Ο αριθμός και η κάρτα της Κοινωνικής σας
Ασφάλισης
Τι υπαρχει μεσα

Πώς μπορώ να λάβω έναν αριθμό και κάρτα;

1

Πόσο κοστίζει;

3

Υπάρχουν διαφορετικού τύποι καρτών;

3

Πώς μπορώ να πάρω έναν αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης για το παιδί μου;

3

Τι πρέπει να κάνω εάν αλλάξει το όνομά μου;

4

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα αρχεία μου είναι σωστά;

5

Τι συμβαίνει εάν αλλάξει η μεταναστευτική μου
κατάσταση ή η υπηκοότητά μου;

5

Τι συμβαίνει εάν χάσω την κάρτα μου ή εάν κλαπεί;

5

Πώς μπορώ να προστατεύσω τον αριθμό μου Κοινωνικής Ασφάλισης;

6

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική Ασφάλιση

6

Ένας αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης είναι
σημαντικός επειδή τον χρειάζεστε για να
μπορείτε να εργαστείτε, να λάβετε παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης και να λάβετε
ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες. Πολλές
άλλες επιχειρήσεις, όπως οι τράπεζες και οι
πιστωτικές εταιρείες ζητούν επίσης τον αριθμό
σας.
Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν
είστε Αμερικανός πολίτης, ίσως χρειαστείτε
επίσης έναν αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το
έντυπο Αριθμοί Kοινωνικής Aσφάλισης για
μη πολίτες (Αρ. Έκδοσης 05-10096-GR). Εάν
βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες προσωρινά

SocialSecurity.gov

για να εργαστείτε, δείτε το έντυπο Οι ξένοι
εργαζόμενοι και οι αριθμοί μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Αρ. Έκδοσης 05-10107-GR).

Πώς μπορώ να λάβω έναν αριθμό και
κάρτα;
Για να κάνετε αίτηση για αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης και κάρτα:
• Συμπληρώστε μια Μορφή SS-5, Αίτηση
για κάρτα Kοινωνικής Aσφάλισης
(Μορφή SS-5-INST-GR), και

• Δείξτε μας πρωτότυπα έγγραφα ή
πιστοποιημένα αντίγραφα από την
αρχή που τα εξέδωσε. Δεν μπορούμε να
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δεχτούμε φωτοαντίγραφα ή πιστοποιημένα
αντίγραφα. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι
πρόσφατα (να μην έχουν λήξει):

• Το έντυπο I-766, Employment Authorization
Card (EAD, work permit, Κάρτα
Εξουσιοδότησης Απασχόλησης, άδεια
εργασίας).

— Αμερικανική υπηκοότητα ή
μεταναστευτική κατάσταση,
συμπεριλαμβανομένης και της άδειας
εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από το
Εθνικό Τμήμα Ασφαλείας (DHS),

Οι διεθνείς φοιτητές πρέπει να παρέχουν
περαιτέρω έγγραφα. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε το έντυπο Διεθνείς
Φοιτητές Και Αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
(Αρ. Έκδοσης 05-10181-GR).

— Ηλικία, και

— Ταυτότητα.

Ηλικία: Εάν γεννηθήκατε στις Ηνωμένες
Πολιτείες, πρέπει να δείξετε το Αμερικανικό
σας πιστοποιητικό γέννησης. (Εάν υπάρχει
αυτό, πρέπει να το υποβάλλετε). Εάν δεν
υπάρχει πιστοποιητικό γέννησης, μπορεί να
δεχτούμε:

Μπορείτε να ταχυδρομήσετε τη συμπληρωμένη
σας Αίτηση για κάρτα Kοινωνικής Aσφάλισης
(Μορφή SS-5) μαζί με τα έγγραφα σας ή να
συμπληρώσετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά
και να υποβάλλετε τα έγγραφα στο τοπικό σας
γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Αρχείο θρησκείας που έγινε προτού γίνετε 5
χρονών και το οποίο δείχνει την ημερομηνία
γέννησής σας, ή

Απαιτείται προσωπική συνέντευξη για κάθε
άτομο που είναι άνω των 12 ετών και ζητά
αρχικό αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης και
κάρτα ακόμη και εάν ένας γονέας ή κηδεμόνας
υπογράφει την αίτηση εκ μέρους του παιδιού.

