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συμπληρωματικής ασφάλισης)
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Για τα παιδιά, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε
το Benefits for Children With Disabilities
(Παροχές για παιδιά με αναπηρία)
(Publication No. 05-10026-GR).

Τι είναι το SSI;
Το SSI (Social Security Income) (εισόδημα
συμπληρωματικής ασφάλισης) είναι ένα
ομοσπονδιακό πρόγραμμα που παρέχει μηνιαίες
πληρωμές σε άτομα που έχουν περιορισμένο
εισόδημα και ελάχιστους πόρους. Το SSI
απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 65 ετών και
άνω, καθώς και σε άτομα οποιασδήποτε
ηλικίας, μεταξύ των οποίων τυφλά παιδιά ή
άτομα με αναπηρία.

Πόσο επίδομα μπορείτε να πάρετε;
Η βασική μηνιαία πληρωμή SSI για το 2018
είναι η ίδια σε όλη τη χώρα. Είναι:
− $750 για ένα άτομο, ή

Για να αποκτήσετε SSI, πρέπει:

− $1,125 για ένα ζευγάρι.

• Να είστε ηλικίας 65 ετών και άνω

Δεν λαμβάνουν όλοι το ίδιο ποσό. Μπορείτε
να πάρετε μεγαλύτερο επίδομα αν ζείτε σε
μια πολιτεία που προσθέτει χρήματα στην
ομοσπονδιακή πληρωμή SSI. Μπορεί να λάβετε
μικρότερο επίδομα εάν εσείς ή η οικογένειά
σας έχετε άλλα εισοδήματα. Το πού και με με
ποιον ζείτε, επίσης έχει σημασία για το ποσό
της πληρωμής SSI σας.

• Να είστε ολικώς ή μερικώς τυφλός, ή

• Να έχετε ιατρική πάθηση που σας εμποδίζει
να εργάζεστε και αναμένεται να διαρκέσει
τουλάχιστον από ένα χρόνο ή να οδηγεί σε
θάνατο.
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Supplemental Nutrition Assistance Program
(Πρόγραμμα επικουρικής βοήθειας διατροφής)
(SNAP) και το Medicaid. Το Medicaid σας
βοηθάει να πληρώσετε τους ιατρικούς και
νοσοκομειακούς λογαριασμούς και το SNAP
βοηθά να πληρώσετε για τα τρόφιμα.

Πότε διαθέτετε τα προσόντα για SSI;
Το εισόδημά σας
Το εισόδημά σας περιλαμβάνει τα χρήματα που
κερδίζετε, τα επιδόματα Social Security, τις
συντάξεις σας και την αξία των παροχών που
λαμβάνετε από άλλους, όπως τα τρόφιμα και η
διαμονή.

Οι αιτήσεις για παροχές SNAPδιατίθενται
σε οποιοδήποτε γραφείο Social Security. Για
πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα
βοήθειας διατροφής που μπορείτε να έχετε
στη διάθεσή σας, διαβάστε τα Nutrition
Assistance Programs (Προγράμματα
βοήθειας διατροφής) (Publication No.
05-10100) και Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP) Facts
(Πρόγραμμα επικουρικής βοήθειας
διατροφής) (Publication No. 05-10101-GR).
Επισκεφτείτε την ηλ. διεύθυνση
www.fns.usda.gov/snap για πληροφορίες
πώς να υποβάλετε αίτηση.

Το πού ζείτε επηρεάζει το εισόδημα
που μπορείτε να έχετε κάθε μήνα και
να εξακολουθείτε να λαμβάνετε SSI. Οι
διαφορετικές πολιτείες έχουν διαφορετικούς
κανόνες.

Η περιουσία σας
Ενδέχεται να μπορείτε να πάρετε SSI αν
οι πόροι σας (η περιουσία σας) δεν αξίζουν
περισσότερα από $2,000 για ένα άτομο ή
$3,000 για ένα παντρεμένο ζευγάρι που
συζεί. Για να αποφασίσουμε αν μπορείτε να
πάρετε SSI, δεν μετράμε όλη την περιουσία
σας. Παραδείγματος χάριν, δεν μετράει ένα
σπίτι που σας ανήκει εφόσον ζείτε σε αυτό,
και συνήθως δεν μετράει το αυτοκίνητό
σας. Μετρούν τα μετρητά, οι τραπεζικοί
λογαριασμοί, οι μετοχές και τα ομόλογα.

Πώς υποβάλετε αίτηση για SSI;
Για να υποβάλετε αίτηση για SSI, μπορείτε
να ξεκινήσετε τη διαδικασία και να
ολοκληρώσετε ένα μεγάλο μέρος της αίτησής
σας, με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα
μας στο www.socialsecurity.gov/
applyforbenefits. Μπορείτε επίσης να μας
καλέσετε δωρεάν στο 1-800-772-1213 για
να οργανώσετε μια προσωπική ή τηλεφωνική
συνάντηση με έναν εκπρόσωπο του τοπικού
γραφείου Social Security.

Πρέπει να είστε κάτοικος των ΗΠΑ
Πρέπει να ζείτε στις United States (Ηνωμένες
Πολιτείες) ή Northern Mariana Islands (στα
Νησιά Northern Mariana) για να λάβετε
SSI. Εάν δεν είστε πολίτης των ΗΠΑ, αλλά
διαμένετε νομίμως στις United States
(Ηνωμένες Πολιτείες), ενδέχεται να μπορείτε
να λάβετε SSI. Για περισσότερες πληροφορίες,
διαβάστε το Supplemental Security
Income (SSI) for Noncitizens (Publication
No. 05-11051-GR).

Ενδέχεται να δικαιούστε να ολοκληρώσετε την
αίτησή σας για SSI online εφόσον:
• Είστε ηλικίας μεταξύ 18 και 65 ετών.
• Δεν έχετε παντρευτεί ποτέ.
• Δεν είστε τυφλός.

• Είστε Αμερικανός πολίτης που κατοικεί σε
μια από τις 50 πολιτείες, στο District of
Columbia ή στις Northern Mariana Islands.

Άλλες παροχές
Για να λάβετε SSI, πρέπει επίσης να υποβάλετε
αίτηση για οποιεσδήποτε άλλες κυβερνητικές
παροχές για τις οποίες ενδέχεται να είστε
επιλέξιμοι. Εάν λαμβάνετε SSI, συνήθως
μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από το

• Δεν έχετε υποβάλει αίτηση ή δεν έχετε
λάβει παροχές SSI στο παρελθόν, και
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• Να υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση,
αναπηρία και επιδόματα της Medicare

• Υποβάλετε αίτηση για Social Security
Disability Insurance (Κοινωνική ασφάλιση
λόγω αναπηρίας) ταυτόχρονα με την
αξίωση SSI.

• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας.

• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις, και

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

• 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.

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:
• 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.

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 υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα της Medicare.
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