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Πώς να διορθώσετε το αρχείο του κέρδους 
σας στην Κοινωνική Ασφάλιση

Εάν είστε τουλάχιστον 25 ετών και εργάζεστε 
σε επάγγελμα στο οποίο πρέπει να πληρώνετε 

φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πρέπει να 
λαμβάνετε το έντυπο Social Security Statement 
(Κατάσταση Κοινωνικής Ασφάλισης) κάθε έτος, 
περίπου τρεις μήνες πριν από τα γενέθλιά σας. 
Θα πρέπει να ελέγχετε το έντυπο Κατάστασης 
προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι παρουσιάζει το 
σωστό ποσό που κερδίζετε κάθε χρόνο. Μερικές 
φορές, μπορεί να λείπουν κέρδη από το αρχείο σας. 
Θα πρέπει επίσης να ελέγχετε το Κατάστασης για 
να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το όνομά σας και η 
ημερομηνία γέννησής σας.

Γιατί είναι σημαντικό τα κέρδη μου να 
είναι σωστά στο αρχείο;

Το ποσό των παροχών που εσείς ή η οικογένειά 
σας μπορεί να λάβει από την Κοινωνική Ασφάλιση, 
εξαρτάται από το ποσό των κερδών σας το οποίο 
εμφανίζεται στο αρχείο σας. Εάν δεν εμφανίζονται 
όλα τα κέρδη σας στο αρχείο σας, αυτό μπορεί 
να σημαίνει χαμηλότερες παροχές Κοινωνικής 
Ασφάλισης για σας ή την οικογένειά σας.

Πώς μπορεί να λείπουν κέρδη από το 
αρχείο μου;

Εάν τα κέρδη που λείπουν από το αρχείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης είναι από το τρέχον έτος 
ή περασμένο έτος, δεν χρειάζεται ν’ ανησυχείτε. 
Λόγω του ότι αυτά τα κέρδη είναι πρόσφατα, 
μπορεί να μην έχουν καταγραφεί ακόμα. Θα πρέπει 
να εμφανιστούν αργότερα στό Κατάστασης.

Ωστόσο, μπορεί να λείπουν κέρδη από 
περασμένα έτη από το αρχείο σας, για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:

Ο εργοδότης σας ανέφερε τα κέρδη σας κάτω 
από λάθος όνομα ή λάθος αριθμό Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
Ο εργοδότης σας ανέφερε λανθασμένα τα  
κέρδη σας. 
Παντρευτήκατε ή χωρίσατε και αλλάξατε το 
όνομά σας, αλλά δεν αναφέρατε ποτέ την 
αλλαγή αυτή στην Κοινωνική Ασφάλιση.

(συνέχεια στην πίσω σελίδα)

Πώς να διορθώσετε το αρχείο του κέρδους σας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση (Social Security)

Εργαστήκατε με αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης 
που δεν ανήκει σε σας.

Τι πρέπει να κάνω εάν λείπουν κέρδη 
από το αρχείο μου;

Εάν ανακαλύπτετε ότι λείπουν κέρδη από το 
αρχείο σας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε 
είναι να βρείτε κάποια απόδειξη για αυτά τα κέρδη. 
Αυτή η απόδειξη μπορεί να είναι:

Έντυπο W-2 (Wage and Tax Statement, 
Κατάσταση Μισθών και Φόρων),
Φορολογική δήλωση,
Απόκομα μισθοδοσίας ή απόδειξη πληρωμής,
Τα δικά σας αρχεία κέρδους, ή
Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που να 
αποδεικνύουν ότι εργαστήκατε.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε γραπτά 

έγγραφα που να παρουσιάζουν τα κέρδη σας, 
προσπαθήστε να θυμηθείτε τ’ ακόλουθα γεγονότα 
και να τα γράψετε κάτω:

Πού εργαστήκατε,
Το όνομα του εργοδότη σας,
Τις ημερομηνίες που εργαστήκατε,
Πόσα χρήματα πληρωθήκατε και
Το όνομα και τον αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης 
που χρησιμοποιήσατε όταν εργαστήκατε.

Πώς μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτό η 
Κοινωνικής Ασφάλισης;

Αφού έχετε συλλέξει τα έγγραφα σας, ή έχετε 
φτιάξει έναν κατάλογο όλων των πληροφοριών 
που μπορείτε να θυμηθείτε, επικοινωνήστε με την 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα συνεργαστούμε μαζί 
σας για να διορθώσουμε το αρχείο σας. Αυτή η 
διαδικασία μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο, ανάλογα 
με τις πληροφορίες που θα προσκομίσετε σχετικά 
με τα κέρδη που λείπουν. Μπορεί να χρειαστεί να 
επικοινωνήσουμε με τους εργοδότες σας, ή να σας 
ζητήσουμε να επικοινωνήσετε εσείς μαζί τους.

http://www.socialsecurity.gov/mystatement
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Τι συμβαίνει εάν δεν έχω λάβει 
Κατάσταση;

Εάν δεν λάβατε Κατάστασης, μπορείτε να 
ζητήσετε μία από το Διαδίκτυο (Ίντερνετ) 
στη διεύθυνση www.socialsecurity.gov ή να 
επικοινωνήσετε μαζί μας.

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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