• Αρχείο Αμερικανικού νοσοκομείου για τη
γέννησή σας, ή
• Το διαβατήριό σας.

Υπηκοότητα ή μεταναστευτική
κατάσταση: Μπορούμε να δεχτούμε μόνο
ορισμένα έγγραφα ως απόδειξη Αμερικανικής
Υπηκοότητας. Αυτά περιλαμβάνουν ένα
Αμερικανικό πιστοποιητικό γέννησης, ένα
Αμερικανικό διαβατήριο, Πιστοποιητικό
Πολιτογράφησης ή Πιστοποιητικό
Υπηκοότητας. Εάν δεν είστε Αμερικανός
πολίτης, η Κοινωνική Ασφάλιση θα σας ζητήσει
τα τρέχοντα έγγραφα που έχετε σχετικά με
τη μετανάστευσή σας. Τα αποδεκτά έγγραφα
περιλαμβάνουν:

Εάν έχετε γεννηθεί σε ξένη χώρα, πρέπει να
δείξετε το ξένο πιστοποιητικό γέννησή σας,
(εάν το έχετε, ή εάν μπορείτε να λάβετε ένα
αντίγραφο εντός 10 ημερών). Εάν δεν μπορείτε
να το λάβετε, μπορεί να δεχτούμε:
• Το ξένο σας διαβατήριο

• Το I-551 Κάρτα Μόνιμης Κατοικίας, ή
• Το I-94 Αρχείο Άφιξης/Αναχώρησης.

Ταυτότητα: Μπορούμε να δεχτούμε μόνο
ορισμένα έγγραφα ως απόδειξη ταυτότητας.
Ένα αποδεκτό έγγραφο πρέπει να είναι τρέχον
(να μην έχει λήξει) και να αναγράφει το όνομά
σας, πληροφορίες ταυτοποίησης, και κατά
προτίμηση να έχει μια πρόσφατη φωτογραφία.
Η Κοινωνική Ασφάλιση θα ζητήσει να δει
μια Αμερικανική άδεια οδήγησης, μια κάρτα
ταυτότητας για κάποιον που δεν οδηγεί και
η οποία έχει εκδοθεί από την πολιτεία, ή
Αμερικανικό διαβατήριο ως απόδειξη της
ταυτότητας. Εάν δεν έχετε τα συγκεκριμένα
έγγραφα που ζητάμε, θα ζητήσουμε να δούμε
άλλα έγγραφα, όπως:

• Το ΈντυποI-551 που έχετε, Permanent
Resident card (την Κάρτα Μόνιμης Διαμονής
σας, πράσινη κάρτα, περιλαμβάνει τη βίζα
μετανάστευσης που είναι αναγνώσιμη από
μηχάνημα μαζί με το ξένο διαβατήριο που
έχετε και το οποίο δεν έχει λήξει).
• Το I-94, Arrival/Departure Record (Αρχείο
Άφιξης/Αναχώρησης), μαζί με το ξένο
διαβατήριο που έχετε και το οποίο δεν έχει
λήξει, ή

• Κάρτα ταυτότητας εργαζομένου

2

(Συνέχεια στην πίσω σελίδα)
Ο αριθμός και η κάρτα της Κοινωνικής σας Ασφάλισης

• Σχολική κάρτα

Υπάρχουν διαφορετικού τύποι
καρτών;

• Κάρτα ιατρικής περίθαλψης (όχι κάρτα της
Medicare)

Εκδίδουμε τρεις τύπους κάρτας Κοινωνικής
Ασφάλισης. Όλες οι κάρτες δείχνουν το όνομά
σας και τον αριθμό σας Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Κάρτα Αμερικανικού στρατού
• Διάταγμα υιοθεσίας

