
1

Ο αριθμός και η κάρτα σας Social Security

Ο αριθμός και η κάρτα σας Social Security

Χρειάζεστε ένα Social Security Number (SSN) 
για να εργαστείτε. Χρησιμοποιούμε το SSN σας 
για να καταγράψουμε τα κέρδη σας και να 
αποφασίσουμε εάν δικαιούστε επιδόματα Social 
Security, καθώς και ορισμένες κυβερνητικές 
υπηρεσίες. Πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
όπως τράπεζες και πιστωτικές εταιρείες, 
ζητούν επίσης τον αριθμό σας όταν ανοίγετε 
έναν λογαριασμό. 

Εάν δεν είστε πολίτης που κατοικεί στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ενδέχεται επίσης 
να χρειάζεστε SSN. Για περισσότερες 

πληροφορίες, ανατρέξτε στη δημοσίευση 
Social Security Numbers (Αριθμοί κοινωνικής 
ασφάλισης) για μη Αμερικανούς πολίτες) 
(Αρ. δημοσίευσης 05-10096). Εάν διαμένετε 
προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες για 
εργασία, βλ. Foreign Workers and Social 
Security Numbers (Αρ. δημοσίευσης 05-10107). 

Τι υπαρχει μεσα
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Πόσο κοστίζει; 2
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Πώς μπορώ να αποκτήσω SSN  
και κάρτα;
Για να υποβάλετε αίτηση για SSN και κάρτα, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Social 
Security Number and Card στην ηλ. διεύθυνση 
www.ssa.gov/ssnumber (διατίθεται 
στα Αγγλικά μόνο). Στη σελίδα αυτή, θα 
απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων για να 
προσδιορίσετε εάν μπορείτε να:
• Ολοκληρώσετε τη διαδικασία αίτησης 

ηλεκτρονικά.
• Ξεκινήσετε τη διαδικασία αίτησης 

ηλεκτρονικά και κατόπιν να προσκομίσετε 
τα απαιτούμενα έγγραφα στο τοπικό σας 
γραφείο για να ολοκληρώσετε την αίτηση, 
συνήθως σε λιγότερο χρόνο.

• Ολοκληρώσετε την πλήρη διαδικασία 
αίτησης στο τοπικό σας γραφείο.

Εάν δεν μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση 
ηλεκτρονικά, πρέπει να επισκεφτείτε ένα από 
τα γραφεία του Social Security. Θα χρειαστεί 
να μας προσκομίσετε πρωτότυπα έγγραφα 
ή αντίγραφα επικυρωμένα από τον υπηρεσία 
έκδοσης που αποδεικνύουν την ταυτότητα, 
ηλικία και υπηκοότητα/μεταναστευτική 
κατάστασή σας. Φωτοαντίγραφα ή 
συμβολαιογραφικά αντίγραφα δεν  
γίνονται δεκτά. 

Για να μάθετε ποια έγγραφα χρειάζεστε, 
επισκεφτείτε την ηλ. διεύθυνση 
www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm 
(διατίθεται στα Αγγλικά μόνο). Μόλις 
ολοκληρώσετε την αίτησή σας (ηλεκτρονικά 
ή αυτοπροσώπως), θα ταχυδρομήσουμε την 
κάρτα σας στη διεύθυνση που δηλώσατε στην 
αίτησή σας. Θα πρέπει να λάβετε την κάρτα 
σας εντός 7-10 εργάσιμων ημερών.

Απαιτείται προσωπική συνέντευξη για 
οποιονδήποτε ηλικίας 12 ετών και άνω που 
κάνει αίτηση για SSN για πρώτη φορά, έστω 
κι αν ένας γονέας ή κηδεμόνας υπογράψει την 
αίτηση εκ μέρους ενός παιδιού. 

Πόσο κοστίζει;
Δεν υπάρχει χρέωση για SSN και κάρτα. 
Εάν κάποιος θέλει να σας χρεώσει για την 
απόκτηση αριθμού ή κάρτας, να θυμάστε ότι 
αυτές οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Μπορείτε να 
αναφέρετε οποιονδήποτε επιχειρήσει να σας 
χρεώσει στο Office of the Inspector General 
στην ηλ. διεύθυνση https://oig.ssa.gov 
(διατίθεται στα Αγγλικά μόνο).

