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Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλισης
(SSI) στην Καλιφόρνια
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Για να λάβετε SSI, πρέπει επίσης να κάνετε
αίτηση για οποιαδήποτε άλλα μετρητά
επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε. Πρέπει να
ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις Βόρειες
Νήσους της Μαριάνα για να λάβετε SSI. Εάν
δεν είστε πολίτης των Η.Π.Α., αλλά είστε
νόμιμος κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες,
έχετε ακόμη τη δυνατότητα να λάβετε
Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλισης (ΣΕΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το
έντυπο Supplemental Security Income (SSI)
for Noncitizens [Συμπληρωματικό Εισόδημα
Ασφάλισης (SSI) για μη-πολίτες (Αρ. έκδοσης
05-11051-GR)].

Τι είναι το SSI;
Το SSI, ή Συμπληρωματικό Εισόδημα
Ασφάλισης, είναι ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα
που παρέχει μηνιαίες πληρωμές μετρητών σε
άτομα με ανάγκες. Το SSI είναι για άτομα που
είναι 65 ετών και άνω, όπως και για άτομα
οποιασδήποτε ηλικίας που είναι τυφλά ή
ανάπηρα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών.
Για να δικαιούστε SSI, πρέπει επίσης να έχετε
λίγο ή κανένα εισόδημα και ελάχιστους πόρους.
Αυτό σημαίνει ότι η αξία των πραγμάτων που
κατέχετε πρέπει να είναι λιγότερη από $2,000
εάν είστε άγαμοι, ή λιγότερη από $3,000 εάν
είστε παντρεμένοι. Η αξία της οικίας σας
δεν υπολογίζεται εάν κατοικείτε σ’ αυτήν
και συνήθως δεν υπολογίζουμε την αξία του
αυτοκινήτου σας. Επίσης, η αξία ορισμένων
άλλων πόρων, όπως ο χώρος ενταφιασμού, δεν
υπολογίζεται ούτε και αυτή.

Η πολιτεία της Καλιφόρνιας προσθέτει
χρήματα στην ομοσπονδιακή πληρωμή. Η
μοναδική πληρωμή που λαμβάνετε στην αρχή
κάθε μήνα, συμπεριλαμβάνει την ομοσπονδιακή
πληρωμή του SSI και το συμπλήρωμά σας από
την Καλιφόρνια.

SocialSecurity.gov
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Ιατρική βοήθεια

Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες

Εάν λαμβάνετε SSI, μπορείτε συνήθως να
λάβετε ιατρική βοήθεια (Medi-Cal) αυτομάτως.
Μια χωριστή αίτηση για το Medi-Cal δεν είναι
απαραίτητη . Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά
με το Medi-Cal, επικοινωνήστε με το τοπικό
γραφείο κοινωνικής πρόνοιας της κομητείας
σας.

Τα άτομα που δικαιούνται SSI, είναι συχνά
κατάλληλα για συμπληρωματικά προγράμματα
και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του
τοπικού γραφείου κοινωνικής πρόνοιας της
κομητείας τους ή το τμήμα ανθρώπινων
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ή οι παροχές αυτές
μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Ειδικό επίδομα για σκυλιά–οδηγούς για
άτομα που είναι τυφλά ή έχουν αναπηρία.

Πρόγραμμα Βοήθειας
Συμπληρωματικής Διατροφής (SNAP)

• Ορισμένες οικιακές και προσωπικές
υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται σε
κατάλληλα άτομα που είναι γηραιά, τυφλά
ή τα οποία δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν
αυτές τις υπηρεσίες από μόνα τους, και τα
οποία δεν μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια
στα σπίτια τους παρά μόνο με την παροχή
αυτών των υπηρεσιών, και

Τα άτομα τα οποία λαμβάνουν
Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλισης (SSI)
στην Καλιφόρνια δεν μπορούν να λάβουν
τις παροχές του SNAP, πρότερον γνωστού
ως ένσημα διατροφής διότι, αντί αυτού του
προγράμματος, η πολιτεία αυτή προσθέτει
χρήματα στην πληρωμή του SSI από την
ομοσπονδιακή διοίκηση.

• Υπηρεσίες προστασίας.

Παρόλα αυτά, ίσως να μπορείτε να λάβετε τις
παροχές του SNAP:

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το τοπικό γραφείο κοινωνικής πρόνοιας
της κομητείας σας ή το τμήμα ανθρώπινων
υπηρεσιών.

• Καθώς περιμένετε την απόφαση για την
αίτησή σας για SSI.
• Εάν η αίτησή σας για SSI απορριφθεί.

Μηνιαία ποσά πληρωμής SSI

• Εάν μετακομίσετε σε άλλη πολιτεία, ή

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το συνδυασμό
ομοσπονδιακών και πολιτειακών πληρωμών.
Δεν λαμβάνουν όλοι οι παραλήπτες του SSI το
μέγιστο ποσό. Η πληρωμή σας μπορεί να είναι
χαμηλότερη, εάν έχετε κι άλλο εισόδημα.

• Ξεκινώντας τον Αύγουστο του 2016, για
τους μήνες κατά τους οπίους οι πληρωμές
SSΙ διακόπηκαν ή αναστάλθηκαν
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το τοπικό γραφείο κοινωνικής πρόνοιας της
κομητείας σας.
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Κατηγορία
Άγαμοι

Συνολική μηνιαία πληρωμή για το 2017
Ηλικιωμένοι(-ες) Ανάπηροι (-ες) Τυφλοί (-ες)

Σε κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης

$910.72

$910.72

$967.23

Κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης, χωρίς $997.04
εγκατάσταση κουζίνας

$997.04

N/A

Μη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα

Διαβίωση στο νοικοκυριό κάποιου άλλου
Ανάπηρο ανήλικο τέκνο

$1,173.37

$664.24

$1,173.37

$664.24
$815.15

Ανάπηρο ανήλικο τέκνο στο νοικοκυριό
κάποιου άλλου

$1,173.37

$720.76

$568.67

Ηλικιωμένα ή ανάπηρα ζευγάρια
Σε κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης

Μη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα

$1,532.14

$2,346.74

Κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης, χωρίς $1,704.77
εγκατάσταση κουζίνας
Διαβίωση στο νοικοκυριό κάποιου άλλου

Τυφλά ζευγάρια

$1,162.41

Σε κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης

$1,683.19

Μη ιατρική, εκτός σπιτιού φροντίδα

$2,346.74

Διαβίωση στο νοικοκυριό κάποιου άλλου

$1,313.46

Τυφλό άτομο με ηλικιωμένο (-η) ή ανάπηρο (-η) σύζυγο
Σε κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης

$1,625.65

Μη ιατρική, εκτός σπιτιού φροντίδα

$2,346.74

Διαβίωση στο νοικοκυριό κάποιου άλλου

Διαβίωση σε Ίδρυμα Medicaid
Ανύπαντρα άτομα
Ζευγάρι

$1,255.92

$51.00

$51.00

$102.00

$102.00

$51.00

$102.00

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

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:

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.

• 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
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άμεσης κατάθεσής σας, να πάρετε μια
αντικατάσταση του SSA-1099/1042S, και
άλλα.

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.

• 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!

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.

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.
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
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