Social Security Numbers (Αριθμοί
κοινωνικής ασφάλισης) για μη πολίτες
Τι υπαρχει μεσα
Χρειάζεται ένας μη Αμερικανός πολίτης Social Security number
(SSN ακρωνύμια στα Αγγλικά);
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Πώς μπορώ να πάρω ένα Social Security number και κάρτα;
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Τι πρέπει να υποβάλω στο γραφείο Social Security;
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Πότε πρέπει να υποβάλω αίτηση;
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Πόσο κοστίζει η αίτηση για έναν αριθμό και κάρτα Social Security;
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Τι γίνεται αν χρειάζομαι έναν αριθμό για άλλους λόγους εκτός από εργασία;
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Επικοινωνία με το Social Security
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Οι μη Αμερικανοί πολίτες που έχουν μπει
στη χώρα νόμιμα μπορούν να λάβουν πολλές
παροχές και υπηρεσίες χωρίς Social Security
number. Δεν χρειάζεστε Social Security
number για να βγάλετε άδεια οδήγησης, να
εγγραφείτε στο σχολείο, να λάβετε ιδιωτική
ασφάλιση υγείας ή να υποβάλετε αίτηση
για προγράμματα σχολικών γευμάτων ή
επιδότηση ενοικίου.

Χρειάζεται ένας μη Αμερικανός
πολίτης Social Security number
(SSN ακρωνύμια στα Αγγλικά);
Δεν χρειάζεστε Social Security number παρά
μόνο εάν είστε μη Αμερικανός πολίτης που
θέλετε να εργαστείτε στις ΗΠΑ.
Γενικά, μόνο οι μη Αμερικανοί πολίτες που
έχουν άδεια να εργάζονται στις Ηνωμένες
Πολιτείες από το Department of Homeland
Security (DHS ακρωνύμια στα Αγγλικά)
μπορούν να λάβουν Social Security Number.
Τα Social Security numbers χρησιμοποιούνται
για την δήλωση των μισθών ενός ατόμου
στην κυβέρνηση και για τον προσδιορισμό της
καταλληλότητας ενός ατόμου για παροχές
Social Security. Χρειάζεστε ένα Social Security
number για να εργαστείτε, να λάβετε παροχές
Social Security, και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Ορισμένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν το Social
Security number σας ως αριθμό αναγνώρισής
σας στα αρχεία τους. Οι περισσότεροι,
ωστόσο, θα σας αναγνωρίσουν με κάποιον
άλλο τρόπο ή μέσον εάν το ζητήσετε.
Δεν μπορούμε να σας δώσουμε ένα Social
Security number μόνο για να πάρετε
άδεια οδήγησης ή για να έχετε πρόσβαση
σε μια υπηρεσία που απαιτεί έλεγχο της
πιστοληπτικής σας ικανότητας.

SSA.gov
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Μολονότι πολλές εταιρείες, όπως τράπεζες
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδέχεται
να ζητήσουν το Social Security number σας,
σε γενικές γραμμές δεν απαιτείται να τους το
δώσετε, εάν δεν το έχετε.

κατοικία ή για προσαρμογή κατάστασης]).
(Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
https://www.ssa.gov/ssnvisa/ebe.html,
διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

• Εάν είστε νόμιμα παρών στις Ηνωμένες
Πολιτείες και η κατάσταση θεώρησης σας
επιτρέπει να εργαστείτε, τότε πρέπει να
επικοινωνήσετε με το τοπικό σας γραφείο
Social Security για να υποβάλετε αίτηση.

Πώς μπορώ να πάρω ένα Social
Security number και κάρτα;
Εάν είστε μετανάστης, μπορείτε με
δύο τρόπους:

Τι πρέπει να υποβάλω στο γραφείο
Social Security;

• Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στη χώρα
καταγωγής σας πριν έρθετε στις Ηνωμένες
Πολιτείες, όταν υποβάλετε αίτηση για
μεταναστευτική βίζα στο U.S. Department
of State. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις,
εάν υποβάλετε αίτηση για ένα Social
Security number και κάρτα μαζί με την
αίτησή σας για μεταναστευτική βίζα, δεν
χρειάζεται να επισκεφθείτε ένα από τα
γραφεία του Social Security στις Ηνωμένες
Πολιτείες. (Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο www.ssa.gov/ssnvisa,
διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

Πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά
σας και το καθεστώς μετανάστευσης
με άδεια εργασίας.
Για να αποδείξετε την ταυτότητά σας και
το καθεστώς μετανάστευσης με άδεια
εργασίας, δείξτε μας τα τρέχοντα έγγραφα
μετανάστευσης των ΗΠΑ και το διαβατήριο
της αλλοδαπής που δεν έχει λήξει. Τα αποδεκτά
έγγραφα μετανάστευσης περιλαμβάνουν:
• Έντυπο I-551 (Lawful Permanent Resident
Card, Machine-Readable Immigrant Visa
[Νόμιμη κάρτα μόνιμου κατοίκου, Μηχανικά
αναγνώσιμη μεταναστευτική βίζα]).

• Εάν είστε νόμιμα παρών στις Ηνωμένες
Πολιτείες, πρέπει να επικοινωνήσετε με το
τοπικό σας γραφείο Social Security. (Βλ.
παρακάτω για τα έγγραφα που χρειάζεται
να υποβάλετε στο γραφείο Social Security).

• Σφραγίδα εισόδου με άδεια εισόδου
και εργασίας.

• Έντυπο I-94 (Arrival/Departure Record
[Αρχείο άφιξης/αναχώρησης]).

Εάν είστε μη μετανάστης, μπορείτε να κάνετε
αίτηση με δύο τρόπους, ανάλογα με την
κατάσταση της βίζας σας:

• Έντυπο I-766 (Employment Authorization
Document/EAD [Έγγραφο άδειας
απασχόλησης/EAD]).

• Εάν είστε νόμιμα παρών στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σκοπεύετε να υποβάλετε
αίτηση για άδεια εργασίας ή νόμιμη μόνιμη
κατοικία από το DHS, US Citizenship and
Immigration Services (USCIS ακρωνύμια
στα Αγγλικά), μπορείτε να υποβάλετε
αίτηση για Social Security number ή
κάρτα αντικατάστασης. Αυτό μπορεί
να γίνει στο ίδιο USCIS Έντυπο αίτησης
I-765 (Application for Employment
Authorization [Αίτηση για άδεια εργασίας]),
ή μέσω του εντύπου I-485 (Application
for Lawful Permanent Residency or to
Adjust Status [Αίτηση για μόνιμη νόμιμη

Επισκέπτες ανταλλαγής: Εάν είστε
επισκέπτης ανταλλαγής J-1 ή J-2, πρέπει επίσης
να δούμε το DS-2019, Certificate of Eligibility for
Exchange Visitor Status ή EAD (Πιστοποιητικό
επιλεξιμότητας για κατάσταση επισκέπτη
ανταλλαγής ή EAD). Εάν είστε φοιτητής J-1,
ασκούμενος ή διεθνής επισκέπτης, πρέπει
να διαθέτετε μια επιστολή από τον χορηγό
σας. Η επιστολή πρέπει να είναι γραμμένη σε
επιστολόχαρτο του χορηγού με πρωτότυπη
υπογραφή που εγκρίνει την απασχόλησή σας.
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Διεθνείς φοιτητές: Εάν είστε μαθητής F-1
ή M-1, πρέπει να δούμε το έντυπό σας I-20,
Certificate of Eligibility for Nonimmigrant
Student Status ή Designated School Official
(DSO) (Επιστολή του Σχολικού Υπεύθυνου
(DSO)). Για πληροφορίες σχετικά με άλλα
έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι
φοιτητές, διαβάστε το International Student
and Social Security Numbers (Publication
No. 05-10181) (Διεθνείς φοιτητές και Social
Security Numbers).

Πότε πρέπει να υποβάλω αίτηση;
Εάν δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση
χρησιμοποιώντας ένα από τα έντυπα που
αναφέρονται παραπάνω, σας συνιστούμε να
περιμένετε 10 ημέρες μετά την άφιξή σας
στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποβάλετε
αίτηση για Social Security number για να
μας διευκολύνετε να επαληθεύσουμε online
τα έγγραφά σας DHS. Αυτό θα επιταχύνει
την επεξεργασία της αίτησής σας για Social
Security number.

