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Supplemental Security Income (SSI) για μη πολίτες των ΗΠΑ 

Supplemental Security Income (SSI) για 
μη πολίτες των ΗΠΑ 

Ποιος δικαιούται Supplemental 
Security Income;
Για να δικαιούστε SSI ως μη πολίτης των ΗΠΑ, 
πρέπει να είστε σε μια από τις κατηγορίες 
που έχει θεσπίσει το Department of Homeland 
Security (DHS). Θεμελιώνετε δικαίωμα για SSI 
εάν:
• Έχετε έλθει νόμιμα στη χώρα για μόνιμη

κατοικία.
• Σας έχει χορηγηθεί είσοδος υπό όρους

(conditional entry).
• Έχετε προσωρινή άδεια παραμονής στις

ΗΠΑ λόγω καλής διαγωγής.

• Έχετε εισέλθει στη χώρα ως πρόσφυγας.
• Σας έχει χορηγηθεί άσυλο.
• Είστε αλλοδαπός με διαταγή απομάκρυνσης

υπό αναστολή.
• Προέρχεστε από την Κούβα ή την Αϊτή.
• Σας έχει χορηγηθεί άδεια εισόδου ως

Αμερικανοασιάτης μετανάστης.
• Σας έχει χορηγηθεί άδεια εισόδου

ως Αφγανιστανός ή Ιρακινός ειδικός
μετανάστης.

• Σας έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια
παραμονής ως Αφγανιστανός για
ανθρωπιστικούς λόγους ή Αφγανιστανός
μετανάστης για μη ειδικούς λόγους.

SSA.gov
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• Σας έχει χορηγηθεί προσωρινή 
άδεια παραμονής ως Ουκρανός για 
ανθρωπιστικούς λόγους.

Επί πλέον των παραπάνω κατηγοριών, πρέπει 
να εκπληρώνεται μία από τις παρακάτω 
απαιτήσεις για να δικαιούστε SSI ως μη 
πολίτης των ΗΠΑ:
• Διαμένατε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες 

στις 22 Αυγούστου 1996, και είστε τυφλός ή 
σας παρουσιάστηκε κάποια αναπηρία.

• Λαμβάνατε SSI στις 22 Αυγούστου 1996, και 
διαμένετε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

• Σας είχε χορηγηθεί νόμιμα άδεια εισόδου 
για μόνιμη διαμονή και έχετε συνολικά 
40 πιστωτικές μονάδες εργασίας στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. (Η εργασία των γονέων 
ή του ή της συζύγου μπορεί επίσης να 
προσμετρώνται). 

• Είστε απόστρατος ή σε ενεργή υπηρεσία 
στις United States Armed Forces, ή είστε 
σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος απόστρατου 
ή σε ενεργή υπηρεσία στις United States 
Armed Forces.

• Είστε Αμερικανός Ινδιάνος γενημένος ή 
γενημένη στον Καναδά.

• Είστε μη πολίτης-μέλος ομοσπονδιακά 
αναγνωρισμένης φυλής Ινδιάνων.

• Είστε θύμα σοβαρής μορφής παράνομης 
διακίνησης μεταναστών.

Υπάρχουν άλλοι που ενδέχεται να δικαιούνται 
επιδόματα. Εάν δεν είστε πολίτης των ΗΠΑ 
και θέλετε να υποβάλλετε αίτημα για SSI, 
επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσουμε 
εάν θεμελιώνετε το δικαίωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε εισέλθει στις 
Ηνωμένες Πολιτείες στις ή μετά τις 22 
Αυγούστου 1996, τότε πιθανόν να μην 
δικαιούστε SSI για τα 5 πρώτα χρόνια ως 
νόμιμος μόνιμος κάτοικος, ακόμη και εάν έχετε 
40 πιστωτικές μονάδες εισοδημάτων.

Όριο 7ετίας για ορισμένους μη πολίτες
Ορισμένοι μη πολίτες ΗΠΑ μπορούν να λάβουν 
SSI για έως 7 χρόνια. Εάν τα επιδόματά σας 
SSI περιορίζονται στα 7 χρόνια λόγω του 
ειδικού καθεστώτος σας ως μη πολίτης, 
θα αποστείλουμε επιστολή για να σας 
ενημερώσουμε για το πότε λήγει η περίοδος 
της 7ετίας σας. Θα σας αποστείλουμε άλλη 
επιστολή που θα εξηγούμε το δικαίωμά σας για  
προσφυγή πριν διακόψουμε τις πληρωμές σας.

