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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
Θέµα: «Εξάντληση Δικαστικής Αυστηρότητας σε Καθαρίστρια στον Βόλο»
Tην αυστηρότητα της εκτιµάται ότι εξάντλησε η Δικαιοσύνη σε µια καθαρίστρια στον
Βόλο που εµφάνισε πλαστογραφηµένο απολυτήριο της ΣΤ’ τάξης του δηµοτικού
σχολείου σε διαγωνισµό πρόσληψης τακτικού προσωπικού το 1996 για τη θέση
καθαρίστριας σε κρατικό παιδικό σταθµό.
Ειδικότερα, στην καθαρίστρια επιβλήθηκε σε πρώτο βαθµό ποινή κάθειρξης 15 ετών
για πλαστογραφία και απάτη µε ανασταλτικό χαρακτήρα για να έρθει στη συνέχεια η
απόφαση σε δεύτερο βαθµό του Πενταµελούς Εφετείου Λάρισας όπου επεβλήθη
δεκαετή ποινή κάθειρξης και να οδηγηθεί στις φυλακές Θηβών. Σηµειωτέον δε ότι
σύµφωνα µε σχετικές εκθέσεις, η καθαρίστρια επέδειξε επαγγελµατισµό και ζήλο
καθόλη τη διάρκεια της εργατικής της θητείας.
Σε ανακοινώσεις τόσο το Συνδικάτο Εργαζοµένων ΟΤΑ Μαγνησίας όσο το Σωµατείο
Καθαριστριών Μαγνησίας αναφέρουν ότι η καθαρίστρια επί µία 20ετία προσέφερε
άρτια εργασία σε παιδικό σταθµό του δήµου Βόλου προκειµένου να βοηθήσει την
οικογένεια της µε δεδοµένη και την αναπηρία του συζύγου της κατά 67%.
Την ίδια στιγµή σε µία έτερη υπόθεση στα Χανιά, δικαστική υπάλληλος αθωώθηκε
προ µηνός παρότι είχε πλαστογραφήσει πτυχίο της Νοµικής Σχολής. Το πλαστό
µάλιστα πτυχίο φαίνεται να είχε προστεθεί στο φάκελο της δικαστικής υπαλλήλου το
2003 οκτώ χρόνια έπειτα από την πρόσληψη της µε το αιτιολογικό ότι είχε αποκτήσει
συµπλέγµατα κατωτερότητας λόγω µη ολοκλήρωσης των νοµικών σπουδών της. Το
επιχείρηµα ότι η δικαστική υπάλληλος ανταποκρίθηκε επαρκώς στις απαιτήσεις της
εργασίας της φαίνεται να βρήκε ευήκοα δικαστικά ώτα σε αντιδιαστολή µε την
περίπτωση της καθαρίστριας.

Επειδή οι δυο αποφάσεις πρέπει να προβληµατίσουν ιδιαίτερα το δικαστικό σώµα
καθώς δεν είναι δυνατόν να την πληρώνει συνέχεια ο αδύναµος,
Επειδή η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ήδη ζήτησε αντίγραφο της δικογραφίας ώστε
να µελετηθεί η απόφαση και να κριθεί εάν συντρέχει λόγος πειθαρχικού ελέγχου των
δικαστών που εξέδωσαν την απόφαση σε βάρος της καθαρίστριας,
Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός:
-

Ποιές οι ενέργειες του υπουργείου σας για την αποκατάσταση της αδικίας που
προκύπτει από την εξάντληση της αυστηρότητας του δικαστηρίου στην
περίπτωση της καθαρίστριας στον Βόλο;

-

Προτίθεστε να προβείτε σε εξορθολογισµό του νοµικού πλαισίου για την
αποτροπή της υιοθέτησης «δύο µέτρων και δύο σταθµών» που δύναται να
προκύψει σε αντίστοιχες περιπτώσεις και πάντοτε σε βάρος των κοινωνικά
αδύναµων;
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