• Ασφαλιστήριο συμβολαίου ζωής, ή

• Ο πρώτος τύπος κάρτας δείχνει το όνομά
σας και τον αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
και σας επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς
περιορισμούς. Το εκδίδουμε σε:

• Έγγραφο γάμου (μόνο σε περιπτώσεις
αλλαγής ονόματος).
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι είτε
πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα
από την αρχή που τα εξέδωσε. Δεν
μπορούμε να δεχτούμε φωτοαντίγραφα
ή πιστοποιημένα αντίγραφα εγγράφων.
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα έγγραφο
για δύο σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορεί
να χρησιμοποιήσουμε το Αμερικανικό
σας διαβατήριο ως απόδειξη τόσο της
υπηκοότητάς σας όσο και της ταυτότητάς σας.
Ή, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το Αμερικανικό
σας πιστοποιητικό γέννησης ως απόδειξη
ηλικίας και υπηκοότητας. Ωστόσο, πρέπει
να παρέχετε τουλάχιστον δύο ξεχωριστά
έγγραφα.

— Αμερικανούς πολίτες και

— Άτομα που έγιναν νομίμως δεκτά στις
Ηνωμένες Πολιτείες σε μόνιμη βάση.

• Ο δεύτερος τύπος κάρτας δείχνει το
όνομα και τον αριθμό σας και σημειώνει,
«VALID FOR WORK ONLY WITH DHS
AUTHORIZATION (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΟ
ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ DHS)». Εκδίδουμε
αυτόν τον τύπο κάρτας σε άτομα που έγιναν
νομίμως δεκτά στις Ηνωμένες Πολιτείες
προσωρινά και έχουν εξουσιοδότηση από το
DHS για εργασία.
• Ο τρίτος τύπος κάρτας δείχνει το όνομα
και τον αριθμό σας και σημειώνει, «“NOT
VALID FOR EMPLOYMENT (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ)». Το εκδίδουμε για άτομα από
άλλες χώρες:

Θα σας στείλουμε μέσω ταχυδρομείου τον
αριθμό και την κάρτας σας αφότου έχουμε όλες
τις πληροφορίες σας και έχουμε επαληθεύσει
τα έγγραφα σας με τις αρχές που τα εξέδωσαν.

— Τα οποία έχουν γίνει νόμιμα δεκτά
στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς άδεια
εργασίας από το DHS, αλλά τα οποία
έχουν ισχύοντα λόγο για ανάγκη αριθμού
Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν σχετίζεται
με εργασία, ή

Πόσο κοστίζει;
Δεν υπάρχει χρέωση για αριθμό και κάρτα
Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν επικοινωνήσει
κάποιο άτομο μαζί σας και θέλει να σας
χρεώσει για αριθμό και κάρτα, να θυμάστε ότι
αυτές οι υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης είναι
δωρεάν. Μπορείτε να αναφέρετε όποιο άτομο
προσπαθήσει να σας χρεώσει, τηλεφωνώντας
στη γραμμή βοήθειας του Γραφείου μας
Γενικού Επιθεωρητή στον αριθμό services
1-800-269-0271.

— Άτομα που χρειάζονται έναν αριθμό
επειδή ένας ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί
έναν αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης για
συγκεκριμένο επίδομα ή υπηρεσία.

Πώς μπορώ να πάρω έναν αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί
μου;
Είναι καλή ιδέα να πάρετε τον αριθμό όταν
γεννηθεί το παιδί σας. Μπορείτε να κάνετε
αίτηση για έναν αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
για το μωρό σας όταν κάνετε την αίτηση για
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το πιστοποιητικό γέννησης του μωρού σας.
Το τμήμα της πολιτείας που εκδίδει και τα
δύο πιστοποιητικά θα μας κοινοποιήσει τις
πληροφορίες. Θα σας στείλουμε την κάρτα
Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω ταχυδρομείου.

