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(συνέχεια στην πίσω σελίδα)

Αριθμοί Kοινωνικής Aσφάλισης για μη πολίτες

Αριθμοί Kοινωνικής Aσφάλισης 
για μη πολίτες

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για αριθμό 
και κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;

Γενικά, μόνο μη πολίτες που έχουν άδεια εργασίας 
από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (Department 
of Homeland Security, DHS) μπορούν να κάνουν  
αίτηση για αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (Social 
Security). Για να υποβάλετε αίτηση για αριθμό 
Κοινωνικής Ασφάλισης:
• Συμπληρώστε μια Αίτηση για κάρτα Kοινωνικής 

Aσφάλισης (Έντυπο SS-5-GR) και 
• Προσκομίστε μας πρωτότυπα έγγραφα που 

ν' αποδεικνύουν:
— Τη μεταναστευτική σας ιδιότητα,
— Την άδεια εργασίας σας,
— Την ηλικία σας και 
— Την ταυτότητά σας.

• Κατόπιν, προσκομίστε τη συμπληρωμένη αίτηση 
και τα πρωτότυπα έγγραφα στο τοπικό σας γραφείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Μεταναστευτική ιδιότητα
Για απόδειξη της μεταναστευτικής σας ιδιότητας στις 

Η.Π.Α., πρέπει να μας προσκομίσετε το πλέον πρόσφατο 
ισχύον μεταναστευτικό έγγραφο, I-94, Arrival/Departure 
Record (Καταγραφή Αφίξεως/Αναχωρήσεως), που σας 
δόθηκε όταν φτάσατε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν 
είστε φοιτητής με θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) τύπου 
F-1 ή M-1, πρέπει επίσης να μας προσκομίσετε το 
έντυπο I-20, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant 
Student Status (Πιστοποιητικό καταλληλότητας για μη 
μεταναστευτική φοιτητική ιδιότητα). Εάν είστε φοιτητής 
με θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) τύπου J-1 ή J-2, 
πρέπει επίσης να μας προσκομίσετε το έντυπο  
DS-2019, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant 
Student Status (Πιστοποιητικό καταλληλότητας για μη 
μεταναστευτική φοιτητική ιδιότητα). 

Άδεια εργασίας
Για τους περισσότερους αλλοδαπούς εργαζόμενους, 

χρειαζόμαστε να μας προσκομίσετε μόνο το έντυπο 
I-94, Arrival/Departure Record. Ορισμένοι αλλοδαποί 
εργαζόμενοι πρέπει επίσης να μας προσκομίσουν 
την άδεια εργασίας τους από την Υπηρεσία Εθνικής 
Ασφαλείας (I-766 ή I-688B). Οι διεθνείς φοιτητές  
πρέπει να προσκομίσουν περαιτέρω τεκμηρίωση.  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Διεθνείς 
φοιτητές και αριθμοί Kοινωνικής Aσφάλισης (Αρ. 
έκδοσης 05-10181-GR).

Ηλικία 
Πρέπει να προσκομίσετε το πιστοποιητικό γέννησής 

σας, εάν το έχετε, ή εάν μπορείτε να το αποκτήσετε 
εύκολα. Εάν όχι, μπορούμε ν' αποδεχτούμε άλλα 
έγγραφα, όπως το διαβατήριό σας ή έγγραφο που έχει 
εκδοθεί από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας, για 
απόδειξη της ηλικίας σας. 

Ταυτότητα 
Μπορούμε ν' αποδεχτούμε μόνο συγκεκριμένα 

έγγραφα ως απόδειξη ταυτότητας. Ένα αποδεκτό 
έγγραφο πρέπει να ισχύει (να μην έχει λήξει) και να 
δείχνει το όνομά σας, πληροφορίες αναγνώρισης 
και κατά προτίμηση μια πρόσφατη φωτογραφία. Η 
Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης θα ζητήσει από σας 
τα τρέχοντα μεταναστευτικά σας έγγραφα. Αποδεκτά 
έγγραφα συμπεριλαμβάνουν τ' ακόλουθα: 

Έντυπο «Form I-551» (περιλαμβάνει μεταναστευτική 
θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) που μπορεί ν' 
αναγνωστεί από μηχάνημα, με το ισχύον σας 
διαβατήριο άλλης χώρας), 
Έντυπο I-94 με το ισχύον σας διαβατήριο 
άλλης χώρας, ή
Κάρτα άδειας εργασίας από την Υπηρεσία  
Εθνικής Ασφαλείας (I-766 ή I-688B).
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι είτε τα πρωτότυπα, 

ή αντίγραφα θεωρημένα από την εκδότρια αρχή. 
Δεν μπορούμε ν́ ' αποδεχτούμε φωτοαντίγραφα ή 
θεωρημένα από συμβολαιογράφο αντίγραφά τους. 
Επίσης, δεν μπορούμε ν' αποδεχτούμε απόδειξη που να 
δείχνει ότι κάνατε αίτηση για το έγγραφο. Μπορεί να 
χρησιμοποιήσουμε ένα έγγραφο για δύο σκοπούς. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άδεια 
εργασίας σας από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας 
ως απόδειξη της καταλληλότητας εργασίας σας και της 
ταυτότητάς σας. Ωστόσο, πρέπει να προσκομίσετε 
τουλάχιστον δύο ξεχωριστά έγγραφα.

