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4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά 
το ν. 2472/1997 ενημερώνει, δια του πίνακα στοιχείων 
επιτηρουμένου, διεξοδικά και εγγράφως τους επιτηρού−
μενους για τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων 
τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των 
δεδομένων τους και εν γένει για τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 6

1. Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών της εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρονικών και λοιπών 
τεχνικών μέσων και εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης 
γίνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

2. Η δαπάνη που βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο 
δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 15 ευρώ ημερησίως, συ−
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μπορεί να αναπροσαρ−
μόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 7

1. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρ−
μοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστημα μέχρι 18 μηνών 
και θα αφορά:

α) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε 
ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στα Κα−
ταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας 
Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι 
δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμο−
στεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην 
κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής.

β) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε 
ποινή περιορισμού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κα−
τάστημα 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, η ανάκριση των 
οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περι−
φερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που 
υπάγονται σε αυτήν. Στους υποδίκους αυτούς θα εφαρ−
μοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους 
στην κατοικία τους.

δ) έως 50 υποδίκους για εγκλήματα που επισύρουν 
ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή καταδίκους που έχουν 
καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρα−
τούνται και νοσηλεύονται, για ασθένειες που προβλέπο−
νται στο άρθρο 105 παρ. 7 ΠΚ, στο νοσοκομείο κρατου−
μένων Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία 
στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των 
νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υπόδικους αυ−
τούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της 
παραμονής τους στην κατοικία τους.

2. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο αριθμός των ανωτέ−
ρω επιτηρουμένων, ο ανάδοχος ειδοποιεί τα αρμόδια 
όργανα και υπηρεσίες για την ανάκληση της διάταξης, 
απόφασης ή βουλεύματος, κατ’ αναλογική εφαρμογή 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

3. 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.

Άρθρο 8

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ
Αρχή Επιβολής Όρου Ηλεκτρονικής επιτήρησης:
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Ατομικά Στοιχεία Επιτηρούμενου:

Περιεχόμενο Ηλεκτρονικής Επιτήρησης:

O επιτηρούμενος είναι υποχρεωμένος να κατοικεί στην κατωτέρω διεύθυνση, στις μνημονευόμενες ημέρες 
και ώρες:

Επιπλέον Όροι Ηλεκτρονικής Επιτήρησης:
Η Αρχή ορίζει ότι ο επιτηρούμενος μπορεί να απομακρύνεται από τη δηλωθείσα κατοικία του κατά τη διάρκεια 

της επιτήρησης για τις αιτίες,ημερομηνίες και ώρες που αναφέρονται κατωτέρω:
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Στοιχεία Επικοινωνίας για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης:

Στοιχεία Επικοινωνίας αρμόδιου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας του ΥΔΔΑΔ

Δήλωση Επιτηρούμενου:
Είμαι υποχρεωμένος/η να συμμορφωθώ με τ.. υπ αριθ……..
απόφαση/διάταξη /βούλευμα και κατανοώ πλήρως τους όρους που αυτ… περιλαμβάνει.
Ο Ανακριτής /Εισαγγελέας/Δικαστήριο/ Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης μου έχει εξηγήσει όλους τους 

όρους τ… ανωτέρω απόφασης/διάταξης/βουλεύματος.
Υποχρεούμαι να είμαι διαθέσιμος κατά την έναρξη της Περιόδου Επιτήρησης για την εγκατάσταση του εξο−

πλισμού σε εμένα τον ίδιο και στην κατοικία μου, στην οποία επιτρέπω να εισέλθει για το λόγο αυτό προσωπικό 
του αναδόχου.

Υποχρεούμαι να μην καταστρέψω, να μην αφαιρέσω ή να μην επιτρέψω σε άλλους να αφαιρέσουν ή να κατα−
στρέψουν τον εξοπλισμό που φέρω ή που έχει εγκατασταθεί στην κατοικία μου, ευθυνόμενος αστικά έναντι του 
αναδόχου και ποινικά.

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των δικαιωμάτων μου σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος επιτήρησης και 
ιδίως του δικαιώματος να λαμβάνω γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από τον υπεύ−
θυνο επεξεργασίας (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και να προβάλω οποιεσ−
δήποτε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του 
ν.2472/1997. Ενημερώθηκα δε για το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων μου, τους αποδέκτες των δεδομένων 
μου που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι 
δικαστικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές και ο ανάδοχος.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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