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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, ο 
θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των φυλακών από ήδη 
κρατούμενους σε αυτές καταδίκους, χωρίς κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και επιπλέον 
εισαγάγει ένα ενδιάμεσο στάδιο έκτισης της ποινής, με στόχο τη σταδιακή και ομαλή 
μετάβαση για τον κατάδικο από το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας στην ελεύθερη 
κοινωνική ζωή.  

Με το π.δ. 62/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 105) ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση, 
λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Περαιτέρω, συνάφθηκε 
η υπ’ αριθ. 75547/2014 Σύμβαση για την «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού 
της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια», η οποία 
ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Ταμείου 
Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων. 

Με σκοπό αφενός μεν την αποφυγή προβλημάτων που τυχόν θα ανέκυπταν από την 
εξάντληση των διαθέσιμων πιστώσεων, αφετέρου δε τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προωθείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία η 
διάρκεια της ως άνω Συμβάσεως θα παραταθεί, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του 
νέου διαγωνισμού. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο θεσμός θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά, 
ενώ, προκειμένου να μην υπάρξει κενό χρονικό διάστημα, η προτεινόμενη διάταξη θα έχει 
αναδρομική ισχύ, ήτοι από την ακριβή ημερομηνία εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων.  

Δεδομένου ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας θέτει τα μέτρα εναλλακτικής έκτισης της 
ποινής ως προτεραιότητα της Αντεγκληματικής Πολιτικής, επιβάλλεται ο επανακαθορισμός 
των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών και των όρων εφαρμογής του θεσμού της 
ηλεκτρονικής επιτήρησης, με σκοπό την υπαγωγή του σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο, 
ώστε να πραγματώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επανένταξη των κρατουμένων 
στον κοινωνικό ιστό, υπό το πρίσμα της διαφύλαξης του αγαθού της δημόσιας ασφάλειας. 
Αξίζει   δε   να   επισημανθεί   ότι,   η   δυνατότητα   χορήγησης   σε   κάθε  κρατούμενο  του 
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ευεργετήματος ενός μεσοσταδίου μετά την έκτιση της ποινής του και πριν την υπαγωγή του 
σε καθεστώς ελευθερίας, προάγει την καλύτερη επανένταξή του στον κοινωνικό ιστό, ώστε 
να καταστεί εκ νέου μέλος του, με τις όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στη διατάραξη 
της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου. 

Στην κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να προσαρμοσθεί το π.δ. 62/2014 στο νέο 
Ποινικό Κώδικα, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω τροποποίηση αυτού, ώστε να συμπεριλάβει 
όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες κρατουμένων και υποδίκων και ως εκ τούτου να 
τεθούν οι βάσεις για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Καθίσταται δε γνωστό ότι, 
η σχετική νομοθετική ρύθμιση τυγχάνει επεξεργασίας και προωθείται από τη Γενική 
Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου μας. 
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