
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 ύμθυνα με ηην με απιθμό Γ1α/ΓΠ.οικ. 38197 (ΦΔΚ 2660) 19-06-2021 ΚΤΑ: «Έκηακηα 

μέηπα πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ από ηον κίνδςνο πεπαιηέπυ διαζποπάρ ηος κοπυνοφού 

COVID-19 ζηο ζύνολο ηηρ Δπικπάηειαρ για ηο διάζηημα από ηη Γεςηέπα 21 Ιοςνίος 2021 και ώπα 

6:00 έυρ και ηη Γεςηέπα 28 Ιοςνίος 2021 και ώπα 6:00», οι ζςνεδπιάζειρ ηυν ακποαηηπίυν θα 

διεξασθούν υρ εξήρ: 

 

Α) Γικάσιμος της 23-06-2021 ηος Μονομελούς Πλημ/κείοσ Καβάλας, θα δικαζθούν: 

1) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 3, με Α.Β.Μ. Α2012/3210, με αδίκημα α) μη έγκαιπηρ καηαβολήρ 

επγοδοηικών ειζθοπών ΙΚΑ, β) μη καηαβολήρ επγαηικών ειζθοπών ΙΚΑ και γ) παπάβαζηρ νόμος 

4321/63, σπόνο ηέλεζηρ από 01-04-2012 έυρ 30-06-2012 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Γ.Ι.  

2) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 4, με Α.Β.Μ. Α2013/3533, με αδίκημα α) μη έγκαιπηρ καηαβολήρ 

επγοδοηικών ειζθοπών ΙΚΑ, β) μη καηαβολήρ επγαηικών ειζθοπών ΙΚΑ και γ) παπάβαζηρ νόμος 

4321/63, σπόνο ηέλεζηρ από 01-04-2013 έυρ 31-07-2013 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Υ.Υ. 

3) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 20, με Α.Β.Μ. Α2020/1940, με αδίκημα παπάβαζηρ απθπ. 28§1 Ν. 

3996/2011, σπόνο ηέλεζηρ από 18-09-1996 έυρ 03-04-2020 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Π.Μ. 

4) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 21, με Α.Β.Μ. Γ2019/19, με αδίκημα παπάβαζηρ απθπ. 28§1 Ν. 3996/2011 

καηά ζςπποή, σπόνο ηέλεζηρ έηορ 2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Π.Ε. 

5) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 22, με Α.Β.Μ. Γ2017/192, με αδίκημα παπάβαζηρ απθπ. 23§1 Α.Ν. 1539/39, 

σπόνο ηέλεζηρ 18-06-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Σ.Ι. 

6) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 24, με Α.Β.Μ. ΔΓ3-18/203, με αδίκημα κοινώρ επικίνδςνηρ βλάβηρ από 

αμέλεια, σπόνο ηέλεζηρ από 07-04-2017 έυρ 28-09-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένυν Π.Δ., Π.., 

Σ.Π., Ρ.Μ., Κ.Κ., Γ.Υ. 

7) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 25, με Α.Β.Μ. Γ2017/486, με αδίκημα κοινώρ επικίνδςνηρ βλάβηρ, σπόνο 

ηέλεζηρ 17-05-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος .Θ. 

8) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 32, με Α.Β.Μ. Α2019/98, με αδίκημα κλοπήρ καη’ εξακολούθηζη, σπόνο 

ηέλεζηρ από 26-04-2016 έυρ 07-03-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Υ.Α. 

 

 

 



Β) Γικάσιμος της 24-06-2021 τοσ Τριμελούς Πλημ/κείοσ Καβάλας, θα δικαζθούν: 

1) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 2, με Α.Β.Μ. Γ2017/514, με αδίκημα α) Φεςδήρ αναθοπά ζηιρ Απσέρ και β) 

παπάβ. απθπ. 82§4 Ν. 3386/2005, σπόνο ηέλεζηρ έηη 2016-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος F.A. 

2) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 3, με Α.Β.Μ. Α2021/18, με αδίκημα πλαζηογπαθίαρ μεηά σπήζευρ, σπόνο 

ηέλεζηρ 21-07-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Κ.Δ. 

3) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 4, με Α.Β.Μ. Α2021/79, με αδίκημα α) έκδοζηρ τεςδούρ ιαηπικήρ 

πιζηοποίηζηρ καη’ εξακολούθηζη, β) Πλαζηογπαθίαρ (νόθεςζη) καη’ εξακολούθηζη μεηά σπήζευρ 

και γ) απάηη, σπόνο ηέλεζηρ 03-11-2016 και 02-12-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Κ.Ν. 

4) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 5, με Α.Β.Μ. Α2017/2292, με αδίκημα παπάβαζηρ απθπ. 66§1 Ν. 2121/93, 

σπόνο ηέλεζηρ 06-08-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Ε.Γ. 

 

Γ) Γικάσιμος της 25-06-2021 ηος Τριμελούς Πλημ/κείοσ Καβάλας (ευέσεων), θα δικαζθούν: 

1) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 1, με Α.Β.Μ. Γ2019/7, με αδίκημα α) Φεςδήρ καηαμήνςζηρ, β) Φεςδοπκία 

μάπηςπα και γ) ςκοθανηικήρ δςζθήμηζηρ, σπόνο ηέλεζηρ 06-10-2017 και με ζηοισεία 

καηηγοποςμένηρ Ε.Μ. 

2) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 8, με Α.Β.Μ. Δθ 111/20, με αδίκημα μη έγκαιπηρ καηαβολήρ επγοδοηικών 

και επγαηικών ειζθοπών ΙΚΑ, σπόνο ηέλεζηρ 20-03-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένηρ Κ.Δ. 

3) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 11, με Α.Β.Μ. Δθ 34/18, με αδίκημα ενδοοικογενειακήρ απειλήρ καη’ 

εξακολούθηζη, σπόνο ηέλεζηρ από 03/05-12-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Κ.Γ. 

4) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 12, με Α.Β.Μ. Δθ 138/18, με αδίκημα ενδοοικογενειακήρ απειλήρ καη’ 

εξακολούθηζη, σπόνο ηέλεζηρ από απσέρ 2016 έυρ 10/2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Κ.Γ. 

5) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 13, με Α.Β.Μ. Δθ 368/18, με αδίκημα παπάβαζηρ απθπ. 358 Π.Κ. καη’ 

εξακολούθηζη, σπόνο ηέλεζηρ από 23-11-2016 έυρ 26-05-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Σ.Π. 

6) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 14, με Α.Β.Μ. Δθ 120/19, με αδίκημα παπάβαζηρ απθπ. 358 Π.Κ. καηά 

ζςπποή, σπόνο ηέλεζηρ 06-11-2014 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Π.Β. 

7) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 16, με Α.Β.Μ. Δθ 66/20, με αδίκημα παπάβαζηρ απθπ. 358 Π.Κ. καηά 

ζςπποή, σπόνο ηέλεζηρ 09-2016, 02-12/ 2018 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Κ.Γ. 

8) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 17, με Α.Β.Μ. Δθ 118/20, με αδίκημα κλοπήρ ηλεκηπικού πεύμαηορ καη’ 

εξακολούθηζη, σπόνο ηέλεζηρ από 07-04-2017 έυρ 15-09-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Σ.Α. 

9) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 21, με Α.Β.Μ. Δθ 189/18, με αδίκημα εμππηζμού από αμέλεια, σπόνο 

ηέλεζηρ 30-10-2014 και με ζηοισεία καηηγοποςμένηρ Κ.Α. 



10) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 22, με Α.Β.Μ. Δθ 171/18, με αδίκημα έκδοζηρ ακάλςπηηρ επιηαγήρ, σπόνο 

ηέλεζηρ 30-10-2014 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Κ.. 

11) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 23, με Α.Β.Μ. Δθ 106/20, με αδίκημα παπάβαζηρ απθπ. 38, 42§1, 72§1 

Ν.3850/10, σπόνο ηέλεζηρ 22-02-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Υ.Ν. 

12) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 24, με Α.Β.Μ. Δθ 49/18, με αδικήμαηα α) παπάνομηρ οπλοθοπίαρ, β) 

παπάνομηρ καηοσήρ κςνηγεηικού όπλος και γ) άζκοπυν πςποβολιζμών, σπόνο ηέλεζηρ 28-01-2017 

και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Κ.Α. 

13) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 25, με Α.Β.Μ. Δθ 216/17, με αδίκημα απάηηρ, σπόνο ηέλεζηρ 18-03-2014 

και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Ε.Γ. 

14) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 26, με Α.Β.Μ. Δθ 115/20, με αδίκημα κλοπήρ από κοινού, σπόνο ηέλεζηρ 

15-09-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένυν Β.Α. και Β.Μ. 

15) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 27, με Α.Β.Μ. Δθ 112/20, με αδίκημα επικίνδςνηρ ζυμαηικήρ βλάβηρ καηά 

ζςπποή, σπόνο ηέλεζηρ 25-09-20156 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Σ.Ι. 

 

                                                                                            Ο Γιεςθύνυν ηην Διζαγγελία                       

                                                                                                  Ππυηοδικών Καβάλαρ 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   Βαζίλειορ Αδάμπαρ 

                                                                                                Διζαγγελέαρ Ππυηοδικών 


