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(συνέχεια στην πίσω σελίδα)
Πληρωμές Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης

Πληρωμές Συμπληρωματικού 
Εισοδήματος Ασφάλισης

Τι είναι το SSI;
Το SSI σημαίνει Συμπληρωματικό Εισόδημα 

Ασφάλειας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 
διαχειρίζεται η Κοινωνική Ασφάλεια. Το SSI παρέχει 
μηνιαίες πληρωμές σε άτομα που είναι ηλικιωμένοι, 
τυφλοί ή ανάπηροι και οι οποίοι έχουν μικρά ή 
καθόλου εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Τα 
παιδιά, καθώς και οι ενήλικοι, μπορούν να λάβουν 
πληρωμές λόγω τύφλωσης ή αναπηρίας. Για να 
πάρετε SSI, πρέπει να είστε ηλικιωμένοι, τυφλοί 
ή ανάπηροι: 

Ηλικιωμένος, σημαίνει ότι είστε 65 ετών και πάνω. 
Τυφλός, σημαίνει είτε ότι είστε εντελώς τυφλός, ή 
ότι έχετε πολύ αδύνατη όραση.
Ανάπηρος σημαίνει ότι έχετε σωματική ή ψυχική 
ασθένεια η οποία αναμένεται να διαρκέσει 
τουλάχιστον ένα χρόνο, ή να έχει ως αποτέλεσμα 
το θάνατο. Το τοπικό σας γραφείο της Κοινωνικής 
Ασφάλειας μπορεί να σας δώσει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες της 
αναπηρίας για ενήλικους και παιδιά.
Εάν πάρετε SSI, μπορείτε συνήθως να πάρετε 

κουπόνια για τροφίμων και επίσης Medicaid. Το 
Medicaid σας βοηθά να πληρώσετε τους ιατρούς και 
τους λογαριασμούς του νοσοκομείου.

Πράγματα που κατέχετε και  
εισόδημα που έχετε

Για να πάρετε SSI, τα πράγματα που κατέχετε 
και τα εισοδήματά σας πρέπει να είναι κάτω από 
ορισμένα ποσά. 

Πόροι που κατέχετε
Δεν μετράμε όλα που κατέχετε όταν αποφασίζουμε 

εάν μπορείτε να πάρετε SSI. Για παράδειγμα, 
δεν υπολογίζουμε το σπίτι στο οποίο κατοικείτε 
και ορισμένα από τα προσωπικά σας υπάρχοντα. 
Συνήθως, δεν υπολογίζουμε το αυτοκίνητό σας. Πόροι 
τους οποίους υπολογίζουμε, είναι:

Μετρητά
Τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, Αποταμιευτικά 
Ομόλογα Η.Π.
Ακίνητη περιουσία
Ασφάλεια ζωής και
Προσωπική ιδιοκτησία 

Μπορείτε να λάβετε SSI εάν οι πόροι που θα 
μετρήσουμε δεν ξεπερνάν:

$2.000 για ένα άτομο και
$3.000 για ένα ζευγάρι

Εισόδημα που έχετε
Τα εισοδήματα είναι τα χρήματα που  

λαμβάνετε όπως:
Κέρδη (μισθοί, κέρδη από προσωπική 
απασχόληση)
Επιταγές της Κοινωνικής Ασφάλειας 
Συντάξεις
Πληρωμές εργατικών αποζημιώσεων 
Τόκοι, μερίσματα, συγγραφικά δικαιώματα, κέρδη
Επιδόματα ανεργίας και
Δώρα (π.χ. μετρητά)
Τα εισοδήματα επίσης περιλαμβάνουν αντικείμενα 

(όχι μετρητά) που λαμβάνετε, όπως τρόφιμα, ρούχα 
και στέγη. Μπορείτε να έχετε μερικά εισοδήματα και 
ακόμα να πάρετε SSI.

