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και πάλι την υπόθεσή σας. Όταν υποβάλετε
ένσταση, θα εξετάσουμε ολόκληρη την
απόφαση και όχι μόνο το μέρος με το οποίο
διαφωνείτε. Εάν η απόφασή μας ήταν λάθος,
θα την αλλάξουμε.

Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνετε
τις παροχές τις οποίες δικαιούστε. Εξετάζουμε
προσεκτικά όλα τα γεγονότα προτού λάβουμε
μια απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα
σας για παροχές και το ποσό που μπορείτε
να λάβετε. Εάν διαφωνείτε με την απόφασή
μας που αφορά το αίτημά σας, μπορείτε να
την υποβάλετε προσφυγή. Αυτό σημαίνει ότι
μπορείτε να μας ζητήσετε να εξετάσουμε

SSA.gov

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα προσφυγών. Εάν δεν
είστε ικανοποιημένοι με την απόφαση σε ένα
επίπεδο, μπορείτε να προσφύγετε στο επόμενο.
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Τα επίπεδα είναι:

μια σημείωση με τον αριθμό σας Social
Security που δηλώνει ότι θέλετε να υποβάλετε
προσφυγή κατά της απόφασης που λάβαμε
για την περίπτωσή σας. Ο γρηγορότερος
και ευκολότερος τρόπος για να υποβάλετε
προσφυγή κατά της απόφασής μας που αφορά
την υπόθεσή σας είναι να επισκεφθείτε την ηλ.
διεύθυνση www.ssa.gov/disability/appeal
(διατίθεται μόνο στα Αγγλικά). Μπορείτε να
καταθέσετε την προσφυγή σας online και να
προσκομίσετε έγγραφα ηλεκτρονικά για να
υποστηρίξετε την προσφυγή σας. Μπορείτε
να υποβάλετε προσφυγή online έστω και αν
ζείτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να
ανεβάσετε έγγραφα online για να υποστηρίξετε
την προσφυγή σας, κάτι που θα συμβάλει στη
μείωση του χρόνου που απαιτείται για να
λάβουμε την απόφαση.

• Επανέλεγχος.
• Ακρόαση.

• Επανεξέταση από το Συμβούλιο Προσφυγών.
• Ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Πότε να υποβάλετε προσφυγή
Το πιο σημαντικό μέρος που πρέπει να
θυμάστε σχετικά με μια προσφυγή είναι το
χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείτε να
την υποβάλετε. Σε γενικές γραμμές, έχετε
60 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής
της επιστολής που σας ενημερώνει για την
απόφασή μας. Υποθέτουμε ότι θα λάβετε
την επιστολή μας εντός πέντε ημερών από
την ημερομηνία σύνταξης της επιστολής,
εκτός εάν μπορείτε να μας δείξετε ότι την
λάβατε αργότερα.

Εάν ζείτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείτε
επίσης να υποβάλετε προσφυγή online κατά
απόφασης για αναπηρία σας Social Security.

Εάν δεν υποβάλετε προσφυγή εντός της
προθεσμίας των 60 ημερών, ενδέχεται να
χάσετε το δικαίωμά σας για προσφυγή, και η
τελευταία απόφαση που λάβαμε καθίσταται
οριστική. Για παράδειγμα, εάν δεν ζητήσετε
επανέλεγχο εντός 60 ημερών, ενδέχεται να
χάσετε το δικαίωμά σας για επανεξέταση της
περίπτωσής σας.

Συνέχιση των πληρωμών
Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν υποβάλλετε
προσφυγή εντός 10 ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της επιστολής μας,
οι πληρωμές σας θα συνεχιστούν, ενόσω
αποφασίζουμε σχετικά με την προσφυγή σας.

Εάν έχετε καλό λόγο που δεν υποβάλετε
προσφυγή για την περίπτωσή σας εντός
των παραπάνω χρονικών ορίων, ενδέχεται
να σας δώσουμε περισσότερο χρόνο. Πρέπει
να υποβληθεί γραπτώς ένα αίτημα για
περισσότερο χρόνο, αναφέροντας τον λόγο
της καθυστέρησης.

