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Σύνοψη
Το Τμήμα Φυλακών υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έχει
ως πρωταρχική επιδίωξή του την προώθηση και διασφάλιση των θεμάτων που άπτονται
της ασφάλειας, ανθρωπιστικής μεταχείρισης, διαπαιδαγώγησης και αποκατάστασης των
κρατουμένων.
Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο στο εν λόγω Τμήμα για το έτος που
έληξε στις 31.12.2016. Τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων, αφορούν:


Σημαντική καθυστέρηση στην τελική παραλαβή εξοπλισμού για την ηλεκτρονική
παρακολούθηση φυλακισμένων.



Καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος πυρόσβεσης που
εγκαταστάθηκε στον χώρο όπου στεγάζεται σημαντικός εξοπλισμός, καθώς και στη
διεξαγωγή απαραίτητης εκπαίδευσης του προσωπικού των Φυλακών.



Ορισμένες ηλεκτρικές θύρες ασφαλείας δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα
συμβόλαια παροχής υπηρεσιών συντήρησης.



Καθυστέρηση στη διερεύνηση ελλείμματος που προέκυψε στους ατομικούς
λογαριασμούς καταθέσεων των κρατουμένων, καθώς και στη συμφιλίωση των
υπολοίπων των εν λόγω λογαριασμών, για το έτος 2016.



Υπερκατανάλωση καυσίμων σε συγκεκριμένα υπηρεσιακά οχήματα, που ανέρχεται
ποσοστιαία στο 357%, συγκρινόμενη με τον αντίστοιχο μέσο όρο κατανάλωσης
καυσίμου των ανωτέρω οχημάτων, σε διαφορετική χρονική περίοδο.



Συσσώρευση ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των φυλακών που
δεν παραχωρήθηκαν.



Ελλιπής διαδικασία παρακολούθησης/καταγραφής των υπερωριών του προσωπικού
των Φυλακών.



Σημαντικός αριθμός προσωπικού έλαβε άδεια ασθένειας πέραν των 42 ημερών και
καθυστέρηση στην προσκόμιση των απαραίτητων ιατρικών γνωματεύσεων για την
αιτιολόγησή τους.



Αδυναμίες στις διαδικασίες παρακολούθησης/καταγραφής
χορηγούνται στους κρατουμένους.



Ανάγκη λήψης επιπρόσθετων/συμπληρωματικών μέτρων διασφάλισης της διαδικασίας
συλλογής και επιστροφής των προσωπικών αντικειμένων των κρατουμένων κατά την
είσοδο και αποφυλάκισή τους από τις Φυλακές.
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Εισαγωγή.

Το Τμήμα Φυλακών υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έχει
ως βασική αποστολή:


Την ασφαλή κράτηση ατόμων που παραπέμπονται σ΄αυτό από τα Δικαστήρια.



Τη διασφάλιση συνθηκών κράτησης, που να κατοχυρώνουν τον σεβασμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.



Την ίση μεταχείριση των κρατουμένων χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση λόγω
φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής,
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των κρατουμένων.



Την ενθάρρυνση του αυτοσεβασμού και την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης των
κρατουμένων, παρέχοντάς τους ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης,
δημιουργικής ψυχαγωγίας, προβληματισμού, αυτοκριτικής και αυτογνωσίας.



Την καθοδήγηση και υποβοήθηση των κρατουμένων για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή
τους.

Β.

Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.

1.

Σκοπός του ελέγχου.

Ο υπό αναφορά έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Συντάγματος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις
εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου
ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που
δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα
να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους
χώρους όπου φυλάσσεται τα πιο πάνω στοιχεία ενεργητικού. Επιπρόσθετα, ο Γενικός
Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις
που καθορίζονται ή του αναθέτονται δια νόμου.
2.

Μεθοδολογία.

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη
βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.
Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Οργανισμός
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος,
ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς
το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2.2 Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους («financial audit»), τους
ελέγχους συμμόρφωσης («compliance audit») και τους διαχειριστικούς ελέγχους
(«performance audit»). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων
που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε
κατηγορία ελέγχου.
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω
Προτύπων:


ISSAI 100 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα



ISSAI 200 - Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου



ΙSSAI 400 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης

2.3 Η λήψη των απαραίτητων, για το συγκεκριμένο έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των
προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας Νόμου Ν113(Ι)2002, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή
να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής,
επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν
να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.
Τα αρχικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις του εν λόγω ελέγχου, διαβιβάστηκαν για
σχόλια και απόψεις στο Τμήμα Φυλακών και οι απόψεις της Διεύθυνσης του υπό αναφορά
Τμήματος ενσωματώθηκαν, όπου αυτό ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση.
Ομάδα Ελέγχου. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι:
Άκης Κίκας - Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής
Άννα Ηρακλέους - Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου
Βασίλης Αγγελίδης - Λειτουργός Ελέγχου Α΄
Αλέξης Αχιλλέως – Λοχαγός (Ο), με απόσπαση στην Ε.Υ.
Γ.