Άλλοι κανονισμοί που πρέπει να ξέρετε
Για να μπορείτε να πάρετε SSI, πρέπει να ζείτε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ή στα Νησιά Βόρειας Μαριάννας 
και να είστε σε ένα από τα επόμενα συγκροτήματα:

Να είστε πολίτης ή εθνικό πρόσωπο των Η.Π.
Να ανήκετε σε μία από τις νόμιμες κατηγορίες  
μη πολιτών.
Επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο 

Κοινωνικής Ασφάλισης για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς 
επιλεξιμότητας για SSI για μη πολίτες των Η.Π. 
Ζητήστε ένα αντίγραφο του εντύπου Συμπληρωματικό 
Εισόδημα Ασφάλειας (SSI) Για Μη Πολίτες (έκδοσης 
Αρ. 05-11051-GR). 

Πως μπορείτε να κάνετε αίτηση για SSI 
Καλέστε τον αριθμό 1-800-772-1213 για ένα 

ραντεβού με έναν εκπρόσωπο της Κοινωνικής 
Ασφάλειας ο οποίος θα σας βοηθήσει να υποβάλετε 
αίτηση, ή επισκεφτείτε το τοπικό σας γραφείο 
της Κοινωνικής Ασφάλειας. Γονείς ή κηδεμόνες 
μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τυφλά ή 
ανάπηρα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

http://www.ssa.gov/multilanguage/Greek/11051-GR.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Greek/11051-GR.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Greek/11051-GR.pdf


Τι να προσκομίσετε μαζί σας
Θα πρέπει να έχετε τα ακόλουθα αντικείμενα 

πριν υποβάλετε αίτηση. Ακόμα κι αν δεν έχετε 
όλα τα αναφερόμενα αντικείμενα, εγγραφείτε. Το 
προσωπικό στο γραφείο Κοινωνικής Ασφάλειας 
μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε οτιδήποτε 
χρειάζεστε. Παρακαλούμε, φέρτε:

ην κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλειας, 
ή ένα έγγραφο με τον αριθμό της  
Κοινωνικής Ασφάλειας 
Το πιστοποιητικό γέννησής σας ή άλλη απόδειξη 
της ηλικίας σας
Πληροφορίες σχετικά με το σπίτι όπου μένετε, 
όπως της ενυπόθηκο σας ή το ενοικιαστήριό σας 
και το όνομα του σπιτονοικοκύρη σας
Τη φορολογική σας δήλωση ή τα έντυπα W-2, 
ολισθήσεις μισθοδοσίας, βιβλιάρια τραπεζών, 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγραφή αυτοκινήτου, 
στοιχεία κεφαλαίων ενταφιασμού και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά σας και τα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε
Εάν εγγράφεστε για αναπηρία, να φέρετε τα 
ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων 
των γιατρών, νοσοκομείων και κλινικών που σας 
έχουν εξετάσει και
Απόδειξη της υπηκοότητας των Η.Π. ή της 
επιλέξιμης κατάστασης ως μη πολιτών.
Θα πρέπει επίσης να φέρετε το βιβλιάριο 

επιταγών σας ή άλλα έγγραφα στα οποία δείχνουν 
τον αριθμό του λογαριασμού στην τράπεζά σας, 
στην πιστωτική ένωση η στο οικονομικό ίδρυμα 
σας, έτσι ώστε να καταθέτουμε απ' ευθείας τις 
πληρωμές στο λογαριασμό σας. Οι απ' ευθείες 
καταθέσεις προστατεύουν της πληρωμές από τυχόν 
απώλεια, κλοπή, ή καθυστέρηση του ταχυδρομείου. 
Τα χρήματά σας θα είναι πάντα στην ώρα τους 
και διαθέσιμα για χρήση χωρίς να έχετε να 
επισκεφθείτε τη τράπεζα. Μόνο άτομα που δεν 
έχουν τραπεζικό λογαριασμό λαμβάνουν επιταγές.

Λίγα λόγια σχετικά με τα επιδόματα της 
Κοινωνικής Ασφάλειας

Η Κοινωνική Ασφάλιση πληρώνει επίσης 
τις συνταξιοδοτήσεις, τις παροχές επιζωντων 
και αναπηρίας σε άτομα που έχουν εργαστεί 
για αρκετά χρόνια κάτω από την Κοινωνική 
Ασφάλιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με αυτές τις παροχές, ζητήστε το έντυπο Παροχές 
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Συνταξιοδότηση και Επιζώντων (Αρ. έκδοσης 
05-10700-GR) ή το έντυπο Παροχές Αναπηρίας 
(Αρ. έκδοσης 05-10701-GR).

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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