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Supplemental Security Income (SSI) για μη πολίτες

Supplemental Security Income (SSI) για 
μη πολίτες

Ποιος μπορεί να λάβει Supplemental 
Security Income;
Σε γενικές γραμμές, για να πληροίτε τις 
προϋποθέσεις για SSI ως μη πολίτης, πρέπει να 
ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες αλλοδαπών 
που δικαιούνται SSI, όπως προβλέπεται από 
το Department of Homeland Security (DHS). 
Επομένως, ενδέχεται να δικαιούστε SSI 
εάν είστε:
• Νόμιμα εισελθόντες για μόνιμη διαμονή.
• Σας έχει χορηγηθεί είσοδος στη χώρα 

υπό όρους.
• Σας δόθηκε χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
• Εισήλθατε ως πρόσφυγας.
• Σας έχει χορηγηθεί άσυλο.

• Αλλοδαπός του οποίου η απομάκρυνση τελεί 
υπό αναστολή.

• Εισερχόμενος στις ΗΠΑ από την Κούβα ή 
την Αϊτή

• Εισερχόμενος ως Αμερικανός μετανάστης, ή
• Εισερχόμενος ως Αφγανός ή Ιρακινός 

ειδικός μετανάστης. 

Εκτός από το να ανήκετε σε μία από τις 
παραπάνω κατηγορίες, πρέπει επίσης να 
πληροίτε μία από τις εξής προϋποθέσεις για να 
δικαιούστε SSI ως μη πολίτης:
• Ήσασταν νόμιμος κάτοικος ΗΠΑ στις 

22 Αυγούστου 1996 και είστε τυφλός ή 
ανάπηρος, ή

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

• Εισήλθατε νόμιμα στη χώρα για μόνιμη 
διαμονή και έχετε συνολικά 40 μονάδες 
εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. (Η 
εργασία του ή της συζύγου ή του γονέα σας 
μπορεί επίσης να προσμετρηθεί), ή 

• Είστε απόμαχος ή ενεργό μέλος των 
Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ή σύζυγος ή εξαρτώμενος από 
έναν απόμαχο ή ενεργό μέλος των Ενόπλων 
Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ή

• Είστε Αμερικανός Ινδιάνος γεννημένος 
στον Καναδά, ή

• Είστε μη πολίτης ΗΠΑ και μέλος μιας 
ομοσπονδιακά αναγνωρισμένης φυλής 
Ινδιάνων, ή

• Είστε θύμα σοβαράς μορφής εμπορίας 
λευκής σαρκός.

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ατόμων 
που ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις 
για επιδόματα. Εάν είστε μη πολίτης και 
θέλετε να υποβάλετε αίτηση για παροχές 
SSI, επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε 
εάν δικαιούστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εισήλθατε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες στις ή μετά τις 22 Αυγούστου 1996, 
τότε ενδέχεται να μην δικαιούστε SSI για τα 
πρώτα πέντε χρόνια ως νόμιμα εισερχόμενος 
μόνιμος κάτοικος, έστω και αν έχετε 40 
πιστωτικές μονάδες εισοδημάτων.

Όριο επτά ετών για ορισμένους 
μη πολίτες
Ορισμένοι μη πολίτες μπορούν να λάβουν SSI 
για έως και επτά χρόνια. Εάν τα επιδόματά 
σας SSI περιορίζονται σε επτά χρόνια λόγω 
της ιδιαίτερης κατάστασής σας ως μη πολίτης, 
θα σας στείλουμε μια επιστολή που θα σας 
ενημερώνει πότε λήγει η περίοδος των επτά 
ετών σας. Θα στείλουμε μια άλλη επιστολή που 
θα εξηγεί τα δικαιώματά σας για προσφυγή 
πριν διακόψουμε τις πληρωμές σας.

Αν λαμβάνετε τώρα ή στο παρελθόν SSI που 
πρέπει να προσδιοριστεί εάν δικαιούστε SSI 
και έχετε υποβάλει αίτηση για υπηκοότητα, 
σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το 
U.S. Citizenship and Immigration Services 
(Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των 
ΗΠΑ) (USCIS) για να μάθετε με ποιον τρόπο να:
• Επιταχύνετε την επεξεργασία της εκκρεμούς 

πολιτογράφησής σας (N-400) ή την ρύθμιση 
της αίτησης κατάστασής σας (I-485), και

• Απαλλαγείτε από τα τέλη και έξοδα 
που σχετίζονται με την υποβολή των 
αιτήσεων αυτών.