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καρτών;
Εκδίδουμε 3 τύπους καρτών Social Security. 
Όλες οι κάρτες δείχνουν το όνομα και το  
SSN σας. 
• Ο 1ος τύπος κάρτας δείχνει μόνο το όνομα 

και το SSN σας. Άτομα που έχουν αυτόν τον 
τύπο κάρτας μπορούν να εργαστούν χωρίς 
περιορισμούς. Εκδίδουμε αυτόν τον τύπο 
κάρτας σε: 

 — Αμερικανούς πολίτες. 
 — Άτομα με καθεστώς Lawful Permanent 
Resident (Νόμιμος Μόνιμος Κάτοικος). 

• Ο 2ος τύπος κάρτας εμφανίζει το όνομα 
και τον αριθμό σας και τη σημείωση 
“VALID FOR WORK ONLY WITH DHS 
AUTHORIZATION” (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ DHS). 
Εκδίδουμε αυτόν τον τύπο κάρτας σε άτομα 
που γίνονται νόμιμα δεκτοί προσωρινά στις 
Ηνωμένες Πολιτείες σε προσωρινή βάση και 
διαθέτουν εξουσιοδότηση εργασίας από το 
Department of Homeland Security (DHS). 

• Ο 3ος τύπος κάρτας δείχνει το όνομα και 
τον αριθμό σας και τη σημείωση “NOT 
VALID FOR EMPLOYMENT” (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ). Χορηγούμε τον τύπο αυτόν 
σε άτομα από άλλες χώρες που πληρούν ένα 
από τα ακόλουθα: 

 — Έχουν γίνει νόμιμα δεκτοί στις Ηνωμένες 
Πολιτείες χωρίς άδεια εργασίας από το 
DHS, αλλά, για κάποιον έγκυρο λόγο 
εκτός από εργασία, χρειάζονται SSN.

https://www.ssa.gov/ssnumber
https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm
https://oig.ssa.gov/
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 — Χρειάζονται ένα SSN λόγω ενός 
ομοσπονδιακού νόμου που απαιτεί SSN 
για να λάβουν ένα επίδομα ή υπηρεσία.

Πώς μπορώ να πάρω SSN για το  
παιδί μου;
Είναι καλή ιδέα να ζητήσετε τον αριθμό όταν 
γεννηθεί το παιδί σας. Μπορείτε να υποβάλετε 
αίτηση για SSN για το μωρό σας όταν κάνετε 
αίτηση για πιστοποιητικό γέννησής του. Η 
πολιτειακή υπηρεσία που εκδίδει πιστοποιητικά 
γέννησης θα κοινοποιήσει σε εμάς τα στοιχεία 
του παιδιού σας. Θα χορηγήσουμε ένα SSN και 
θα ταχυδρομήσουμε την κάρτα Social Security 
σε εσάς. 

Ή μπορείτε να περιμένετε και να κάνετε 
αίτηση σε οποιαδήποτε γραφείο Social Security. 
Εάν περιμένετε, πρέπει να προσκομίσετε 
αποδεικτικά στοιχεία για την ηλικία, την 
ταυτότητα και το καθεστώς της υπηκοότητας 
του παιδιού σας. Πρέπει να μας προσκομίσετε 
αποδεικτικά στοιχεία για τη συγγένειά σας ή 
για την ευθύνη για το παιδί. Πρέπει επίσης να 
μας προσκομίσετε αποδεικτικό της ταυτότητάς 
σας. Πρέπει να επαληθεύσουμε το αρχείο 
γέννησης του παιδιού σας, το οποίο μπορεί να 
προσθέσει έως και 12 εβδομάδες στον χρόνο 
που χρειάζεται για την έκδοση μιας κάρτας. 
Για να επαληθεύσουμε ένα αρχείο γέννησης, 
θα επικοινωνήσουμε με το γραφείο που το 
εξέδωσε.