Θα σας ταχυδρομήσουμε τον αριθμό και την κάρτα 
σας αφού επαληθεύσουμε τα έγγραφά σας με την 
Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας. Καθώς περιμένετε για 
τον αριθμό σας Kοινωνικής Aσφάλισης, ο εργοδότης 
σας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιστολή από μας, 
η οποία θα δηλώνει ότι κάνατε αίτηση για αριθμό 
Kοινωνικής Aσφάλισης. Ο εργοδότης σας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα έγγραφά σας από την Υπηρεσία 
Εθνικής Ασφαλείας ως απόδειξη της άδειας εργασίας 
σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εργοδότες μπορούν να 
βρουν περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.
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Τι μπορώ να κάνω εάν χρειάζομαι 
αριθμό για φορολογικούς λόγους;

Εάν χρειάζεστε αριθμό για φορολογικούς λόγους 
και δεν έχετε άδεια εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αριθμό φορολογικού 
μητρώου ιδιώτη στην Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων 
(IRS). Επισκεφτείτε την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων 
(IRS) αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης 
στον αριθμό 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) 
και ζητήστε το έντυπο Form W-7, Application For An 
Individual Taxpayer Identification Number (Αίτηση για 
αριθμό φορολογικού μητρώου ιδιώτη).

Χρειάζομαι αριθμό για άλλες κρατικές 
υπηρεσίες;

Οι νόμιμα αποδεκτοί μη πολίτες μπορούν να 
λάβουν αρκετές παροχές και υπηρεσίες χωρίς αριθμό 
Kοινωνικής Aσφάλισης. Δεν χρειάζεστε αριθμό για 
τη διεξαγωγή συναλλαγών με κάποια τράπεζα, για 
να εγγραφείτε σε σχολείο, για να υποβάλετε αίτηση 
για σχολικές εξετάσεις, για να λάβετε ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας, για να υποβάλετε αίτηση για σχολικά 
προγράμματα γευμάτων, ή για να υποβάλετε αίτηση 
για επιχορηγούμενη κατοικία. Δεν μπορείτε να λάβετε 
αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης με μοναδικό σκοπό την 
απόκτηση διπλώματος οδήγησης.

Εάν δεν έχετε άδεια εργασίας, μπορείτε να υποβάλετε 
αίτηση για αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης μόνο εάν:

Ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί από σας να παρέχετε 
τον αριθμό σας Kοινωνικής Aσφάλισης για να λάβετε 
συγκεκριμένη παροχή ή υπηρεσία, ή 
Πολιτειακός ή ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί από σας 
να παρέχετε τον αριθμό σας Κοινωνικής Ασφάλισης 
για να λάβετε παροχές προσωπικής βοήθειας για τις 
οποίες έχετε ήδη πιστοποιηθεί. 
Εάν χρειάζεστε αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης για ν' 

ανταποκριθείτε στις πολιτειακές ή τοπικές απαιτήσεις, 
πρέπει να μας προσκομίσετε επιστολή από την αρμόδια 
κρατική υπηρεσία. Πρέπει να είναι γραμμένη στο 
επιστολόχαρτο της αρμόδιας υπηρεσίας (όχι απλές 
επιστολές ή φωτοτυπίες) και: 

Να αναγνωρίζει εσάς προσωπικά ως τον αιτούντα, 
Να παραθέτει το σχετικό νόμο που απαιτεί από σας 
να έχετε αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης, 
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Να καθορίζει ότι ανταποκρίνεστε σε όλες τις 
απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, εκτός από τον 
αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης και 
Να αναφέρει όνομα υπευθύνου και  
αριθμό τηλεφώνου. 
Εάν σας έχει δοθεί αριθμός Kοινωνικής Aσφάλισης 

για άλλους λόγους εκτός της εργασίας, δεν μπορείτε 
να τον χρησιμοποιήσετε για εργασία. Εάν τον 
χρησιμοποιήσετε για εργασία, θα ενημερώσουμε 
σχετικά την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας.

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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