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Κάνατε το 

Ετήσιο 
Πλάνο 
Ελέγχου  
της  
Medicare;
Medicare  
Ανοικτή Εγγραφή
15 Οκτωβρίου- 
7 Δεκεμβρίου 

Να θυμάσ τε,  τα πρ ογρ άμματα 
M edic are α λλά ζουν κά θε χρ όνο
Σημαντικές ημερομηνίες Medicare
Σεπτέμβριος & Οκτώβριος - Έλεγχος & σύγκριση
Ελέγξτε: Το πρόγραμμά σας μπορεί να αλλάξει. Ελέγξτε τυχόν ειδοποιήσεις 
του προγράμματός σας για αλλαγές στο επόμενο έτος.
Συγκρίνετε: Επισκεφτείτε το Medicare.gov/plan-compare για να βρείτε και 
να συγκρίνετε σχέδια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

15 Οκτωβρίου-Αρχίζει η Ανοικτή Εγγραφή
Αυτή είναι η μοναδική περίοδος του έτους κατά την οποία όλοι όσοι 
έχουν Medicare μπορούν να κάνουν αλλαγές στα προγράμματα υγείας και 
φαρμάκων τους για το επόμενο έτος.
Αποφασίστε: 15 Οκτωβρίου είναι η πρώτη μέρα που μπορείτε να αλλάξετε 
την κάλυψη Medicare που έχετε για το επόμενο έτος. 

7 Δεκεμβρίου - Τελειώνει η Ανοικτή Εγγραφή
Στις περισσότερες περιπτώσεις, 7 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία μέρα που 
μπορείτε να αλλάξετε την κάλυψη Medicare που έχετε για το επόμενο έτος. 
Το σχέδιο πρέπει να λάβει το έντυπο εγγραφής σας έως τις 7 Δεκεμβρίου.

1 Ιανουαρίου - Ξεκινά η κάλυψη
Η νέα σας κάλυψη αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εάν μεταβείτε σε νέο 
πρόγραμμα. Αν μείνετε στο ίδιο πρόγραμμα, όποιες αλλαγές κάλυψης, οφέλη 
ή έξοδα για το νέο χρόνο θα ξεκινήσουν στη 1 Ιανουαρίου.

Κάνοντας αλλαγές στην κάλυψή σας μετά την 1 
Ιανουαρίου.
Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαρτίου, εάν είστε σε ένα Medicare 
Advantage Plan, μπορείτε να εγκαταλείψετε το πρόγραμμά σας και να 
μεταβείτε σε άλλο Medicare Advantage Plan με ή χωρίς φαρμακευτική 
κάλυψη, ή στο Original Medicare. Αν αλλάξετε σε Original Medicare, θα 
έχετε την επιλογή να συμμετάσχετε επίσης και σε ένα Πρόγραμμα Φαρμάκων 
της Μedicare. Η κάλυψή σας θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του μήνα αφού 
το πρόγραμμα λάβει το έντυπο εγγραφής σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
μπορεί να μπορείτε να κάνετε άλλες αλλαγές αν εξειδικεύεστε για μια Ειδική 
Περίοδο Εγγραφής.

Medicare.gov

1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227)

TTY 1-877-486-2048

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες 
της Medicare σε προσβάσιμη μορφή, όπως 
μεγάλα γράμματα, Braille, ή ήχο. Έχετε επίσης 
το δικαίωμα να υποβάλλετε ένα παράπονο 
αν αισθάνεστε ότι έχει γίνει διάκριση σε εσάς. 
Επισκεφτείτε τη Medicare.gov/about-us/
accessibility-nondiscrimination-notice, ή 
καλέστε 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) για 
περισσότερες πληροφορίες. Οι χρήστες TΤΥ 
μπορούν να καλέσουν 1-877-486-2048.

Αυτό το προϊόν παρήχθη με έξοδα των 
φορολογουμένων των Η.Π.Α.

C E N T E R S  F O R  M E D I C A R E  &  M E D I C A I D  S E R V I C E S

https://www.medicare.gov/
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/plan-compare
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Το Medicare είναι ισχυρότερο από  
ποτέ με περισσότερες επιλογές, 
χαμηλότερο κόστος και καλύτερους 
τρόπους για να σας παρέχει τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε. 
Κάθε χρόνος φέρνει νέο πρόγραμμα υγείας και 
φαρμάκων. Ελέγξτε την τρέχουσα κάλυψη υγείας και 
φαρμάκων κάθε φθινόπωρο, και σιγουρευτείτε ότι 
το πρόγραμμά σας εξακολουθεί να είναι το ιδανικό 
πρόγραμμα για εσάς.