Εάν η προσφυγή σας απορριφθεί, ενδέχεται να
χρειαστεί να επιστρέψετε χρήματα, τα οποία
λάβατε χωρίς να έχετε τις προϋποθέσεις.

Συνέχιση ιατρικής βοήθειας για
δικαιούχους Supplemental Security
Income (SSI) (Συμπληρωματικό
Εισόδημα Ασφάλειας)

Εάν η τελευταία ημέρα προσφυγής είναι
Σάββατο, Κυριακή ή εθνική εορτή, η προθεσμία
παρατείνεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εάν διακοπεί το SSI σας, οποιαδήποτε ιατρική
βοήθεια που έχετε βάσει του SSI μπορεί επίσης
να διακοπεί. Εάν συμβεί αυτό, το γραφείο
ιατρικής βοήθειας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Τρόπος υποβολής της προσφυγής
Πρέπει να υποβάλετε την προσφυγή σας
γραπτώς. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε
και να ζητήσετε έντυπο ένστασης (Έντυπο
SSA-561, HA-501ή HA-520) ή να μας στείλετε

Το δικαίωμά σας να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη για το αίτημά σας

2

απονεμηθούν παροχές. Συνήθως, ο εκπρόσωπός
σας θα χρειαστεί τη γραπτή έγκρισή μας
προτού εισπράξει μια αμοιβή. Εάν αποφασίσετε
να επιλέξετε έναν εκπρόσωπο, πρέπει να
μας ενημερώσετε γραπτώς. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το ειδικό έντυπό μας για
το σκοπό αυτό, Διορισμός αντιπροσώπου
(Έντυπο SSA-1696-U4).

Κατάθεση νέας αίτησης
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε νέα αίτηση
ανά πάσα στιγμή, αλλά η υποβολή νέας
αίτησης δεν είναι η ίδια με την προσφυγή κατά
αυτής της απόφασης. Εάν διαφωνείτε με την
απόφασή μας και υποβάλλετε μια νέα αίτηση
αντί για προσφυγή:

• Μπορεί να χάσετε κάποιες παροχές ή να μην
δικαιούστε οποιαδήποτε παροχή.

Θα πρέπει να γνωρίζετε έναν άλλο τύπο
εκπροσώπησης που ονομάζεται Advanced
Designation (Προσδιορισμός εκ των προτέρων).
Αυτός σχετίζεται με το Strengthening
Protections for Social Security Beneficiaries Act
(περί Ενίσχυσης της Προστασίας δικαιούχων
Social Security) του 2018, η οποία κυρώθηκε ως
νόμος στις 13 Απριλίου 2018.

• Θα μπορούσαμε να απορρίψουμε τη νέα
αίτηση χρησιμοποιώντας την απόφασή μας
να διακόψουμε τις πληρωμές σας εάν τα
γεγονότα και τα θέματα είναι τα ίδια.

• Δεν μπορείτε να ζητήσετε τη συνέχιση των
πληρωμών ενώ προσφεύγετε κατά μιας νέας
αίτησης. Εάν διαφωνείτε με την απόφασή
μας να σταματήσουμε τις πληρωμές σας,
υποβάλλετε προσφυγή εντός 60 ημερών.

Τι πρέπει να γνωρίζω για το Advance
Designation (Προσδιορισμός εκ
των προτέρων)

Το δικαίωμά σας για εκπροσώπηση

Το Advance Designation επιτρέπει σε ικανούς
ενήλικες και ανήλικους που έχουν αποχωρήσει
από την γονική προστασία και δικαιούχους
Social Security, Supplemental Security
Income και Special Veterans Benefits (Ειδικές
παροχές για απόμαχους) να επιλέξουν ένα ή
περισσότερα άτομα που θα ενεργήσουν ως
εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του δικαιούχου στο
μέλλον, εφόσον χρειαστεί.

Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε κάποιον να
σας βοηθήσει ή να σας εκπροσωπήσει στην
προσφυγή σας. Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί
να είναι δικηγόρος ή άλλο πρόσωπο με τα
κατάλληλα προσόντα και εξοικειωμένο με
εσάς και το πρόγραμμα Social Security. Θα
συνεργαστούμε με τον εκπρόσωπό σας,
ακριβώς όπως θα συνεργαζόμασταν μαζί σας.
Ο ή η εκπρόσωπός σας μπορεί να ενεργήσει για
εσάς στα περισσότερα θέματα που αφορούν το
Social Security και θα λάβει ένα αντίγραφο των
τυχόν αποφάσεων που λαμβάνουμε σχετικά με
το αίτημά σας.

Για να προστατέψουμε αυτό που είναι
σημαντικό για εσάς, προσφέρουμε τώρα το
δικαίωμα να επιλέξετε εκπρόσωπο δικαιούχου
εκ των προτέρων. Σε περίπτωση που δεν
μπορείτε πλέον να λάβετε τις δικές σας
αποφάσεις, εσείς και η οικογένειά σας θα
διατηρήσετε την ηρεμία σας γνωρίζοντας ότι
έχετε ήδη επιλέξει κάποιον έμπιστό σας για να
διαχειριστεί τις παροχές σας.

Ο εκπρόσωπός σας δεν μπορεί να χρεώσει ή
να εισπράξει αμοιβή από εσάς χωρίς πρώτα να
λάβει γραπτή έγκριση από εμάς.
Μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες
σχετικά με τις οργανώσεις που μπορούν να
σας βοηθήσουν να βρείτε έναν εκπρόσωπο.
Πολλοί εκπρόσωποι χρεώνουν μια αμοιβή, αλλά
υπάρχουν και άλλοι που παρέχουν δωρεάν
υπηρεσίες εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις
ή που χρεώνουν μια αμοιβή μόνο εάν σας

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας
για προσδιορισμό εκ των προτέρων όταν
υποβάλετε αίτηση για παροχές ή αφού λάβετε
ήδη παροχές. Μπορείτε να το κάνετε με
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απευθείας ηλεκτρονική υποβολή μέσω του
λογαριασμού σας my Social Security account,
τηλεφωνικώς, αυτοπροσώπως ή γραπτώς.

για να μιλήσετε για την περίπτωσή σας. Και
μπορείτε να φέρετε τον εκπρόσωπό σας, εάν
έχετε, στη διάσκεψη.

• Επίσημη διάσκεψη: Αυτή η μέθοδος είναι
διαθέσιμη αν αλλάξουμε ή διακόψουμε την
πληρωμή σας. Μια επίσημη διάσκεψη σάς
επιτρέπει να υποβάλλετε ερωτήματα σε
μάρτυρες και μπορούμε να ζητήσουμε την
παρουσία μαρτύρων.

Επανέλεγχος
Ο επανέλεγχος είναι μια πλήρης εξέταση του
αιτήματός σας από κάποιον στο Social Security
(ή στις πολιτειακές Disability Determination
Services (Υπηρεσίες Προσδιορισμού Αναπηρίας)
εάν υποβάλλετε προσφυγή κατά απόφασης
αναπηρίας) που δεν είχε καθόλου συμμετοχή
στη διαδικασία της πρώτης απόφασης. Αυτό
το άτομο θα εξετάσει όλα τα αποδεικτικά
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη
της αρχικής απόφασης, καθώς και τυχόν
νέα στοιχεία.

Όταν λάβουμε μια απόφαση σχετικά με τον
επανέλεγχο, θα σας στείλουμε μια επιστολή
που εξηγεί την απόφασή μας.

Ακρόαση
Εάν διαφωνείτε με την απόφαση από τη
διαδικασία επανεξέτασης, μπορείτε να
ζητήσετε ακρόαση. Η ακρόαση θα διεξαχθεί
από δικαστή διοικητικού δικαστηρίου ο οποίος
δεν είχε καμία ανάμιξη στην αρχική απόφαση ή
στον επανέλεγχο της υπόθεσής σας.