επίσης και στον εργοδότη σας. Εάν δεν μας
ενημερώσετε όταν αλλάξετε το όνομά σας,
ίσως να:

• Αργοπορήσει η επιστροφή φόρου σας, και

• Αποτραπεί η δήλωση μισθών σας από
τη σωστή καταχώρηση στο αρχείο σας
Κοινωνικής Ασφάλισης, πράγμα που ίσως
να μειώσει το ποσό των μελλοντικών σας
παροχών από την Κοινωνική Ασφάλιση.

Ή, μπορείτε να περιμένετε και να υποβάλλετε
αίτηση σε οποιοδήποτε γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης. Εάν περιμένετε, πρέπει να παρέχετε
απόδειξη της ηλικίας, ταυτότητας και
Αμερικανικής υπηκοότητας του παιδιού σας.
Πρέπει να μας δείξετε απόδειξη της σχέσης
σας με, ή της ευθύνης σας για, το παιδί. Πρέπει
να μας δείξετε επίσης απόδειξη της δικής
σας ταυτότητας. Πρέπει να επαληθεύσουμε
το αρχείο της γέννησης του παιδιού σας,
πράγμα το οποίο μπορεί να πάρει έως 12
εβδομάδες έως ότου εκδοθεί μια κάρτα. Για να
επαληθευθεί ένα αρχείο γέννησης, η Κοινωνική
Ασφάλιση θα επικοινωνήσει με το γραφείο που
το εξέδωσε.

Εάν χρειάζεται να αλλάξετε το όνομά σας
στην κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει
να μας δείξετε ένα έγγραφο που αποδεικνύει
την νόμιμη αλλαγή του ονόματός σας. Τα
έγγραφα που θα δεχτεί η Κοινωνική Ασφάλιση
για απόδειξη νόμιμης αλλαγής ονόματος
περιλαμβάνουν:
• Πιστοποιητικό γάμου
• Διάταγμα διαζυγίου

• Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης που δείχνει
ένα νέο όνομα, ή

Υιοθεσία: Μπορούμε να παραχωρήσουμε έναν
αριθμό στο υιοθετημένο παιδί σας προτού
ολοκληρωθεί η υιοθεσία, αλλά ίσως να θέλετε
να περιμένετε. Τότε, μπορείτε να κάνετε
αίτηση για τον αριθμό χρησιμοποιώντας
το καινούργιο όνομα του παιδιού σας. Εάν
θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παιδί σας
ως φορολογική έκπτωση στη φορολογική
σας δήλωση ενώ εκκρεμεί η υιοθεσία,
επικοινωνήστε με την Εσωτερική Υπηρεσία
Εσόδων για το έντυπο Form W-7A, Application
for Taxpayer Identification Number for Pending
U.S. Adoptions (Αίτηση για ΑΦΜ για εκκρεμείς
υιοθεσίες στις ΗΠΑ). Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε το έντυπο Αριθμοί
Kοινωνικής Aσφάλισης για μη πολίτες (Αρ.
Έκδοσης 05-10023-GR).

• Δικαστική εντολή για αλλαγή ονόματος.

Εάν το έγγραφο που παρέχετε ως απόδειξη
νόμιμης αλλαγής ονόματος δεν μας
δίνει αρκετές πληροφορίες για να σας
προσδιορίσουμε στα αρχεία μας, ή εάν
αλλάξατε το όνομά σας πριν από δύο χρόνια
(τέσσερα χρόνια εάν είστε νεότεροι από
18 ετών), πρέπει να μας δείξετε έγγραφο
ταυτότητας με το παλιό σας όνομα (όπως
φαίνεται στα αρχεία μας). Θα δεχτούμε ένα
έγγραφο ταυτότητας στο παλιό σας όνομα εάν
έχει λήξει.
Εάν δεν έχετε ένα έγγραφο ταυτότητας στο
παλιό σας όνομα, μπορεί να δεχτούμε ένα
έγγραφο ταυτότητας που δεν έχει λήξει στο
καινούργιο σας όνομα, εφόσον μπορούμε να
καθιερώσουμε την ταυτότητά σας στα αρχεία
μας.

