
ΚΈΝΤΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ MEDICARE & MEDICAID

• πισκεφθείτε το Medicare.gov για να δείτε ή να εκτυπώσετε
τις δημοσιεύσεις Medicare και να βρείτε χρήσιμους
αριθμούς τηλεφώνου και ιστοχώρους.

• Καλέστε στον 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227) και
να ρωτήσετε για να πάρετε βοήθεια για τη πληρωμή των
ασφαλίστρων Medicare σας.  Οι χρήστες TTY μπορείτε να
καλέσετε στον 1-877-486-2048.

• Καλέστε το γραφείο πολιτειακής ιατρικής βοήθειας
(Medicaid).  Για να λάβετε τον αριθμό τηλεφώνου τους,
επισκεφτείτε το Medicare.gov/talk-to-someone, επιλέξτε
την πολιτεία σας και μετά επιλέξτε «Άλλα προγράμματα
ασφάλισης» ή καλέστε το 1-800-MEDICARE.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες Medicare σε 
προσβάσιμη μορφή, όπως μεγάλα τυπωμένα γράμματα, Μπρέιγ 
ή ήχο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε ένα παράπονο 
αν αισθάνεστε ότι σας γίνονται διακρίσεις. Επισκεφτείτε 
Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice, ή 
καλέστε 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) για περισσότερες 
πληροφορίες. Χρήστες TTY μπορούν να καλέσουν 1-877-486-2048.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε με έξοδα των φορολογουμένων 
των ΗΠΑ.

Καλέστε για να πάρετε περισσότερες 
πληροφορίες
Είναι σημαντικό να καλέσετε το γραφείο της 
Πολιτειακής Ιατρικής Βοήθειας (Medicaid) σας 
ή να συμπληρώσετε μια αίτηση, αν νομίζετε ότι 
θα μπορούσατε να πληρώσετε τις προϋποθέσεις 
για την εξοικονόμηση, ακόμη και αν τα έσοδα ή 
οι πόροι σας είναι υψηλότερα από τα ποσά που 
αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο. Επισκεφτείτε 
το Medicare.gov/talk-to-someone, επιλέξτε την 
πολιτεία σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Άλλα 
ασφαλιστικά προγράμματα” για να λάβετε τον 
αριθμό τηλεφώνου για το γραφείο Medicaid της 
πολιτείας σας. Μπορείτε επίσης να καλέσετε 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Οι χρήστες 
TTY μπορούν να καλέσουν το 1-877-486-2048.

Ο μόνος τρόπος για να ξέρετε αν έχετε 
τις προϋποθέσεις είναι να υποβάλετε 
αίτηση
Καλέστε το γραφείο του State Medical Assistance 
(Medicaid) για να μάθετε εάν πληροίτε τις 
προϋποθέσεις.
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Προγράμματα που 
μπορούν να σας 
βοηθήσουν να 
εξοικονομήσετε τα 
χρήματα σας

Medicare.gov 

Λάβετε βοήθεια 
με το κόστος 
Medicare σας

Ξ Ε Κ Ι Ν Ώ Ν Τ Α Σ
Πού μπορώ να βρω περισσότερες 
πληροφορίες;

https://www.medicare.gov/
http://Medicare.gov/talk-to-someone
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://Medicare.gov/talk-to-someone


3  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς
Εάν απαντάτε "ναι" σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, επισκεφθείτε το Medicare.gov, ή καλέστε στο γραφείο της Πολιτειακής Ιατρικής 
Βοήθειας (Medicaid) για να δείτε εάν είστε κατάλληλοι για ένα πρόγραμμα Medicare Savings Program στη σχετική σας πολιτεία: 

Έχετε, ή είστε επιλέξιμοι, για το Μέρος Α; Αν δεν είστε σίγουροι, κοιτάξτε στη κόκκινη, λευκή και μπλε κάρτα Medicare σας, ή 
καλέστε την Κοινωνική Ασφάλιση στον αριθμό 1-800-772-1213. Οι χρήστες TTY μπορούν να καλέσουν στο 1-800-325-0778.

Είναι το εισόδημά σας για το 2022 στο ή κάτω από τα όρια εισοδήματος που αναφέρονται παρακάτω;  Οι 
πληροφορίες στο διάγραμμα διατίθενται στο Medicare.gov/medicare-savings-programs.