Πρέπει να αποδείξετε την ηλικία σας.

Θα σας στείλουμε ταχυδρομικά το Social
Security number σας μόλις λάβουμε όλες
τις πληροφορίες σας και επαληθεύσουμε τα
έγγραφά σας με τις υπηρεσίες έκδοσής τους.

Πρέπει να προσκομίσετε το πιστοποιητικό
γέννησής σας της αλλοδαπής, εάν το έχετε,
ή μπορείτε να το λάβετε εντός 10 εργάσιμων
ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούμε
να στηριχτούμε σε άλλα έγγραφα, όπως
το διαβατήριό σας που δεν έχει λήξει ή
ένα έγγραφο που εκδόθηκε από το DHS, ως
απόδειξη της ηλικίας σας.

Πόσο κοστίζει η αίτηση για έναν
αριθμό και κάρτα Social Security;
Η αίτηση για έναν αριθμό και κάρτα Social
Security είναι δωρεάν.

Πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση.

Τι γίνεται αν χρειάζομαι έναν αριθμό
για άλλους λόγους εκτός από εργασία;

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μια Application
for Social Security Card (Form SS-5) (Αίτηση για
Κάρτα Social Security).

Εάν δεν έχετε έχετε άδεια εργασίας στις
Ηνωμένες Πολιτείες από το DHS, μπορείτε να
λάβετε έναν αριθμό Social Security μόνο εάν
μπορείτε να αποδείξετε ότι τον χρειάζεστε
για έγκυρο λόγο εκτός εργασίας. Αυτό μπορεί
να συμβεί, για παράδειγμα, εάν ένας κρατικός
ή ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί να έχετε
ένα Social Security number για να λάβετε
παροχές για τα οποία έχετε ήδη κατοχυρώσει
το δικαίωμα.

Σημαντικό: Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι
είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα πιστοποιημένα
από την αρχή έκδοσης. Δεν μπορούμε να
δεχτούμε φωτοαντίγραφα ή επικυρωμένα
αντίγραφα εγγράφων. Επίσης, δεν μπορούμε
να δεχτούμε απόδειξη που να δείχνει ότι
υποβάλατε αίτηση για το έγγραφο.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα έγγραφο
για δύο σκοπούς. Για παράδειγμα, ενδέχεται
να χρησιμοποιήσουμε το DHS EAD ως
απόδειξη τόσο της ταυτότητάς σας όσο και
το καθεστώς μετανάστη με άδεια εργασίας.
Το πιστοποιητικό γέννησης ή το διαβατήριό
σας μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη της
ηλικίας. Ωστόσο, πρέπει να προσκομίσετε
τουλάχιστον δύο ξεχωριστά έγγραφα.

Εάν χρειάζεστε έναν αριθμό για φορολογικούς
σκοπούς και δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να
εργαστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε
να υποβάλετε αίτηση για έναν Individual
Taxpayer Identification Number (Ατομικός
αριθμός ταυτότητας φορολογουμένου]) από
το Internal Revenue Service (IRS ακρωνύμια
στα Αγγλικά). Επισκεφθείτε το IRS προσωπικά
ή καλέστε τον αριθμό χωρίς χρέωση IRS,
1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) και
Social Security Numbers (Αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης) για μη πολίτες
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ζητήστε Form W-7, Application For An Individual
Taxpayer Identification Number (Αίτηση για
ατομικό αριθμό ταυτότητας φορολογουμένου).

• Εκτυπώσετε μια επιστολή
βεβαίωσης παροχών.

• Αλλάξτε τις πληροφορίες για απευθείας
κατάθεση σε λογαριασμό σας.

Εάν μια επιχείρηση ή μια κρατική υπηρεσία σας
ζητήσει ένα Social Security number και δεν
έχετε άδεια εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες,
ρωτήστε εάν μπορούν να αναγνωρίσουν
την ταυτότητά σας με κάποιον άλλο τρόπο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα μπορείτε
να λάβετε την υπηρεσία ή την άδεια που
χρειάζεστε χωρίς Social Security number.

• 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.

Επικοινωνία με το Social Security

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.

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.

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.

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:

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 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

• 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.

Social Security Numbers (Αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης) για μη πολίτες
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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.
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