Εσείς (ή ο αντιπρόσωπός σας) μπορείτε να 
τηλεφωνήσετε στο USCIS χωρίς χρέωση στο 
1-800-375-5283 (περιμένετε την επιλογή 
SSI στο κύριο μενού) ή 1-800-767-1833 
(TTY) εάν πάσχετε από κώφωση ή βαρηκοΐα 
και ζητήστε την ταχεία επεξεργασία. Μπορείτε 
επίσης να ζητήσετε ταχεία επεξεργασία 
εγγράφως ή μεταβαίνοντας στο τοπικό γραφείο 
USCIS. Φροντίστε να τους πείτε ότι λαμβάνετε 
τώρα ή στο παρελθόν SSI. Για να μάθετε 
περισσότερα, επικοινωνήστε με το τοπικό 
γραφείο USCIS ή επισκεφτείτε τον δικτυακό 
τόπο USCIS www.USCIS.gov/feewaiver 
(διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

Πιστωτικές μονάδες εργασίας
Το ιστορικό εργασίας ενός ατόμου καθορίζει 
την καταλληλότητά του για παροχές Social 
Security, καθώς και την καταλληλότητα 
ορισμένων μη πολιτών για SSI. Ένα άτομο 
κερδίζει πιστωτικές μονάδες εργασίας με 
βάση το εισόδημα που κερδίζει. Το ποσό που 
απαιτείται για την απόκτηση μιας πιστωτικής 
μονάδας εργασίας αυξάνεται ελαφρά κάθε 
χρόνο καθώς αυξάνονται τα επίπεδα των 
μέσων εισοδημάτων.

Για παροχές Social Security, κάποιος μπορεί να 
κερδίσει έως και τέσσερις πιστωτικές μονάδες 
το χρόνο με βάση τα δικά του εισοδήματα. 
Ένας μη πολίτης μπορεί επίσης να λαμβάνει 
επιπλέον πιστωτικές μονάδες ετησίως βάσει 
της εργασίας του ή της συζύγου ή του γονέα.

https://www.uscis.gov/feewaiver
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Οι πιστωτικές μονάδες εργασίας παραμένουν 
στο αρχείο εργασίας ενός ατόμου επ’ αόριστον. 
Οι επιπλέον πιστωτικές μονάδες εργασίας από 
σύζυγο ή γονέα βοηθούν στην επιλεξιμότητα, 
αλλά δεν δημοσιεύονται στο αρχείο εργασίας 
ενός μη πολίτη και δεν υπολογίζονται για 
τον προσδιορισμό του ποσού των παροχών. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τον δικτυακό μας τόπο, στην ηλ. διεύθυνση 
www.socialsecurity.gov (διατίθεται μόνο 
στα Αγγλικά) και διαβάστε τη δημοσίευσή 
μας, How You Earn Credits (Publication 
No. 05-10072) (Πώς κερδίζετε πιστωτικές 
μονάδες, Αρ. έκδοσης 05-10072, διατίθεται 
μόνο στα Αγγλικά). 

Χρειαζόμαστε απόδειξη της 
κατάστασής σας
Όταν υποβάλλετε αίτηση για SSI, πρέπει να 
αποδείξετε την ιδιότητά σας ως μη πολίτης. Οι 
μη πολίτες που έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες 
δυνάμεις των ΗΠΑ μπορεί επίσης να χρειαστεί 
να μας αποδείξουν ότι έχουν ολοκληρώσει 
τη στρατιωτική τους θητεία. Ακολουθούν 
παραδείγματα στοιχείων που ίσως χρειαστεί 
να παρέχετε:
• Ως απόδειξη της ιδιότητας του πολίτη σας 

— ένα τρέχον Έντυπο I-94 (αρχείο άφιξης/
αναχώρησης) ή I-551 (νόμιμη κάρτα μόνιμου 
κατοίκου) από το DHS ή μια εντολή από 
δικαστή μετανάστευσης που αναστέλλει την 
απέλαση ή χορηγεί άσυλο, ή

• Ως απόδειξη της στρατιωτικής θητείας — 
έγγραφα αποστρατείας από τις ένοπλες 
δυνάμεις των ΗΠΑ (DD Form 214) που 
δείχνουν κανονική αποστράτευση που δεν 
βασίζεται στο καθεστώς σας μη πολίτη.

