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Τι είναι το SSI;
Το SSI, ή Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλισης, 

είναι ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα που παρέχει 
μηνιαίες πληρωμές μετρητών σε άτομα με ανάγκες. Το
SSI είναι για άτομα που είναι 65 ετών και άνω, όπως 
και για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας που είναι τυφλή 
ή αναπηροί, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Για να το δικαιούστε, πρέπει επίσης να έχετε λίγο 
ή κανένα εισόδημα και ελάχιστους πόρους. Αυτό 
σημαίνει ότι η αξία των πραγμάτων που κατέχετε 
πρέπει να είναι λιγότερο από $2.000 εάν είστε άγαμοι,
ή λιγότερο από $3.000 εάν είστε παντρεμένοι. Η αξία 
του σπιτιού σας δεν υπολογίζεται. Συνήθως, η αξία 
του αυτοκινήτου σας δεν υπολογίζεται. Και η αξία 
συγκεκριμένων άλλων πόρων, όπως τεμαχίων γης για 
ταφή, μπορεί επίσης να μην υπολογιστεί.

Για να λάβετε SSI, πρέπει επίσης να κάνετε 
αίτηση για οποιεσδήποτε άλλα μετρητά οφέλη που 
μπορεί να δικαιούστε. 

Πρέπει να ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις 
Βόρειες Νήσους της Μαριάνα για να λάβετε SSI. Εάν 
δεν είστε πολίτης των Η.Π., αλλά είστε κάτοικος, 
μπορείτε επίσης να κάνετε αίτηση για να λάβετε SSI. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τη έκδοση 
Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλισης (SSI) για 
μη-πολίτες (Αρ. έκδοσης 05-11051-GR).

Η πολιτεία της Καλιφόρνιας προσθέτει χρήματα 
στην ομοσπονδιακή πληρωμή. Η μοναδική 
πληρωμή που λαμβάνετε στην αρχή κάθε μήνα, 
συμπεριλαμβάνει την ομοσπονδιακή πληρωμή του SSI
και το συμπλήρωμά σας από την Καλιφόρνια.

 

 

 

Ιατρική βοήθεια
Εάν λαμβάνετε SSI, μπορείτε συνήθως να λάβετε 

ιατρική βοήθεια (Medi-Cal) αυτομάτως. Μια χωριστή 
αίτηση για το Medi-Cal δεν είναι απαραίτητη . 
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Medi-Cal, 
επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο κοινωνικής 
πρόνοιας της κομητείας σας.

Κουπόνια τροφίμων
Άτομα που λαμβάνουν SSI στην Καλιφόρνια, δεν 

μπορούν να λάβουν κουπόνια τροφίμων, λόγω του 
ότι η πολιτεία προσθέτει αντί αυτού χρήματα στην 
πληρωμή του SSI.

Όμως, μπορεί να είστε σε θέση να λάβετε κουπόνια 
τροφίμων.
• Καθώς περιμένετε την απόφαση για την αίτησή σας 

για SSI.
• Εάν η αίτησή σας για SSI απορριφθεί, ή
• Εάν μετακομίσετε σε άλλη πολιτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με το τοπικό γραφείο κοινωνικής πρόνοιας της 
κομητείας σας.

Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες
Άλλες υπηρεσίες που μπορεί να δικαιούστε να 

λάβετε μέσω του τοπικού γραφείου κοινωνικής 
πρόνοιας της κομητείας σας, περιλαμβάνουν:
• Ειδικό επίδομα για σκυλιά–οδηγούς για άτομα που 

είναι τυφλή ή έχουν αναπηρία.
• Οικιακές υπηρεσίες υποστήριξης και
• Υπηρεσίες προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με το τοπικό γραφείο κοινωνικής πρόνοιας της 
κομητείας σας.

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


Μηνιαία ποσά πληρωμής SSI
Τα ποσά συμπεριλαμβάνουν συνδυασμό ομοσπονδιακών και πολιτειακών πληρωμών. Δεν λαμβάνουν όλοι οι 

παραλήπτες του SSI το μέγιστο ποσό. Η πληρωμή σας μπορεί να είναι χαμηλότερη, εάν έχετε κι άλλο εισόδημα. 

Κατηγορία Συνολική μηνιαία πληρωμή για το 2006 (Ιαν.-Μάρ. / Απρίλιος-∆εκ.) 
Άγαμοι Ηλικιωμένοι (-ες) Ανάπηροι (-ες) Τυφλοί (-ες)

Σε κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης $812,00 /836,00 $812,00 /836,00 $877,00 / $901,00

Μη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα $1.015,00 /1.015,00 $1.015,00 /1.015,00 $1.015,00 / $1.015,00

Κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης, χωρίς 
εγκατάσταση κουζίνας $896,00 / $920,00 $896,00 / $920,00

Διαβίωση στο νοικοκυριό κάποιου άλλου $620,00 / $636,00 $620,00 / $636,00 $701,00 / $717.00

Ανάπηρο ανήλικο τέκνο $698,00 / $722,00

Ανάπηρο ανήλικο τέκνο στο νοικοκυριό 
κάποιου άλλου $494,00 / $510,00

Ηλικιωμένα ή ανάπηρα ζευγάρια

Σε κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης $1.437,00 / $1.472,00

Μη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα $1.982,00 / $2.030,00

Κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης, χωρίς 
εγκατάσταση κουζίνας $1.605,00 / $1.640,00

Διαβίωση στο νοικοκυριό κάποιου άλλου $1.175,00 / $1.198,33

Τυφλά ζευγάρια

Σε κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης $1.664,00 / $1.699,00

Διαβίωση στο νοικοκυριό κάποιου άλλου $1.402,00 / $1.4525,33

Τυφλό άτομο με ηλικιωμένο (-η) ή ανάπηρο (-η) σύζυγο

Σε κατάσταση ανεξάρτητης διαβίωσης $1.579,00 / $1.614,00

Διαβίωση στο νοικοκυριό κάποιου άλλου $1.316,00 / $1.339,33

Επικοινωνία με το γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.socialsecurity.gov ή 

καλέστε χωρίς χρέωση τον αριθμό 1-800-772-1213 (για κωφούς ή άτομα με δυσκολία ακοής, καλέστε τον αριθμό 
ΤΤΥ (τηλέφωνα για κουφούς) 1-800-325-0778). Μπορούμε ν’ απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και να 
σας παρέχουμε πληροφορίες μέσω της αυτοματοποιημένης τηλεφωνικής υπηρεσίας μας, 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.

Όλα σας τα τηλεφωνήματα παραμένουν απόρρητα. Θέλουμε επίσης να είμαστε σίγουροι ότι λαβαίνετε σωστή 
και ευγενική εξυπηρέτηση. Γι’ αυτό έχουμε κάποιον δεύτερο αντιπρόσωπο της Κοινωνικής Ασφάλισης που 
παρακολουθεί ορισμένα τηλεφωνικές κλήσεις.

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-11125-GR
Supplemental Security Income (SSI) In California (Greek)
April 2006

w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v

http://www.socialsecurity.gov
http://www.socialsecurity.gov
http://www.socialsecurity.gov/pubs/11125.pdf

