Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλειας
(SSI) Για Μη Πολίτες
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Ποιος μπορεί να λάβει
Συμπληρωματικό Εισόδημα
Κοινωνικής Ασφάλισης;
Γενικά, εάν δεν είστε πολίτης και ανήκετε
σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες
μετανάστευσης που χορηγούνται από την
Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας [Department
of Homeland Security (DHS)], μπορεί να
δικαιούστε SSI, εάν:

• Διαμένατε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες
την 22α Αυγούστου 1996, και ήσασταν
τυφλός/ή ή ανάπηρος/η, ή

SocialSecurity.gov

• Λαμβάνατε SSI στις 22 Αυγούστου 1996, και
διαμένετε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή

• Είχατε νόμιμη άδεια μόνιμης παραμονής
σύμφωνα με την Πράξη περί Μετανάστευσης
και Εθνικότητας [Immigration and
Nationality Act (INA)] και έχετε σύνολο 40
πιστώσεων (credits) εργασίας στις ΗΠΑ. (Η
εργασία του/της συζύγου σας ή των γονέων
σας μπορεί επίσης να προσμετρηθεί.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εισήλθατε στις Ηνωμένες
Πολιτείες την, ή μετά από την 22α Αυγούστου
1996, μπορεί να μην δικαιούστε SSI για τα
πρώτα πέντε χρόνια ως νόμιμα αποδεκτός
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επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Υπηκοότητας
και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) για να
πληροφορηθείτε πως να:

μόνιμος κάτοικος έστω κι αν έχετε 40
πιστοποιήσιμες εργασιακές πιστώσεις (credits)
απολαβών.

• Επισπεύσετε την επεξεργασία της
εκκρεμούσας αίτησης υπηκοότητας (N-400)
ή της αίτησης ρύθμισης κατάστασης (I-485),
και

Κάποιοι άλλοι μη πολίτες που μπορεί
να δικαιούνται πληρωμές SSI είναι:
• Ενεργά μέλη των ενόπλων δυνάμεων των
ΗΠΑ.

• Να αποποιηθείτε τυχόν τέλη για το κόστος
υποβολής της αίτησής σας.

• Μη πολίτες που είναι μέλη ομοσπονδιακά
αναγνωρισμένων φυλών Ινδιάνων Αμερικής.

Εσείς (ή ο αντιπρόσωπός σας) μπορείτε να
καλέσετε την υπηρεσία USCIS χωρίς χρέωση
στον αριθμό 1-800-375-5283 (περιμένετε
για την επιλογή SSI στο κύριο μενού) ή
1-800-767-1833 εάν πάσχετε από κώφωση
ή έχετε προβλήματα ακοής (TTY), και
ζητήστε επίσπευση επεξεργασίας. Μπορείτε
επίσης να ζητήσετε επίσπευση επεξεργασίας
γραπτώς ή μέσω προσωπικής σας επίσκεψης
στο τοπικό γραφείο USCIS. Βεβαιωθείτε να
ενημερώσετε το τοπικό γραφείο ότι είστε
τρέχον ή πρώην παραλήπτης SSI. Για να
μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το
τοπικό σας γραφείο της USCIS, ή επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της USCIS στη διεύθυνση
www.USCIS.gov/feewaiver.

• Συγκεκριμένοι μη πολίτες που έχουν γίνει
αποδεκτοί ως μετανάστες ΑμερικανοΑσιάτες.