Όταν λάβουμε μια απόφαση σχετικά με
τον επανέλεγχό σας, θα σας στείλουμε
μια επιστολή που εξηγεί την απόφαση. Εάν
προσφεύγετε κατά απόφασης σχετικά με
την ιατρική σας κατάσταση, ο επανέλεγχος
θα διεκπεραιωθεί από μια διαδικασία που
αποκαλούμε case review (επανεξέταση
περίπτωσης). Εάν ζητάτε οποιαδήποτε
άλλη απόφαση, μπορείτε να επιλέξετε είτε
επανεξέταση περίπτωσης, άτυπη διάσκεψη
ή επίσημη διάσκεψη. Αυτές οι επιλογές
εξηγούνται παρακάτω.

Η ακρόαση πραγματοποιείται συνήθως
σε απόσταση 75 μιλίων από το σπίτι σας.
Ο δικαστής διοικητικού δικαίου θα σας
ειδοποιήσει για τον χρόνο και τον τόπο της
ακρόασης.
Πριν από την ακρόαση, μπορεί να σας
ζητήσουμε να μας παρέχετε περισσότερες
αποδείξεις και να διευκρινίσετε τις
πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας.
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που
διατηρούμε στο φάκελλό σας και να δώσετε
νέες πληροφορίες.

• Επανεξέταση περίπτωσης: Σε αυτό το είδος
επανελέγχου, εξετάζουμε την περίπτωσή
σας χωρίς να συναντηθούμε μαζί σας.
Έχετε, όμως, το δικαίωμα να δείτε τι
υπάρχει στο φάκελό σας προτού εξετάσουμε
την περίπτωσή σας. Μπορείτε επίσης να μας
δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την περίπτωσή σας.

Κατά την ακρόαση, ο δικαστής του διοικητικού
δικαίου θα υποβάλλει ερωτήσεις σε εσάς και
σε όλους τους μάρτυρες που παρουσιάζετε.
Άλλοι μάρτυρες, όπως ειδικοί ιατροί ή
επαγγελματίες, μπορούν επίσης να μας δώσουν
πληροφορίες κατά την ακρόαση. Εσείς ή ο
εκπρόσωπός σας μπορείτε να υποβάλετε
ερωτήσεις στους μάρτυρες.

• Άτυπη διάσκεψη: Ακριβώς όπως στην
επανεξέταση περίπτωσης, μπορείτε να
δείτε το φάκελό σας και να μας δώσετε
περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης
να έρθετε στη διάσκεψη και να πείτε στο
άτομο που θα εξετάσει την περίπτωσή
σας γιατί διαφωνείτε με την πρώτη μας
απόφαση. Μπορείτε να φέρετε μάρτυρες
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακρόασή
σας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω
βιντεοδιάσκεψης και όχι αυτοπροσώπως. Θα
σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων εάν θα
κάνουμε κάτι τέτοιο στην περίπτωσή σας.
Με τις ακροάσεις μέσω βίντεο, μπορούμε να
κάνουμε την ακρόαση πιο βολική για σας.
Συνήθως, η εμφάνιση για ακρόαση μέσω
βίντεο προγραμματίζεται γρηγορότερα από
μια εμφάνιση αυτοπροσώπως. Επίσης, μια
τοποθεσία για ακρόαση μέσω βίντεο μπορεί
να είναι πιο κοντά στο σπίτι σας. Αυτό θα σας
διευκόλυνε να συνοδεύεστε και από μάρτυρες ή
άλλους ανθρώπους.