Ευρήματα

Από τον έλεγχο των λογαριασμών του Τμήματος Φυλακών, έχουν προκύψει τα ακόλουθα
θέματα.
3.1 Ηλεκτρονική παρακολούθηση καταδίκων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του κατ΄οίκον περιορισμού κρατουμένων με
ηλεκτρονική παρακολούθηση, υπογράφηκε στις 11.1.2012 σχετική σύμβαση, για την
προμήθεια, εγκατάσταση και επταετή συντήρηση συστήματος «Ηλεκτρονικής
Παρακολούθησης Φυλακισμένων», μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος ΗΜΥ και
κυπριακής εταιρείας, συνολικής αξίας €283.328, πλέον ΦΠΑ. Το εν λόγω σύστημα
περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, 50 πομπούς ραδιοσυχνοτήτων που εφαρμόζονται στον
κατάδικο υπό μορφή βραχιολιού, αντίστοιχο αριθμό δεκτών, με σκοπό την εγκατάστασή
τους στην οικία του κατάδικου, παρέχοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Κέντρο
Ελέγχου των Φυλακών και ένα διακομιστή, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Ελέγχου.
Παρόλο ότι, το ανωτέρω σύστημα παραλήφθηκε στις 29.2.2012, δεν κατέστη δυνατή η
αξιοποίησή του λόγω των περιορισμών στη νομοθεσία, σχετικά με τα κριτήρια που έπρεπε
να πληρούν οι κρατούμενοι για ένταξή τους στο υπό αναφορά σύστημα, καθώς και στον
περιορισμό άμεσης ανταπόκρισης, από τον υπεύθυνο παρακολούθησης, στις περιπτώσεις
κρατουμένων, οι οποίοι διαμένουν εκτός της επαρχίας Λευκωσίας.
Λόγω των πιο πάνω περιορισμών ψηφίστηκε, στις 23.12.2015, από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, ο περί Φυλακών (τροποποιητικός) Νόμος του 2015, (Ν.200(Ι)/2015), ο
οποίος καθιστά εφικτή την καλύτερη εφαρμογή του συστήματος.
Το Τμήμα Φυλακών, με επιστολή του ημερ. 22.2.2016, προς το Τμήμα ΗΜΥ αναφέρει,
μεταξύ άλλων, ότι μετά τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία, το υφιστάμενο σύστημα δεν
μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις νέες απαιτήσεις και συνεπώς θα πρέπει να τύχει
αναβάθμισης. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, το υφιστάμενο λογισμικό έχει
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τη δυνατότητα να υποστηρίξει σύγχρονες
προσδιορισμού σημείου θέσεως (GPS).

