
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την  με αριθμό  Δ1α/ΓΠ.οικ.  53950 (ΦΕΚ 4054) 04-09-2021 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, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», οι συνεδριάσεις των ακροατηρίων

θα διεξαχθούν ως εξής:

Α) Δικάσιμος της 08-09-2021 του Μονομελούς Πλημ/κείου Καβάλας, θα δικασθούν:

1) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  4, με Α.Β.Μ. Α2019/2620, με αδίκημα κλοπής ηλεκτρικού ρεύματος κατ’

εξακολούθηση, χρόνο τέλεσης από 20-03-2015 έως και 08-08-2019 και με στοιχεία κατηγορουμένου

Ζ.Ζ.

2) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  5, με Α.Β.Μ. Α2020/643, με αδίκημα κλοπής κατ’ εξακολούθηση, χρόνο

τέλεσης από 22-05-2015 έως 05-03-2020 και με στοιχεία κατηγορουμένου Γ.Χ.

3)  η  υπ΄αριθμ.  Πινακίου  6,  με  Α.Β.Μ.  Α2017/3521,  με  αδίκημα  παραβίασης  υποχρέωσης  για

διατροφή  κατ’ εξακολούθηση,  χρόνο  τέλεσης  από  06-04-2016  έως  06-11-2017  και  με  στοιχεία

κατηγορουμένου Τ.Χ.

4) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  7, με Α.Β.Μ. Α2017/718, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 17§1, 8 εδ.α΄ Ν.

1337/1983, χρόνο τέλεσης 24-08-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένου Χ.Λ.

5) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 8, με Α.Β.Μ. ΕΓ3-17/530, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 28§1 Ν. 3996/2011

κατ’ εξακολούθηση, χρόνο τέλεσης από 01-10-2016 έως 09-10-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένης

Μ.Χ.

6) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  9, με Α.Β.Μ. Α2021/985, με αδίκημα κλοπής κατ’ εξακολούθηση, χρόνο

τέλεσης από 17-10-2016 έως 08-04-2020 και με στοιχεία κατηγορουμένης Λ.Σ.

7) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  10, με Α.Β.Μ. Α2020/555, με αδίκημα κλοπής κατ’ εξακολούθηση, χρόνο

τέλεσης από 28-04-2017 έως 14-01-2020 και με στοιχεία κατηγορουμένης Κ.Τ./Χ.

8)  η υπ΄αριθμ.  Πινακίου  11,  με Α.Β.Μ. Δ2017/282,  με αδίκημα σωματικής βλάβης από αμέλεια,

χρόνο τέλεσης 26-04-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Ν.Α.

9) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 12, με Α.Β.Μ. Α2017/3765, με αδίκημα παράνομης επανεισόδου αλλοδαπού

καταχωρημένου στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, χρόνο τέλεσης το μήνα Σεπτέμβριο 2017

και με στοιχεία κατηγορουμένου Η.Β.



10) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  13, με Α.Β.Μ. Α2018/5, με αδίκημα παράνομης επανεισόδου αλλοδαπού

καταχωρημένου στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, χρόνο τέλεσης το μήνα Σεπτέμβριο 2017

και με στοιχεία κατηγορουμένου Η.L. 

11) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 14, με Α.Β.Μ. Α2019/947, με αδίκημα παράνομης επανεισόδου αλλοδαπού

καταχωρημένου  στον  κατάλογο  ανεπιθύμητων  αλλοδαπών,  χρόνο  τέλεσης  10-01-2018 και  με

στοιχεία κατηγορουμένου R.A.

12) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 16, με Α.Β.Μ. Α2018/1456, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 42§1, 7γ, 10 Ν.

2696/1999 (ΚΟΚ), χρόνο τέλεσης 04-04-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου Π.Γ.

13) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 17, με Α.Β.Μ. Α2018/1314, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 42§1, 7γ, 10 Ν.