Τι πρέπει να κάνω εάν αλλάξει το
όνομά μου;
Εάν αλλάξετε το όνομά σας νόμιμα λόγω
γάμου, διαζυγίου, δικαστικής εντολής ή
για άλλο λόγο, πρέπει να ενημερώσετε την
Κοινωνική Ασφάλιση για να λάβετε διορθωμένη
κάρτα. Εάν εργάζεστε, πρέπει να το πείτε

Η καινούργια κάρτα σας θα έχει τον ίδιο
αριθμό όπως και η παλιά σας κάρτα, αλλά θα
γράφει το καινούργιο σας όνομα.
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κατάσταση ή υπηκοότητα. Μπορούμε να
δεχτούμε μόνο συγκεκριμένα έγγραφα ως
απόδειξη υπηκοότητας για νέες κάρτες και
κάρτες αντικατάστασης. Αυτά περιλαμβάνουν
το Αμερικανικό σας διαβατήριο, ένα
Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης ή
Πιστοποιητικό Υπηκοότητας. Εάν δεν είστε
Αμερικανός πολίτης, η Κοινωνική Ασφάλιση θα
σας ζητήσει να δει τα τρέχοντα έγγραφα της
μετανάστευσής σας.

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα
αρχεία μου είναι σωστά;
Κάθε χρόνο, ο εργοδότης σας στέλνει ένα
αντίγραφο του εντύπου σας W-2 (Wage and
Tax Statement, Μισθολογική και Φορολογική
Δήλωση) στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Συγκρίνουμε το όνομα και τον αριθμό σας
Κοινωνικής Ασφάλισης στο W-2 με τις
πληροφορίες που έχουμε στα αρχεία μας.
Προσθέτουμε τα εισοδήματα που δείχνει το
W-2 στο αρχείο σας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τι συμβαίνει εάν χάσω την κάρτα μου
ή εάν κλαπεί;

Είναι κρίσιμο να ταιριάζει το όνομα και ο
αριθμός σας Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει η
κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλισης με τα αρχεία
μισθοδοσίας του εργοδότη σας και το W-2
ώστε να πιστωθούν τα εισοδήματά σας στο
αρχείο σας. Από εσάς εξαρτάται να βεβαιώστε
ότι τόσο τα αρχεία Κοινωνικής Ασφάλισης όσο
και τα αρχεία του εργοδότη σας είναι σωστά.
Εάν η κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλισης δεν
είναι σωστή, επικοινωνήστε με το γραφείο
Κοινωνικής Ασφάλισης για να κάνετε αλλαγές.
Ελέγξτε το έντυπο W-2 που λαμβάνετε για να
βεβαιωθείτε ότι το αρχείο του εργοδότη σας
είναι σωστό και, εάν δεν είναι, δώστε στον
εργοδότη σας τις σωστές πληροφορίες.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την κάρτα
Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού σας
ή τη δική σας κάρτα δωρεάν εάν χαθεί ή
κλαπεί. Ωστόσο, τα άτομα που έχουν κάρτες
περιορίζονται σε τρεις κάρτες αντικατάστασης
σε ένα έτος και σε 10 για όλη τη διάρκεια
της ζωής τους. Οι νόμιμες αλλαγές ονόματος
δεν μετράνε για αυτούς τους περιορισμούς.
Για παράδειγμα, αλλαγές σε κατάσταση μη
πολιτών που ζητούν ενημερώσεις καρτών, ίσως
να μην μετράνε για αυτούς τους περιορισμούς.
Επίσης, ίσως να μην επηρεαστείτε από αυτούς
τους περιορισμούς εάν μπορείτε να αποδείξετε
ότι χρειάζεστε την κάρτα για να αποφύγετε
σημαντική ταλαιπωρία.

Μπορείτε να ελέγξετε επίσης τα εισοδήματά
σας στο έντυπο Social Security Statement
(Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης). Το έντυπο
Δήλωση διατίθεται ονλάιν για εργαζόμενους
18 ετών και άνω. Για να δείτε το έντυπο
Δήλωση που έχετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/myaccount και
δημιουργήστε ένα λογαριασμό.