τεχνολογίες,

όπως

την

τεχνολογία

Όπως αντιλαμβανόμαστε, η αναβάθμιση του λογισμικού έγινε στα πλαίσια της συντήρησης
του τέταρτου έτους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ωστόσο, καθώς ο εξοπλισμός του
συστήματος (βραχιόλια) δεν υποστηρίζεται από την αναβάθμιση του λογισμικού σε
τεχνολογία GPS, κρίθηκε αναγκαία η αγορά νέων συσκευών. Σύμφωνα με το Τμήμα ΗΜΥ,
το κόστος κάθε νέας συσκευής παρακολούθησης, εκτιμάται σε €900 πλέον ΦΠΑ.
Επιπρόσθετα, για τη λειτουργία τους θα απαιτείται κάρτα τηλεφώνου, με μηνιαία χρέωση
€10 για κάθε συσκευή.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 31.3.2016 στο Γραφείο του Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αποφασίστηκε όπως σε πρώτο στάδιο αγοραστούν 25
συσκευές, συνολικού κόστους €22.500 (πλέον ΦΠΑ), η προμήθεια των οποίων μέχρι
σήμερα εκκρεμεί.
Στις 12.6.2017, το Τμήμα ΗΜΥ πληροφόρησε την προμηθεύτρια εταιρεία ότι η απεικόνιση
των συσκευών στο χάρτη δεν ανταποκρίνεται στην ακριβή θέση της συσκευής και κατ’
επέκταση του κρατουμένου, οπόταν ζητήθηκε ενημέρωση αναφορικά με τα μέτρα που
προτίθεται να λάβει, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την οριστική επίλυση του
συγκεκριμένου προβλήματος.
Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ζητήσαμε από το Τμήμα Φυλακών όπως μας
ενημερώσει σχετικά, καθώς επίσης κατά πόσο είναι εφικτή η αξιοποίηση των
προηγούμενων 50 συσκευών που έχουν ήδη αγοραστεί.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας πληροφόρησε ότι η τελική παραλαβή των
ανωτέρω 25 νέων συσκευών εκκρεμεί μέχρι και σήμερα, λόγω της προαναφερθείσας
απόκλισής τους σε σχέση με τον προσδιορισμό του πραγματικού σημείου θέσης του
ατόμου που φέρει την ατομική συσκευή (περικάρπιο). Επιπρόσθετα μας αναφέρθηκε ότι,
η αιτία του συγκεκριμένου προβλήματος, καθώς επίσης ο απαιτούμενος χρόνος επίλυσής
του, εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστα από τον ανάδοχο της σύμβασης.
Αναφορικά με την αξιοποίηση των 50 υφιστάμενων συσκευών προσδιορισμού σημείου
θέσεως (GPS), μας πληροφόρησε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σε πέντε περιπτώσεις
κατάδικων, στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου για κατ΄οίκον περιορισμό.
3.2 Σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης.
Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Φυλακών, ημερ. 17.2.2017, η εγκατάσταση του
συστήματος πυρόσβεσης στον χώρο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και η μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, έχει υλοποιηθεί από το
Δεκέμβριο του 2016. Ωστόσο, το Τμήμα ΗΜΥ δεν έχει ενημερώσει μέχρι στιγμής τις
εμπλεκόμενες ανάδοχες εταιρείες προκειμένου να προσέλθουν στον υπό αναφορά χώρο
και να συνδέσουν τα μηχανήματά τους με τη νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ώστε να
λειτουργήσει το νέο σύστημα πυρόσβεσης και ακολούθως να προγραμματισθεί η
εκπαίδευση του προσωπικού στο συγκεκριμένο σύστημα. Σημειώνεται ότι, μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου από την Υπηρεσία μας, η υπό αναφορά σύνδεση
βρισκόταν σε εκκρεμότητα. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή του Επόπτη της Ανοιχτής
Φυλακής προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες για τον
τρόπο ενέργειας των εκάστοτε εν υπηρεσία δεσμοφυλάκων και των κρατουμένων σε
περίπτωση εκδήλωσης του εν λόγω κινδύνου.
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Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως προωθηθεί άμεσα η σύνδεση των εταιρειών με το
ηλεκτρολογικό σύστημα και ακολούθως η εκπαίδευση προσωπικού στο νέο σύστημα.
Επίσης θα πρέπει να ετοιμαστούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δράσης των
δεσμοφυλάκων και κρατουμένων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας πληροφόρησε ότι για τα ανωτέρω ζητήματα,
τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, έχουν ήδη αποσταλεί αρκετές
επιστολές προς το Τμήμα ΗΜΥ για επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών. Αναφορικά
με την ετοιμασία οδηγιών, σχετικά με τον τρόπο δράσης του προσωπικού ασφαλείας σε
περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου, έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες ενδοτμηματικές
εντολές, ημερ. 12.10.2107.
3.3 Συμβάσεις συντήρησης ηλεκτρικών θυρών ασφαλείας.
Το Τμήμα ΗΜΥ, μετά από σημαντική καθυστέρηση πέραν των τριών ετών, σύναψε
σύμβαση, την 1.2.2016, με κυπριακή εταιρεία, για την συντήρηση των ηλεκτρικών θυρών
ασφαλείας των Φυλακών, διάρκειας πέντε χρόνων. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν
υπογραφεί αντίστοιχα συμβόλαια συντήρησης για τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συρόμενες
θύρες (τόσο εξωτερικές όσο και μικρές εσωτερικές), οι οποίες είχαν τοποθετηθεί
παλαιότερα.
Σημειώνεται ότι, εντός του 2016, προέκυψε βλάβη σε εξωτερική κεντρική θύρα μιας
πτέρυγας, με αποτέλεσμα να μην ανοίγει παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του
χειριστή. Το Τμήμα Φυλακών, με επιστολή του ημερ. 4.4.2016 προς το Διευθυντή
Τμήματος ΗΜΥ, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η συγκεκριμένη θύρα είχε τοποθετηθεί πριν
από 12 χρόνια περίπου και η εταιρεία που την εγκατέστησε δεν ανταποκρινόταν παρά τις
επανειλημμένες κλήσεις. Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε το σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας
που θα προέκυπτε σε περίπτωση που η εν λόγω θύρα παρέμενε ανοικτή αντί κλειστή και
ζήτησε την άμεση σύναψη συμβολαίων συντήρησης για τις συγκεκριμένες θύρες.
Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας των Φυλακών, καταγράφηκαν
όλες οι θύρες που βρίσκονται τοποθετημένες στις Φυλακές για τις οποίες απαιτείται η
σύναψη συμβολαίων συντήρησης, και το Τμήμα Φυλακών, με επιστολή του ημερ.
18.7.2016, ενημέρωσε σχετικά το Τμήμα ΗΜΥ και ζήτησε την άμεση προώθηση των
διαδικασιών για σύναψη των σχετικών συμβολαίων.
Παρά τα πιο πάνω, 17 θύρες ασφαλείας εξακολουθούν να μην καλύπτονται από
συμβόλαιο συντήρησης.
Σύσταση: Επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν αμέσως ενέργειες, σε
συνεργασία με το Τμήμα ΗΜΥ, για σύναψη σχετικών συμβολαίων συντήρησης και των
υπολοίπων ηλεκτρικών θυρών ασφαλείας, που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο
συμβόλαιο.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ανέφερε ότι, το Τμήμα ΗΜΥ, έπειτα από
σχετικές επιστολές που του διαβιβάστηκαν, έχει προχωρήσει στην υπογραφή των
συμβάσεων, οι οποίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης
ηλεκτρικών εξωτερικών θυρών, για τη χρονική περίοδο 12.9.2017 μέχρι 11.9.2022, καθώς
και παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρικών θυρών ασφαλείας, από τις
31.12.2015 μέχρι 31.12.2020.
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3.4 Ατομικοί Λογαριασμοί Κρατουμένων.
Λογαριασμός «44113020072 – Ατομικοί Λογαριασμοί Κρατουμένων».
Έπειτα από συμφιλίωση του λογαριασμού που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας,
βάσει σχετικών στοιχείων – καταστάσεων που μας προσκομίσθηκαν από την υπεύθυνη
ταμία, για τις 31.12.2015, προέκυψε διαφορά ύψους €2.094,70 και για τον σκοπό αυτό
ζητήθηκε όπως αυτή διερευνηθεί ενημερώνοντάς μας για το αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα,
επισημάνθηκε το γεγονός ότι απαιτείται η θεσμοθέτηση διαδικασίας συμφιλίωσης των
υπολοίπων των πιο πάνω λογαριασμών, τουλάχιστον κατά το κλείσιμο κάθε οικονομικού
έτους. Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Φυλακών, ημερ. 20.1.2017, έχει διενεργηθεί ο
έλεγχος και συμφιλίωση του παραπάνω λογαριασμού και ακολούθως δόθηκαν γραπτές
οδηγίες προς τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου του Τμήματος, όπως προβαίνει σε μηνιαία
συμφιλίωση του λογαριασμού, ενημερώνοντας ανελλιπώς τη Διεύθυνση των Φυλακών για
τα εκάστοτε αποτελέσματα. Αναφορικά με τα παραπάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα του Υπεύθυνου Λογιστηρίου των Φυλακών, θα
διευθετείτο συνάντηση με την Ανώτερη Λογίστρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως στις αρχές
Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να
επανελεγχθούν τα αποτελέσματα της εν λόγω συμφιλίωσης και να καταστεί
εφικτή η λογιστική τακτοποίηση χρηματικού ελλείμματος ύψους €85,85, χωρίς
ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί.