Εάν λαμβάνετε τώρα ή στο παρελθόν SSI 
με 7ετή περίοδο δικαιώματος SSI, και έχετε 
υποβάλλει αίτηση για να γίνετε πολίτης, 
σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε στο U.S. 
Citizenship and Immigration Services (USCIS) 
για να πληροφορηθείτε με ποιον τρόπο να:
• Επισπεύσετε τη διαδικασία της 

πολιτογράφησής σας που εκκρεμεί (N-400) 
ή να υποβάλλετε αίτηση για τροποποίηση 
του καθεστώτος (adjustment of status 
application) (I-485). 

• Αποφύγετε τα τέλη για το κόστος υποβολής 
των αιτήσεων αυτών.

Εσείς (ή ο αντιπρόσωπός σας) μπορείτε να 
τηλεφωνήσετε χωρίς χρέωση στο USCIS στο 
τηλ. 1-800-375-5283 (περιμένετε για 
την επιλογή SSI στο κεντρικό μενού) ή στο 
1-800-767-1833 (TTY) εάν πάσχετε από 
κώφωση ή βαρηκοϊα και ζητήστε συντόμευση 
της διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε 
συντόμευση της διαδικασίας γραπτώς ή 
μεταβαίνοντας αυτοπροσώπως στο τοπικό 
γραφείο USCIS. Βεβαιωθείτε ότι τους 
ενημερώνετε ότι λαμβάνετε SSI τώρα ή στο 
παρελθόν. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστγε με το τοπικό σας γραφείο 
USCIS, ή επισκεφθτείτε τον δικτυακό τόπο 
του USCIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.USCIS.gov/feewaiver (διατίθεται 
μόνο στα Αγγλικά).

https://www.uscis.gov/feewaiver
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Πιστωτικές μονάδες εργασίας
Το ιστορικό εργασίας κάθε προσώπου καθορίζει 
εάν δικαιούνται να λάβουν επιδόματα Social 
Security, όπως και το δικαίωμα ορισμένων μη 
πολιτών για SSI. Κερδίζετε μονάδες εργασίας 
με βάση το ποσό των εισοδημάτων σας. Το 
ποσόν που χρειάζετει για να κερδίσετε μία 
μονάδα εργασίας αυξάνεται ελαφρά κάθε 
χρόνο, παράλληλα με το επίπεδο των μέσων 
απόδοχών.

Για επιδόματα Social Security, μπορείτε να 
κερδίσετε έως και 4 πιστωτικές μονάδες 
ανά έτος. Ένας μη πολίτης μπορεί επίσης 
να λαμβάνει πρόσθετες πιστωτικές μονάδες 
ανά έτος ανάλογα με την εργασία του ή της 
συζύγου ή των γονέων.

Οι πιστωτικές μονάδες εργασίας παραμένουν 
στο ιστορικό εργασίας σας επ’ άπειρον. 
Οι πρόσθετε μονάδες εργασίας από τον 
ή την σύζυγο ή τους γονείς βοηθούν για 
τη θεμελίωση του δικαιώματος, αλλά δεν 
αναρτώνται στο ιστορικό εργασίας όσων δεν 
είναι πολίτες, και δεν προσμετρώνται για τον 
προσδιορισμό του ποσού των επιδομάτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε 
τη δημοσίευσή μας How You Earn Credits 
(Publication No. 05-10072) (διατίθεται μόνο στα 
Αγγλικά).

Χρειαζόμαστε απόδειξη του 
καθεστώτος σας
Όταν υποβάλλετε αίτηση για SSI, πρέπει 
να αποδείξετε ότι δεν είστε πολίτης των 
ΗΠΑ. Οι μη πολίτες που έχουν υπηρετήσει 
στις U.S. Armed Forces ενδέχετε επίσης να 
προσκομίσουν αποδεικτικά της στρατιωτικής 
τους θητείας. Παρακάτω δίδονται μερικά 
παραδείγματα των αποδεικτικών που ενδέχεται 
να απαιτούνται:
• Ως αποδεικτικό του καθεστώτος σας ως μη 

πολίτης — ενημερωμένο Form I-94 (arrival/
departure record), ή I-551 (lawful permanent 
resident card) από το DHS ή απόφαση 

δικαστηρίου μετανάστευσης (immigration 
judge) περί αναστολής της απέλασης ή 
χορηγίας ασύλου.

