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Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης 
για παιδιά

Όταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα πράγματα 
που πρέπει να κάνετε είναι ν’ αποκτήσετε 

αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί 
σας. Η καλύτερη χρονική στιγμή να το κάνετε 
αυτό, είναι όταν δίνετε πληροφορίες για το 
πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σας. Εάν 
περιμένετε να υποβάλετε αίτηση για αριθμό 
σε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί 
ν’ αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις καθώς 
επαληθεύουμε το πιστοποιητικό γέννησης του 
παιδιού σας.

Γιατί πρέπει να λάβω αριθμό 
Kοινωνικής Aσφάλισης για το παιδί 
μου;

Εάν το παιδί σας έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ή είναι πολίτης των Η.Π.Α. που 
γεννήθηκε στο εξωτερικό, χρειάζεστε αριθμό 
Κοινωνικής Ασφάλισης για να δηλώσετε το 
παιδί σας ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική 
σας δήλωση. Το παιδί σας μπορεί επίσης να 
χρειάζεται αριθμό, εάν σκοπεύετε να·

Ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό για 
το παιδί. 
Ν’ αγοράσετε ομόλογα για το παιδί. 
Ν΄ αποκτήσετε ιατρική κάλυψη για το 
παιδί, ή 
Να υποβάλετε αίτηση για κρατικές 
υπηρεσίες για το παιδί σας.
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Πρέπει να έχει το παιδί μου αριθμό 
Kοινωνικής Aσφάλισης;

Όχι. Η λήψη αριθμού Kοινωνικής Ασφάλισης 
για το νεογέννητο παιδί σας, είναι προαιρετική. 
Παρ’ όλ’ αυτά, είναι καλή ιδέα να λάβετε 
αριθμό όταν γεννηθεί το παιδί σας. Μπορείτε 
να υποβάλετε αίτηση για αριθμό Kοινωνικής 
Ασφάλισης για το παιδί σας όταν υποβάλετε 
αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού 
γέννησής του. Η κρατική υπηρεσία που εκδίδει 
πιστοποιητικά γέννησης, θα μας ενημερώσει 
σχετικά και θα σας ταχυδρομήσουμε την κάρτα 
της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Εάν περιμένετε για να υποβάλετε αίτηση 
σε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει να 
μας προσκομίσετε απόδειξη της υπηκοότητας 
Η.Π.Α. του παιδιού σας, της ηλικίας του και 
της ταυτότητάς του, όπως και απόδειξη της 
δικής σας ταυτότητας. Πρέπει να επαληθεύσουμε 
τα στοιχεία γέννησης του παιδιού, κάτι που 
μπορεί να απαιτήσει 12 εβδομάδες επιπλέον 
από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για 
την έκδοση μιας κάρτας. Για την επαλήθευση 
ενός πιστοποιητικού γέννησης, η υπηρεσία 
Κοινωνικής Ασφάλισης θα επικοινωνήσει 
με την υπηρεσία που εξέδωσε τα στοιχεία 
γέννησης. Κάνουμε αυτή την επαλήθευση  
για ν’ αποτρέψουμε τη χρήση ψευδών 
στοιχείων γέννησης για τη λήψη αριθμών 
Kοινωνικής Ασφάλισης με σκοπό την 
καθιέρωση ψευδών οντοτήτων.
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Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;
Στο νοσοκομείο· Όταν δίνετε πληροφορίες για 

το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σας, θα 
σας ζητηθεί εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για 
αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί σας. 
Εάν δηλώσετε ναι, θα χρειαστεί να παράσχετε 
τους αριθμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και των 
δύο γονέων, εάν μπορείτε. Ακόμα κι αν δεν 
γνωρίζετε τους αριθμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 
και των δύο γονέων, μπορείτε να υποβάλετε 
αίτηση για ένα αριθμό για το παιδί σας. 

Σε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης· Εάν 
θέλετε να υποβάλετε αίτηση για τον αριθμό του 
παιδιού σας, πρέπει να·

Συμπληρώσετε μια Αίτηση για κάρτα 
Kοινωνικής Ασφάλισης (Έντυπο SS-5-GR) 
και 
Να μας προσκομίσετε έγγραφα που ν’ 
αποδεικνύουν, για το παιδί σας·

Υπηκοότητα Η.Π.Α.
Ηλικία και 
Ταυτότητα.