Οι ανωτέρω γραπτές οδηγίες της Διεύθυνσης των Φυλακών για συμφιλίωση του
εν λόγω λογαριασμού σε μηνιαία βάση, δεν έχουν υλοποιηθεί καθότι μέχρι και
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου μας δεν είχε διενεργηθεί
οποιαδήποτε συμφιλίωση των αντίστοιχων υπολοίπων. Συναφώς αναφέρθηκε
ότι, βάσει σημειώματος του Υπεύθυνου Λογιστηρίου των Φυλακών, είχαν δοθεί
οδηγίες προς το προσωπικό του Λογιστηρίου που διαχειρίζεται τους ατομικούς
λογαριασμούς καταδίκων, όπως προβαίνουν κάθε μήνα στη συμφιλίωση των
εκάστοτε υπολοίπων και τα αποτελέσματα να διαβιβάζονται εγγράφως στον
προϊστάμενο του Λογιστηρίου για έλεγχο. Ωστόσο, έπειτα από σχετικό έλεγχο
που διενεργήσαμε στο αρμόδιο Τμήμα του Λογιστηρίου, πληροφορηθήκαμε
από την ταμία ότι δεν έχει λάβει οποιεσδήποτε οδηγίες αναφορικά με το
συγκεκριμένο θέμα.



Με βάση το παραπάνω σημείωμα, θα υλοποιείτο επίσης εντός του μήνα
Ιανουαρίου 2017, αντίστοιχη συμφιλίωση των υπολοίπων του υπό αναφορά
λογαριασμού για το έτος 2016 και τα αποτελέσματα θα επιβεβαιώνονταν
ακολούθως με την Ανώτερη Λογίστρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημόσια Τάξεως. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε δεν υπήρχαν
οποιαδήποτε διαθέσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την εν λόγω
συμφιλίωση από μέρους του Υπεύθυνου Λογιστηρίου των Φυλακών.

Συστάσεις: Επισημάνθηκε η ανάγκη όπως το Λογιστήριο των Φυλακών προβεί άμεσα στη
διερεύνηση του ελλείμματος των €85,85 και ακολούθως στη λογιστική τακτοποίησή του,
καθώς επίσης στη συμφιλίωση των υπολοίπων του συγκεκριμένου λογαριασμού για το
έτος 2016, ενημερώνοντάς μας για τυχόν ασυμφωνίες. Επιπρόσθετα, εισηγηθήκαμε τη
λήψη μέτρων για συμμόρφωση των υπευθύνων του Λογιστηρίου ως προς την υλοποίηση
της διαδικασίας συμφιλίωσης των υπολοίπων των πιο πάνω λογαριασμών, τόσο σε ετήσια
βάση με το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, όσο και μηνιαίως, στη βάση των οδηγιών της
Διεύθυνσης των Φυλακών.
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Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ανέφερε ότι, τα αποτελέσματα των ανωτέρω
ελέγχων και συμφιλιώσεων για τα έτη 2016 και 2017, θα είναι έτοιμα το συντομότερο
δυνατό. Επιπρόσθετα, έχουν δοθεί εκ νέου γραπτές οδηγίες στον αρμόδιο Λογιστικό
Λειτουργό, όπως διενεργεί συμφιλίωση των ατομικών λογαριασμών των κρατουμένων
τόσο σε ετήσια βάση, όσο και μηνιαίως, κοινοποιώντας τα όποια αποτελέσματα στο Γενικό
Λογιστήριο και την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
3.5 Πάγιες κινήσεις Υπηρεσιακών Οχημάτων.
Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου των εκδόσεων - χορηγήσεων καυσίμων, σύμφωνα με
τα καθολικά καυσίμων και τα βιβλία κινήσεων των οχημάτων του γραφείου κινήσεως,
διαπιστώθηκε υπερκατανάλωση στη χορηγηθείσα ποσότητα καυσίμων σε ορισμένα
υπηρεσιακά οχήματα και για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, η οποία
δεν αιτιολογείται βάσει της αντίστοιχης συνολικής χιλιομετρικής απόστασης που έχουν
διανύσει. Ενδεικτικά παραθέτονται οι παρακάτω συγκριτικοί πίνακες:
Συγκριτικός Πίνακας «Α» κατανάλωσης καυσίμου για το Υπηρεσιακό Όχημα με
αριθμούς εγγραφής ΚΚΥ064, κατά τη χρονική περίοδο 1.11.2106 – 7.12.2016.

