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21 υποθέσεις λαθροθηρίας κατήγγειλε το προσωπικό της Υπηρεσίας Θήρας & 

Πανίδας κατά το μήνα Αύγουστο. 

 

Αναλυτικά:  

 

1. Στις 4/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πάχνας ένα 

πρόσωπο διότι κυνηγούσε σε κλειστή περίοδο κυνηγίου. Κατασχέθηκαν 

ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 125 πλήρη φυσίγγια. 

 

2. Στις  09/08/2013 καταγγέλθηκε στον  Αστυνομικό Σταθμό Πόλης 

Χρυσοχούς ένα πρόσωπο διότι μετέφερε ΔΟΚΟ κατά τη διάρκεια της 

νύχτας. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, ένα ΔΟΚΟ, ένα πλήρες φυσίγγιο  

και ένα άδειο φυσίγγιο. 

 
3. Στις 18/8/2013 καταγγέλθηκε στον  Αστυνομικό Σταθμό Κουκλιών ένα 

πρόσωπο διότι κυνηγούσε σε μη επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου. 

Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ, 142 πλήρη φυσίγγια και 3 κενά 

φυσίγγια. 

 
4. Στις 18/8/2013 καταγγέλθηκε στον  Αστυνομικό Σταθμό Κελοκεδάρων 

ένα πρόσωπο διότι μετέφερε ΔΟΚΟ χωρίς να είναι κάτοχος 

ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 

2 πλήρη φυσίγγια. 

 
5. Στις 18/8/2013  καταγγέλθηκε στον  Αστυνομικό Σταθμό Κελοκεδάρων 

ένα πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης 

άδειας κυνηγίου και άδειας κατοχής. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 

ΔΟΚΟ και 2 πλήρη φυσίγγια. 
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6. Στις 18/8/2013 καταγγέλθηκαν στον  Αστυνομικό Σταθμό Στρουμπιού 

δύο πρόσωπα διότι κυνηγούσαν σε μη επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου 

ενώ το ένα πρόσωπο δεν ήταν κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. 

Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 2 ΔΟΚΟ, 59 πλήρη φυσίγγια, 6 κενά 

φυσίγγια και 10 φρεσκοσκοτωμένες φάσες.  

 
7. Στις 18/8/2013, καταγγέλθηκαν στον  Αστυνομικό Σταθμό Πόλης 

Χρυσοχούς τρία πρόσωπα διότι κυνηγούσαν σε μη επιτρεπόμενη 

περιοχή κυνηγίου ενώ το ένα πρόσωπο δεν ήταν κάτοχος ανανεωμένης 

άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 3 ΔΟΚΟ, 103 πλήρη 

φυσίγγια και 2 φρεσκοσκοτωμένες φάσες. 

 
8. Στις 18/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Παλαιχωρίου, 

ένα πρόσωπο διότι μετέφερε κυνηγετικό όπλο χωρίς να είναι κάτοχος 

ανανεωμένης άδειας κυνηγίου και άδειας κατοχής. Κατασχέθηκαν ως 

τεκμήρια ένα ΔΟΚΟ και 3 πλήρη φυσίγγια. 

 

9. Στις 18/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αστρομερίτη, 

ένα πρόσωπο διότι είχε στην κατοχή του ένα φρεσκοσκοτωμένο λαγό. 

Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια ένα ΔΟΚΟ, ένας φρεσκοσκοτωμένος λαγός 

και 20 πλήρη φυσίγγια. 

 
10. Στις 21/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγρού ένα 

πρόσωπο διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας 

κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 23 πλήρη φυσίγγια. 

 
11. Στις 22/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου ένα 

πρόσωπο διότι είχε στην κατοχή του σιδεροπαγίδες σύλληψης λαγών 

και ξόβεργα. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 2 σιδηροπαγίδες και 54 

ξόβεργα.   

 
12. Στις 25/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πλατρών ένα 

πρόσωπο διότι μετέφερε συναρμολογημένο και έμφορτο ΔΟΚΟ εντός 
οχήματος στην μόνιμα απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου του Δάσους 
Πάφου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 ΔΟΚΟ και 2 πλήρη φυσίγγια. 
 

13. Στις 25/8/2013, καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Στρουμπιού ένα 

πρόσωπο διότι κυνηγούσε με αεροβόλο ενώ δε ήταν κάτοχος 

ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 αεροβόλο, 

3 φάσες και 1 σφαιρίδιο αεροβόλου. 

 
14. Στις 25/8/2013, καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Κουκλιών δύο 

πρόσωπα διότι κυνηγούσαν σε Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου. 

Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 2 ΔΟΚΟ, 1 Φλοπέρτ, 93 πλήρη φυσίγγια 

του ΔΟΚΟ και 36 πλήρη φυσίγγια του  Φλοπέρτ. 
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15. Στις 25/8/2013, καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Παναγιάς δύο 

πρόσωπα που επέβαιναν σε όχημα, διότι ο οδηγός του οχήματος δεν 

υπάκουσε σε σήμα Θηροφύλακα να σταματήσει το όχημα του για 

έλεγχο ενώ ο συνοδηγός έιχε στην κατοχή του συναρμολογημένο 

ΔΟΚΟ. 

 
16. Στις 25/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης ένα 

πρόσωπο  διότι κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας 

κυνηγίου και άδειας κατοχής. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 1 ΔΟΚΟ και 

43 πλήρη φυσίγγια. 

 
17. Στις 25/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αστρομερίτη, 

ένα πρόσωπο διότι μετέφερε ΔΟΚΟ χωρίς να είναι κάτοχος 

ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. 

 

18. Στις 27/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου ένα 

πρόσωπο διότι είχε στην κατοχή του ξόβεργα. Κατασχέθηκαν ως 

τεκμήρια 337 ξόβεργα  

 

19. Στις 28/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου ένα 

πρόσωπο διότι σε έρευνα που έγινε στην οικία του κατόπιν Δικαστικού 

Εντάλματος Έρευνας ανευρέθησαν 1 λαγός καθώς και 3 

προστατευόμενα άγρια πτηνά τα οποία κατασχέθηκαν ως τεκμήρια. 

 
20. Στις 30/8/2013, καταγγέλθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Στρουμπιού 

δύο πρόσωπα διότι κυνηγούσαν προστατευόμενα άγρια πτηνά με τη 

χρήση συσκευής που εκπέμπει φωνές πτηνών ενώ δεν είχαν 

ανανεωμένες άδειες κυνηγίου. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, 2  Φλοπέρτ, 

75 πλήρη φυσίγγια, 1 MP3 player και 34 αμπελοπούλια. 

 
21. Στις 30/8/2013 καταγγέλθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Πλατρών ένα 

πρόσωπο διότι μετέφερε παράνομα κυνηγετικό όπλο ενώ κυνηγούσε 

και με τη χρήση δικτύων. Κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 1 Φλοπέρ,110 

πλήρη φυσίγγια του φλοπέρ, 96 πλήρη φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και 

2 δίκτυα. 
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