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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, 

κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 ‘’Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, 

κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις’’ ( Α 242 )  

β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη…….. 

γ) την……..γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση 

των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε 

άδεια χρησιμοποιούνται συστήματα που ανιχνεύουν τη γεωγραφική θέση του 

επιτηρούμενου και την αποστέλλουν στο κέντρο ελέγχου. Η επιτήρηση 

περιλαμβάνει την παρακολούθηση της παραμονής του αιτούντος στην 

κατοικία του και της κίνησής του εκτός αυτής. 

 

Άρθρο 2 

1. Η υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής 

επιτήρησης ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ( εφεξής ‘’ανάδοχος’’ ). 

Ο ανάδοχος οφείλει: α) να διατηρεί κέντρο ελέγχου και επιτήρησης στην 
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Αθήνα, που λειτουργεί καθημερινώς, αδιαλείπτως και σε 24ωρη βάση με 

επαρκές διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, για τον έλεγχο των επιτηρουμένων 

προσώπων, για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, για την 

ειδοποίηση και έλεγχο σε περίπτωση παραβιάσεων ή δυσλειτουργιών αυτού, 

για την τοποθέτηση και αφαίρεση των συσκευών επιτήρησης, για την τήρηση 

μονάδος και αρχείου συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

χρήσης των στοιχείων και δεδομένων των επιτηρουμένων προσώπων, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 5, β) να διατηρεί και να λειτουργεί σύστημα 

επικοινωνίας, αναφοράς παραβιάσεων επιτήρησης και ειδοποίησης των 

αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και γ) να διατηρεί  και να μεριμνά για τη λειτουργία 

εγκατάστασης τερματικού, με πλήρη πρόσβαση στο αρχείο σε πραγματικό 

χρόνο, για την άσκηση του έργου της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος. 

2. Για την τοποθέτηση της συσκευής επιτήρησης και τη διαχείριση του 

συστήματος απαιτείται η καταβολή του κόστους λειτουργίας των μέσων 

ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον κρατούμενο ή υπόδικο 

και καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας εδρεύουσας στην Ελλάδα, που 

υποδεικνύει ο ανάδοχος. Το σχετικό παραστατικό  κατατίθεται από τον 

επιτηρούμενο στον ανακριτή που εξέδωσε τη διάταξη περιοριστικών όρων ή 

στη διεύθυνση του καταστήματος κράτησης όπου εκτίει την ποινή ο 

κατάδικος. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδεδειγμένης οικονομικής 

αδυναμίας του επιτηρούμενου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του κόστους 

λειτουργίας των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης, αυτό βαρύνει, εν όλω ή εν 
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μέρει το Δημόσιο. Η κρίση για την οικονομική αδυναμία γίνεται από το 

αρμόδιο να αποφανθεί για την τοποθέτηση των συσκευών επιτήρησης 

όργανο, βάσει των στοιχείων που προσκομίζονται από τον αιτούντα. Η 

τοποθέτηση των συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης δεν εξαρτάται στην 

περίπτωση αυτή από την προηγούμενη καταβολή του κόστους λειτουργίας.  

3.Το βούλευμα, η δικαστική απόφαση ή η διάταξη, με την οποία επιβάλλεται 

το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, πρέπει να εμπεριέχουν τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος (όπως διεύθυνση 

μόνιμης κατοικίας, τυχόν διεύθυνση εργασίας ή χώρου εκπαίδευσης ή 

επαγγελματικής κατάρτισης ή συμμετοχής σε προγράμματα, πιθανές 

εμφανίσεις σε δικαστικές αρχές, σταθερή τηλεφωνική σύνδεση ). Η ύπαρξη 

σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης στην οικία του επιτηρουμένου είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της διάταξης, της απόφασης ή του 

βουλεύματος. Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή 

της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης συντάσσει πίνακα στοιχείων του 

επιτηρουμένου, όπως αυτός περιγράφεται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος, 

τον οποίο παραδίδει στον επιτηρούμενο και στον ανάδοχο, επί αποδείξει. 

4. Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή της 

διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης καλεί αμέσως μετά την κατάθεση του 

παραστατικού καταβολής του κόστους λειτουργίας του συστήματος και σε 

κάθε περίπτωση εντός 24ώρου, τον ανάδοχο για την τοποθέτηση των 

συσκευών επιτήρησης. Η ειδοποίηση του αναδόχου γίνεται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή μέσω συσκευής τηλεμοιοτυπίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις  

τηλεφωνικά. Στη συνέχεια παραδίδεται στον ανάδοχο επί αποδείξει η σχετική 

ειδοποίηση. Ταυτόχρονα από την οικεία γραμματεία ειδοποιούνται η αρμόδια 
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Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η 

δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου  και η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας. 

5. Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση του συστήματος στους καταδίκους γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παράγραφος 6 του Σωφρονιστικού 

Κώδικα, ενώ στους υποδίκους, για τους οποίους τέθηκε ο όρος του κατ’ οίκον 

περιορισμού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 283Α παράγραφος 

5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση 

του πίνακα  στοιχείων του επιτηρουμένου στον ανάδοχο.  

6. Η συσκευή επιτήρησης τοποθετείται στο πόδι του επιτηρούμενου πάνω 

από την περιοχή του αστραγάλου και σε περίπτωση που λόγοι υγείας δεν το 

επιτρέπουν, τοποθετείται στον καρπό του χεριού. Η συσκευή πρέπει να 

εκπέμπει διαρκή σήματα στο κέντρο ελέγχου και επιτήρησης με την αναγκαία 

συχνότητα για την επαρκή παρακολούθηση. Στον επιτηρούμενο ταυτόχρονα 

με την εφαρμογή της συσκευής γίνεται ενημέρωση για τους όρους λειτουργίας 

και του χορηγείται επί αποδείξει φυλλάδιο που περιέχει σαφείς και κατανοητές 

οδηγίες χρήσης και τις σχετικές με αυτές υποχρεώσεις του . 

7. Αφού ο ανάδοχος τοποθετήσει και ενεργοποιήσει το σύστημα, ειδοποιεί 

αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συσκευής τηλεμοιοτυπίας 

το γραφείο του Ανακριτή που εξέδωσε τη σχετική διάταξη ή του Εισαγγελέα 

Εκτέλεσης Ποινών ή τη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης, εφόσον 

κρατείται σε αυτό ο επιτηρούμενος, την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το 

Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του 

επιτηρουμένου  και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας. 

8. Με την ολοκλήρωση της περιόδου επιτήρησης ή σε περίπτωση διακοπής 

αυτής, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του 
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παρόντος, ο ανάδοχος, μετά από εντολή του αρμόδιου Ανακριτή ή του 

Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης,  

αφαιρεί τον εξοπλισμό από τον επιτηρούμενο, ενημερώνει το σύστημα 

επιτήρησης και συντάσσει σχετική αναφορά, την οποία αποστέλλει στους 

ανωτέρω και στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας .  

 

Άρθρο 3 

1. Αν υπάρχει κίνδυνος μη ορθής εφαρμογής ή εγκατάστασης ή λειτουργίας 

του συστήματος, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα που 

επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η 

διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, καθώς και α) την αρμόδια Διεύθυνση 

Ασφάλειας , β) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα 

κατοικία του επιτηρουμένου και γ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας. Στην 

περίπτωση αυτή και μέχρι την κατά τα ανωτέρω ανάκληση συνεχίζεται η 

κράτηση του υποδίκου ή καταδίκου, ενώ ο ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει 

την καταβληθείσα δαπάνη. 

2. Ως παραβίαση του περιορισμού κατ΄οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση, την 

οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η απουσία σήματος  

από τον καθορισμένο χώρο για χρόνο που υπερβαίνει τα πέντε λεπτά, β) η 

καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή γ) η απειλή ή χρήση 

βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. 

Σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία 

του, αν διαπιστωθεί απουσία σήματος, καταστροφή ή αποσύνδεση της 

συσκευής επιτήρησης, ο ανάδοχος οφείλει να τηλεφωνήσει εντός πέντε 

λεπτών στον επιτηρούμενο και αν δεν απαντήσει ο ίδιος, ο ανάδοχος οφείλει 
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εντός πέντε λεπτών να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές και την αρμόδια 

επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Ειδικότερα ειδοποιεί α) την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας , β) 

το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του 

επιτηρούμενου και γ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας. Σε περίπτωση 

παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, o  

ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει τις ανωτέρω αστυνομικές αρχές, την αρμόδια 

Διεύθυνση Ασφαλείας της περιοχής όπου εντοπίστηκε η πλέον πρόσφατη 

θέση του επιτηρούμενου και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας. Αν 

διαπιστωθεί απειλή ή χρήσης βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή 

άρνηση συνεργασίας με αυτό, ο τελευταίος ειδοποιεί αμέσως τις ανωτέρω 

αστυνομικές αρχές και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας.  