Α/Α

Ημερομηνία

Χιλιομετρική
ένδειξη

1
2
3
4
5
6
7

1.11.2016
8.11.2016
17.11.2016
23.11.2016
28.11.2016
1.12.2016
7.12.2016

163034 - 163141
163141 - 163264
163264 - 163418
163418 - 163505
163505 - 163600
163600 - 163650
163650 - 163746

Διανυθείσα
απόσταση σε
Km
107
123
154
87
95
50
96

Κατανάλωση
καυσίμου σε
λίτρα
37
42
48
42
51
26
45

Μέσος όρος κατανάλωσης καυσίμου: 0,41 Λίτρα/Χιλιόμετρο
Συγκριτικός Πίνακας «Β» κατανάλωσης καυσίμου για το ίδιο Υπηρεσιακό Όχημα
(ΚΚΥ064), κατά τη χρονική περίοδο 12.1.2016 – 12.2.2016.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Ημερομηνία
12.1.2016
19.1.2016
22.1.2016
28.1.2016
1.2.2016
5.2.2016
12.2.2016

Χιλιομετρική
ένδειξη
151225 - 151522
151522 - 151900
151900 - 152252
152252 - 152694
152694 - 152894
152894 - 153198
153198 - 153534

Διανυθείσα
απόσταση σε
Km
297
378
352
442
200
304
336

Μέσος όρος κατανάλωσης καυσίμου: 0,09 Λίτρα/Χιλιόμετρο
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Όπως προκύπτει, ο μέσος όρος κατανάλωσης καυσίμου ανά χιλιόμετρο του συγκριτικού
πίνακα «Α», παρουσιάζει ποσοστιαία αύξηση ύψους 356%, συγκρινόμενος με τον
αντίστοιχο μέσο όρο του πίνακα «Β». Ειδικότερα, με βάση τον μέσο όρο κατανάλωσης
καυσίμου ανά χιλιόμετρο του πίνακα «Α» και δεδομένης της μέσης μηνιαίας τιμής της
αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κατά τον μήνα Νοέμβριο 2016, η οποία, βάσει της
συμφωνίας πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου (6/2013) ανερχόταν στα €0,93 το λίτρο,
διαπιστώνεται ότι έχουν δαπανηθεί σε χρονικό διάστημα ενός μήνα συνολικά €235,00,
ενώ το αντίστοιχο μηνιαίο κόστος με βάση τον μέσο όρο κατανάλωσης ανά χιλιόμετρο του
πίνακα "Β" ανερχόταν μόλις στα €52,00. Συναφώς αναφέρεται ότι, με βάση το αντίστοιχο
βιβλίο κίνησης, το εν λόγω υπηρεσιακό όχημα κατά την παραπάνω χρονική περίοδο
χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για τη διενέργεια περιπολιών κατά μήκος της Πτέρυγας 9,
στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένου σχεδίου ασφαλείας των Φυλακών και όπως
πληροφορηθήκαμε από τους υπεύθυνους δεσμοφύλακες, παρόλο που η εν λόγω
εποχούμενη περίπολος εκτελείται επί 24ώρης βάσης, το υπηρεσιακό όχημα τις πλείστες
ώρες παραμένει ακινητοποιημένο σε συγκεκριμένο χώρο της ανοικτής Φυλακής και ο
εκάστοτε εν υπηρεσία δεσμοφύλακας επιτηρεί τον τομέα ευθύνης του από τη θέση του
οδηγού του οχήματος. Από περαιτέρω διερεύνηση του εν λόγω θέματος, διαφάνηκε ότι,
κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία στατικής επιτήρησης της Πτέρυγας "9", ο κινητήρας του
οχήματος εξακολουθεί να παραμένει σε συνεχή λειτουργία, προκειμένου να παρέχεται η
δυνατότητα κλιματισμού του εσωτερικού της καμπίνας του οχήματος, γεγονός το οποίο
επιβεβαιώνει τα παραπάνω ευρήματα του ελέγχου. Σημειώνεται ότι, επιπλέον του υπό
αναφορά υπηρεσιακού οχήματος, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά διαστήματα για τον
ίδιο σκοπό και τα οχήματα με αριθμούς εγγραφής KBK 083, MPK 986, MNM 627 και MNM
414, γεγονός που επαληθεύεται από τα αντίστοιχα βιβλία κινήσεώς τους. Επισημαίνεται
ότι, επιπρόσθετα της υπερκατανάλωσης καυσίμων, η τακτική αυτή προκαλεί πρόωρη
φθορά των κινητήρων των εμπλεκομένων οχημάτων, συνέπεια της αυξημένης
καταπόνησης που υφίστανται λόγω της συνεχούς λειτουργίας τους σε κατάσταση ρελαντί.
Επιπρόσθετα, η περιοδική συντήρηση των οχημάτων, η οποία υλοποιείται μετά τη
συμπλήρωση προκαθορισμένης χιλιομετρικής απόστασης, δεν ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ώρες λειτουργίας του κινητήρα, με ότι αυτό συνεπάγεται στη διασφάλιση της
μηχανικής κατάστασης των εν λόγω οχημάτων.
Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία προώθησης ενεργειών που προάγουν και
διασφαλίζουν τη χρηστή διοίκηση στο δημόσιο τομέα, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων
πρακτικών που συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και
οικονομίας και αφετέρου της ανάγκης για υλοποίηση των εκάστοτε σχεδίων ασφάλειας των
Φυλακών, εισηγηθήκαμε όπως επανεξετασθεί η διαδικασία περιμετρικής φύλαξης της