Για να λάβετε κάρτα αντικατάστασης από την
Κοινωνική Ασφάλιση, πρέπει να:
• Συμπληρώσετε μια Αίτηση για κάρτα
Kοινωνικής Aσφάλισης

• Παρουσιάσετε ένα πρωτότυπο έγγραφο που
δεν έχει λήξει με πληροφορίες ταυτότητας,
και κατά προτίμηση, μια πρόσφατη
φωτογραφία που αποδεικνύει την ταυτότητά
σας

Τι συμβαίνει εάν αλλάξει η
μεταναστευτική μου κατάσταση ή η
υπηκοότητά μου;

• Δείξετε απόδειξη της Αμερικανικής σας
Υπηκοότητας εάν γεννηθήκατε εκτός
των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν δείξατε
απόδειξη υπηκοότητας όταν λάβατε την
κάρτα σας, και

Εάν άλλαξε η μεταναστευτική σας κατάσταση
ή εάν γίνατε Αμερικανός υπήκοος, πρέπει
να ειδοποιήσετε την Κοινωνική Ασφάλιση
για να ενημερώσουμε τα αρχεία μας. Για να
διορθωθεί η μεταναστευτική σας κατάσταση,
ή η υπηκοότητά σας, πρέπει να δείξετε
έγγραφα που αποδεικνύουν την νέα σας

• Δείξετε απόδειξη της τρέχουσας νόμιμης
κατάστασής σας ως μη πολίτης εάν δεν
είστε Αμερικανός πολίτης.
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Εάν είστε Αμερικανός πολίτης και ζείτε σε
ορισμένες πολιτείες ή στην Περιοχή της
Κολούμπια, μπορείτε τώρα να ζητήσετε
μια κάρτα αντικατάστασης μέσω της
πύλης my Social Security στη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/myaccount.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/ssnumber για
μια λίστα των πολιτειών που συμμετέχουν
και άλλες απαιτήσεις. Για να λάβετε μια
κάρτα αντικατάστασης από την Κοινωνική
Ασφάλιση, πρέπει να μας δείξετε έγγραφα
που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.
Πρέπει να μας δείξετε επίσης έγγραφα που
αποδεικνύουν την ηλικία και την Αμερικανική
σας υπηκοότητα, εάν δεν υπάρχουν ήδη στα
αρχεία μας.

• Μας απαιτεί ο νόμος να αποκαλύψουμε
πληροφορίες σε άλλη κυβερνητική αρχή, ή
• Είναι απαραίτητες οι πληροφορίες σας για
να διεξαχθούν προγράμματα υγείας και
πρόνοιας από την Κοινωνική Ασφάλιση ή
από άλλη κυβερνητική αρχή.

Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν
κοινοποιείτε τον αριθμό σας και την κάρτα
σας για να προστατεύσετε την κακή χρήση
του αριθμού σας. Το να παρέχετε τον αριθμό
σας είναι εθελοντικό, ακόμη και όταν σας
ζητούν απευθείας τον αριθμό σας. Εάν σας το
ζητήσουν, πρέπει να ρωτήσετε:
• Γιατί χρειάζεται ο αριθμός σας

• Πώς θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός σας
• Τι θα συμβεί εάν αρνηθείτε, και

Η κάρτα αντικατάστασης που θα λάβετε θα
έχει το ίδιο όνομα και τον ίδιο αριθμό με την
προηγούμενη κάρτα που είχατε.

• Ποιος νόμος απαιτεί να δώσετε τον αριθμό
σας.
Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν
να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε εάν
θέλετε να δώσετε τον αριθμό σας Κοινωνικής
Ασφάλισης. Η απόφαση εξαρτάται από εσάς.