Για ένα υιοθετημένο παιδί, μπορούμε να 
χορηγήσουμε στο παιδί σας έναν αριθμό πριν 
ολοκληρωθεί η υιοθεσία, αλλά ίσως θελήσετε 
να περιμένετε. Κατόπιν, μπορείτε να κάνετε 
αίτηση για τον αριθμό χρησιμοποιώντας το 
νέο όνομα του παιδιού σας. Εάν θέλετε να 
δηλώσετε το παιδί σας για φορολογικούς 
σκοπούς ενώ η υιοθεσία είναι ακόμη σε 
εκκρεμότητα, επικοινωνήστε με το Internal 
Revenue Service για το Form W-7A, Application 
for Taxpayer Identification Number for Pending 
U.S. Adoptions (Αίτηση για Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου για εκκρεμείς υιοθεσίες στις ΗΠΑ).  

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.  
Social Security Numbers for Children  
(Αρ. δημοσίευσης 05-10023).

Κι αν αλλάξει το όνομά μου;
Εάν αλλάξετε νομίμως το όνομά σας λόγω 
γάμου, διαζυγίου, δικαστικής απόφασης ή 
οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρέπει να μας 
ενημερώσετε για να μπορέσουμε να εκδώσουμε 
μια διορθωμένη κάρτα. Εάν εργάζεστε, 
ενημερώστε επίσης τον εργοδότη σας. Για να 
ξεκινήσετε μια αλλαγή ονόματος, μπορείτε να 
ακολουθήσετε τα βήματα στην ηλ. διεύθυνση 
www.ssa.gov/ssnumber (διατίθεται στα 
Αγγλικά μόνο).

Εάν δεν μας ειδοποιήσετε πότε άλλαξε το 
όνομά σας, μπορεί να: 
• Καθυστερήσει η επιστροφή των φόρων σας. 
• Εμποδιστεί η σωστή καταχώρηση των 

αποδοχών σας στο μητρώο σας Social 
Security, που ενδέχεται να μειώσει το ποσό 
των μελλοντικών σας επιδομάτων Social 
Security. 

Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνομά σας στην 
κάρτα σας Social Security, πρέπει να μας 
προσκομίσετε ένα έγγραφο που αποδεικνύει τη 
νόμιμη αλλαγή του ονόματος σας. Τα έγγραφα 
που ενδέχεται να δεχθούμε ως απόδειξη μιας 
νομικής αλλαγής ονόματος περιλαμβάνουν: 
• Έγγραφο γάμου. 
• Απόφαση διαζυγίου. 
• Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης 

(Naturalization Certificate) που να δείχνει το 
νέο όνομα. 

• Δικαστική απόφαση για αλλαγή ονόματος. 

Εάν το έγγραφο που παρέχετε ως αποδεικτικό 
νόμιμης αλλαγής του ονόματος δεν μας 
παρέχει αρκετές πληροφορίες για την 
ταυτοποίησή σας στα αρχεία μας ή εάν 
αλλάξατε το όνομά σας πριν από περισσότερα 
από 2 χρόνια (πριν από 4 χρόνια εάν 
είστε κάτω των 18 ετών), πρέπει να μας 
προσκομίσετε ένα έγγραφο ταυτότητας 
με το προηγούμενό σας όνομα (όπως είναι 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
https://www.ssa.gov/ssnumber
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καταχωρημένο στα αρχεία μας). Θα δεχθούμε 
ένα έγγραφο ταυτότητας με το παλιό σας 
όνομα έστω και αν έχει λήξει.

Εάν δεν διαθέτετε έγγραφο ταυτότητας με 
το προηγούμενό σας όνομα, ενδέχεται να 
δεχθούμε ένα έγγραφο ταυτότητας που δεν 
έχει λήξει με το νέο σας όνομα. Μπορούμε 
να το κάνουμε αυτό εφόσον μπορούμε να 
προσδιορίσουμε σωστά την ταυτότητά σας 
στα αρχεία μας.

Η νέα σας κάρτα θα έχει τον ίδιο αριθμό με την 
προηγούμενη κάρτα σας, αλλά θα εμφανίζει το 
νέο σας όνομα.

Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι τα 
αρχεία μου είναι ακριβή;
Κάθε χρόνο ο εργοδότης σας μάς στέλνει 
ένα αντίγραφο του Form W-2 (Wage and Tax 
Statement) (Δήλωση Μισθών και Φορολογίας). 
Συγκρίνουμε το όνομα και το SSN σας στο 
Form W-2 με τις πληροφορίες στα αρχεία μας. 
Προσθέτουμε τα εισοδήματα που εμφανίζονται 
στο Form W-2 με το αρχείο εισοδημάτων σας 
στο Social Security.

Είναι σημαντικό το όνομά σας και το SSN 
στην κάρτα σας Social Security να συμφωνούν 
με τα αρχεία μισθοδοσίας του εργοδότη σας 
και το Form W-2. Αυτό θα μας επιτρέψει να 
πιστώσουμε τα εισοδήματά σας στο αρχείο 
σας. Εναπόκειται σε εσάς να βεβαιωθείτε ότι 
τα αρχεία σας στο Social Security συμφωνούν 
με τα αρχεία του εργοδότη σας. Εάν το 
όνομά σας ή ο αριθμός σας στην κάρτα Social 
Security είναι λανθασμένα, επικοινωνήστε με 
οποιοδήποτε γραφείο του Social Security για να 
κάνετε τις αλλαγές. Ελέγξτε το Form W-2 σας 
για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο του εργοδότη 
σας είναι σωστό και, εάν δεν είναι, δώστε στον 
εργοδότη σας τις ακριβείς πληροφορίες. 

Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο εισοδημάτων 
σας με έναν προσωπικό λογαριασμό  
my Social Security. Για να ελέγξετε τα 

εισοδήματά σας, μεταβείτε στην ηλ. διεύθυνση 
www.ssa.gov/myaccount (διατίθεται στα 
Αγγλικά μόνο) και ανοίξτε ένα λογαριασμό.

Τι θα συμβεί αν αλλάξει το καθεστώς 
μετανάστευσης ή η υπηκοότητά μου;
Εάν το καθεστώς μετανάστευσής σας άλλαξε 
ή γίνατε Αμερικανός πολίτης, θα πρέπει να 
μας το δηλώσετε για να ενημερώσουμε τα 
αρχεία σας. Για να ενημερώσετε το καθεστώς 
μετανάστευσης ή την υπηκοότητά σας στα 
αρχεία μας, πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα 
που αποδεικνύουν το νέο σας καθεστώς 
μετανάστευσης ή υπηκοότητα. Μπορούμε 
να δεχτούμε μόνο ορισμένα έγγραφα ως 
αποδεικτικά της υπηκοότητας για νέες 
κάρτες και κάρτες αντικατάστασης. Αυτά 
περιλαμβάνουν διαβατήριο ΗΠΑ, Πιστοποιητικό 
Πολιτογράφησης (Certificate of Naturalization), 
ή Πιστοποιητικό Υπηκοότητας (Certificate 
of Citizenship). Εάν δεν είστε Αμερικανός 
πολίτης, το Social Security θα σας ζητήσει 
να προσκομίσετε τα τρέχοντα έγγραφα 
μετανάστευσης.

Τι γίνεται αν χαθεί ή κλαπεί η  
κάρτα μου;
Μπορείτε να αντικαταστήσετε δωρεάν την 
κάρτα σας Social Security ή την κάρτα του 
παιδιού σας εάν χαθεί ή κλαπεί. Ωστόσο, οι 
κάτοχοι καρτών περιορίζονται σε 3 κάρτες 
αντικατάστασης τον χρόνο και 10 κάρτες 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι νόμιμες 
αλλαγές ονομάτων και άλλες εξαιρέσεις 
δεν υπολογίζονται σε αυτά τα όρια. Για 
παράδειγμα, αλλαγές στην κατάσταση μη 
πολίτη που απαιτούν ενημερώσεις κάρτας 
ενδέχεται να μην υπολογίζονται σε αυτά τα 
όρια. Επίσης, ενδέχεται να μην ισχύουν για 
εσάς αυτά τα όρια εάν μπορείτε να αποδείξετε 
ότι χρειάζεστε την κάρτα για να αποφύγετε 
σημαντικές δυσκολίες. 

