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66 ππνζέζεηο ιαζξνζεξίαο θαηήγγεηιαλ ηα κέιε ηνπ Σακείνπ Θήξαο θαηά ην κήλα 

επηέκβξην. 

 

Αλαιπηηθά:  

1. ηηο 2/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Πέξα Χσξίνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά θαηόπηλ 
δηθαζηηθνύ εληάικαηνο  αλεπξέζεθαλ 48 μόβεξγα, 31 κηθξέο ζηδεξνπαγίδεο, 2 
ζθνησκέλνη ιαγνί, 105 ζθνησκέλα άγξηα πηελά θαζώο 4 δσληαλά πεξδίθηα 
θαη 21 δσληαλέο θάζζεο. 
 

2. ηηο 3/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Αξαδίππνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε ζε απαγνξεπκέλε πεξηνρή . Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 1 Γόθν θαη 3 πιήξε θπζίγγηα.  
 

3. ηηο 4/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κνθίλνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο άδεηα θαηνρήο θαη ρσξίο λα είλαη θάηνρνο άδεηαο 
θπλεγίνπ.  

 
4. ηηο 4/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 

δηόηη κεηέθεξε   ζπλαξκνινγεκέλν Γόθν  εληόο νρήκαηνο. 
 

5. ηηο 4/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Πεξηζηεξώλαο, δύν 
πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ ζε κε επηηξεπόκελε πεξηνρή θπλεγίνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα ηξία ΓΟΚΟ 2 θξεζθνζθνησκέλεο θάζεο, έλα 
θξεζθνζθνησκέλν αγξηνπεξίζηεξν θαη 6 πιήξε θπζίγγηα. 
 

6. ηηο 4/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Λαθαηάκηαο, έλα 
πξόζσπν δηόηη ζην θαθελείν ηνπ νπνίνπ είλαη ηδηνθηήηεο αλεπξέζεθε έλα 
θξεζθνζθνησκέλν πεξδίθη. 
 

7. ηηο 6/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Αξαδίππνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε εληόο  θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο  ( Αξαδίππνπ ) κε 
ηε ρξήζε ερνπαξαγσγηθήο ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 Γόθν , 5 
πιήξε θπζίγγηα , 1 ξαδηνθαζεηόθσλν θαη κηα θαζέηα.   
 

8. ηηο 7/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Οξόθιηλεο έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο λα έρεη αλαλεώζεη ηελ άδεηα θπλεγίνπ ηνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 Γόθν , 16 πιήξε θπζίγγηα.  



 

 

 

 
9. ηηο 7/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Παιαηρσξίνπ δύν 

πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ ζε κε επηηξεπόκελε πεξηνρή θπλεγίνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα δύν ΓΟΚΟ, 2 δύν ζηγαζηήξεο θαη 30 
θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά  
 

10. ηηο 9/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ζηαζκό Λάληαο έλα πξόζσπν 
δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζην όρεκα ηνπ ώξα 22:30 αλεπξέζεθε έλα 
απνζπλαξκνινγεκέλν ΜΟΚΟ Φινκπέξ κε ελζσκαησκέλν έλα ζηγαζηήξα θαη 
46 πιήξε  θπζίγγηα ηνπ Φινκπέξ. 
 

11. ηηο 10/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ζηαζκό Μνλήο έλα πξόζσπν 
δηόηη είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ρξεζηκνπνηνύζε 12 ζηδεξνπαγίδεο (παΐδθηα). 
 

12. ηηο 10/9/2011 θαηαγγέιζεθε, ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Παλαγηάο έλα 
πξόζσπν δηόηη  θπλεγνύζε  πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά. Καηαζρέζεζαλ σο 
ηεθκήξηα, 1 Φινπεξη,  91 άδεηα θπζίγγηα, 121 πιήξε θπζίγγηα θαη 1 
θξεζθνζθνησκέλν πξνζηαηεπόκελν άγξην πηελό. 
 

13. ηηο 10/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ζπλνδεία ζθύινπ ζε κε επηηξεπόκελε πεξηνρή. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 Γόθν  θαη 4 θξεζθνζθνησκέλα  άγξηα πηελά ( 
νξηύθηα ).  
 