Το τοπικό σας γραφείο Social Security 
μπορεί να σας ενημερώσει ποια άλλα είδη 
αποδεικτικών στοιχείων μπορείτε να υποβάλετε 
για να αποδείξετε την κατάστασή σας.

Πληροφορίες σχετικά με το Medicaid 
Εάν έχετε κάλυψη Medicaid με βάση το SSI 
σας, το Medicaid θα πρέπει να συνεχιστεί όσο 
λαμβάνετε SSI.

Μπορείτε να υποβάλετε νέο αίτημα
Εάν οι πληρωμές SSI σας διακοπούν επειδή 
δεν είστε κατάλληλος μη πολίτης, μπορείτε 
να υποβάλετε αίτημα εκ νέου. Επικοινωνήστε 
μαζί μας αμέσως εάν αλλάξει η κατάσταση 
της μετανάστευσής σας ή εάν γίνετε 
πολίτης των ΗΠΑ και πιστεύετε ότι πληροίτε 
τις προϋποθέσεις ή έχετε 40 πιστωτικές 
μονάδες εργασίας. Θα χρειαστεί να μας 
φέρετε το πιστοποιητικό πολιτογράφησης ή 
άλλα έγγραφα που δείχνουν την τρέχουσα 
κατάσταση μετανάστευσής σας.

Εάν έχετε χορηγό
Όταν εισήλθατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
μπορεί να είχατε κάποιον που υπέγραψε μια 
συμφωνία για να σας παρέχει υποστήριξη. 
Αυτή η συμφωνία ονομάζεται affidavit of 
support (ένορκη δήλωση υποστήριξης) και το 
άτομο που την υπέγραψε ονομάζεται χορηγός 
σας (sponsor).

Υπολογίζουμε ένα μέρος του εισοδήματος και 
των πόρων του χορηγού σας και του ή της 
συζύγου σας ως δικό σας από τη στιγμή που 
ήρθατε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τοπικό 
σας γραφείο Social Security μπορεί να σας 
δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
αυτούς τους κανόνες και για το τι σημαίνουν 
για εσάς.

Αριθμοί Social Security
Εάν έχετε εισέλθε νόμιμα ως μη πολίτης με 
άδεια εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
ενδέχεται να χρειαστείτε έναν αριθμό Social 
Security. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο στην ηλ. 
διεύθνση www.socialsecurity.gov και 

https://www.socialsecurity.gov
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf
https://www.socialsecurity.gov
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διαβάστε τη δημοσίευσή μας Αριθμοί Social 
Security για μη Αμερικανούς πολίτες 
(Αριθμός έκδοσης GR-05-10096).

Πώς να γίνετε πολίτης
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς 
να γίνετε πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, 
τηλεφωνήστε χωρίς χρέωση στο USCIS στο 
1-800-375-5283 (για όσους πάσχουν από 
κώφωση ή βαρηκοΐα, τηλεφωνήστε στον 
αριθμό TTY 1-800-767-1833). Μπορείτε 
επίσης να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας 
γραφείο USCIS ή να το επισκεφτείτε online 
στην ηλ. διεύθυνση www.uscis.gov 
(διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

Επικοινωνία με το Social Security 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως online, 
τηλεφωνικά, και αυτοπροσώπως. Είμαστε 
εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας 
και να σας εξυπηρετήσουμε. Για περισσότερα 
από 85 χρόνια, το Social Security βοήθησε 
να εξασφαλιστεί το σήμερα και το αύριο 
προσφέροντας παροχές και οικονομική 
προστασία για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο 
το ταξίδι της ζωής τους.

Επισκεφτείτε τον δικτυακό μας τόπο

Ο πιο βολικός τρόπος για τη διεκπεραίωση 
των υποθέσεών σας με το Social Security από 
οπουδήποτε, είναι online στην ιστοσελίδα 
www.ssa.gov (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά). 
Εκεί, μπορείτε να καταφέρετε πολλά, όπως να:
• Υποβάλλετε αίτηση για Πρόσθετη βοήθεια 

για το πρόγραμμα κάλυψης εξόδων για 
συνταγογραφούμενα φάρμακα Medicare.

• Κάνετε αίτηση για τους περισσότερους 
τύπους παροχών.

• Βρείτε αντίγραφα των δημοσιευμάτων μας.
• Λάβετε απαντήσεις στις 

συνήθεις ερωτήσεις.