πτέρυγας «9», προκειμένου να εκλείψει το παραπάνω φαινόμενο.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας πληροφόρησε ότι, έχει αποσταλεί σχετική
επιστολή προς το Τμήμα Δημοσιών Έργων, στις 13.10.2017, με την εισήγηση όπως
μελετηθεί η ανέγερση Φυλακίου για σκοπούς διαφύλαξης των θεμάτων ασφαλείας.
3.6 Υπερωρίες και επιδόματα.
(α) Υπερωριακή αμοιβή. Η εν λόγω δαπάνη για το έτος 2016 ανήλθε στις €568.601 σε
σύγκριση με €309.085 και €85.831 τα έτη 2015 και 2014 αντίστοιχα, δηλαδή σημειώθηκε
σημαντική αύξηση κατά €259.516 ή 84%. Η υπό αναφορά αύξηση στις υπερωρίες
οφείλεται εν μέρει στις αυξημένες άδειες ασθενείας δεσμοφυλάκων, καθώς και στις
αυξημένες μεταφορές/συνοδείες καταδίκων το 2016 συγκριτικά με το 2015.
(β) Υπερωρίες για τις οποίες παραχωρήθηκε ελεύθερος χρόνος. Κατά το έτος 2016
το προσωπικό των Φυλακών πιστώθηκε με ελεύθερο χρόνο 3.705 ωρών έναντι
υπερωριακής απασχόλησης (2015: 2.186), από τον οποίο παραχωρήθηκαν εντός του
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έτους μόνο οι 301 ώρες (2015: 663). Ως αποτέλεσμα, οι συσσωρευμένες ώρες που
βρίσκονταν πιστωμένες στο προσωπικό, στις 31.12.2016 ανήλθαν στις 19.371 (2015:
16.164). (Σημ. Η αθροιστική διαφορά οφείλεται σε κάποιες διορθώσεις που έγιναν το 2016
και αφορούσαν το έτος 2015). Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη επιστολή μας, στις
ώρες που ήταν συσσωρευμένες στις 31.12.2014, περιλαμβάνονται και 2.877 ώρες, που
αφορούν σε άτομα που έχουν αφυπηρετήσει, χωρίς ωστόσο να τους έχει παραχωρηθεί ο
σχετικός ελεύθερος χρόνος ή να ληφθεί η συγκατάθεσή τους για διαγραφή.
Στις 22.6.2016 αποστάληκε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως, στην οποία αναφερόταν το συνολικό ποσό των πιστωμένων ωρών
μέχρι 31.12.2014 καθώς επίσης και το ανάλογο ποσό της δαπάνης για τις συγκεκριμένες
ώρες. Ο Γενικός Διευθυντής, με επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών εισηγήθηκε
όπως ο ελεύθερος χρόνος που έχει συσσωρευτεί μέχρι 31.12.2014 αποζημιωθεί σε χρήμα
και σε περίπτωση που οι υφιστάμενες πιστώσεις του Προϋπολογισμού δεν είναι επαρκείς,
τότε η αποζημίωση πρέπει να γίνει σταδιακά στα επόμενα έτη. Το Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, σε απαντητική επιστολή του ημερ. 28.11.2016 ανέφερε ότι
συμφωνεί με την πληρωμή του συσσωρευμένου χρόνου σε χρήμα, αλλά τυχόν ελεύθερος
χρόνος προσωπικού που δεν απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, ο οποίος κερδήθηκε
κατά το 2014, καθημερινές μεταξύ 7.00 και 17.00, δεν εμπίπτει στην προαναφερόμενη
έγκριση για απόδοση του σε χρήμα και θα πρέπει να παραχωρηθεί ελεύθερος χρόνος.
Σύσταση: Θα πρέπει να ετοιμαστεί νέος κατάλογος ελεύθερου χρόνου μέχρι 31.12.2014
που να μη συμπεριλαμβάνει τις ώρες του προσωπικού που δεν απασχολείται με το
σύστημα βάρδιας, ο οποίος κερδήθηκε κατά το 2014, καθημερινές μεταξύ 7.00 και 17.00
και να ετοιμαστεί χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή αποπληρωμή του υπόλοιπου
προσωπικού. Για το συγκεκριμένο προσωπικό που δεν απασχολείται με το σύστημα
βάρδιας, θα πρέπει να προωθηθούν ενέργειες για παραχώρηση του ελεύθερου χρόνου.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ανέφερε ότι, ετοιμάστηκε νέος ονομαστικός
κατάλογος, ως η σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών και ακολούθως έχει
αποσταλεί σχετική επιστολή, ημερ. 18.9.2017, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως, για την περαιτέρω προώθηση του θέματος στο Υπουργείο Οικονομικών.
(γ) Διαδικασία καταγραφής υπερωριών των μελών. Τα πιο κάτω θέματα τα οποία
επισημάνθηκαν στην επιστολή της Υπηρεσίας μας, που αφορά στον έλεγχο των
λογαριασμών του τμήματος Φυλακών για το έτος 2015, εξακολουθούν να παραμένουν σε
εκκρεμότητα:


Ο κατάλογος προσωπικού έκτακτης κλήσης, που καταρτίζεται κατόπιν σχετικής
έγκρισής του από τη Διεύθυνση, υπόκειται σε διάφορες αλλαγές αναφορικά με τα
μέλη που θα είναι σε επιφυλακή. Οι αλλαγές αυτές ωστόσο διενεργούνται
πρόχειρα, χωρίς να λαμβάνεται η απαραίτητη έγκριση έστω και εκ των υστέρων.
Επίσης παρατηρήθηκαν τροποποιήσεις στον εβδομαδιαίο κατάλογο προσωπικού
σε έκτακτη κλήση, χρησιμοποιώντας μολύβι αντί για ανεξίτηλο μελάνι.