Να μας προσκομίσετε έγγραφα που ν’ 
αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.
Παιδιά ηλικίας 12 ετών ή άνω· Οποιοσδήποτε 

με ηλικία 12 ετών ή άνω που αιτεί αρχική κάρτα 
και αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει 
να παρουσιαστεί για συνέντευξη σε γραφείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης, ακόμα κι αν ο γονέας ή 
ο κηδεμόνας υπογράψει την αίτηση εκ μέρους 
του παιδιού. 
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http://www.ssa.gov/multilanguage/Greek/SS-5-GR.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Greek/SS-5-GR.pdf
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Υπηκοότητα
Μπορούμε ν’ αποδεχτούμε μόνο 

συγκεκριμένα έγγραφα ως απόδειξη 
υπηκοότητας Η.Π.Α. Αυτά, συμπεριλαμβάνουν 
πιστοποιητικό γέννησης των Η.Π.Α. προξενική 
βεβαίωση γέννησης, διαβατήριο Η.Π.Α., 
πιστοποιητικό απόκτησης ιθαγένειας, ή 
πιστοποιητικό υπηκοότητας. Οι μη πολίτες, θα 
πρέπει ν’ αναφερθούν στο Αριθμοί Kοινωνικής 
Ασφάλισης για μη πολίτες (Αρ. έκδοσης 05-
10096-GR) για περισσότερες πληροφορίες. 

Ηλικία
Πρέπει να προσκομίσετε το πιστοποιητικό 

γέννησης του παιδιού σας, εάν το έχετε, ή εάν 
μπορείτε να το αποκτήσετε εύκολα. Εάν όχι, 
μπορούμε να λάβουμε υπ’ όψη άλλα έγγραφα, 
όπως το διαβατήριό του παιδιού σας, ως 
απόδειξη της ηλικίας του, 

Ταυτότητα
Το παιδί σας· Μπορούμε ν’ αποδεχτούμε 

μόνο συγκεκριμένα έγγραφα ως απόδειξη της 
ταυτότητας του παιδιού σας. Ένα αποδεκτό 
έγγραφο πρέπει να ισχύει (να μην έχει λήξει) 
και να δείχνει το όνομα του παιδιού σας, 
πληροφορίες αναγνώρισης και κατά προτίμηση 
μια πρόσφατη φωτογραφία. Μπορούμε γενικά ν’ 
αποδεχτούμε κάποιο έγγραφο ταυτότητας χωρίς 
φωτογραφία, εάν έχει επαρκείς πληροφορίες για 
την αναγνώριση του παιδιού (όπως το όνομα και 
την ηλικία του παιδιού, ημερομηνία γέννησης 
ή ονόματα των γονέων). Προτιμούμε να μας 
προσκομίσετε διαβατήριο των Η.Π.Α. Εάν αυτό 
το έγγραφο δεν είναι διαθέσιμο, μπορούμε ν’ 
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αποδεχτούμε τα κάτωθι έγγραφα που αφορούν το 
παιδί σας· 

Πιστοποιητικό υιοθεσίας,
Αντίγραφο από το μητρώο του γιατρού, της 
κλινικής ή του νοσοκομείου,
Πιστοποιητικό θρησκευτικού μητρώου (π.χ. 
πιστοποιητικό βάπτισης),
Αντίγραφο από το αρχείο νηπιαγωγείου ή 
σχολείου, ή 
Σχολική ταυτότητα.
Εσείς· Εάν είστε πολίτης των Η.Π.Α., η 

Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης θα ζητήσει 
από σας το δίπλωμα οδήγησής σας των Η.Π.Α., 
κάρτα (ταυτότητα - όχι δίπλωμα οδήγησης) που 
έχει εκδοθεί από κάποια Πολιτεία, ή διαβατήριο 
των Η.Π.Α., ως απόδειξη ταυτότητας. Εάν 
δεν έχετε αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα, θα 
ζητήσουμε από σας να προσκομίσετε άλλα 
έγγραφα που μπορεί να είναι διαθέσιμα, όπως· 

Κάρτα αναγνώρισης υπαλλήλου  
(Employee ID),
Σχολική κάρτα (School ID),
Πιστοποιητικό γάμου,
Κάρτα ασφάλισης υγείας (όχι κάρτα 
Medicare),
Στρατιωτική ταυτότητα των Η.Π.Α.,
Πιστοποιητικό υιοθέτησης, ή 
Ασφαλιστήριο συμβολαίου ζωής. 
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι είτε 

τα πρωτότυπα, ή αντίγραφα θεωρημένα 
από την εκδότρια αρχή. Δεν μπορούμε ν́  
αποδεχτούμε φωτοαντίγραφα ή θεωρημένα 
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από συμβολαιογράφο αντίγραφά τους. 
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα έγγραφο 
για δύο σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε το διαβατήριο του 
παιδιού σας για απόδειξη της υπηκοότητάς 
και ταυτότητάς του. Ή, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το πιστοποιητικό γέννησης 
του παιδιού σας ως απόδειξη της ηλικίας  
και υπηκοότητάς του. Ωστόσο, πρέπει  
να προσκομίσετε τουλάχιστον δύο  
ξεχωριστά έγγραφα.

