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Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 

Θέμα: Δηλώσεις Υπουργού Εσωτερικών κ. Νουρή σε σχέση με δικηγόρους που 
ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και ασύλου 

 
 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα το οποίο επιθυμώ να θέσω υπόψη σας ως πολύ 
σοβαρό για ενέργειες που θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν για προστασία όλων των 
μελών του ΠΔΣ.  
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νουρής κατά τις τελευταίες ημέρες έχει κατ΄επανάληψη με 
δημόσιες δηλώσεις του1 στοχοποιήσει δικηγόρους που ασχολούνται με τα θέματα 
ασύλου και μετανάστευσης αποδίδοντάς τους «πλουτισμό» με αθέμιτα μέσα.  
 
Θεωρώ ότι οι πιο πάνω αναφερόμενες ενέργειες πλήττουν συλλογικά τα μέλη του ΠΔΣ 
αλλά και ειδικότερα των δικηγόρων που ασχολούνται με τον ένα ή άλλο τρόπο με τα 
θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Εάν ο Υπουργός έχει στοιχεία για οποιαδήποτε 
αξιόποινη συμπεριφορά μελών του ΠΔΣ να τα παραδώσει στην Αστυνομία για 
διερεύνηση, ή για συμπεριφορά κατά παράβαση του κώδικα δεοντολογίας των 
δικηγόρων, να τα παραδώσει στον ΠΔΣ για διερεύνηση και ανάληψη οποιωνδήποτε 
ενεργειών κρίνουν σκόπιμες οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και το επαγγελματικό 
σώμα των δικηγόρων.  

                                                      
1 https://www.laimitomos.com/%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AE%CF%82-
%CE%BC%CE%BA%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-
%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85/ 
http://www.riknews.com.cy/index.php/component/k2/item/99009-nikos-nouris-sto-rik-ti-leei-gia-
metanasteftiko-kai-epeisodia-ekso-apo-kentra-ypodoxis  
https://24h.com.cy/2020/05/ypes-gia-metanasteytiko-mko-kai-dikigoroi-thisayrizoyn/ 
http://www.palo.gr/eidhseis-kypros/noyris-mko-kai-dikigoroi-thisayrizoyn-apo-paratypoys-
metanastes/24947604/ 
https://www.thetoc.gr/diethni/article/kuprios-upourgos-esoterikon-mko-kai-dikigoroi-thisaurizoun-apo-
paratupous-metanastes/ 

http://www.riknews.com.cy/index.php/component/k2/item/99009-nikos-nouris-sto-rik-ti-leei-gia-metanasteftiko-kai-epeisodia-ekso-apo-kentra-ypodoxis
http://www.riknews.com.cy/index.php/component/k2/item/99009-nikos-nouris-sto-rik-ti-leei-gia-metanasteftiko-kai-epeisodia-ekso-apo-kentra-ypodoxis
https://24h.com.cy/2020/05/ypes-gia-metanasteytiko-mko-kai-dikigoroi-thisayrizoyn/
http://www.palo.gr/eidhseis-kypros/noyris-mko-kai-dikigoroi-thisayrizoyn-apo-paratypoys-metanastes/24947604/
http://www.palo.gr/eidhseis-kypros/noyris-mko-kai-dikigoroi-thisayrizoyn-apo-paratypoys-metanastes/24947604/
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Η γενική, αόριστη και χωρίς οποιαδήποτε βάση στοχοποίηση μελών ενός 
επαγγελματικού σώματος από Υπουργό της κυβέρνησης και κατά συνέπεια το κράτος,  
μέσω δημοσίων δηλώσεων, συνιστά παραβίαση  του δικαιώματος κάθε επαγγελματία 
σε ελεύθερη άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας καθώς και την 
επαγγελματική και προσωπική αξιοπρέπειά του.  
 
Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, συνιστά και προσπάθεια εκφοβισμού και 
διαμονοποίησης των δικηγόρων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας 
ιδιαίτερα ευάλωτης κατηγορίας προσώπων, δράση που επιβάλλεται και από τον 
κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων,  η οποία κατά την άποψη μου θα έπρεπε ήδη να 
οδηγήσει σε αντίδραση του επαγγελματικού μας σώματος. Περαιτέρω, επηρεάζει και 
την δυνατότητα των δικηγόρων να εκπροσωπούν αποτελεσματικά τους πελάτες τους, 
ελεύθεροι από αυθαίρετη κρατική παρέμβαση στην άσκηση του επαγγέλματός τους.  
 
Παρακαλώ όπως το όλο θέμα συζητηθεί στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΠΔΣ για δικές της ενέργειες εφόσον το κρίνει σκόπιμο για προστασία των μελών του 
ΠΔΣ και κρίνω αναγκαίο όπως παράλληλα ενημερώσω σχετικά τόσο το European Bar 
Association όσο και το International Bar Association.  
 
Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις  
 
 
Συναδελφικά  
 

 
 
Νικολέττα Χαραλαμπίδου  
Δικηγόρος  
 
Κοιν.: Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου  
 