Για να πάρετε μια κάρτα αντικατάστασης 
Social Security, πρέπει να μας προσκομίσετε 
έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά 

https://www.ssa.gov/myaccount/
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σας. Πρέπει επίσης να μας προσκομίσετε 
έγγραφα που αποδεικνύουν την ηλικία σας 
και ότι είστε Αμερικανός πολίτης, εάν δεν 
υπάρχουν ήδη στα αρχεία μας.

Η κάρτα αντικατάστασης θα έχει το ίδιο όνομα 
και αριθμό με την προηγούμενη κάρτα σας.

Για να λάβετε κάρτα αντικατάστασης 
Social Security, πρέπει να ακολουθήσετε τα 
βήματα στην ηλ. διεύθυνση www.ssa.gov/
ssnumber (διατίθεται στα Αγγλικά μόνο).

Πώς μπορώ να φυλάξω το SSN μου;
Πρέπει να φυλάξετε το SSN ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και να αποφύγετε να το δείχνετε 
άσκοπα σε άλλους. Θα πρέπει να διατηρήσετε 
την κάρτα σας Social Security σε ασφαλές 
μέρος μαζί με άλλα σημαντικά έγγραφα που 
σας αφορούν. Μην την έχετε μαζί σας εκτός 
και αν χρειαστεί να την δείξετε σε εργοδότη ή 
πάροχο υπηρεσιών.

Κάνουμε πολλά πράγματα για να 
προστατέψουμε τον SSN σας από κακή χρήση. 
Για παράδειγμα, απαιτούμε και επιθεωρούμε 
προσεκτικά αποδεικτικά ταυτότητας 
από άτομα που υποβάλλουν αίτηση για 
αντικατάσταση μιας χαμένης ή κλεμμένης 
κάρτας Social Security ή υποβάλλουν αίτηση 
διόρθωσης της κάρτας. Ένας λόγος που το 
κάνουμε αυτό είναι για να αποτρέψουμε άτομα 
από το να αποκτήσουν δολίως SSNs για να 
εμφανίσουν πλαστές ταυτότητες.

Διατηρούμε το απόρρητο των αρχείων Social 
Security εκτός εάν:
• Ο νόμος μας επιβάλλει να αποκαλύψουμε 

πληροφορίες σε άλλη κρατική υπηρεσία. 
• Τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την 

διεκπεραίωση υποθέσεων του Social Security 
ή κυβερνητικών ή άλλων υποθέσεων του 
προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας. 

Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν 
κοινοποιείτε τον αριθμό και την κάρτα σας 
για να προστατευτείτε από κακή χρήση του 

αριθμού σας. Η παροχή του αριθμού σας 
είναι εθελοντική ακόμη και όταν σας ζητηθεί 
απευθείας ο αριθμός. 

Εάν σας ζητηθεί, θα πρέπει να ρωτήσετε: 
• Γιατί χρειάζεται ο αριθμός σας;
• Πώς θα χρησιμοποιήσουν τον αριθμό σας;
• Τι θα συμβεί αν αρνηθείτε;
• Ποιος νόμος απαιτεί να δώσετε τον  

αριθμό σας;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν 
να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε εάν θέλετε 
να κοινοποιήσετε τον SSN σας. Εάν δεν είστε 
σίγουροι, μην δώσετε τον SSN σας μέχρι 
να μπορέσετε να επιβεβαιώσετε ότι όντως 
απαιτείται κάτι τέτοιο.

Επικοινωνία μαζί μας
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 
παρέχοντας επιδόματα και οικονομική 
προστασία για εκατομμύρια άτομα σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους. 

