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Υποβολή πρότασης Προέδρου Biden για επιλεκτικές δαπάνες προϋπολογισμού έτους 
2022. 

 
Υπεβλήθη 9/4 από τον Λευκό Οίκο (Γραφείο OMB / Office of Management and Budget) στο 
Κογκρέσο η εν θέματι πρόταση του Προέδρου Biden “President’s Fiscal Year 2022 
Discretionary Funding Request”, όπως προβλέπεται κατά ετήσια διαδικασία διαμόρφωσης 
του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού μέσω διεργασιών Κογκρέσου (annual appropriations, 
House / Senate Appropriations and Budget Committees). Η πρόταση αφορά συνολικές 
δαπάνες $ 1,522 τρισ. κατά το φορολογικό έτος 2022 ($ 769 δισ. για μη αμυντικές επιλεκτικές 
δαπάνες, αύξηση 16% ως προς το 2021, και $ 753 για επιλεκτικές δαπάνες σε τομέα άμυνας, 
αύξηση 1,7% ως προς το 2021), ως προς τις μη αμυντικές δαπάνες σε τομείς όπως δημόσιας 
εκπαίδευσης, επιστημονικής/ιατρικής έρευνας, δημόσιας υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και 
λοιπές προτεραιότητες, για βέλτιστη δυνατή ανάκαμψη από την τετραπλή κρίση των 
υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (build back better), καθώς και των 
ανισοτήτων και φυλετικών διακρίσεων και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής. 
 

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες δαπάνες συνοψίζονται ως εξής: 
 

- Ενίσχυση σχολείων σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος. Προτείνεται συνολική δαπάνη $ 36,5 
δισ., αυξημένη κατά $ 20 δισ. ως προς το 2021, για αντιμετώπιση των μακροχρόνιων 
ανισοτήτων σε υποχρηματοδοτούμενα σχολεία και ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. 
 

- Δημιουργία του φορέα ARPA-H (Advanced Research Projects Agency for Health). 
Προτείνεται χρηματοδότηση $ 6,5 δισ., σε πλαίσιο του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
National Institutes of Health (NIH), για αναβάθμιση της ομοσπονδιακής ιατρικής έρευνας και 
ανάπτυξη διαδικασιών ταχείας υιοθέτησης και εφαρμογής καινοτομιών και νέων ιατρικών 
ανακαλύψεων. 
 

-  Αντιμετώπιση της εκτεταμένης χρήσης οπιοειδών. Προτείνεται χρηματοδότηση $ 10,7 δισ., 
αυξημένη κατά $ 3,9 δισ. ως προς το 2021, για έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών πρόληψης, 
θεραπείας και αποκατάστασης, ιδίως για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 
 

-  Βελτίωση της ετοιμότητας διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων. Προτείνεται χρηματοδότηση $ 
8,7 δισ., για ενίσχυση του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου (CDC/ Centers for Disease Control 
and Prevention), με παράλληλη αξιοποίηση κονδυλίων του πακέτου ενίσχυσης της οικονομίας 
American Rescue Plan, κυρίως για ανάπτυξη δυναμικού (ενίσχυση του συστήματος ανά την 
επικράτεια, βελτίωση συλλογής δεδομένων, εκπαίδευση επιδημιολόγων, ετοιμότητα 
αντιμετώπισης παγκόσμιων υγειονομικών απειλών). 
 

-  Ενίσχυση του δυναμικού των ομοσπονδιακών Υπηρεσιών για αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Προτείνεται χρηματοδότηση αυξημένη κατά $ 14 δισ. ως προς το 2021, για 
ενίσχυση των αρμόδιων ομοσπονδιακών Υπηρεσιών, σε πλαίσιο περιεκτικής ενιαίας 
πολιτικής, διασφάλιση “κλιματικής δικαιοσύνης” σε πληγείσες κοινότητες, καθώς και παροχή 
βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες για μείωση των εκπομπών ρύπων. 
 
 



- Στήριξη αστέγων και ενίσχυση δράσεων στεγαστικής πολιτικής. Προτείνεται χρηματοδότηση 
$ 30,4 δισ. για ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης 200.000 αστέγων, με παράλληλη 
αξιοποίηση κονδυλίων του American Rescue Plan, συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων $ 
500 εκ. 
 

-  Ενίσχυση κρατικών Υπηρεσιών στήριξης πολιτικών δικαιωμάτων. Προτείνεται 
χρηματοδότηση $ 209 εκ., αυξημένη κατά $ 33 εκ., ενίσχυσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
(DoJ) και συναφών προγραμμάτων κρατικών Υπηρεσιών, για προστασία 
περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, μεταρρυθμίσεις στο αστυνομικό σώμα, δίωξη 
εγκλημάτων φυλετικών διακρίσεων, ενίσχυση του δικαιώματος ψήφου κ.ά. 
 

-  Καταπολέμηση της βίας λόγω οπλοχρησίας. Προτείνεται χρηματοδότηση $ 2,1 δισ., 
αυξημένη κατά $ 232 εκ. ως προς το 2021, σε Υπουργεία Δικαιοσύνης (DοJ) και Υγείας 
(DοHHS), για βελτίωση της νομοθεσίας αδειοδότησης, οπλοφορίας/οπλοχρησίας, καθώς και 
ελέγχων / παρεμβάσεων μέσω τοπικής Πρωτοβουλίας “Community Violence Intervention” ($ 
200 εκ.). 
 

-  Αντιμετώπιση των κύριων αιτιών μετανάστευσης από την Κεντρική Αμερική και βελτίωση 
διαδικασιών παροχής ασύλου. Προτείνεται χρηματοδότηση δράσεων $ 861 εκ. στην Κεντρική 
Αμερική, ως πρώτο στάδιο 4ετούς περιεκτικής πολιτικής για ουσιαστική αντιμετώπιση των 
αιτιών μετανάστευσης, επιπλέον $ 345 εκ. σε αρμόδιες Υπηρεσίες πολιτογράφησης / 
μετανάστευσης, καθώς και συνολική δαπάνη $ 891 εκ. για βελτίωση του χρόνου 
διεκπεραίωσης υποθέσεων ασύλου. 
 

-  Αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (gender-based). Προτείνεται χρηματοδότηση $ 1 δισ., 
διπλάσια ως προς το 2021, σε σχετικά προγράμματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DοJ) για 
παροχή νομικής αρωγής και στήριξης / προστασίας σε θύματα. 
 

-  Ενίσχυση των ιθαγενών πληθυσμών. Αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε βάρος ιθαγενών 
φυλών ΗΠΑ (American Indians και Alaska Natives), με χρηματοδότηση $ 3,1 δισ. για 
υπηρεσίες στέγασης, υποδομές, ανάπτυξη οικονομικών ευκαιριών, αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών προκλήσεων κ.ά. 
 
 

Για σχετική ανακοίνωση Λευκού Οίκου βλ. https://www.whitehouse.gov/omb/FY-2022-
Discretionary-Request/. 
 
 