 M  e  d  i   c   a   r   e   .   g   o  v 
1  -  8  0  0  -  M  E  D  I  C  A  R  E

Υπόψιν: Τα όρια 
εισοδήματος και 
πόρων σε αυτό το 
διάγραμμα μπορεί 
να αλλάξει το 2023

Κρατικά προγράμματα μπορούν 
να σας εξοικονομήσουν χρήματα

Α Σ  Α Ρ Χ Ί ΣΟ ΥΜ Ε

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την πολιτεία σας για 
να πληρώσετε τα ασφάλιστρά σας στο Medicare.  Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, Προγράμματα Εξοικονόμιησς 
Medicare (Medicare Savings Programs) μπορεί επίσης 
να πληρώσουν για το Medicare Μέρος Α (Νοσοκομειακή 
Ασφαλιση) και για τα ασφαλιστικώς ακάλυπτα ποσά 
Medicare Μέρος Β (ιατρική ασφάλιση), συνασφάλιση, και 
copayments (συμμετοχή σε συμπληρωμές) αν πληρείτε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Υπάρχουν 4 είδη Αποταμιευτικών Προγραμμάτων 
Medicare:

1. Ειδικευμένοι Δικαιούχοι Medicare (QMB)

2. Δικαιούχοι καθορισμένα χαμηλού εισοδήματος
Medicare (SLMB)

3. Άτομα που πληρούν συγκεκριμές προϋποθέσεις (QI)

4. Πιστοποιημένα άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα
που εργάζονται (QDWI)

Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις για ένα QMB, SLMB, ή για 
το πρόγραμμα QI, πληροίτε αυτόματα τις προϋποθέσεις 
για να λάβετε Πρόσθετη Βοήθεια για την πληρωμή της 
φαρμακευτικής κάλυψης Medicare.

Πρόγραμμα 
εξοικονόμησης 

Medicare

Ατομικό  
όριο μηνιαίο 
εισόδημα *

Όριο μηνιαίου 
εισοδήματος για 
τα παντρεμένο 

ζευγάρια*

Βοηθά στις πληρωμές σας 
σχετικά με…

QMB $1,153 $1,546 Ασφάλιστρα Μέρος Α και Μέρος Β και 
άλλα έξοδα (όπως ακάλυπτα ποσά η 
συνασφάλιση, και συμετοχή σε συμπήρωμές)

SLMB $1,379 $1,851 ασφάλιστρα Μέρος Β μόνο

QI $1,549 $2,080 ασφάλιστρα Μέρος Β μόνο

QDWI $4,615 $6,189 ασφάλιστρα Μέρος Α μόνο

Έχετε περιορισμένους πόρους; Τα απο το 2022 όρια των πόρων για τα προγράμματα QMB, SLMB και QI είναι $8,400 για 
ένα άτομο και $12,600 για ένα παντρεμένο ζευγάρι. Τα όρια των πόρων για το πρόγραμμα QDWI είναι $4,615 για ένα άτομο ή  
$6,189 για ένα παντρεμένο ζευγάρι. Οι μετρήσιμοι πόροι περιλαμβάνουν τα χρήματα σε έναν λογαριασμό όψεως ή λογαριασμό 
ταμιευτηρίου, τις μετοχές και τα ομόλογα.  Όταν υπολογίζετε τους πόρους σας, μην περιλαμβάνετε το σπίτι σας, το ένα 
αυτοκίνητό σας, την ταφή οικόπεδό σας, μέχρι και $1,500 για έξοδα ταφής, αν έχετε βάλει αυτά τα χρήματα στην άκρη, τα 
έπιπλα ή άλλα οικιακά και προσωπικά αντικείμενά σας.

* Αν έχετε εισόδημα από εργασία, μπορεί να πληρείτε τις προϋποθέσεις για αυτά τα οφέλη, ακόμη και αν το εισόδημά σας είναι υψηλότερο των ορίων αυτών.  Υπάρχουν
πολλά κράτη που υπολογίζουν το εισόδημα και τους πόρους σας με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσετε να είστει επιλέξιμοι στη πολιτεία σας, ακόμη και αν νομίζετε 
ότι υπερβαίνετε αυτά τα όρια.  Τα όρια είναι ελαφρώς υψηλότερα στην Αλάσκα και τη Χαβάη.  Ορισμένες πολιτείες έχουν υψηλότερα επίπεδα πόρων ή δεν υπολογίζουν 
τους πόρους.  Ελέγξτε με το κράτος σας για να μάθετε περισσότερα.
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