Όταν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό 
my Social Security, μπορείτε να κάνετε ακόμη 
περισσότερα, όπως να: 
• Ελέγξετε τη δήλωσή σας Social Security. 
• Επαληθεύσετε τα εισοδήματά σας.
• Εκτυπώσετε μια επιστολή 

βεβαίωσης παροχών.
• Αλλάξτε τις πληροφορίες για απευθείας 

κατάθεση σε λογαριασμό σας. 
• Υποβάλλετε αίτημα για αντικατάσταση της 

κάρτας σας Medicare.
• Αποκτήσετε αντικατάσταση του 

SSA-1099/1042S.

Ζητήσετε μια αντικατάσταση της κάρτας σας 
Social Security, εάν δεν υπάρχουν αλλαγές, και 
η Πολιτεία σας συμμετέχει.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές είναι 
διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά. Για να σας 
βοηθήσουμε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις 
σας με το Social Security, παρέχουμε δωρεάν 
υπηρεσίες διερμηνείας τηλεφωνικά ή 
αυτοπροσώπως όταν επισκέπτεστε ένα γραφείο 
του Social Security. 

Τηλεφωνήστε μας

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, 
προσφέρουμε πολλές αυτοματοποιημένες 
υπηρεσίες τηλεφωνικά, 24 ώρες την ημέρα, 7 
ημέρες την εβδομάδα. Τηλεφωνήστε μας χωρίς 
χρέωση στο 1-800-772-1213 ή στον αριθμό 
TTY 1-800-325-0778, εάν πάσχετε από 
κώφωση ή βαρηκοΐα. 

Ένα μέλος του προσωπικού μας θα απαντήσει 
στο τηλεφώνημά σας από τις 7 π.μ. έως τις 
7 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, εάν 
πρέπει να μιλήσετε με κάποιον. Για τις δωρεάν 
υπηρεσίες διερμηνείας μας, παραμείνετε στη 
γραμμή χωρίς να μιλάτε κατά τη διάρκεια 
των ηχογραφημένων μηνυμάτων στα Αγγλικά, 
έως ότου απαντήσει ένας εκπρόσωπός 
μας. Ο εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει με 
έναν διερμηνέα για να σας βοηθήσει με το 
τηλεφώνημά σας. Εάν η υπόθεσή σας δεν 

https://www.ssa.gov/pubs/GR-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/GR-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/GR-05-10096.pdf
https://www.uscis.gov/
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
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μπορεί να διεκπεραιωθεί τηλεφωνικά, θα 
κλείσουμε ραντεβού για εσάς σε τοπικό 
γραφείο Social Security, και θα κανονίσουμε 
να υπάρχει διερμηνέας εκεί τη στιγμή της 
επίσκεψής σας. Ζητάμε την υπομονή σας κατά 
τη διάρκεια περιόδων αυξημένου φόρτου 
τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς ενδέχεται να 
αντιμετωπίσετε υψηλό ποσοστό σημάτων 
απασχολημένης γραμμής και μεγαλύτερους 
χρόνους αναμονής για να συνομιλήσουμε. Θα 
χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

Προγραμματίστε μια επίσκεψη σε ένα 
από τα γραφεία μας

Μπορείτε να βρείτε την πλησιέστερη 
τοποθεσία γραφείων μας πληκτρολογώντας 
τον ταχυδρομικό σας κώδικα στην ιστοσελίδα 
του εντοπιστή γραφείων μας (διατίθεται μόνο 
στα Αγγλικά).

Εάν προσκομίσετε έγγραφα για να τα 
εξετάσουμε, θυμηθείτε ότι πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 
πιστοποιημένα από την υπηρεσία έκδοσής τους.

Social Security Administration
Publication No. 05-11051-GR | September 2019 (Recycle prior editions)

Supplemental Security Income (SSI) για μη πολίτες 
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https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp

	_GoBack
	Ποιος μπορεί να λάβει Supplemental Security Income;
	Όριο επτά ετών για ορισμένους μη πολίτες
	Πιστωτικές μονάδες εργασίας
	Χρειαζόμαστε απόδειξη της κατάστασής σας
	Πληροφορίες σχετικά με το Medicaid 
	Μπορείτε να υποβάλετε νέο αίτημα
	Εάν έχετε χορηγό
	Αριθμοί Social Security
	Πώς να γίνετε πολίτης
	Επικοινωνία με το Social Security 