14. ηηο 10/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ζπλνδεία ζθύινπ ζε κε επηηξεπόκελε πεξηνρή. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 Γόθν θαη 2 θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά ( 
νξηύθηα ).  

 
15. ηηο 10/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 

δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ζπλνδεία ζθύινπ ζε κε επηηξεπόκελε πεξηνρή. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 Γόθν θαη 2 θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά ( 
νξηύθηα ). 
 

16. ηηο 10/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Γεθέιεηαο έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
2 δίθηπα θαη κία   ερνπαξαγσγηθήο ζπζθεπήο κηκεηηθώλ θσλώλ άγξησλ 
πηελώλ ( cd player)  
 

17. ηηο 11/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ζηαζκό Καινύ Χσξίνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζην όρεκα ην νπνίν επέβαηλε αλεπξέζεθε 
έλα θξεζθνζθσηνκέλν πεξδίθη. 
 

18. 9.ηηο 11/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ, ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κνπθιηώλ δύν 
πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά. Καηαζρέζεζαλ 
σο ηεθκήξηα, 1 ΓΟΚΟ, 1 Φινπεξη, 1 ζηγαζηήξαο θινπεξη, 12 
θξεζθνζθνησκέλα πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά, 76 πιήξε θπζίγηα ΓΟΚΟ, 
32 πιήξε θπζίγγηα Φινπεξη θαη 1 ζαθθίδην.  
 

19. ηηο 12/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ζηαζκό Επγίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ρξεζηκνπνηνύζε 2 ζηδεξνπαγίδεο (παΐδθηα). 
 

20. ηηο 12/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο λα έρεη αλαλεσκέλε ηελ άδεηα θπλεγίνπ ηνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 ΓΟΚΟ θαη 14 πιήξε θπζίγγηα.  



 

 

 

 
21. ηηο 13/9/2011 θαηαγγέιζεθ ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ δύν πξόζσπα  

δηόηη κεηέθεξαλ ζπλαξκνινγεκέλν ΓΟΚΟ εληόο νρήκαηνο.  Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα έλα ΓΟΚΟ θαη αξηζκόο πιήξε θπζηγγίσλ..  

 
22. ηηο 13/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ζηαζκό Πνιεκηδηώλ έλα 

πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο λα έρεη αλαλεσκέλε άδεηα θπλεγίνπ θαη κε 
ηε ρξήζε ερνπαξαγσγνύ ζπζθεπήο πνπ εθπέκπεη θειαεδήκαηα άγξησλ 
πηελώλ. 
 

23. ηηο 14/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Επγίνπ δύν 
πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 2 δίθηπα, κία ερνπαξαγσγόο ζπζθεπή, 21 μόβεξγα θαη 31 
θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά.  

 
24. ηηο 14/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Πέξα Χσξίνπ Νήζνπ, 

έλα πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ 
αλεπξέζεθαλ 2 ζθνησκέλνη ιαγνί, 1 ζθνησκέλν πεξδίθη, 3 ζθνησκέλα άγξηα 
πηελά, 199 μόβεξγα θαη 29 κηθξέο ζηδεξνπαγίδεο. 
 

25. ηηο 15/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ζηαζκό Μνλήο έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύνπ. 
 

26. ηηο 15/9/2011, θαηαγγέιζεθε Αζηπλνκηθό ηαζκό Παλαγηάο έλα πξόζσπν 
δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ εληάικαηνο 
αλεπξέζεθαλ ηξηάληα ηξία θνκκάηηα καγεηξεκέλνπ θξέαηνο πνπ πηζηεύεηαη όηη 
είλαη θξέαο αγξηλνύ.  
 

27. ηηο 15/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Ξπινθάγνπ, έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ 
αλεπξέζεθαλ 4 δίθηπα, 200 ζθνησκέλα άγξηα πηελά, έλα αεξνβόιν θαη 2 
ΓΟΚΟ ρσξίο άδεηαο θαηνρήο. 
 

28. ηηο 16/9/2011 ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ηνπ ΚΠΛ θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ 
Αζηπλνκηθό ηαζκό Πόιεο Χξπζνρνύο ηξία πξόζσπα δηόηη ζε έξεπλα πνπ 
έγηλε ζηηο νηθίεο θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπο αλεπξέζεθαλ. 

