
Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Κοινωνική 
Ασφάλιση όταν πεθάνει ένα μέλος της οικογένειας

Θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Κοινωνική Ασφάλιση 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όταν πεθάνει ένα 

άτομο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος 
της κηδείας θα αναφέρει το θάνατο ενός ατόμου στην 
Κοινωνική Ασφάλιση. Θα χρειαστεί να δώσετε στον 
υπεύθυνο της κηδείας τον αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης 
του αποθανόντος, ώστε να κάνει την αναφορά.

Μερικά από τα μέλη της οικογένειας του αποθανόντος 
μπορεί να είναι σε θέση να λάβουν τα οφέλη Κοινωνικής 
Ασφάλισης εάν ο αποθανών εργάστηκε για αρκετό 
καιρό κάτω από την Κοινωνική Ασφάλιση για να είναι 
κατάλληλα για τα οφέλη. Πρέπει να επικοινωνήσετε 
με την Κοινωνική Ασφάλιση μόλις σιγουρευθείτε ότι η 
οικογένεια θα λάβει όλα τα οφέλη στα οποία μπορεί να 
έχει το δικαίωμα. Παρακαλούμε διαβάσετε προσεκτικά 
τις ακόλουθες πληροφορίες για να μάθετε ποια οφέλη 
μπορούν να είναι διαθέσιμα.

Μια μόνο πληρωμή $255 μπορεί να πληρωθεί στον/
στην σύζυγο του / της αποθανόντος, εάν ζούσε 
με το αποθανόν πρόσωπο, ή εάν ζούσαν χωριστά, 
ελάμβανε ορισμένα οφέλη Κοινωνικής Ασφάλισης στο 
αρχείο του αποθανόντος. Εάν δεν υπάρχει κανένας 
επιζών σύζυγος, η πληρωμή γίνεται σε ένα παιδί που 
δικαιούται τα οφέλη στο αρχείο του αποθανόντος στο 
μήνα του θανάτου.
Ορισμένα οικογενειακά μέλη μπορούν να 
δικαιούνται για να λάβουν τα μηνιαία οφέλη, που 
συμπεριλαμβάνουν:

Χήρος ή χήρα ηλικίας 60 ετών ή άνω (ή ηλικίας 50 
ετών ή άνω εάν ανάπηρος(η)).
Επιζών σύζυγος οποιασδήποτε ηλικίας που 
φροντίζει για του αποθανόντος το παιδί κάτω από 
την ηλικία 16 ετών ή σε κατάσταση αναπηρίας.
Ανύπαντρο παιδί του αποθανόντος, που είναι:

Νεότερο από 18 ετών (ή ηλικίας 18 ή 19 ετών, εάν 
είναι σπουδαστής σε δημοτικό ή γυμνάσιο), ή
Ηλικίας 18 ετών ή άνω, με αναπηρία που 
ξεκίνησε πριν από την ηλικία των 22 ετών.

Γονείς, ηλικίας 62 ετών ή άνω, που ήταν 
εξαρτώμενα μέλη του αποθανόντος για ποσό 
τουλάχιστον το μισό από την υποστήριξή τους και
Επιζών διαζευγμένος (-η) σύζυγος, σε ορισμένες 
περιπτώσεις.

Εάν ο αποθανών ελάμβανε τα οφέλη Κοινωνικής 
Ασφάλισης, πρέπει να επιστρέψετε το όφελος που 
έλαβε για το μήνα του θανάτου ή για οποιουσδήποτε 
μετέπειτα μήνες. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο πεθάνει 
τον Ιούλιο, πρέπει να επιστρέψετε το όφελος που 
πληρώνεται τον Αύγουστο. Εάν τα οφέλη πληρώθηκαν 
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μέσω ευθείας κατάθεσης, επικοινωνήστε με την τράπεζα 
ή άλλο οικονομικό οργανισμό. Ζητήστε οποιοδήποτε 
κεφάλαιο έλαβε για το μήνα του θανάτου ή αργότερα 
να τα επιστρέψουν στην Κοινωνική Ασφάλιση. Εάν τα 
οφέλη πληρώθηκαν μέσω επιταγής, μην εξαργυρώσετε 
οποιεσδήποτε επιταγές ελήφθην για το μήνα που το 
άτομο πέθανε ή αργότερα. Επιστρέψτε τις επιταγές στην 
Κοινωνική Ασφάλιση όσο το δυνατόν συντομότερο.

Εντούτοις, τα μέλη της οικογένειας που δικαιούνται 
οφέλη, μπορεί να είναι σε θέση να λάβουν τα οφέλη 
θανάτου για το μήνα στον οποίο πέθανε ο/η δικαιούχος.

Επικοινωνία με την Υπηρεσία  
Κοινωνικής Ασφάλισης

Για περισσότερες πληροφορίες και για αντίγραφα των 
εκδόσεών μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη 
διεύθυνση www.socialsecurity.gov ή καλέστε το χωρίς 
χρέωση αριθμό 1-800-772-1213 (για όσους πάσχουν από 
κώφωση ή έχουν προβλήματα ακοής, καλέστε τον αριθμό 
TTY, 1-800-325-0778). Μπορούμε ν’ απαντήσουμε σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ., 
από Δευτέρα έως Παρασκευή. Παρέχουμε πληροφορίες 
μέσω αυτοματης τηλεφωνικής υπηρεσίας καθ’ όλο το 
24ωρο.

Εάν χρειάζεστε διερμηνέα για να ολοκληρώσετε τις 
εργασίες σας με την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
θα σας παρέχουμε διερμηνέα χωρίς χρέωση. Διατίθενται 
υπηρεσίες διερμηνείας είτε μας μιλάτε από το τηλέφωνο, 
είτε βρίσκεστε στο γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Καλέστε τον χωρίς χρέωση τηλεφωνικό αριθμό 1-800-
772-1213. Εάν μιλάτε άλλη γλώσσα από τα Αγγλικά, 
πιέστε 1 και μείνετε στη γραμμή έως ότου απαντήσει 
κάποιος εκπρόσωπος. Θα επικοινωνήσουμε με Έλληνα 
διερμηνέα ο οποίος θα απαντήσει στην κλήση σας. Εάν 
δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας από το 
τηλέφωνο, θα κλείσουμε ραντεβού για σας στο τοπικό 
σας γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Social Security) 
και θα φροντίσουμε ώστε να παρευρίσκεται διερμηνέας 
εκεί κατά την επίσκεψή σας.

Αντιμετωπίζουμε όλα τα τηλεφωνήματα με 
εμπιστευτικό τρόπο. Θέλουμε επίσης να βεβαιωθούμε ότι 
θα εξυπηρετηθείτε με ακρίβεια 
κι ευγένεια. Γι’ αυτό το λόγο διαθέτουμε και δεύτερο 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης, για 
την παρακολούθηση κάποιων τηλεφωνικών κλήσεων.
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