Επισκεφτείτε τον δικτυακό μας τόπο

Ο πιο άνετος τρόπος να διεκπεραιώσετε 
τις υποθέσεις σας με το Social Security 
από οπουδήποτε είναι online στην ηλ. 
διεύθυνση www.ssa.gov (διατίθεται 
μόνο στα Αγγλικά και στα Ισπανικά). Εκεί, 
μπορείτε να καταφέρετε πολλά. Ορισμένες 
από τις υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες 
μόνο στα Αγγλικά. Για να σας βοηθήσουμε 
να ολοκληρώσετε το θέμα σας με το Social 
Security,

http://www.ssa.gov/ssnumber
https://www.ssa.gov/
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• Υποβάλετε αίτηση για Extra Help with 
Medicare prescription drug plan costs 
(Πρόγραμμα πρόσθετης βοήθειας Medicare 
για δαπάνες συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων) (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

• Υποβάλετε αίτηση για τους περισσότερους 
τύπους παροχών (διατίθεται μόνο  
στα Αγγλικά).

• Βρείτε αντίγραφα των εκδόσεων μας 
(διατίθενται σε διάφορες γλώσσες).

• Λάβετε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 
(διατίθεται στα Αγγλικά και στα Ισπανικά).

Όταν δημιουργείτε έναν προσωπικό 
λογαριασμό my Social Security (διατίθεται 
μόνο στα Αγγλικά), μπορείτε να κάνετε ακόμη 
περισσότερα., όπως να: 
• Ελέγξετε το Social Security Statement 

(Δήλωση Social Security).
• Επαληθεύσετε τα εισοδήματά σας. 
• Λάβετε εκτιμήσεις για τα μελλοντικές 

παροχές.
• Εκτυπώσετε μια επιστολή επαλήθευσης 

παροχών. 
• Αλλάξετε τις πληροφορίες σας για 

απευθείας κατάθεση σε λογαριασμό σας. 
• Ζητήσετε αντικατάσταση της κάρτας  

σας Medicare. 
• Λάβετε ένα έντυπο αντικατάστασης  

SSA-1099/1042S.
• Ζητήσετε αντικατάσταση της κάρτας σας 

Social Security, εάν δεν υπάρχουν αλλαγές, 
και η Πολιτεία σας συμμετέχει.

Η πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό 
my Social Security ενδέχεται να μην 
επιτρέπεται για χρήστες εκτός Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Τηλεφωνήστε μας

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε τηλεφωνικά όταν καλέσετε το 
τοπικό γραφείο Social Security ή τον εθνικό μας 
αριθμό 800 χωρίς χρέωση. Παρέχουμε δωρεάν 
υπηρεσίες διερμηνείας κατόπιν αιτήματος. 
Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του τοπικού 
γραφείου σας πληκτρολογώντας το ZIP code 
σας στην ιστοσελίδα μας με το εργαλείο 
εύρεσης τοπικών γραφείων office locator  
(Το εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά. 
Εν τούτοις, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το 
zip code σας για να βρείτε το πλησιέστερο 
τοπικό γραφείο).

Μπορείτε να μας καλέσετε στο  
1-800-772-1213 — ή στον αριθμό μας TTY, 
1-800-325-0778, εάν πάσχετε από κώφωση 
ή βαρηκοḯα — Δευτέρα έως Παρασκευή, 
8:00 π.μ.–7:00 μ.μ. Οι χρόνοι αναμονής 
για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο 
του Social Security είναι συνήθως 
μικρότεροι Τετάρτη έως Παρασκευή ή 
τις απογευματινές ώρες. Για τις δωρεάν 
υπηρεσίες διερμηνείας μας, παραμείνετε στη 
γραμμή χωρίς να μιλήσετε κατά τη διάρκεια 
της αυτόματης ηχογραφημένης απόκρισης στα 
Αγγλικά, έως ότου απαντήσει ένας εκπρόσωπος 
του Social Security. Ο εκπρόσωπος του Social 
Security θα επικοινωνήσει με έναν διερμηνέα 
για να σας βοηθήσει στο τηλεφώνημά σας. 

Προσφέρουμε επίσης πολλές 
αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές υπηρεσίες 
στα αγγλικά και στα ισπανικά, διαθέσιμες 
24 ώρες την ημέρα, επομένως πιθανόν να μη 
χρειαστεί να μιλήσετε με έναν αντιπρόσωπο 
Social Security.   

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