Αλλαγές στα μέλη παρατηρήθηκαν επίσης και στον κατάλογο καθηκόντων που
δίνεται στο φρουραρχείο και όπως πληροφορηθήκαμε, αφορούν σε έκτακτες
αλλαγές, οι οποίες προκύπτουν κατά τη βάρδια, χωρίς ωστόσο να τυγχάνουν της
απαιτούμενης έγκρισης των υπευθύνων.



Κατά το έτος 2016 εντοπίστηκαν περιπτώσεις δεσμοφυλάκων που εργάστηκαν
υπερωριακά, χωρίς ωστόσο να αναγράφονται στον κατάλογο προσωπικού σε
έκτακτη βάση.
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Σύσταση: Οποιεσδήποτε αλλαγές στους εβδομαδιαίους καταλόγους προσωπικού σε
έκτακτη βάση θα πρέπει να γίνονται με ανεξίτηλο μελάνι και όχι με μολύβι. Επιπρόσθετα,
θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης και απαραίτητου ελέγχου από τον εκάστοτε
αξιωματικό υπηρεσίας.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ενημέρωσε ότι, έχουν δοθεί εκ νέου εντολές
προς τους εμπλεκόμενους για την ορθή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αναφορικά
με τη διαδικασία καταγραφής των υπερωριών, επισημαίνοντάς τους παράλληλα την
ανάγκη για πιστή εφαρμογή.
Αναφορικά με το προσωπικό που κλήθηκε σε υπερωριακή απασχόληση, χωρίς να
αναγράφεται στον κατάλογο του προσωπικού σε έκτακτη βάση, μας ενημέρωσε ότι
αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό δεσμοφυλάκων που απαιτείται για έκτακτη κλήση σε
καθημερινή βάση, ένεκα της υφιστάμενης υποστελέχωσης και των αυξημένων αναγκών
που προκύπτουν ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας.
(δ) Επίδομα Βάρδιας. Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα Φυλακών,
διαπιστώθηκε ότι, ενώ οι δεσμοφύλακες εργάζονται 6,25 ώρες, αμείβονται για 6 ώρες
εργασίας.
Σύσταση: Τα μέλη θα πρέπει να αμείβονται με βάση τις ορθές/πραγματικές ώρες που
εργάστηκαν, δηλαδή 6,25 ώρες.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ανέφερε ότι, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στο
Λογιστήριο του Τμήματος, προκειμένου από 1.9.2017 το επίδομα βάρδιας να υπολογίζεται
και πληρώνεται στις 6,25 ώρες αντί για 6,00 ώρες, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.
3.7 Άδειες ασθενείας.
Από στοιχεία που τηρούνται στο αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Φυλακών, παρατηρήθηκε
ότι, για το έτος 2016, από σύνολο 419 εργαζομένων, ποσοστό της τάξεως του 17% έλαβαν
άδεια ασθενείας πέραν των 42 ημερών, ενώ ποσοστό περίπου 8% έλαβαν άδεια
ασθενείας από 35-42 ημέρες. Το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 2017, μέχρι και τον
Ιούλιο, ανέρχεται στο 8% για άδειες ασθενείας πέραν των 42 ημερών και 2% για άδειες
ασθενείας από 35-42 ημέρες. Λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις που παρατηρούνται στη
στελέχωση των Φυλακών, τα ανωτέρω ποσοστά κρίνονται σημαντικά και συνεπώς
συστήνεται η παρακολούθηση του θέματος από τη Διεύθυνση.
Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, παρατηρήθηκαν και φέτος κάποιες
περιπτώσεις όπου το προσωπικό καθυστερεί να προσκομίσει τα απαραίτητα ιατρικά
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά των αδειών ασθενείας. Επίσης παρατηρήθηκαν και
ορισμένες περιπτώσεις που δεν αναγράφεται η ημερομηνία προσκόμισης του
πιστοποιητικού/δικαιολογητικού.
Σύσταση: Πλήρης συμμόρφωση του προσωπικού προς τις ενδοτμηματικές εντολές που
εκδόθηκαν από το Τμήμα Φυλακών και αναφέρονται στην απαντητική επιστολή ημερ.
17.10.2016.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ενημέρωσε ότι, επιπλέον των ανωτέρω
ενδοτμηματικών εντολών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, έχει προβεί στην έκδοση νέας
ενδοτμηματικής εντολής για συμμόρφωση του προσωπικού στο συγκεκριμένο θέμα.
3.8 Απόθεμα φαρμάκων από Κρατικά Φαρμακεία.
Τα πιο κάτω θέματα εξακολουθούν να υφίσταται, παρόλο που αναφέρθηκαν και στην
προηγούμενη επιστολή ελέγχου της Υπηρεσία μας:
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(i)

Δεν υφίσταται σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής των φαρμάκων.

