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 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4916/2022 «Εκ-

συγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε 
ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας 
τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του 
κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου 
του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, 
νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές 

ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής 
κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 65).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονο-
μασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

7. Tην υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  
(Α’ 168).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ 
(Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 
διατάξεις» (Α’ 245).

12. Την υπ’ αρ. C(2022)5605final/5.8.2022 απόφαση της 
Ε.Επιτροπής με θέμα: «State Aid SA.100529 (2022/N) - 
Greece - Interim support scheme until the establishment 
of a Sale and Lease Back Scheme».

13. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή  
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 
(ΠΣΣΕΗΣ)» (Β’ 2417).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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14. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας κατα-
βολής συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους 
οφειλέτες μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Φορέα Από-
κτησης και Επαναμίσθωσης του Κεφαλαίου Α’ του Μέ-
ρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου ν. 4738/2020 (άρθρα 
13-26 του ν. 4916/2022, Α’ 65).

15. Την υπ’ αρ. 10147/30.01.2023 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Π/Υ Φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης, πέραν αυτής που προϋπολογίστηκε κατά 
την ψήφιση του ν. 4916/2022 (Α’ 65) αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρ-
θρο 19 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), με την ανάρτηση της 
εγκριτικής απόφασης καταβολής συνεισφοράς του Δη-
μοσίου, οι πιστωτές που αναφέρονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 19 κατά περίπτωση, αποστέλλουν στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του άρθρου 16 του νόμου αυτού 
[εφεξής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Ευάλωτων 
Οφειλετών (ΗΠΕΕΟ)] ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχε-
το λογαριασμό εξυπηρέτησης, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που 
τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της 
Συνεισφοράς Δημοσίου. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
διαχείρισης της επιλέξιμης οφειλής σε Εταιρεία Διαχείρι-
σης του ν. 4354/2015, ο εμπλεκόμενος χρηματοδοτικός 
φορέας μπορεί εναλλακτικά να γνωστοποιεί ειδικό δε-
σμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με τη μορφή IBAN 
που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση της οφει-
λής, σε συνδυασμό με μοναδικό κωδικό αναφοράς που 
αντιστοιχεί στην επιλέξιμη οφειλή του δικαιούχου. Σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος πιστωτής είναι το Δημόσιο, 
γνωστοποιεί μέσω του αρμοδίου οργάνου του τον κω-
δικό αριθμό ή λογαριασμό καταβολής της επιδότησης.

2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 1, 
εκκινεί η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, 
μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: η Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΕΟ 
τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου 
για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της 
ανώνυμης εταιρίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία 
των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πλη-
ρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην 
αρμόδια Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

3. Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δε-
σμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέ-
τησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε 
συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο 
από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο 
για την εξόφληση της οφειλής του δικαιούχου ευάλωτου 
οφειλέτη, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης. 

Οι δικαιούχοι πιστωτές απαγορεύεται να χρησιμοποι-
ήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους ει-
δικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς της παρ. 1 για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την απομείωση της 
οφειλής τους.

4. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία 
βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέ-
τησης των επιλέξιμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 1 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός. Σε πε-
ρίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν 
πιστώθηκε εμπρόθεσμα στο λογαριασμό εξυπηρέτησης 
της οφειλής, ενώ είχε λάβει χώρα η έγκριση αυτής, δύ-
ναται να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, 
πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους 
οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα, σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο.

5. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρε-
ώσεων του οφειλέτη, οι πιστωτές οφείλουν να ενημε-
ρώνουν την πλατφόρμα σε περίπτωση που ο οφειλέτης 
δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το ποσό της δόσης που του 
αναλογεί ώστε να διακοπεί η συνεισφορά του Δημοσίου.