 Σξεηο (3) Πεηξίηεο (Falco peregrinus),  

 δύν (2) Γηπινζηάρηλα (Accipiter gentilis)   

 κία Πνληηθνβαξβαθίλα (Βuteo buteo). 

 97 πιήξε θπζίγγηα κεγάινπ δηακεηξήκαηνο απαγνξεπκέλνπ ηύπνπ, 
πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ιαζξνθπλήγη αγξηλώλ. 

 2 ΓΟΚΟ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είρε παξαπνηεκέλεο θάλλεο.  

 3 ζηδεξνπαγίδεο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ιαζξνθπλήγη 
ιαγώλ  

 κία ζηδεξνπαγίδα κε δαγθάλεο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
ζύιιεςε αγξηλώλ 

 29 κηθξέο ζηδεξνπαγίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύιιεςε 
άγξησλ πηελώλ  

 έλα θξαλίν αξζεληθνύ αγξηλνύ 

 2 δίθηπα ζύιιεςεο άγξησλ πηελώλ θαη 

 9 μόβεξγα  
 



 

 

 

29. ηηο 16/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ζηαζκό Απδήκνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε ερνπαξαγσγνύ ζπζθεπήο πνπ 
εθπέκπεη θειαεδήκαηα άγξησλ πηελώλ. 
 

30. ηηο 16/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Αξαδίππνπ έλα 
πξόζσπν γηα θαηνρή θαη ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγηθήο ζπζθεπήο.  

 
31. ηηο 16/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κνθίλνπ έλα 

πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο άδεηα θπλεγίνπ θαη ρσξίο άδεηα θαηνρήο 
ΓΟΚΟ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 ΓΟΚΟ θαη 6 πιήξε θπζίγγηα. 

 
32. ηηο 16/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κνθίλνπ έλα 

πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο άδεηα θπλεγίνπ θαη ρσξίο άδεηα θαηνρήο 
ΓΟΚΟ.  
 

33. ηηο 17/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κνπθιηώλ, έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε πξνζηαηεπόκελε άγξηα πηελά. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα, 1 Φινπέξη, 75 πιήξε θπζίγγηα, 14 θελά θπζίγγηα θαη 15 
θξεζθνζθνησκέλα πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά. 
 

34. ηηο 17/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Λεπθάξσλ έλα 
πξόζσπν γηα θαηνρή θαη ρξήζε  δηθηύσλ θαη ζηδεξνπαγίδσλ. Καηαζρέζεθαλ 
σο ηεθκήξηα 4 δίθηπα , 55 ζηδεξνπαγίδεο θαη 14 ζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

35. ηηο 18/9/2011θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 
γηα θαηνρή θαη ρξήζε 2 δηθηύσλ θαη 30 μόβεξγσλ θαζώο θαη γηα θαηνρή 26 
θξεζθνζθνησκέλσλ άγξησλ πηελώλ.  
 

36. ηηο 18/9/2011θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 
γηα θαηνρή θαη ρξήζε  δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 2 δίθηπα , 1 ΜΡ3 
θαη 41 θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

37. ηηο 18/9/2011 θαηαγγέιζεθε, ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Παλαγηάο, έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα, 1 θινπέξη, 32 πιήξε θπζίγγηα, 3 θξεζθνζθνησκέλα 
πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά θαη κία ερνπαξαγσγόο ζπζθεπή. 
 

38. ηηο 18/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ, ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Παλαγηάο, δύν 
πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα, 3 ΓΟΚΟ, 47 πιήξε θπζίγηα, 57 θξεζθνζθνησκέλα 
πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά, 2 ερνπαξαγσγηθέο ζπζθεπέο θαη 2 
ηειερεηξηζηήξηα. 
 

39. ηηο 18/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Δπξύρνπ δύν 
πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ ζε κε επηηξεπόκελε πεξηνρή θπλεγίνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα δύν ΓΟΚΟ, 11 θξεζθνζθνησκέλεο θάζεο θαη 63 
πιήξε θπζίγγηα. 
 

40. ηηο 20/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Γεθέιεηαο έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζαλ κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
7 δίθηπα, κία ερνπαξαγσγόο ζπζθεπή θαη 15 θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά.  
 

41. ηηο 20/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 
πξόζσπν γηα θαηνρή θαη ρξήζε  δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγηθήο ζπζθεπήο. 