(ii)

Δεν έχει οριστεί υπεύθυνος για την τήρηση του αποθέματος των φαρμάκων.

(iii) Δεν διενεργείται επαλήθευση της ορθότητας του εκάστοτε αποθέματος φαρμάκων.
(iv) Παραμένει ανέφικτη η επιβεβαίωση της ημερομηνίας λήξης του φαρμάκου.
Σύσταση: Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, εισηγηθήκαμε όπως επισπευτεί η
διαδικασία απόσπασης φαρμακοποιού στο Τμήμα Φυλακών.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ενημέρωσε ότι, για το εν λόγω θέμα της
απόσπασης φαρμακοποιού, έχει αποσταλεί σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας
για προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών.
3.9 Έντυπα παραλαβής αντικειμένων.
Κατά την είσοδο των κρατουμένων στις Φυλακές, τα προσωπικά τους αντικείμενα
συλλέγονται και καταγράφονται σε ειδικό έντυπο (Φ.132). Από δειγματοληπτικό έλεγχο
που διενεργήθηκε στα έντυπα παραλαβής αντικειμένων από κρατούμενους (Φ.132),
διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:
(α) Βάσει του εντύπου Φ.132 αρ. 32702, παραλήφθηκε ένα ασημένιο βραχιόλι από
κρατούμενο, το οποίο κατά τον φυσικό έλεγχο δεν εντοπίστηκε.
Σύσταση: Επισημάνθηκε η ανάγκη αναζήτησης του συγκεκριμένου αντικειμένου και
διενέργειας περιοδικών ελέγχων για τα προσωπικά είδη που λαμβάνονται από τους
κρατούμενους, προς επιβεβαίωση της ασφαλούς φύλαξής τους.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ενημέρωσε ότι, το συγκεκριμένο περιουσιακό
στοιχείο παραλήφθηκε βάσει του ανωτέρω εντύπου και παρέμεινε ασφαλισμένο στο χώρο
της εισόδου της κλειστής Φυλακής, χωρίς να απαιτηθεί η παραλαβή του από Λειτουργό
του Γραφείου Παραλαβών και Απολύσεων, καθότι επιστράφηκε στον κρατούμενο (κάτοχο
του εν λόγω αντικειμένου) αυθημερόν κατά την απόλυσή του.
(β) Στα έντυπα Φ.132 αναγράφονται γενικές και ασαφείς περιγραφές των αντικειμένων
που παραλαμβάνονται (π.χ. ασημένιο βραχιόλι, καδένα λαιμού, ρολόι κλπ), με
αποτέλεσμα όταν επιστρέφεται ένα αντικείμενο κατά την απόλυση του
κρατουμένου/νόμιμου κατόχου, να εγκυμονεί ο κίνδυνος της αμφισβήτησης της κυριότητας
του συγκεκριμένου αντικειμένου, διεκδικώντας παράλληλα την αναζήτηση κάποιου άλλου
περιουσιακού στοιχείου.
Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετα/συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας, όπως
π.χ. τα αντικείμενα που συλλέγονται να φυλάσσονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να
φέρει την υπογραφή του κρατουμένου/ νόμιμου κατόχου.
(γ) Τα διάφορα προσωπικά αντικείμενα που συλλέγονται από τους κρατούμενους στην
είσοδο της κλειστής Φυλακής, (μηχάνημα εισόδου) ακολούθως παραδίδονται στο Τμήμα
Παραλαβών και Απολύσεων, χωρίς ωστόσο αυτό να τεκμηριώνεται πάντοτε με υπογραφή
του ατόμου που τα παρέλαβε.
Σύσταση: Ο εκάστοτε υπεύθυνος του Τμήματος Παραλαβής θα πρέπει πάντοτε να
βεβαιώνει με την υπογραφή του τη λήψη των αντικειμένων.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας ενημέρωσε ότι, έχει εκδοθεί ενδοτμηματική
εντολή, στην οποία καταγράφονται, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες διαδικασίες που
αφορούν, τόσο τη συλλογή προσωπικών αντικειμένων από τους κρατουμένους, όσο και τη
μετέπειτα παραλαβή τους από το λειτουργό του Γραφείου Παραλαβών και Απολύσεων.
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(δ) Εντοπίστηκε περίπτωση όπου αντικείμενα παρέμειναν αζήτητα μετά την
αποφυλάκιση του κρατουμένου. Όπως εξηγήθηκε στην Υπηρεσία μας, δεν υπάρχουν
συγκεκριμένοι Κανονισμοί για το πώς διατίθενται τα αντικείμενα που παραμένουν αζήτητα
μετά την αποφυλάκιση του κρατούμενου.
Σύσταση: Θα πρέπει να ετοιμαστούν Κανονισμοί για τα μέτρα που θα λαμβάνονται σε
παρόμοιες περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να ερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις
αντικειμένων που εξακολουθούν να παραμένουν αζήτητα μετά την αποφυλάκιση
κρατουμένου, με σκοπό την επιστροφή τους στους νόμιμους κατόχους.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, μας πληροφόρησε ότι, τα αντικείμενα που
παραμένουν αζήτητα αφορούν περιπτώσεις κρατουμένων που έχουν απολυθεί από τα
Δικαστήρια και δεν επέστρεψαν στο Τμήμα Φυλακών για την παραλαβή τους. Αναφορικά
με τη διαχείριση των εν λόγω αντικειμένων, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που
προβλέπονται στους Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών.
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