Επανεξέταση από το
Συμβούλιο Προσφυγών
Εάν διαφωνείτε με την απόφαση του
δικαστή διοικητικού δικαστηρίου κατά την
ακροαματική διαδικασία, μπορείτε να ζητήσετε
αναθεώρηση από το Συμβούλιο Προσφυγών
του Social Security. Το Συμβούλιο Προσφυγών
εξετάζει όλες τις αιτήσεις για επανεξέταση,
αλλά μπορεί να αρνηθεί ένα αίτημα εάν
πιστεύει ότι η απόφαση από την ακροαματική
διαδικασία ήταν σωστή.
Εάν το Συμβούλιο Προσφυγών αποφασίσει να
επανεξετάσει την υπόθεσή σας, θα αποφασίσει
για την περίπτωσή σας είτε μόνο του είτε
θα εκδώσει διαταγή που επιστρέφει την
περίπτωσή σας σε δικαστή διοικητικού δικαίου
για περαιτέρω ενέργειες.

Συνήθως είναι προς όφελός σας
να παρακολουθήσετε την ακρόαση
(αυτοπροσώπως ή με βιντεοδιάσκεψη). Εσείς
και ο εκπρόσωπός σας, αν έχετε, πρέπει να
έρθετε στην ακρόαση και να εξηγήσετε την
περίπτωσή σας.

Εάν το Συμβούλιο Προσφυγών αρνηθεί το
αίτημά σας για επανεξέταση, θα σας στείλουμε
μια επιστολή που εξηγεί την άρνηση. Εάν το
Συμβούλιο Προσφυγών κρίνει την υπόθεσή
σας, θα σας αποστείλουμε αντίγραφο της
απόφασης. Εάν το Συμβούλιο Προσφυγών
επιστρέψει την υπόθεσή σας σε δικαστή
διοικητικού δικαίου, θα σας στείλουμε μια
επιστολή και ένα αντίγραφο της εντολής.

Εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε μια
ακρόαση ή δεν θέλετε να το κάνετε, πρέπει
το συντομότερο δυνατόν να μας εξηγήσετε
γραπτώς το λόγο. Εκτός αν ο δικαστής
διοικητικού δικαίου πιστεύει ότι η παρουσία
σας είναι απαραίτητη για να αποφασίσει
για την περίπτωσή σας και απαιτεί να
παρευρεθείτε, δεν θα χρειαστεί η παρουσία
σας. Ή μπορεί να μπορούμε να κάνουμε άλλες
ρυθμίσεις για εσάς, όπως αλλαγή της ώρας
ή του τόπου της ακρόασής σας. Πρέπει να
έχετε έναν σοβαρό λόγο για να κάνουμε
άλλες ρυθμίσεις.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο
Εάν διαφωνείτε με την απόφαση του
Συμβουλίου Προσφυγών ή εάν το Συμβούλιο
Προσφυγών αποφασίσει να μην επανεξετάσει
την υπόθεσή σας, μπορείτε να υποβάλετε
αγωγή σε ομοσπονδιακό περιφερειακό
δικαστήριο. Η επιστολή που σας στέλνουμε
σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου
Προσφυγών θα σας ειδοποιήσει επίσης πώς
να ζητήσετε από δικαστήριο να εξετάσει την
περίπτωσή σας.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, ο δικαστής
θα αποφασίσει με βάση όλες τις πληροφορίες
που υπάρχουν για την περίπτωσή σας, μεταξύ
των οποίων και τυχόν νέες πληροφορίες που
θα δώσετε. Θα σας στείλουμε μια επιστολή και
ένα αντίγραφο της απόφασης του δικαστή.
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• Ζητήσετε μια αντικατάσταση της κάρτας
σας Social Security, εάν δεν υπάρχουν
αλλαγές, και η Πολιτεία σας συμμετέχει.

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.

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

Επισκεφτείτε τον δικτυακό μας τόπο

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.

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.

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 κλήσεων, καθώς ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε υψηλό ποσοστό σημάτων
απασχολημένης γραμμής και μεγαλύτερους
χρόνους αναμονής για να συνομιλήσουμε. Θα
χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

• 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.

Το δικαίωμά σας να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη για το αίτημά σας
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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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