 

 

 

Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα  2 δίθηπα , 1 κεγάθσλν θαη 10 θξεζθνζθνησκέλα 
άγξηα πηελά.  
 

42. ηηο 20/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζην Σκήκα Μηθξνπαξαβάζεσλ Λάξλαθαο έλα 
πξόζσπν δηόηη εηζήγαγε ερνπαξαγσγηθή ζπζθεπή εθπνκπήο θειαεδεκάησλ 
άγξησλ πηελώλ. Σεθκήξηα κηα ζπζθεπή “hunting bird MP3” θαη έλα κεγάθσλν.   
 

43. ηηο 20/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Γεθέιεηαο έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
7 δίθηπα , 2 cd players , 6 κεγάθσλα , 50 κέηξα ζύξκα ελώ από ηα δίθηπα 
απειεπζεξώζεθαλ 18 δσληαλά άγξηα πηελά.  
 

44. ηηο 21/9/2011 θαηαγγέιζεθε, ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Πόιεο Χξπζνρνύο, 
έλα πξόζσπν, δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεβξέζεθαλ 480 μόβεξγα ηα νπνία θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα. 

 
45. ηηο 21/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ζηαζκό ησλ Βάζεσλ 

Δπηζθνπήο έλα πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε ζε απαγνξεπκέλε πεξηνρή 
θπλεγίνπ ρσξίο λα έρεη άδεηα θαηνρήο ηνπ όπινπ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ 
ρσξίο λα έρεη αλαλεώζε ηελ άδεηα θπλεγίνπ ηνπ ελώ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ 2 
θξεζθνζθνησκέλα πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά.  
 

46. ηηο 21/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγηθήο 
ζπζθεπήο εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 9 δίθηπα , 1 cd player , 1 κπαηαξία ,  3 κεγάθσλα, 14 
θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά.   
 

47. ηηο 23/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Λεπθάξσλ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγηθήο 
ζπζθεπήο εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 1 MP3 , 1 κεγάθσλν , 3 δίθηπα , 7 κεηαιιηθνί πάζζαινη θαη 5 
θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

48. ηηο 24/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Επγίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε ζε απαγνξεπκέλε πεξηνρή. ηελ θαηνρή ηνπ βξέζεθαλ 6 
θξεζθνζθησκέλα πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά ηα νπνία θαηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα θαζώο θαη 8 πιήξε θπζίγγηα θαη 1 ΓΟΚΟ. 
 

49. ηηο 25/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κνθίλνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
4 δίθηπα, 102 θξεζθνζθησκέλα άγξηα πηελά θαη κηα ερνπαξαγσγηθή ζπζθεπή 
εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ. 

  
50. ηηο 25/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κνθίλνπ έλα 

πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγηθήο 
ζπζθεπήο εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 3 δίθηπα, κία ερνπαξαγσγηθή ζπζθεπή εθπνκπήο θειαεδεκάησλ 
άγξησλ πηελώλ θαη 6 θξεζθνζθνησκέλα  πξνζηαηεπόκελα άγξηα πηελά. 

 
51. ηηο 25/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Επγίνπ δύν 

πξόζσπα δηόηη κεηέθεξαλ ζπλαξκνινγεκέλν ΓΟΚΟ εληόο νρήκαηνο  ρσξίο 
λα είλαη θάηνρνη άδεηαο θπλεγίνπ θαη ρσξίο λα έρνπλ άδεηα θαηνρήο ηνπ 
ΓΟΚΟ. Δληόο ηνπ νρήκαηνο αλεπξέζεθαλ 1 θξεζθνζθνησκέλν ηξπγόλη , 1 



 

 

 

θξεζθνζθνησκέλν νξηύθη , 40 θξεζθνζθνησκέλνη κειηζζνθάγνη θαη 20 πιήξε 
θπζίγγηα.  
 

