροι
Εάν είστε τυφλός ή ανάπηρος και εργάζεστε,
υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για να σας
βοηθήσουν. Ίσως να μπορείτε να συνεχίσετε
να λαμβάνετε πληρωμές SSI ενώ εργάζεστε.
Καθώς κερδίζετε περισσότερα χρήματα, οι
πληρωμές σας από το SSI μπορεί να μειωθούν
ή να σταματήσουν, αλλά ίσως να μπορείτε να
κρατήσετε την κάλυψη Medicaid που έχετε.
Μπορεί επίσης να έχετε τη δυνατότητα να
εξοικονομήσετε χρήματα για ένα εργασιακό
στόχο ή για εκπαιδευτικούς λόγους. Σ’ αυτή
την περίπτωση, τα χρήματα που εξοικονομείτε
δεν θα μειώσουν το ποσό του SSI.

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να
λάβετε πρόσ θετη βοήθεια
Εάν λαμβάνετε Συμπληρωματικό Εισόδημα
Ασφάλισης, πιθανώς να λάβετε βοήθεια από
την πολιτεία ή την κομητεία. Για παράδειγμα,
πιθανώς να μπορείτε να λαμβάνετε to ιατρικό
πρόγραμμα Medicaid, επισιτιστικές ή άλλες
κοινωνικές παροχές. Επικοινωνήστε με το
τμήμα τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών ή το
γραφείο κρατικής μέριμνας σχετικά με τις
διαθέσιμες υπηρεσίες στην κοινότητά σας.

Τυφλά ή ανάπηρα άτομα που υποβάλλουν
αίτηση για SSI μπορεί να λάβουν δωρεάν
υπηρεσίες για βοήθεια στην εύρεση
εργασίας. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί
να συμπεριλαμβάνουν συμβουλευτική,
επαγγελματική εκπαίδευση και βοήθεια στην
ανεύρεση εργασίας.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες
από τη δημοσίευση Working While Disabled—
How We Can Help (Publication No. 05-10095)
[Εργασία κατά την περίοδο αναπηρίας—Πώς
μπορούμε να βοηθήσουμε (Αρ. Έκδοσης
05-10095)].

Πρόγραμμα Βοήθειας
Συμπληρωματικής Διατροφής (SNAP)
Εάν λαμβάνετε συμπληρωματικό επίδομα
ασφάλισης (SSI), ίσως βοηθηθείτε μέσω του
Προγράμματος Βοήθειας Συμπληρωματικής
Διατροφής (SNAP), παλαιότερα γνωστού
ως «ένσημα σίτισης». Εάν όλα τα μέλη του
νοικοκυριού σας υποβάλουν αίτηση για
να λαμβάνουν Συμπληρωματικό Εισόδημα
Ασφάλισης (SSI), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση
για το Πρόγραμμα Βοήθειας Συμπληρωματικής
Διατροφής (SNAP) σε Γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης .

Δικαίωμα έφεσης
Σε περίπτωση που διαφωνείτε σχετικώς με
απόφαση που ελήφθη για την αίτησή σας,
μπορείτε να κάνετε έφεση. Τα βήματα που
πρέπει να ακολουθήσετε εξηγούνται στο
έντυπο «Το δικαίωμά σας να αμφισβητήσετε
απόφαση που ελήφθη επί της αίτησης
συμπληρωματικού επιδόματος ασφάλισης (SSI)»
(Αρ. Έκδοσης: 05-11008).

Εάν στο νοικοκυριό σας δεν έχουν υποβάλει
όλοι αίτηση για να λάβουν το Συμπληρωματικό
Εισόδημα Ασφάλισης (SSI), επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.fns.usda.gov/snap για
να μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση. Για
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το SNAP,
διαβάστε το Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP) Facts (Publication No. 05-10101)
[Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Βοήθειας

Μπορείτε να χειριστείτε την υπόθεση
συμπληρωματικού επιδόματος ασφάλισής (SSI)
σας μέσω δωρεάν βοηθείας από την Κοινωνική
Ασφάλιση. Επίσης δικαιούστε αντιπροσώπευση
από κάποιον. Υπάρχουν κανόνες επί του
ποιος δύναται να σας αντιπροσωπεύσει
και τι επιτρέπεται αυτός να πράξει. Θα
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Διατροφής (SNAP) (Αρ. Έκδοσης 05-10101)]. Για
περαιτέρω πληροφορίες, διαβάστε το Nutrition
Assistance Programs (Publication No. 05-10100)
[Προγράμματα Βοήθειας Διατροφής (Nutrition
Assistance Programs) (Αρ. Έκδοσης: 05-10100)].

