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Υπερψήφιση στο Κογκρέσο του νέου πακέτου ενίσχυσης οικονομίας $ 1,9 τρισ. της 
Διοίκησης Biden. 
 
Υπερψηφίστηκε στο Κογκρέσο (Γερουσία στις 6/3 και Βουλή 10/3) το προταθέν από τον 
Πρόεδρο Biden (από τις 14/1) νέο πακέτο μέτρων ενίσχυσης της α/οικονομίας (American 
Rescue Plan) ύψους περίπου $ 1,9 τρισ., ως επείγουσα στήριξη ανάκαμψης σε αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας στις ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή 
τέλη Φεβρουαρίου και επαναπροωθήθηκε σε αυτήν 6/3, κατόπιν επεξεργασίας και 
υπερψήφισης στη Γερουσία, για επανέγκριση στην τελική του μορφή, προτού σταλεί στον 
Λευκό Οίκο για υπογραφή από τον Πρόεδρο Biden (εκτιμάται την Παρασκευή 12/3), 
λαμβανομένου υπόψη ότι από 15/3 λήγουν οι βασικές παροχές σε ανέργους που είχαν 
εγκριθεί βάσει προηγούμενης νομοθεσίας ($ 900 δισ. από 12/2020, πακέτο Consolidated 
Appropriations Act). 
 
 
Ειδικότερα, για τις σημαντικότερες προβλέψεις του νέου σχεδίου επείγουσας οικονομικής 
στήριξης αναφέρονται ακόλουθα: 
 
Παροχές/επιδόματα ανεργίας 

 Επέκταση της ρύθμισης του εβδομαδιαίου επιδόματος ανεργίας σε $ 300 έως 
6.9.2021 (εν λόγω παροχές λήγουν 15/3) και φοροαπαλλαγές για όσους έλαβαν το 
2020 επιδόματα ανεργίας έως $ 10.000. 

 
Παροχές/επιταγές μετρητών  

 Αποστολή επιταγών αξίας $ 2.000, ως ποσό που ενσωματώνει τα $ 600 που 
εγκρίθηκαν με το προηγούμενο πακέτο ενίσχυσης (12/2020) και επιπλέον ποσό $ 
1.400, με συνολικό ποσό προς διάθεση εκτιμώμενο σε $ 400 δισ. 

 Πρόεδρος Biden συμφώνησε να περιορίσει την επιλεξιμότητα των αποδεκτών των 
ανωτέρω επιταγών, ώστε να μην επεκταθεί υπέρμετρα η παροχή τους σε κατηγορίες 
υψηλότερων εισοδημάτων (αποστολή βάσει κλίμακας εισοδήματος). Συγκεκριμένα, το 
πλήρες επίδομα $1.400 ανά άτομο θα λάβουν πολίτες με ετήσιο εισόδημα $ 75.000 
και ζευγάρια έως $ 150.000, ενώ αποκλείονται πολίτες με εισόδημα άνω των $ 80.000 
και ζευγάρια άνω των $ 160.000. 

 
Επιστροφή φόρου για εξαρτώμενα τέκνα 

 Οι περισσότεροι Αμερικανοί θα λάβουν $3.000 ανά τέκνο ηλικίας 6-17 ετών και $3.600 
ανά τέκνο κάτω των 6 ετών, για ένα έτος, μέσω περιοδικών εμβασμάτων. 

 Πρόκειται για σημαντική επέκταση ρύθμισης προηγούμενης νομοθεσίας σύμφωνα με 
οποία παρέχονται $ 2.000 για τέκνα έως 16 ετών. 

 
Στήριξη σε Πολιτειακές και Τοπικές Κυβερνήσεις 

 $ 350 δισ. θα δοθούν σε Αρχές Πολιτειακών Κυβερνήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και ομοσπονδιακών εδαφών (territories). 



 Κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις περιέκοψαν 1,3 εκ. θέσεις εργασίας από έναρξης 
πανδημίας (απώλεια 1 σε 20 κυβερνητικές θέσεις εργασίας), ενώ τουλάχιστον 26 
Πολιτείες αντιμετώπισαν σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα. 