52. ηηο 25/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Λαθαηάκεηαο, ηξία 
πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ κε ηε ρξήζε νρήκαηνο εληόο απαγνξεπκέλεο 
πεξηνρήο θπλεγίνπ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 2 ζπλαξκνινγεκέλα ΓΟΚΟ 
111 πιήξε θαη 3 θελά θπζίγγηα, 5 θξεζθνζθνησκέλνη κειηζζνθάγνη θαη έλα 
θξεζθνζθνησκέλν θηιηθνπηνύλη. ηε ζπλέρεηα ζε έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηηο 
νηθίεο ησλ ηξηώλ πην πάλσ πξνζώπσλ εληνπίζηεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ 3 
ζθνησκέλνη ιαγνί  θαη 63 ζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

53. ηηο 26/9/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Ξπινθάγνπ δύν 
πξόζσπα, δηόηη θπλεγνύζαλ κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 5 δίθηπα, ελώ απειεπζεξώζεθαλ από ηα δίθηπα 55 άγξηα πηελά.  
 

54. ηηο 26/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγηθήο 
ζπζθεπήο εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 1 MP3 , 1 κεγάθσλν , 2 δίθηπα θαη 8 θξεζθνζθνησκέλα άγξηα 
πηελά. 

 
55. ηηο 27/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 

πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη κε ηε ρξήζε 
ερνπαξαγσγηθήο ζπζθεπήο εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 MP3 , 1 κεγάθσλν θαη 1 δίθηπ. 

 
56. ηηο 27/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Γεξύλεηαο έλα 

πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο άδεηα θπλεγίνπ θαη ρσξίο άδεηα θαηνρήο ηνπ 
ΓΟΚΟ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ.  
 

57. ηηο 28/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Λαθαηάκεηαο έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε ζε απαγνξεπκέλε πεξηνρή θπλεγίνπ κε ηε ρξήζε 
ερνπαξαγσγνύ ζπζθεπήο ρσξίο λα έρεη αλαλεσκέλε άδεηα θπλεγίνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα έλα Φινπέξ,  6 θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά 
θαη 7 πιήξε θπζίγγηα. 
 

58. ηηο 28/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Λαηζηώλ, έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ 
αλεπξέζεθαλ έλαο ζθνησκέλνο ιαγόο θαη 51 ζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

59. ηηο 28/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Επγίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 2 δίθηπα, 1 
ξαδηνθαζεηόθσλν, 1κπαηαξία , 1 κεγάθσλν θαη 6 δσληαλά άγξηα πηελά ηα 
νπνία θαη απειεπζεξώζεθαλ.  
 

60. ηηο 29/9/2011 θαηαγγέιζεθε, ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Παλαγηάο, έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεβξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 2 ζθνησκέλνη ιαγνί, 
7 ζηδεξνπαγίδεο (παΐδθηα) θαη 11 έηνηκεο πξνο ρξήζε ζπξκαηνπαγίδεο 
(ηηέιηα). 
 

61. ηηο 30/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Kνθίλνπ, έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ αλεπξέζεθαλ έλαο 
δσληαλόο ιαγόο 2 δίθηπα θαη 114 μόβεξγα. 
 



 

 

 

62. ηηο 30/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Kνθίλνπ, έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ αλεπξέζεθαλ ηξεηο 
δσληαλνί ιαγνί. 
 

63. ηηο 30/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Παξαιηκλίνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε μόβεξγσλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 41 μόβεξγα, 8 θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά ελώ ζε έξεπλα πνπ 
έγηλε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ αλεπξέζεθαλ άιια 142 ζθνησκέλα άγξηα πηελά.  
 

64. ηηο 30/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κνθίλνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε μόβεξγσλ θαη κε ηε ρξήζε 
ερνπαξαγσγηθήο ζπζθεπήο εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 101 μόβεξγα θαη κηα ερνπαξαγσγηθή ζπζθεπή.  

 
65. ηηο 30/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 

δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε μόβεξγσλ θαη ερνπαξαγσγηθήο ζπζθεπήο 
εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 57  
μόβεξγα θαη κηα ερνπαξαγσγηθή ζπζθεπή.  
 

66. ηηο 30/9/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό ηαζκό Αξαδίππνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη κεηέθεξε ζπλαξκνινγεκέλν ΓΟΚΟ εληόο ηνπ νρήκαηνο ελώ 
θαη κεηά από έξεπλα πνπ έγηλε ζην όρεκα ην νπνίν επέβαηλε αλεπξέζεθε κηα 
ερνπαξαγσγηθή ζπζθεπή εθπνκπήο θειαεδεκάησλ άγξησλ πηελώλ .  
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