3. Αν υπάρχουν υπόνοιες του αναδόχου ότι έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα 

καταστροφής ή αφαίρεσης του συστήματος επιτήρησης ή αλλοίωσης των 

συναφών με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ανάδοχος 

: 

α) σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην 

κατοικία του, καλεί στο τηλέφωνο τον επιτηρούμενο για να ελέγξει αν αυτός 

βρίσκεται στην κατοικία του και τον επισκέπτεται εκεί για να διαπιστώσει αν 

έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα καταστροφής ή αφαίρεσης της συσκευής 

επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με την επιτήρηση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο επιτηρούμενος δεν απαντά ή διαπιστώνονται οι 

ανωτέρω ενέργειες, ο ανάδοχος ειδοποιεί την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας , 

το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του 

επιτηρούμενου και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας και 
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β) σε περίπτωση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της 

κατοικίας του, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τις ανωτέρω αστυνομικές αρχές 

την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας της περιοχής όπου εντοπίστηκε η πλέον 

πρόσφατη θέση του επιτηρούμενου και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας.  

 

Άρθρο 4 

Η εποπτεία, ο έλεγχος και η παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης 

από τον ανάδοχο ανατίθεται σε Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας, με απόφαση 

του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η  

Επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης ως Πρόεδρο , με τον 

αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , με 

τον αναπληρωτή του και τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης 

Πληροφορικής , με τον αναπληρωτή του, ως μέλη. Εργο της Επιτροπής, η 

οποία διαθέτει τερματικό σε χώρο του ανωτέρω Υπουργείου, είναι η κατά την 

κρίση της διενέργεια ελέγχων στο σύστημα.  

 

 

Άρθρο 5 

1. Πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος γνωστοποιείται από τον 

ανάδοχο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε 

θέμα σχετικό με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

τυγχάνουν επεξεργασίας, τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων 

και τους αποδέκτες αυτών, το χρονικό διάστημα τήρησής τους, το οποίο δεν 
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θα υπερβαίνει την πενταετία, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την 

ασφάλεια της επεξεργασίας, τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων μετά 

το πέρας των σκοπών επεξεργασίας και της απαιτούμενης χρονικής 

διατήρησής τους, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία 

αφορούν τα δεδομένα και  κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτά. Μετά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας τα δεδομένα που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας 

αφορούν, πέραν των όσων αναφέρονται στον πίνακα στοιχείων του 

επιτηρουμένου, όσα ηλεκτρονικά δεδομένα καταγράφονται κατά την 

επιτήρησή του. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη διάθεση των δικαστικών και 

αστυνομικών αρχών, κατόπιν αιτήματός τους, στα πλαίσια προκαταρκτικής 

εξέτασης, προανάκρισης, κύριας ανάκρισης ή διαδικασίας στο ακροατήριο.  

 

                                                      Αρθρο 6 

 

1. Η διαδικασία προμήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων και 

εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης γίνεται σύμφωνα με το εθνικό και 

ενωσιακό δίκαιο.  

2. Η δαπάνη που βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι 

ανώτερη των 15 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.   

 



 9 

Αρθρο 7 

1.Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για χρονικό 

διάστημα 12 μηνών και θα αφορά : 

 α) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έως 10 

ετών και εκτίουν αυτήν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, 

Νιγρίτας Σερρών και Τρικάλων, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους κρατούμενους αυτούς θα 

εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία 

τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. 

β) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί  σε ποινή περιορισμού έως 

10 ετών και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, οι 

οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 

εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους κρατούμενους 

αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην 

κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. 

γ) έως 100 υποδίκους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης 

κάθειρξης, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην 

Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε 

αυτήν. Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης 

της παραμονής τους στην κατοικία τους. 

2. Ο αριθμός των κρατουμένων και υποδίκων που θα ενταχθούν στην 

πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης μπορεί να 

αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 



 10 

 

                                                    

 


