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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, με απόφασή 

του, σε έκτακτη συνεδρίαση, που διεξήχθη την 10η Μαρτίου 2020, αποφάσισε 

ομόφωνα την 24ωρη προειδοποιητική αποχή των μελών του από όλες τις δίκες και τις 

διαδικαστικές πράξεις, για τη δικάσιμο της 11 Μαρτίου 2020, για τους εξής λόγους: 

Έχουν επανειλημμένως παρατηρηθεί και καταγγελθεί από πολλά μέλη του 

Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας απρεπή, προσβλητικά και απαράδεκτα φαινόμενα 

συμπεριφοράς από υπηρετούντες Δικαστές και Εισαγγελείς στο Πρωτοδικείο και στο 

Ειρηνοδικείο Δράμας, απέναντι τόσο σε παριστάμενους σε δίκες συνηγόρους, όσο 

και απέναντι στους συμμετέχοντες διαδίκους (μάρτυρες, κατηγορούμενους κλπ). 

Τα φαινόμενα αυτά συνίστανται σε προσωπικές επιθέσεις, αήθεις 

χαρακτηρισμούς, προσβολές της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των 

συναδέλφων Δικηγόρων κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, σε απαξιωτικές 

συμπεριφορές από έδρας, σε κρίσεις και σχολιασμούς που δεν συνάδουν με τη θέση 

του Δικαστή και του Εισαγγελέα και προσβάλλουν κατάφωρα τον θεσμικό ρόλο που 

υπηρετούν οι συνάδελφοι Δικηγόροι στα Δικαστήρια της Δράμας. 

Αποτέλεσμα της απρεπούς συμπεριφοράς παραγόντων της έδρας έναντι των 

συναδέλφων (αλλά και των διαδίκων-πολιτών και μαρτύρων), σε συνδυασμό με την 

αλλεπάλληλη και απαράδεκτη καθυστέρηση στο χρόνο έκδοσης των δικαστικών 

αποφάσεων, οι οποίες δεν διακρίνονται, σε αρκετές περιπτώσεις, για την ποιότητά 

τους, είναι η υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου των Δικηγόρων, ως συλλειτουργών της 

Δικαιοσύνης, ο ευτελισμός της διεξαγόμενης διαδικασίας, η αποδυνάμωση της 
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απονομής δικαίου και εν τέλει, η προσβολή βασικών ατομικών δικαιωμάτων των 

πολιτών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας δηλώνει προς 

τους υπηρετούντες στο Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο και στην Εισαγγελία Δράμας ότι, 

δεν θα ανεχθεί περαιτέρω την συνέχιση της ανωτέρω συμπεριφοράς απέναντι στα 

μέλη του Συλλόγου και θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την διασφάλιση του 

κύρους της Δικαιοσύνης και την ομαλή διεξαγωγή των δικών, στα πλαίσια που ορίζει 

αυστηρά ο Νόμος, ο Κώδικας Δικηγόρων, οι εφαρμοστέοι Κώδικες Πολιτικής και 

Ποινικής Δικονομίας, αλλά και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ενημερώνοντας παράλληλα τους αρμόδιους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
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