Πώς μπορώ να προστατεύσω τον
αριθμό μου Κοινωνικής Ασφάλισης;
Πρέπει να χειρίζεστε τον αριθμό σας
Κοινωνικής Ασφάλισης ως εμπιστευτικές
πληροφορίες και να μην το δίνετε σε όσους
δεν το χρειάζονται. Πρέπει να διατηρήσετε την
κάρτα σας Κοινωνικής Ασφάλισης σε ασφαλές
μέρος με τα άλλα σημαντικά έγγραφα που
έχετε. Μην την έχετε μαζί μας εκτός και αν
χρειάζεται να την δείξετε σε έναν εργοδότη ή
σε πάροχο υπηρεσιών.

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική
Ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων και της
σύνδεσης μέσω ονλάιν, μέσω τηλεφώνου,
καθώς και προσωπικά. Είμαστε εδώ για να
απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και για
να σας εξυπηρετήσουμε. Για πάνω από 80
έτη, η Κοινωνική Ασφάλιση έχει βοηθήσει
την εξασφάλιση του σήμερα και του αύριο
παρέχοντας οφέλη και οικονομική προστασία
σε εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.

Εκτελούμε διάφορα πράγματα για να
προστατεύσουμε τον αριθμό σας από
κακή χρήση. Για παράδειγμα, απαιτούμε
και επιθεωρούμε προσεκτικά την απόδειξη
ταυτότητας από άτομα που κάνουν αίτηση
για αντικατάσταση κάρτας Κοινωνικής
Ασφάλισης που χάθηκε ή κλάπηκε, ή που
κάνουν αίτηση για τη διόρθωση μιας κάρτας.
Ένας λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να
αποτρέπονται τα άτομα που παίρνουν αριθμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης με δόλιο τρόπο ώστε να
καθιερώσουν ψευδείς ταυτότητες. Διατηρούμε
το ιδιωτικό απόρρητο των αρχείων Κοινωνικής
Ασφάλισης εκτός και αν:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
Ο πιο άνετος τρόπος για τη διεξαγωγή
εργασιών που σχετίζονται με την Κοινωνική
Ασφάλιση από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή,
είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov. Εκεί, μπορείτε:
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• Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
my Social Security για να δείτε τη σας
Social Security Statement (Δήλωσή προς
την Κοινωνική Ασφάλιση), να επαληθεύσετε
τις αποδοχές σας, να εκτυπώσετε μια
επιστολή επαλήθευσης οφελών, να αλλάξετε
τις πληροφορίες άμεσης κατάθεσής
σας, να πάρετε μια αντικατάσταση του
SSA-1099/1042S, και άλλα.

Τηλεφωνήστε μας
Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο,
προσφέρουμε πολλές αυτοματοποιημένες
υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, 24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα. Τηλεφωνήστε μας
χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-800-772-1213
ή στον αριθμό τηλεκτύπωσής μας TTY,
1-800-325-0778, εάν είστε κουφοί ή πάσχετε
από βαρηκοΐα.

• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα της Medicare.

Εάν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιο άτομο,
μπορούμε να απαντήσουμε στις κλήσεις
σας από τις 7πμ έως τις 7μμ, Δευτέρα
έως Παρασκευή. Παρακαλούμε να είστε
υπομονετικοί κατά τη διάρκεια πολυάσχολων
χρονικών περιόδων επειδή ενδέχεται να
περιμένετε περισσότερο για να μας μιλήσετε.
Ανυπομονούμε για να σας εξυπηρετήσουμε.

• Να υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση,
αναπηρία και επιδόματα της Medicare
• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας.

• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις, και
• Τόσα άλλα πολλά!

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι
διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά. Επισκεφθείτε
την Πύλη Πολλαπλών Γλωσσών που έχουμε
για πληροφορίες στα Ελληνικά. Παρέχουμε
δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας για να σας
βοηθήσουμε να διεξάγετε τις συναλλαγές
σας με την Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτές οι
υπηρεσίες διερμηνείας είναι διαθέσιμες είτε
επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου
ή εάν επισκεφθείτε ένα γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης.
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