
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 ύμθωνα με ηο άπθπ. 10§6 ηες κε αρηζκό Δ1α/ΓΠ.οηθ. 55400 (ΦΕΚ 4206) 12-09-2021 ΚΥΑ: 

«Έκηακηα μέηπα πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ από ηον κίνδςνο πεπαιηέπω διαζποπάρ ηος 

κοπωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηηρ Δπικπάηειαρ γηα ηο δηάζηεκα από ηε Δεσηέρα 13 

Σεπηεκβρίοσ 2021 θαη ώρα 6:00 έως θαη ηε Δεσηέρα 20 Σεπηεκβρίοσ 2021 θαη ώρα 6:00», 

παραηείλεηαη ε ηζτύς ηες προεγούκελες κε αρηζκό Δ1α/ΓΠ.οηθ. 53950/ 03-09-2021 ΚΥΑ, έως ηελ 

Πέκπηε 16 Σεπηεκβρίοσ 2021 και ζςνεπώρ, ζηην αςπιανή ζςνεδπίαζη ηος ακποαηηπίος ηηρ 

Δηθαζίκοσ 13ες-09-2021 ηος Μολοκειούς Πιεκ/θείοσ Καβάιας, θα δικαζθούν:  

 

1) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 1, με Α.Β.Μ. Α2020/2852, με αδίκημα κλοπήρ καη’ εξακολούθηζη, σπόνο 

ηέλεζηρ 12-05-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Α.Π.  

2) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 2, με Α.Β.Μ. ΔΓ4-16/215, με αδικήμαηα α) εξύβπιζηρ με λόγο καηά 

ζςναςηοςπγία, β) απειλήρ καηά ζςναςηοςπγία και γ) θθοπάρ ξένηρ ιδιοκηηζίαρ καηά ζςναςηοςπγία, 

σπόνο ηέλεζηρ 13-06-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένων Κ.Χ., Λ.Η. και Μ.Κ. 

3) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 3, με Α.Β.Μ. Α2016/2184, με αδίκημα κοινώρ επικίνδςνηρ βλάβηρ, σπόνο 

ηέλεζηρ 15-07-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Κ.Α.  

4) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 4, με Α.Β.Μ. Α2017/3688, με αδίκημα εμππηζμού από αμέλεια, σπόνο 

ηέλεζηρ 04-12-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Γ.Γ.  

5) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 5, με Α.Β.Μ. Β2018/322, με αδίκημα παπάβαζηρ άπθπ. 82§4 Ν. 3386/2005, 

σπόνο ηέλεζηρ 23-04-2018 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος (επ.) C. (ον.) Α.   

6) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 6, με Α.Β.Μ. ΒΦ2018/29, με αδικήμαηα α) παπάβαζηρ ηηρ ςποσπέωζηρ 

δήλωζηρ μνημείος, β) παπάνομηρ καηοσήρ όπλων και γ) παπάνομηρ σπήζηρ ανισνεςηή μεηάλλων, 

σπόνο ηέλεζηρ 15-06-2018 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Μ.Π. 

7) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 7, με Α.Β.Μ. Β2018/75, με αδίκημα παπάβαζηρ άπθπ. 82§4 Ν. 3386/2005, 

σπόνο ηέλεζηρ 05-07-2018 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος (επ.) T. (ον.) S. 

8) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 8, με Α.Β.Μ. Α2018/2470, με αδίκημα παπάνομηρ επανειζόδος αλλοδαπού 

καηασωπημένος ζηον καηάλογο ανεπιθύμηηων αλλοδαπών, σπόνο ηέλεζηρ 27-07-2018 και με 

ζηοισεία καηηγοποςμένος Δ.Ρ.  

  

 Από ηην Πέκπηε 16 Σεπηεκβρίοσ 2021 έως ηε Δεσηέρα 20 Σεπηεκβρίοσ 2021 θαη ώρα 6:00 

ζα εθδηθάδεηαη ηο ζύλοιο ηωλ σποζέζεωλ. 

                                                                                                                Ο Γιεςθύνων ηην Διζαγγελία                       

                                                                                                                       Ππωηοδικών Καβάλαρ 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                        Βαζίλειορ Ι. Αδάμπαρ 

                                                                                                                   Διζαγγελέαρ Ππωηοδικών 