Άρθρο 2
Αίτηση θεραπείας

Κατά της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της Ει-
δικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς 
και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης επιτρέπεται 
η άσκηση αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45 - Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση 
ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

Άρθρο 3
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του 
Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστω-
ση των λογαριασμών που δηλώθηκαν από τους δικαιού-
χους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ 
ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονο-
ματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ), ο αριθμός 
της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής 
ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογα-
ριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε 
συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα 
αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το 
συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρω-
μών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η 
αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

2. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, 
αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ στον ΟΠΕΚΑ, υπογράφε-
ται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Δι-
αχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης 
Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με 
τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την 
ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
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β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου.

γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη 
από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται 
τουλάχιστον:

i) Ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύ-

νεται,
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου 

βαρύνει η δαπάνη,
iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.
3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για 

την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδί-
δει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή 
πληρωμής του συνολικού ποσού».

Άρθρο 4
Διακοπή Συνεισφοράς Δημοσίου - 
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Η διακοπή της συνεισφοράς Δημοσίου και η ανάκτη-
ση ποσών από τον οφειλέτη επέρχεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4916/2022. Μόλις 
συντρέξουν οι λόγοι που απαιτούν τη διακοπή της συ-
νεισφοράς ή την ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη, 
εκδίδεται σχετική απόφαση από την Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονο-
μικών, η οποία διαβιβάζεται στον οφειλέτη, καθώς και 
στους πιστωτές που έχουν τις οφειλές για τις οποίες δι-
ακόπτεται ή αναζητείται η συνεισφορά. Στην απόφαση 
αυτή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, 
το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η οφειλή και το 
ποσό αυτής, μετά των αναλογούντων τόκων, σύμφωνα 
με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

2. Στην περίπτωση της ανάκτησης ποσών από τον 
οφειλέτη, η σχετική απόφαση διαβιβάζεται επίσης στα 
αρμόδια όργανα προκειμένου να προβούν στην ανάκτη-
ση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 
6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) και του Κ.Ε.Δ.Ε., 
στο βαθμό που δεν αντιτίθενται σε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 23 του ν. 4916/2022.

3. Τα ποσά καταβάλλονται απευθείας προς το Δημόσιο.

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα και υπηρεσίες

1. Το Τμήμα Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών - Με-
ταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης παραλαμβάνει τις αναλυτικές καταστάσεις πληρω-
μής της συνεισφοράς, μεριμνά για τις πληρωμές, καθώς 
και την έκδοση καταλογιστικής απόφασης με βάση τα 
παρεχόμενα στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους δικαιολογητικά, καθώς και 
τις καταστάσεις που διαβιβάζονται από την ΗΔΙΚΑ. Η 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ είναι 
αρμόδια για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και 
εντολών πληρωμών της δαπάνης, ως όργανο πληρωμών, 
το οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτό κάθε τρίμηνο 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, στις υποδομές της φιλοξενεί και λει-
τουργεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, 
εγκρίνει ή ανακαλεί την απόφαση για τη χορήγηση Συ-
νεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. Στην ΗΠΕΕΟ περιλαμ-
βάνονται όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι των Κανονισμών 
de minimis 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014.

4. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους 
μεριμνά για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 
(Π.Σ.Σ.Ε.Η.Σ.) με τα δεδομένα που απαιτούνται για να 
ελέγχονται οι κανόνες σώρευσης που προσδιορίζονται 
στους Κανονισμούς Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (EE).

5. Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), τηρεί το μηχανο-
γραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχεί-
ων των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε 
δικαιούχο. Επίσης, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι αρμόδια για την 
μηχανογραφική τήρηση αρχείου επί δέκα οικονομικά 
έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας με-
μονωμένης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.

6. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαι-
τούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφά-
λιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, 
σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη 
διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της Συ-
νεισφοράς Δημοσίου και της πληρωμής αυτής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγ. Ι. Ρέντης, 24 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας  Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

Ι

   Αριθμ. Φ.910/16/474339/Σ.642 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.910/6/129344/ 

11.04.2005 (Β΄ 519) απόφασης του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας περί Κανονισμού Στρατιωτι-

κών Οικημάτων Αξκών - Υπξκών - ΕΠΟΠ (ΣΟΑ - 

ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο μόνον του ν.δ. 2475/1953 «Περί καθο-

ρισμού της σχέσεως των ως στρατιωτικά οικήματα 
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εγκαθισταμένων υπό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Αξι-
ωματικών» (Α’ 191).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 Περι-
ορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργι-
κών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων» 
(Α’ 65).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την από 14.10.22 εισήγηση του ΓΕΣ.
5. Την υπ’ αρ. 492/2022 εισήγηση του προϊσταμένου 

οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμενες Διατάξεις

1. Η περ. β της παρ. 6 του άρθρου 12 του ΣΚ 300-
6/2005 τροποποιείται ως εξής:

«β. Σε περίπτωση δικαιούμενου να στεγασθεί, ο οποίος 
έχει σύζυγο στρατιωτικό οιουδήποτε κλάδου των ΕΔ, η 
στέγαση στα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ θεωρείται ως στέγα-
ση οικογένειας, για όποιον από τους δύο υποβάλλει την 
αίτηση, περιορίζεται σε μία τριετία και για τη συγκεκρι-
μένη φρουρά, επηρεάζει και τους δύο συζύγους με ανά-
λογη ενημέρωση και των δύο καρτελών. Εάν υπηρετούν 
σε διαφορετική φρουρά έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 
αίτηση για στέγαση με μέλη οικογενείας αυτά που θα 
συνοδεύουν τον καθένα ξεχωριστά.».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 14 του ΣΚ 300-6/2005 τροπο-
ποιείται ως εξής: 

«7. Οι στεγαζόμενοι σε εκτάκτως αποδεσμευόμενα 
διαμερίσματα, ν’ αποστεγάζονται το καλοκαίρι μετά τη 
συμπλήρωση τριετούς στέγασης και αφού λήξει το σχο-
λικό έτος ή μετατεθούν».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ΣΚ 300-6/2005 τροπο-
ποιείται ως εξής:

«1. Η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕ-
ΠΟΠ καθορίζεται τριετής».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ΣΚ 300-6/2005 τροπο-
ποιείται ως εξής: 

«3. Όταν εκλείψουν οι λόγοι με βάση τους οποίους 
κάποιος στεγάσθηκε κατ’ εξαίρεση, τότε υποχρεούται 
εφόσον δεν του έχει δοθεί παράταση, να εκκενώσει το 
διαμέρισμα εντός μηνός, εκτός αν δεν έχει άλλη φορά 
στεγασθεί και δικαιούται να μείνει με βάση τη σειρά προ-
τεραιότητας, οπότε μένει μέχρι να συμπληρώσει τριετία».

5. Η υποπερ. (4) της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 17 
του ΣΚ 300-6/2005 τροποποιείται ως εξής:

«(5) Η οικογένεια αποβιώσαντος στεγαζομένου, δύ-
ναται να διατηρήσει το δικαίωμα στέγασης στα ΣΟΑ - 
ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλε-
πόμενου χρόνου παραμονής, κατόπιν εγκρίσεως του 
έχοντος το δικαίωμα έκδοσης διαταγής στέγασης Δι-
οικητή».

6. Η υποπερ. (1) της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 17 
του ΣΚ 300-6/2005 τροποποιείται ως εξής:

«(1) Σε περίπτωση αποστρατείας (όχι με αίτησή του) ή 
μετάθεσης στεγαζομένου εκτός φρουράς πριν την συ-
μπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής και 
εφόσον κατά τη γνωμάτευση της επιτροπής στέγασης ο 
αποστρατευόμενος ή μετατιθέμενος έχει αντικειμενικές 
δυσκολίες να μετακαλέσει την οικογένεια του (εργασία 
συζύγου, παιδιά στο Λύκειο κ.λπ.), δύναται να δοθεί πα-
ράταση μέχρι συγκλήσεως της επιτροπής στεγάσεως του 
οικείου Σχηματισμού για τις ετήσιες στεγάσεις Στελεχών».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02011960603230004*
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