αλλάζουν κάθε χρόνο και δεν είναι τα ίδια με
το πρόσθετο εισόδημα κοινωνικής ασφάλισης
(SSI) και τα όρια πόρων. Επικοινωνήστε με
την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης για τα
τρέχουσα ποσά που ισχύουν.

Medicaid

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο
διαδίκτυο για πρόσθετη βοήθεια ή να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/extrahelp.
Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε αίτηση ή
να ζητήσετε μια αίτηση μέσω τηλεφώνου, ή
υποβάλλοντας αίτηση στο τοπικό σας γραφείο
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όταν λάβετε SSI, μπορεί επίσης να λάβετε
την υπηρεσία Medicaid, η οποία σας βοηθά
στην πληρωμή γιατρών και λογαριασμών
νοσοκομείων. Το τοπικό σας γραφείο
κοινωνικής πρόνοιας ή ιατρικής βοήθειας
μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με
την υπηρεσία Medicaid.

Εάν έχετε Medicaid με κάλυψη
συνταγογραφημένων φαρμάκων και Medicare,
Medicare και SSI, ή εάν η πολιτεία σας
πληρώνει τα ασφάλιστρα του Medicare, θα
λάβετε αυτόματα την πρόσθετη βοήθεια και
δεν χρειάζεται να υποβάλετε οποιαδήποτε
αίτηση.

Βοήθεια πληρωμής για την υπηρεσία
Medicare
Εάν λαμβάνετε Medicare και έχετε χαμηλό
εισόδημα και ελάχιστους πόρους, η πολιτεία
σας μπορεί να πληρώσει τα ασφάλιστρα
της υπηρεσίας Medicare και σε ορισμένες
περιπτώσεις, άλλα έξοδα για την Medicare
όπως εκπιπτόμενα ποσά και συνασφάλιση.
Μόνο η πολιτεία σας μπορεί να αποφασίσει
εάν δικαιούστε αυτές τις παροχές. Για
να διαπιστώσετε εάν τις δικαιούστε,
επικοινωνήστε με το πολιτειακό ή το τοπικό
γραφείο της Medicaid. Μπορείτε να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά μ’ αυτά
τα προγράμματα από τα Κέντρα Υπηρεσιών
Medicare και Medicaid (CMS) μέσω κλήσης
στον χωρίς χρέωση αριθμό της Medicare
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Εάν
πάσχετε από κώφωση ή έχετε δυσκολίες
ακοής, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό TTY
1-877-486-2048.

Μπορεί να δικαιούστε παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης
Εάν έχετε εργαστεί και πληρώσει για αρκετό
διάστημα τους φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης,
μπορείτε να εξακολουθείτε να δικαιούστε
παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς
λαμβάνετε SSI. Συνταξιοδοτικές παροχές
μπορούν να πληρωθούν σε άτομα ηλικίας
62 ετών ή άνω και στις οικογένειές τους. Οι
παροχές αναπηρίας παρέχονται σε άτομα με
αναπηρία και τις οικογένειές τους. Οι παροχές
επιβίωσης παρέχονται στις οικογένειες των
εργαζομένων που έχουν πεθάνει. Εάν πιστεύετε
ότι μπορεί να δικαιούστε παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης, καλέστε μας για να κλείσετε ένα
ραντεβού για να το συζητήσετε με κάποιο
εκπρόσωπο της υπηρεσίας Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Μπορεί επίσης να δικαιούστε πρόσθετη βοήθεια
για την πληρωμή ετήσιων εκπιπτόμενων
ποσών, μηνιαίων ασφαλίστρων και
πληρωμών συμμετοχής συνταγογραφημένων
φαρμάκων που σχετίζονται με το πρόγραμμα
συνταγογραφημένων φαρμάκων Medicare
(Part D—Μέρος Δ). Μπορεί να δικαιούστε
πρόσθετη βοήθεια εάν έχετε περιορισμένο
εισόδημα (σε επίπεδα «ορίου φτώχειας» σε
ομοσπονδιακό επίπεδο) και περιορισμένους
πόρους. Αυτά τα όρια εισοδήματος και πόρων
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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.

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση
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.

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.

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:

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.

• 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.

• 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.

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