 
Αντιμετώπιση της πανδημίας 

 Περί τα $ 75 δισ. (σ.σ. σειράς διαφορετικών κωδικών) θα διοχετευθεί σε ελέγχους 
(τεστ), ιχνηλασιμότητα, προσλήψεις στο χώρο υγείας και χρηματοδότηση των 
αλυσίδων εφοδιασμού εμβολίων. Ο Πρόεδρος Biden δήλωσε ότι θα διατεθούν δόσεις 
εμβολιασμού για κάθε ενήλικα πολίτη έως τέλη Μαΐου. 

 
Στήριξη στεγαστικών αναγκών 

 Ποσό $ 20 δισ. θα διατεθεί ως έκτακτη ενίσχυση σε ενοικιαστές και άστεγους. 

 Επιπλέον $ 10 δισ. θα διατεθούν για ανάγκες ενυπόθηκων δανείων / ιδιοκτησίας 
ακίνητης περιουσίας. 

 
Στήριξη εκπαίδευσης 

 Διατίθενται περίπου $ 130 δισ. για επαναλειτουργία σχολείων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

 Επιπλέον, περίπου $ 40 δισ. θα διατεθούν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Πρόσθετες παροχές θα διατεθούν σε παρόχους παιδικής μέριμνας (πρόγραμμα Child 
Care and Development Block Grant), ενώ $ 1 δισ. θα διατεθεί για οικογένειες χαμηλού 
εισοδήματος (πρόγραμμα Head Start). 

 
Ενισχύσεις για συνταξιοδοτικά προγράμματα 

 Προβλέπεται πακέτο ενίσχυσης $ 86 δισ. έναντι μειώσεων εισφορών σε 
συνταξιοδοτικά προγράμματα (προϋπάρχον ζήτημα και ρύθμιση επικρίθηκε ως μη 
συνδεόμενη με επιπτώσεις πανδημίας, ενώ εγκρίθηκε). 
 

Νέες προβλέψεις 

 $ 510 εκ. δολάρια για το πρόγραμμα Emergency Food and Shelter Program FEMA / 
Federal Emergency Management Agency (προσωρινή στέγαση/γεύματα αστέγων, 
υποστήριξη ενοικίων/υποθηκών και λογαριασμών κοινής ωφέλειας). 

 Επέκταση της ρύθμισης Employee Retention Credit (επιστροφή φόρου) για διατήρηση 
θέσεων εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήχθησαν από την πανδημία. 

 Αύξηση της ομοσπονδιακής συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας COBRA / 
Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act από 85% σε 100%. 

 Χρηματοδότηση $ 10 δισ. για κρίσιμα έργα υποδομής πολιτειακών/τοπικών Αρχών.  

 Φοροαπαλλαγή όλων των φοιτητικών δανείων η αποπληρωμή των οποίων σχετίζεται 
με την πανδημία. 

 Αύξηση του συνολικού ποσού αρωγής στην εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Amtrak 
κατά $ 200 εκ. 

 Για δαπάνες εκπαίδευσης διατίθενται επιπλέον $ 5,5 δισ. (δραστηριότητες, 
προγράμματα, εκπαιδευτική τεχνολογία). 

 Ενίσχυση κατά $ 8,5 δισ. για το πρόγραμμα στήριξης νοσηλευτικού προσωπικού 
Provider Relief Program. 

 
Τέλος, σημειώνεται ότι η προηγούμενη πρόταση Προέδρου Biden για αύξηση του κατώτατου 
μισθού στα $ 15 δεν είχε τελικώς τη στήριξη της Γερουσίας, οπότε το μέτρο δεν 
συμπεριελήφθη. 
 
Για το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου βλ. https://www.washingtonpost.com/context/the-
american-rescue-plan-act-of-2021/c67656e4-bef9-4789-8ca4-396903b94387/?itid=lb_the-
coronavirus-stimulus-package-what-you-need-to-read_6. 
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