Επίσης, να θυμάστε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από 
τα δωρεάν οφέλη πρόληψης, τις εξετάσεις καρκίνου και 
τις ετήσιες επισκέψεις “Ευεξία”. Κατεβάστε τη δωρεάν 
εφαρμογή κινητού "What's Covered" από το App Store  
ή Google Play για να έχετε πληροφορίες κάλυψης στο 
κινητό σας.

Είναι το πρόγραμμά μου σωστό για μένα;
Η επίσκεψη στο Medicare.gov/plan-compare διευκολύνει 
όσο ποτέ τη σύγκριση των επιλογών κάλυψης και την 
αγορά προγραμμάτων. Μπορεί να είστε ικανός να βρείτε 
προγράμματα στην περιοχή σας που:

Κοστίζει λιγότερο

Καλύψτε τα συνταγογραφούμενα φάρμακα σας.

Σας αφήνει να πάτε στους προμηθευτές που θέλετε, όπως γιατρό  
ή φαρμακείο.

Προσφέρουν έξτρα οφέλη που η Original Medicare δεν καλύπτει, 
όπως όραση, ακοή, οδοντιατρική ή περισσότερα.

Μπορείτε επίσης να έχετε:
Μια εκτίμηση των εξόδων σας από την τσέπη σας.

Αξιολόγηση ποιότητας και εξυπηρέτησης πελατών από τα 
τρέχοντα μέλη του προγράμματος.

Αν θέλετε να αλλάξετε προγράμματα, καλέστε το πρόγραμμα που 
θέλετε να συμμετάσχετε. Το Medicare μπορεί επίσης να σας βοηθήσει 
να ενταχθείτε - διαδικτυακά, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά. Εάν είστε 
ικανοποιημένοι με την τρέχουσα κάλυψή σας και πιστεύετε ότι θα 
καλύπτει τις ανάγκες σας για το επόμενο έτος, δεν χρειάζεται να 
κάνετε τίποτα.
Να θυμάστε, κατά τη διάρκεια της Ανοικτής Εγγραφής Medicare, 
μπορείτε να αποφασίσετε να μείνετε στο Original Medicare ή να 
συμμετέχετε σε Πρόγραμμα Πλεονέκτημα της Medicare. Αν είστε 
ήδη σε ένα Πρόγραμμα Πλεονέκτημα Medicare, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την Ανοικτή Εγγραφή για να γυρίσετε πίσω στο 
Original Medicare.

4 τρόποι για να λάβετε βοήθεια:

1. Επισκεφτείτε Medicare.gov/find-a-plan για βα χρησιμοποιήσετε 
το Πρόγραμμα Medicare Αναζήτηση.

2. Δείτε το τελευταίο “Η Medicare & Εσύ” εγχειρίδιο για να 
δείτε μια λίστα προγραμμάτων στην περιοχή σας. Ελέγξτε 
όποιες πληροφορίες λαμβάνετε από το τρέχον πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης της επιστολής “Ετήσια Ειδοποίηση 
Αλλαγής”.

3. Καλέστε 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Οι χρήστες TΤΥ 
μπορούν να καλέσουν 1-877-486-2048. Αν χρειάζεστε βοήθεια 
σε μια γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά ή Ισπανικά, πείτε το στον 
εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών.

4. Καλέστε το Πολιτειακό Πρόγραμμα Βοήθειας Ασφάλισης Υγείας 
(SHIP) για να λάβετε δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική 
ασφάλισης υγείας. Επισκεφτείτε το shiphelp.org ή καλέστε το 
1-800-MEDICARE για να λάβετε τον αριθμό τηλεφώνου για την 
πολιτεία σας.

Πώς μπορώ να λάβω βοήθεια για την 
κάλυψη φαρμάκων Medicare;
Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την πληρωμή των ασφαλίστρων Medicare 
και άλλων δαπανών, επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα Medicare.gov για  
να ενημερωθείτε για τα προγράμματα εξοικονόμησης Medicare 
και άλλα προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να 
εξοικονομήσετε χρήματα.
Αν έχετε περιορισμένο εισόδημα και πόρους, μπορεί να δικαιούστε 
Έξτρα Βοήθεια για να πληρώσετε τα έξοδα συνταγογράφησης 
φαρμάκων σας. Επισκεφτείτε ssa.gov/i1020 για εφαρμογή online.
Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Κοινωνική Ασφάλιση στο. Οι 
χρήστες TΤΥ μπορούν να καλέσουν 1-800-325-0778.

https://www.medicare.gov/find-a-plan/questions/home.aspx
https://www.shiphelp.org/
https://Medicare.gov
https://ssa.gov/i1020
https://www.medicare.gov/plan-compare