2696/1999 (ΚΟΚ), χρόνο τέλεσης 21-04-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου Χ.Ο.

14) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 18, με Α.Β.Μ. Α2018/1291, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 42§1, 7γ, 10 Ν.

2696/1999 (ΚΟΚ), χρόνο τέλεσης 29-04-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου Χ.Ι.

15) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 19, με Α.Β.Μ. Α2019/1716, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 42§1, 7γ, 10 Ν.

2696/1999 (ΚΟΚ), χρόνο τέλεσης 24-07-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου Μ.Ι.

16) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  20, με Α.Β.Μ. Α2018/1835, με αδίκημα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης,

χρόνο τέλεσης 1ο πεντάμηνο 2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου B.D.

17) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 21, με Α.Β.Μ. B2018/151, με αδίκημα κλοπής, χρόνο τέλεσης 16-06-2018

και με στοιχεία κατηγορουμένων Κ.Ο. και Ν.Ε.

18) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 22, με Α.Β.Μ. Α2020/1200, με αδίκημα κλοπής κατ’ εξακολούθηση, χρόνο

τέλεσης από 22-10-2018 έως 01-04-2020 και με στοιχεία κατηγορουμένου Τ.Σ.

Β) Δικάσιμος της 09-09-2021 του Τριμελούς Πλημ/κείου Καβάλας, θα δικασθούν: 

1)  η  υπ΄αριθμ.  Πινακίου  4,  με  Α.Β.Μ. Φ2019/62,  με  αδίκημα χρήσης πλαστού εγγράφου,  χρόνο

τέλεσης έτος 2015 και με στοιχεία κατηγορουμένου F.T.

2)  η υπ΄αριθμ. Πινακίου 5, με Α.Β.Μ. Α2017/1105, με αδικήματα α) ενδοοικογενειακής σωματικής

βλάβης, β) ενδοοικογενειακής απειλής, γ) παράνομης οπλοφορίας και δ) οπλοχρησίας, χρόνο τέλεσης

11-09-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένων Μ.Σ. και Λ.Κ.

3)  η υπ΄αριθμ. Πινακίου  6, με Α.Β.Μ. Α2016/2881, με αδίκημα ενδοοικογενειακής απειλής, χρόνο

τέλεσης 06-10-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένου Λ.Ι.

4) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 7, με Α.Β.Μ. Α2020/1059, με αδίκημα πλαστογραφίας, χρόνο τέλεσης 02-11-

2016 και με στοιχεία κατηγορουμένου Ζ.Δ.



5) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 8, με Α.Β.Μ. Α2017/3210, με αδίκημα περί προστασίας των δασών και των

δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, χρόνο τέλεσης 25-09-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου

Γ.Β.

6) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 9, με Α.Β.Μ. Ε2019/10, με αδικήματα α) ψευδούς κατάθεσης και β) ηθικής

αυτουργίας  σε  ψευδή  κατάθεση  κατ’ εξακολούθηση,  χρόνο  τέλεσης  06-06-2017  και  με  στοιχεία

κατηγορουμένων Δ.Α., Α.Κ., Μ.Χ. και Ρ.Ν.

7) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 10, με Α.Β.Μ. Ε2019/70, με αδικήματα α) ψευδούς ένορκης κατάθεσης και

β) ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω ψευδή ένορκη κατάθεση κατά συρροή, χρόνο τέλεσης 02-10-

2018 και με στοιχεία κατηγορουμένων Χ.Ε., Τ.Ε. και Ρ.Σ.

8) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 11, με Α.Β.Μ. Α2018/2573, με αδίκημα διατάραξης οικιακής ειρήνης, χρόνο

τέλεσης 09-07-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένης Χ.Ν. 

Γ) Δικάσιμος της 10-09-2021 του Τριμελούς Πλημ/κείου Καβάλας, θα δικασθούν:

1) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 1, με Α.Β.Μ. Α2016/3128, με αδίκημα ψευδορκίας μάρτυρα, χρόνο τέλεσης

19-09-2013 και με στοιχεία κατηγορουμένων Μ.Α. και Τ.Α.