• Ως αποδεικτικό της στρατιωτικής θητείας 
— έγγραφα αποστράτευσης από το 
στράτευμα των ΗΠΑ (U.S. military discharge 
papers) (DD Form 214) που δείχνουν 
την κανονική αποστράτευση (honorable 
discharge) που δεν βασίζεται στο καθεστώς 
σας μη πολίτου.

Το τοπικό σας γραφείο Social Security 
μπορεί να σας ενημερώσει τι άλλου είδους 
αποδεικτικά μπορείτε να υποβάλλετε για να 
τεκμηριώσετε το καθεστώς σας.

Πληροφορίες περί Medicaid  
Εάν έχετε κάλυψη Medicaid με βάση το SSI, 
το Medicaid σας πρέπει να εξακολουθήσετε 
εφόσον λαμβάνετε SSI.

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση 
εκ νέου
Εάν διακοπούν οι πληρωμές σας SSI επειδή 
δεν έχετε θεμελιώσει δικαίωμα ως μη 
πολίτης, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση εκ 
νέου. Επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μόλις 
μεταβληθεί το καθεστώς μετανάστη σας, ή 
εάν γίνετε πολίτης ΗΠΑ, και πιστεύετε ότι 
έχετε δικαίωμα, ή έχετε συγκεντρώσει 40 
μονάδες εργασίας. Πρέπει να προσκομίσετε 
το πιστοποιητικό πολιτογράφησής σας 
(naturalization certificate) ή άλλα έγγραφα που 
τεκμηριώνουν το τρέχον καθεστώς σας ως 
μετανάστη (current immigration status).

Εάν έχετε σπόνσορα
Όταν εισήλθατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
πιθανόν να είχατε κάποιον που να υπέγραψε 
ένα συμφωνητικό παροχής υποστήριξής 
σας. Αυτό το συμφωνητικό αποκαλείτε 
πιστοποιητικό υποστήριξης (affidavit of 
support), και το πρόσωπο που υπέγραψε 
καλείτε σπόνσοράς σας.

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf
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Σε γενικές γραμμές, μετράμε ένα μέρος 
των εισοδημάτων και πόρων του σπόνσορα 
και του ή της συζύγου του σαν να ήταν 
δικό σας από τη στιγμή που ήλθατε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Το τοπικό σας γραφείο 
Social Security μπορεί να σας ενημερώσει με 
περισσότερες λεπτομέρειες για τους κανόνες 
αυτούς, καθώς και τι σημαίνουν για εσάς.

Αριθμοί Social Security 
Εάν έχετε νόμιμη άδεια εισόδου στη χώρα ως 
μη πολίτης με άδεια εργασίας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ενδέχεται να χρειάζεστε έναν 
αριθμό Social Security. Για περισσότερες 
πληροφορίες, διαβάστε τη δημοσίευσή μας, 
Αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης για μη 
πολίτες (Publication No. 05-10096).

Πώς να γίνετε πολίτης
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς 
θα γίνετε πολίτης ΗΠΑ, τηλεφωνήστε χωρίς 
χρέωση στο USCIS τηλ. 1-800-375-5283 
(για όσους πάσχουν από κώφωση ή 
βαρηκοϊα, τηλεφωνήστε στον αριθμό TTY 
1-800-767-1833). Μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσεετε με το τοπικό σας γραφείο 
USCIS, ή να επισκεφθείτε τον δικτυακό 
τους τόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.uscis.gov (διατίθετε μόνο στα 
Αγγλικά).

Επικοινωνήστε μαζί μας
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως online, 
τηλεφωνικά, και αυτοπροσώπως. Είμαστε 
εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας 
και να σας εξυπηρετήσουμε. Για περισσότερα 
από 85 χρόνια, το Social Security βοήθησε 
να εξασφαλιστεί το σήμερα και το αύριο 
παρέχοντας επιδόματα και οικονομική 
προστασία για εκατομμύρια άτομα σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους. 

Επισκεφτείτε τον δικτυακό μας τόπο

Ο πιο άνετος τρόπος να διεκπεραιώσετε 
τις υποθέσεις σας με το Social Security 
από οπουδήποτε είναι online στην ηλ. 
διεύθυνση www.ssa.gov (διατίθεται 
μόνο στα Αγγλικά και στα Ισπανικά). Εκεί, 
μπορείτε να καταφέρετε πολλά. Ορισμένες 
από τις υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες 
μόνο στα Αγγλικά. Για να σας βοηθήσουμε 
να ολοκληρώσετε το θέμα σας με το 
Social Security,
• Υποβάλετε αίτηση για  Extra Help with 

Medicare prescription drug plan costs 
(Πρόγραμμα πρόσθετης βοήθειας Medicare 
για δαπάνες συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων) (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

• Υποβάλετε αίτηση για τους περισσότερους 
τύπους παροχών (διατίθεται μόνο στα 
Αγγλικά).