• Εισερχόμενοι από την Κούβα/Αϊτή σύμφωνα
με την Πράξη Εκπαιδευτικής Αρωγής
Προσφύγων (Refugee Education Assistance
Act).
• Ορισμένα θύματα σοβαρών μορφών
εμπορίας ανθρώπων, και

• Ορισμένοι ειδικοί Ιρακινοί ή Αφγανοί
μετανάστες που έγιναν αποδεκτοί ως
νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι.
Υπάρχουν και άλλοι που ενδέχεται να
δικαιούνται απολαβές. Εάν δεν είστε πολίτης
και θέλετε να κάνετε αίτηση για παροχές SSI,
επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε
εάν τις δικαιούστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επταετής περίοδος
καταλληλότητας SSI για πρόσφυγες, άτομα που
ζητούν άσυλο και ορισμένους ανθρωπιστικούς
μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων και
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, επεκτείνεται
για δύο έτη (ή έως τρία έτη υπό ορισμένες
συνθήκες) κατά την περίοδο από 1 Οκτ. 2008,
έως 30 Σεπτ. 2011. Μάθετε περισσότερα
στη διεύθυνση www.socialsecurity.gov/
pubs/11051-sup.html.

Όριο επτά ετών για ορισμένους μη
πολίτες
Ορισμένοι πρόσφυγες και άλλοι μη πολίτες
μπορούν να λάβουν SSI για διάστημα έως επτά
έτη. Εάν οι πληρωμές σας SSI περιορίζονται
σε επτά χρόνια λόγω της συγκεκριμένης σας
κατάστασης ως μη πολίτης, θα σας στείλουμε
μια επιστολή που θα σας ενημερώσει για
τη λήξη της περιόδου επτά ετών. Θα σας
στείλουμε άλλη μια επιστολή που θα σας
εξηγεί τα δικαιώματά σας για έφεση πριν
σταματήσουμε τις πληρωμές σας.

Πιστώσεις από εργασία
Το εργασιακό ιστορικό καθορίζει την
πιστοποίηση ενός ατόμου για παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως και για
καταλληλότητα πληρωμών SSI για κάποιους
μη πολίτες. Ένα άτομο κερδίζει «πιστώσεις
εργασίας» με βάση το ποσό των χρημάτων που
έχει κερδίσει. Το ποσό που χρειάζεται για μία
πίστωση εργασίας αυξάνεται ελαφρά κάθε χρόνο
καθώς αυξάνονται τα μέσα επίπεδα απολαβών.

Εάν είστε τρέχον ή πρώην παραλήπτης
πληρωμών SSI υποκείμενος στα κριτήρια
καταλληλότητας λήψης παροχών SSI σύμφωνα
με το όριο των επτά ετών, σας προτείνουμε να
2

(Συνέχεια στην πίσω σελίδα)
Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλειας (SSI) Για Μη Πολίτες

Για παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης, ένα
άτομο μπορεί να λάβει κατά μέγιστο τέσσερις
πιστώσεις ανά έτος με βάση το εισόδημά του/
της. Ένας μη πολίτης μπορεί να λάβει επίσης
συμπληρωματικές πιστώσεις ανά έτος με βάση
την εργασία συζύγου ή γονέα του/της.

Πληροφορίες σχετικά με την
υπηρεσία Medicaid
Εάν έχετε κάλυψη Medicaid με βάση τις
πληρωμές SSI, η κάλυψη Medicaid που έχετε
θα συνεχιστεί για όσο διάστημα λαβαίνετε τις
πληρωμές SSI.

Οι πιστώσεις εργασίας παραμένουν μονίμως
στο λογαριασμό Κοινωνικής Ασφάλισης
ενός ατόμου. Οι επιπλέον πιστώσεις
εργασίας από σύζυγο ή γονέα βοηθούν για
καταλληλότητα αλλά δεν καταχωρίζονται
στο εργασιακό μητρώο ενός μη πολίτη και
δεν προσμετρούνται για παροχές κοινωνικής
ασφάλισης. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε την έκδοση Πώς κερδίζετε πιστώσεις (Αρ.
έκδοσης SSA 05-10072).

Μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση
Εάν σταματήσουν οι πληρωμές SSI σας γιατί
δεν είστε νόμιμος μη πολίτης, μπορείτε να
κάνετε αίτηση και πάλι. Επικοινωνήστε μαζί
μας αμέσως εάν αλλάξει η μεταναστευτική
σας κατάσταση, ή εάν γίνετε πολίτης των ΗΠΑ,
και πιστεύτε ότι έχετε τις προϋποθέσεις, ή εάν
έχετε 40 εργασιακές πιστώσεις. Θα χρειαστείτε
να μας προσκομίσετε το πιστοποιητικό
εθνικοποίησής σας (naturalization certificate)
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που να
αποδεικνύουν την μεταναστευτική σας
κατάσταση.

Χρειαζόμαστε απόδειξη της
κατάστασής σας
Όταν κάνετε αίτηση για SSI, πρέπει να
αποδείξετε την κατάστασή σας ως πολίτης.
Μη πολίτες που έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες
δυνάμεις των ΗΠΑ μπορεί επίσης να χρειάζεται
να προσκομίσουν απόδειξη στρατιωτικής
υπηρεσίας. Τα παρακάτω είναι παραδείγματα
δικαιολογητικών που μπορεί να χρειάζεται να
προσκομίσετε:

Εάν έχετε ανάδοχο
Όταν εισήλθατε στις Ηνωμένες Πολιτείες,
μπορεί κάποιος άλλος να υπέγραψε συμφωνία
για την υποστήριξή σας. Αυτή η συμφωνία
καλείται «έγγραφη κατάθεση υποστήριξης»
(affidavit of support), και το άτομο που την
υπέγραψε ονομάζεται ανάδοχός σας.

• Απόδειξη της κατάστασή σας ως μη πολίτης
— τρέχον έντυπο Form I-94 (μητρώο άφιξης/
αναχώρησης), ή I-551 (κάρτα νόμιμης
διαμονής) από την Υπηρεσία Εθνικής
Ασφαλείας (DHS) ή εντολή από δικαστή
μεταναστευτικού δικαστηρίου που να
αναβάλει τυχόν απέλαση ή να χορηγεί
άσυλο, ή

Θα προσμετρήσουμε το εισόδημα του
αναδόχου σας ή του/της συζύγου του/της και
τους πόρους ως δικούς σας, από τη στιγμή που
εισήλθατε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τοπικό
σας γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να
σας δώσει πληροφορίες σχετικά μ’ αυτούς τους
κανονισμούς και τι σημαίνουν αυτοί για σας.

• Απόδειξη στρατιωτικής υπηρεσίας —
έγγραφα απόλυσης από τις ένοπλες
δυνάμεις των ΗΠΑ (DD Form 214) που να
αποδεικνύουν τιμητική απόλυση που δεν
βασίζεται στην κατάστασή σας ως μη
πολίτης.

Αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
Εάν είστε νόμιμα αποδεκτός μη πολίτης με
άδεια εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες,
μπορεί να χρειαστείτε αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης. Ζητήστε την έκδοσή μας Αριθμοί
Κοινωνικής Ασφάλισης για μη πολίτες
(Αρ. έκδοσης 05-10096).

Το τοπικό σας γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης
μπορεί να σας ενημερώσει για τυχόν άλλα
δικαιολογητικά που μπορείτε να υποβάλετε για
απόδειξη της κατάστασής σας.
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• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα της Medicare.

Για να γίνετε πολίτης
Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το πώς να γίνετε πολίτης των Ηνωμένων
Πολιτειών, καλέστε την Υπηρεσία Υπηκοότητας
και Μετανάστευσης USCIS στο χωρίς χρέωση
αριθμό 1-800-375-5283 (εάν πάσχετε από
κώφωση ή έχετε προβλήματα ακοής, καλέστε
τον αριθμό TTY 1-800-767-1833). Μπορείτε
επίσης να καλέσετε το τοπικό σας γραφείο της
USCIS, ή να επισκεφθείτε την υπηρεσία online στη
διεύθυνση www.uscis.gov.

• 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.

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.

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.

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:

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 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.
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