2)  η  υπ΄αριθμ.  Πινακίου  2,  με  Α.Β.Μ.  Α2014/1083,  με  αδικήματα  α)  ψευδούς  καταμήνυσης,  β)

ψευδούς κατάθεσης και γ) συκοφαντικής δυσφήμησης, χρόνο τέλεσης 20-12-2013 και με στοιχεία

κατηγορουμένων Α.Γ. και Κ.Η.

3)   η  υπ΄αριθμ.  Πινακίου  3,  με  Α.Β.Μ.  Δ2018/22,  με  αδικήματα α)  ψευδούς  καταμήνυσης  κατά

συρροή, β) ψευδορκίας μάρτυρα και γ) συκοφαντικής δυσφήμησης κατά συρροή, χρόνο τέλεσης 31-

08-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένων Τ.Α.

4)  η  υπ΄αριθμ.  Πινακίου  4 με  Α.Β.Μ.  Α2017/2833,  με  αδίκημα  κλοπής  τελεσθείσα  από  δύο  ή

περισσότερους  δράστες  κατ’ επάγγελμα  και  κατά  συνήθεια,  χρόνο  τέλεσης  16-12-2016  και  με

στοιχεία κατηγορουμένων Σ.Α.Ο. και S.Η.

5) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  5,  με Α.Β.Μ. Β2017/1,  με αδίκημα έκθεσης από την οποία προκλήθηκε

βαριά σωματική βλάβη στον παθόντα, χρόνο τέλεσης 17-01-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένων

Μ.Ο.Γ.

6) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  6,  με Α.Β.Μ. Α2019/654, με αδικήματα α) πλαστογραφίας με χρήση, β)

υφαρπαγής  ψευδούς  βεβαίωσης  γ)  απόπειρας  απάτης  και  δ)  συνέργειας  στην  υφαρπαγή ψευδούς

βεβαίωσης και στην απόπειρα απάτης, χρόνο τέλεσης 31-03-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένων

Π.Ε. και Ν.Μ.



7) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 7, με Α.Β.Μ. Α2018/706, με αδικήματα α) παράβασης άρθρ. 1, 2, 28§2 εδ.α΄

Ν. 1650 της 10/16-10/1986, β) απλής συνέργειας και γ) άμεσης συνέργειας κατά συναυτουργία, χρόνο

τέλεσης 05-01-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένων Ν.Α., Μ.Σ., Κ.Β. και Δ.Κ.

8) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 8, με Α.Β.Μ. Α2019/18, με αδικήματα α) ψευδορκίας μάρτυρα και β) ηθική

αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα, χρόνο τέλεσης 20-12-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένων Θ.Ε.

και Θ.Φ.

9)  η  υπ΄αριθμ.  Πινακίου  9,  με  Α.Β.Μ.  Α2019/1042,  με  αδίκημα  απόπειρας  ενδοοικογενειακής

σωματικής βλάβης, χρόνο τέλεσης 14-04-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένης Γ.Α.

10) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 10, με Α.Β.Μ. ΒΦ2018/9, με αδικήματα α) κλοπής κατ’ επάγγελμα και κατά

συνήθεια κατ’ εξακολούθηση και β) φθοράς αντικειμένου, χρόνο τέλεσης 16-02-2018 και με στοιχεία

κατηγορουμένου Μ.Χ.

Δ) Δικάσιμος της 10-09-2021 του Μονομελούς Πλημ/κείου Καβάλας, θα δικασθούν:

1)  η  υπ΄αριθμ.  Πινακίου  3,  με  Α.Β.Μ.  Α2013/552,  με  αδίκημα μη έγκαιρη  καταβολή εργατικών

εισφορών  ΤΑΠΕΜ,  χρόνο  τέλεσης  ΔΧ/2009,  από  1/2010  έως  31-08-2012  και  με  στοιχεία

κατηγορουμένων Γ.Ε. και Ζ.Α.

2) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  4, με Α.Β.Μ. Α2017/1411, με αδίκημα διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής

από κοινού κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση, χρόνοι τέλεσης 10-09-2016 και

08-10-2016 και με στοιχεία κατηγορουμένων Χ.Ο., Σ.Μ. και Χ.Μ.

3) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 5, με Α.Β.Μ. Α2016/3045, με αδικήματα α) συκοφαντικής δυσφήμησης από

κοινού,  β)  εξύβρισης  από  κοινού  και  γ)  απειλής  από  κοινού,  χρόνο  τέλεσης  12-10-2016  και  με

στοιχεία κατηγορουμένων Κ.Ν. και Κ.Β.

4) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  6, με Α.Β.Μ. Α2020/1731, με αδίκημα κλοπής ηλεκτρικού ρεύματος κατ’

εξακολούθηση, χρόνο τέλεσης από 11-08-2015 έως και 10-04-2020 και με στοιχεία κατηγορουμένου

Κ.Δ.

5) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  7, με Α.Β.Μ. Α2020/1062, με αδίκημα κλοπής ηλεκτρικού ρεύματος κατ’

εξακολούθηση, χρόνο τέλεσης από 06-05-2015 έως και 17-12-2019 και με στοιχεία κατηγορουμένου

Μ.Χ.

6) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  8, με Α.Β.Μ. Α2020/1641, με αδίκημα κλοπής κατ’ εξακολούθηση, χρόνο

τέλεσης από 05-12-2016 έως και 18-02-2020 και με στοιχεία κατηγορουμένου Μ.Σ.



7) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 9, με Α.Β.Μ. Α2017/3389, με αδικήματα α) απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς

βεβαίωσης και β) ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, χρόνο τέλεσης 17-

11-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένων Γ.Χ. και Α.Α.

8) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 10, με Α.Β.Μ. Α2017/2006, με αδίκημα αυθαίρετης δόμησης, χρόνο τέλεσης

14-02-2017 έως και 06-06-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Π.Μ.

9) η υπ΄αριθμ. Πινακίου  13, με Α.Β.Μ. Δ2017/182, με αδίκημα συκοφαντικής δυσφήμησης, χρόνο

τέλεσης 13-01-2017 και με στοιχεία κατηγορουμένου Μ.Χ.

10) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 14, με Α.Β.Μ. Α2020/65, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 28§1 Ν. 1650/86,

χρόνο τέλεσης Απρίλιο 2017 και αρχές Ιουνίου 2019 και με στοιχεία κατηγορουμένων Α.Η. και Κ.Π.

11) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 15, με Α.Β.Μ. Α2018/2447, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 42§1, 7γ, 10 Ν.

2696/1999 (ΚΟΚ), χρόνο τέλεσης 28-09-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου Δ.Π.

12) η υπ΄αριθμ. Πινακίου 16, με Α.Β.Μ. Α2018/2551, με αδίκημα παράβασης αρθρ. 42§1, 7γ, 10 Ν.

2696/1999 (ΚΟΚ), χρόνο τέλεσης 19-08-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου Π. Χ./Ρ.

13)  η  υπ΄αριθμ.  Πινακίου  17,  με  Α.Β.Μ. Β2018/365,  με  αδίκημα διατάραξης  της  ασφάλειας  της

υδάτινης συγκοινωνίας από αμάλεια,  χρόνο τέλεσης 31-07-2018 και με στοιχεία κατηγορουμένου

Μ.Α.

                                                                                           Ο Διευθύνων την Εισαγγελία                      
                                                                                                  Πρωτοδικών Καβάλας

                                                                                                    
                                                                                                   Βασίλειος Αδάμπας
                                                                                              Εισαγγελέας Πρωτοδικών