Θα σας ταχυδρομήσουμε τον αριθμό και την 
κάρτα Kοινωνικής Aσφάλισης του παιδιού σας 
όταν θα έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες 
και θα έχουμε επαληθεύσει την ακρίβεια των 
εγγράφων που αφορούν το παιδί σας.

Τι πρέπει να κάνω εάν το παιδί μου 
είναι υιοθετημένο;

Μπορούμε να δώσουμε στο υιοθετημένο 
παιδί σας έναν αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης 
πριν ολοκληρωθεί η υιοθεσία, αλλά μπορεί 
να επιθυμείτε να το κάνετε αργότερα. Τότε, 
μπορείτε να κάνετε αίτηση για τον αριθμό, 
χρησιμοποιώντας το νέο όνομα του παιδιού 
σας, με το όνομά σας ως γονέας. Εάν επιθυμείτε 
να δηλώσετε το παιδί σας στη φορολογική 
σας δήλωση καθώς εκρεμεί ακόμα η υπόθεση 
υιοθεσίας, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία 
Δημοσίων Εσόδων (Internal Revenue Service, 
IRS) για να λάβετε το έντυπο Form W-7A, 
Application for Taxpayer Identification Number 
for Pending U.S. Adoptions (Αίτηση για αριθμό 
φορολογικού μητρώου για εκκρεμούσες υιοθεσίες 
στις Η.Π.Α. Υιοθετήσεις).
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http://www.irs.gov
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
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Τι κοστίζει;
Δεν υπάρχει χρέωση για αριθμό και 

κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν κάποιος 
επικοινωνήσει με σας και θέλει να σας χρεώσει 
για αριθμό κάρτας Kοινωνικής Ασφάλισης, ή για 
οποιαδήποτε υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
παρακαλείσθε να θυμάστε ότι οι υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δωρεάν. Μπορείτε 
να καταγγείλετε οποιονδήποτε επιχειρήσει να 
σας χρεώσει, καλώντας την τηλεφωνική γραμμή 
βοήθειας του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή 
στον αριθμό 1-800-269-0271.
Τι πρέπει να κάνω εάν χάσω την κάρτα;

Μπορείτε ν’ αντικαταστήσετε την 
κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης εάν χαθεί ή 
κλαπεί. Μπορείτε να λάβετε μόνο έως τρεις 
κάρτες αντικατάστασης σε ένα χρόνο και 
10 στη διάρκεια της ζωής σας. Οι νόμιμες 
αλλαγές ονόματος και άλλες εξαιρέσεις, δεν 
προσμετρούνται σ’ αυτούς τους περιορισμούς. 
Για παράδειγμα, αλλαγές στην ιδιότητα μη 
πολιτών, που απαιτούν αναθεωρήσεις κάρτας, 
μπορεί να μην προσμετρούνται σ’ αυτούς 
τους περιορισμούς. Επίσης, μπορεί να μην 
επηρεάζεστε απ’ αυτούς τους περιορισμούς εάν 
μπορείτε ν’ αποδείξετε ότι χρειάζεστε την κάρτα 
για ν’ αποτρέψετε ένα καταστροφικό συμβάν.

Σας συνιστούμε να διατηρείτε την κάρτα 
Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού σας σε 
ασφαλές μέρος. Αποτελεί σημαντικό έγγραφο. 
Μην τη μεταφέρετε μαζί σας.

Κατάχρηση αριθμού  
Κοινωνικής Ασφάλισης

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί τον 
αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης του παιδιού 
σας για παράνομους σκοπούς, θα πρέπει να 
υποβάλετε καταγγελία στην Ομοσπονδιακή 



Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade  
Commission), μέσω· 
• Διαδικτύου—www.consumer.gov/idtheft, 
• Τηλεφώνου—1-877-IDTHEFT 

(1-877-438-4338), ή 
• TTY—1-866-653-4261. 

Είναι παράνομο να· 
• Χρησιμοποιείτε τον αριθμό Kοινωνικής 

Aσφάλισης κάποιου άλλου, με  
παράνομο τρόπο, 

• Παρέχετε εσφαλμένες πληροφορίες όταν 
υποβάλετε αίτηση για αριθμό Kοινωνικής 
Aσφάλισης, ή 

• Να μετατρέπετε, πουλάτε, ή αγοράζετε 
κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το ιδιωτικό σας απόρρητο
Όταν υποβάλετε αίτηση για αριθμό 

Κοινωνικής Ασφάλισης, όλες οι πληροφορίες 
που παρέχετε διατηρούνται εμπιστευτικές και δεν 
αποκαλύπτονται, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αυτό απαιτείται από το νόμο.

Επικοινωνία με το γραφείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

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.
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http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft//
http://www.socialsecurity.gov


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 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.

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-10023-GR
Social Security Numbers For Children (Greek)
December 2005

http://www.ssa.gov/pubs/10023.html
http://www.ssa.gov/pubs/10023.html