• Βρείτε αντίγραφα των εκδόσεων μας 
(διατίθενται σε διάφορες γλώσσες).

• Λάβετε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 
(διατίθεται στα Αγγλικά και στα Ισπανικά).

Όταν δημιουργείτε έναν προσωπικό 
λογαριασμό my Social Security (διατίθεται 
μόνο στα Αγγλικά), μπορείτε να κάνετε ακόμη 
περισσότερα., όπως να: 
• Ελέγξετε το Social Security Statement 

(Δήλωση Social Security).
• Επαληθεύσετε τα εισοδήματά σας. 
• Λάβετε εκτιμήσεις για τα μελλοντικές 

παροχές.
• Εκτυπώσετε μια επιστολή επαλήθευσης 

παροχών. 
• Αλλάξετε τις πληροφορίες σας για 

απευθείας κατάθεση σε λογαριασμό σας. 
• Ζητήσετε αντικατάσταση της κάρτας σας 

Medicare. 
• Λάβετε ένα έντυπο αντικατάστασης 

SSA-1099/1042S.

https://www.ssa.gov/pubs/GR-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/GR-05-10096.pdf
https://www.uscis.gov/
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
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• Ζητήσετε αντικατάσταση της κάρτας σας
Social Security, εάν δεν υπάρχουν αλλαγές,
και η Πολιτεία σας συμμετέχει.

Η πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό 
my Social Security ενδέχεται να μην 
επιτρέπεται για χρήστες εκτός Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Τηλεφωνήστε μας
Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε τηλεφωνικά όταν καλέσετε το 
τοπικό γραφείο Social Security ή τον εθνικό μας 
αριθμό 800 χωρίς χρέωση. Παρέχουμε δωρεάν 
υπηρεσίες διερμηνείας κατόπιν αιτήματος. 
Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του τοπικού 
γραφείου σας πληκτρολογώντας το ZIP code 
σας στην ιστοσελίδα μας με το εργαλείο 
εύρεσης τοπικών γραφείων office locator (Το 
εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά. Εν 
τούτοις, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το zip 
code σας για να βρείτε το πλησιέστερο τοπικό 
γραφείο).

Μπορείτε να μας καλέσετε στο 
1-800-772-1213 — ή στον αριθμό μας TTY,
1-800-325-0778, εάν πάσχετε από κώφωση
ή βαρηκοḯα — Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 
π.μ.–7:00 μ.μ. Οι χρόνοι αναμονής για 
να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο 
του Social Security είναι συνήθως 
μικρότεροι Τετάρτη έως Παρασκευή ή 
τις απογευματινές ώρες. Για τις δωρεάν 
υπηρεσίες διερμηνείας μας, παραμείνετε στη 
γραμμή χωρίς να μιλήσετε κατά τη διάρκεια 
της αυτόματης ηχογραφημένης απόκρισης στα 
Αγγλικά, έως ότου απαντήσει ένας εκπρόσωπος 
του Social Security. Ο εκπρόσωπος του Social 
Security θα επικοινωνήσει με έναν διερμηνέα 
για να σας βοηθήσει στο τηλεφώνημά σας. 

Προσφέρουμε επίσης πολλές 
αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές υπηρεσίες 
στα αγγλικά και στα ισπανικά, διαθέσιμες 
24 ώρες την ημέρα, επομένως πιθανόν να μη 
χρειαστεί να μιλήσετε με έναν αντιπρόσωπο 
Social Security .   

Εάν προσκομίσετε έγγραφα για να τα 
εξετάσουμε, θυμηθείτε ότι πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από την 
υπηρεσία έκδοσής τους.

Social Security Administration
Publication No. 05-11051-GR | January 2023 (November 2022 edition may be used)

Supplemental Security Income (SSI) για μη πολίτες των ΗΠΑ  
Supplemental Security Income (SSI) for Noncitizens (Greek)

Produced and published at U.S. taxpayer expense
Παράγεται και δημοσιεύεται με έξοδα φορολογουμένων των ΗΠΑ 

https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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