
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Σύμφωνα με τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 36587 (ΦΕΚ 2476) 10-06-2021 ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 

τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, οι συνεδριάσεις των ακροατηρίων θα διεξαχθούν ως εξής: 

 

Α) Δικάσιμος της 14-06-2021 του Μονομελούς Πλημ/κείου Καβάλας, θα δικασθούν: 

1) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 1, με Α.Β.Μ. Α2016/3717 με αδικήματα α) Σωματική βλάβη από αμέλεια 

από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια, β) Εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος σωματικών βλαβών, γ) 

Παράβαση αρθρ. 94§1,2,4 Ν. 2696/1999, χρόνο τέλεσης 31-08-2016 και με στοιχεία 

κατηγορουμένων Ε.Μ., Π.Β. 

2) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 8, με Α.Β.Μ. Β2016/519 με αδίκημα κλοπής, χρόνο τέλεσης 30-07-2016 και 

με στοιχεία κατηγορουμένου Ρ.Ρ. 

3) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 9, με Α.Β.Μ. ΕΓ2-17/75 με αδικήματα, α) Επικίνδυνη σωματική βλάβη, β) 

Πρόκληση για την τέλεση πλημμελήματος, γ) Οπλοχρησία, χρόνο τέλεσης 27-06-2016 και με 

στοιχεία κατηγορουμένων Μ.Α., Ε.Ι. 

4) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 10, με Α.Β.Μ. ΕΓ2-16/164 με αδικήματα, α) Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά 

συναυτουργία, β) Απλή σωματική βλάβη κατά συρροή, χρόνο τέλεσης 07-07-2016 και με στοιχεία 

κατηγορουμένων Μ.Κ., Π.Χ. 

5) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 11, με Α.Β.Μ. Α2017/193 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 28§1 Ν.1650/1986 

κατ’ εξακολούθηση, χρόνο τέλεσης από 21-07-2016 έως 25-08-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένου 

Γ.Τ. 

6) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 12, με Α.Β.Μ. Δ2017/554 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 23§1 

Α.Ν.1539/1938, χρόνο τέλεσης 28-06-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Β.Π. 

7) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 13, με Α.Β.Μ. Δ2017/556 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 23§1 

Α.Ν.1539/1938, χρόνο τέλεσης 26-06-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Τ.Α. 

8) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 14, με Α.Β.Μ. Δ2017/471 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 23§1 

Α.Ν.1539/1938, χρόνο τέλεσης 18-06-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένης Γ.Σ. 

9) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 15, με Α.Β.Μ. Δ2017/260 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 23§1 

Α.Ν.1539/1938, χρόνο τέλεσης 15-06-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Σ.Α. 

10) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 16, με Α.Β.Μ. Δ2017/381 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 23§1 

Α.Ν.1539/1938, χρόνο τέλεσης 21-06-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένων Φ.Δ., Ψ.Χ. 



11) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 17, με Α.Β.Μ. ΕΓ3-18/296 με αδίκημα κλοπής κατά συναυτουργία, χρόνο 

τέλεσης 28-03-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Β.Α. 

12) η υπ  ́αριθμ. Πινακίου 18, με Α.Β.Μ. Α2017/1933 με αδίκημα Παρεμπόδισης αποτροπής κοινού 

κινδύνου, χρόνο τέλεσης 5-2017 έως και 8-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένων Κ.Ο., Δ.Ε. 

 

B) Δικάσιμος της 17-06-2021 του Τριμελούς Πλημ/κείου Καβάλας, θα δικασθούν: 

1) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 1, με Α.Β.Μ. Α2017/1418 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 25§§1α΄ Ν.1882/90, 

χρόνο τέλεσης από 30-09-2015 έως 01-05-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Α.Γ. 

2) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 2, με Α.Β.Μ. Γ2017/20 με αδικήματα, α) Ψευδή καταμήνυση κατά συρροή 

από κοινού, β) Ψευδή κατάθεση και γ) Ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις, χρόνο τέλεσης 30-06-

2016, 28-07-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένων Χ.Κ., Δ.Μ., Γ.Γ., Π.Α., Π.Γ., Γ.Τ., Δ.Μ., Π.Κ., 

Χ.Δ., Π.Α./Τ., Α.Ν., Σ.Π., Χ.Κ., Δ.Τ., Ο.Π., Χ.Γ. 

3) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 3, με Α.Β.Μ. Β2018/461 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 23§2 Ν.1264/1982, 

χρόνο τέλεσης 20-12-2017, 11-10-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου Γ.Γ. 

 

Γ) Δικάσιμος της 17-06-2021 του Μονομελούς Πλημ/κείου Καβάλας, θα δικασθούν: 

1) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 3, με Α.Β.Μ. Α2017/139 με αδίκημα Σωματικής βλάβης από αμέλεια, χρόνο 

τέλεσης 29-09-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένου P.K. 

2) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 8, με Α.Β.Μ. ΕΓ3-17/551 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 28§1 Ν.3996/2011 

κατ’ εξακολούθηση, χρόνο τέλεσης από 01-10-2015 έως 11-07-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένου 

Χ.Α. 

3) η υπ  ́αριθμ. Πινακίου 17, με Α.Β.Μ. Α2020/1638 με αδίκημα κλοπής κατ’ εξακολούθηση, χρόνο 

τέλεσης από 01-04-2015 έως 07-02-2020 και με στοιχεία κατηγορουμένου Χ.Γ. 

4) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 18, με Α.Β.Μ. Α2017/719 με αδίκημα αυθαίρετης δόμησης, χρόνο τέλεσης 

02-08-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένου Μ.Μ. 

5) η υπ  ́αριθμ. Πινακίου 19, με Α.Β.Μ. Α2020/2654 με αδίκημα κλοπής κατ’ εξακολούθηση, χρόνο 

τέλεσης από 29-05-2017 έως 08-10-2020 και με στοιχεία κατηγορουμένου Γ.Ν. 

 

Δ) Δικάσιμος της 18-06-2021 του Τριμελούς Πλημ/κείου Καβάλας, θα δικασθούν: 

1) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 2, με Α.Β.Μ. Α2017/3188 με αδικήματα, α) Ψευδή καταμήνυση κατά 

συρροή από κοινού, β) Ψευδή κατάθεση και γ) Ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις, χρόνο 

τέλεσης 27-06-2016, 28-06-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένων Τ.Γ., Γ.Α., Χ.Α., Λ.Λ. 



2) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 4, με Α.Β.Μ. Α2017/2865 με αδίκημα παράβασης άρθρ. 13§3, 29§1 

Ν.2971/01,  χρόνο τέλεσης 16-08-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Τ.Ε. 

3) η υπ΄ αριθμ. Πινακίου 7, με Α.Β.Μ. Α2017/3177 με αδικήματα, α) Ψευδή καταμήνυση, β) 

Συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, γ) Εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, 

δ) Ψευδής υπεύθυνη δήλωση, ε) Απλή σωματική βλάβη, χρόνο τέλεσης 18-08-2017 και με στοιχεία 

κατηγορουμένων Χ.Κ., Φ.Α. 

 

                                                                                                        Ο Διευθύνων την Εισαγγελία                       
                                                                                                               Πρωτοδικών Καβάλας 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                Βασίλειος Αδάμπας 
                                                                                                          Εισαγγελέας Πρωτοδικών 


