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30 ςποθέζειρ λαθποθηπίαρ καηήγγειλαν ηα μέλη ηος Σαμείος Θήπαρ καηά ηο μήνα 

Ιανοςάπιο ηος 2012. 

 

Αναλςηικά:  

 

1. ηιρ 4/1/2012 καηαγγέλθηκε  ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Καλού Χυπίος   

ένα ππόζυπο, διόηι ζε έπεςνα πος έγινε ζηο όσημα ηο οποίο επέβαινε, 

ανεςπέθηκαν δύο θπεζκοζκοηυμένα πεπδίκια ηα οποία καηαζσέθηκαν 

υρ ηεκμήπια.   

 

2. ηιρ 22/1/2012 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεπιζηεπώναρ 

ηέζζεπα ππόζυπα διόηι μεηέθεπαν ζςναπμολογημένο ΔΟΚΟ ενηόρ 

οσήμαηορ, ενηόρ απαγοπεςμένηρ πεπιοσήρ κςνηγίος ενώ είσαν ζηην 

καηοσή ηοςρ ένα θπεζκοζκοηυμένο πεπδίκι. Επίζηρ ηο ένα ππόζυπο   

ηο οποίο είσε ζηην καηοσή ηος ηο ΔΟΚΟ, δεν ήηαν κάηοσορ 

ανανευμένηρ άδειαρ κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια 1 ΔΟΚΟ, 

ένα θπεζκοζκοηυμένο πεπδίκι και 5 πλήπη θςζίγγια. 

 
3. ηιρ 25/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κάμπος ένα 

ππόζυπο διόηι είσε ζηην καηοσή ηος ένα θπεζκοζκοηυμένο πεπδίκι 

ενώ μεηέθεπε ζςναπμολογημένο ΔΟΚΟ ενηόρ οσήμαηορ. 

Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια ένα ΔΟΚΟ, ένα θπεζκοζκοηυμένο πεπδίκι 

και απιθμόρ πλήπη θςζιγγίυν. 

 
4. ηιρ 3/1/2012 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ζηαθμό Πιζζοςπίος  

δύο ππόζυπα διόηι ενώ επέβαιναν ζε όσημα, δεν ζηαμάηηζαν ζε ζήμα 

πος ηοςρ έγινε από θηποθύλακα.   

 
5. ηιρ 4/1/2012, καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κελοκεδάπυν 

ένα ππόζυπο διόηι κςνηγούζε συπίρ να είναι κάηοσορ ανανευμένηρ 



 

 

άδειαρ κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια, 1 ΔΟΚΟ και 49 πλήπη 

θςζίγγια. 

 

6. ηιρ 4/1/2012, καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κελοκεδάπυν 

ένα ππόζυπο διόηι κςνηγούζε συπίρ να είναι κάηοσορ ανανευμένηρ 

άδειαρ κςνηγίος Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια, 1 ΔΟΚΟ, 7 πλήπη 

θςζίγγια και 1 θπεζκοζκοηυμένη ηζίσλα. 

 

7. ηιρ 4/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Ξςλοθάγος ένα 

ππόζυπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια 1 ΔΟΚΟ, 14 

πλήπη θςζιγγία και μια ησοπαπαγυγική ζςζκεςή. 

 
8. ηιρ 4/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεπιζηεπώναρ 

ένα ππόζυπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια ένα ΔΟΚΟ, 

μία ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή, ένα ηηλεκονηπόλ, 58 πλήπη θςζίγγια και 

12 θπεζκοζκοηυμένερ ηπασήλερ. 

 
9. ηιρ 11/12/2012 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Αθηένος δύο 

ππόζυπα, διόηι κςνηγούζαν ενηόρ  απαγοπεςμένηρ πεπιοσήρ 

κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια 2 ΔΟΚΟ και 20 πλήπη θςζίγγια. 

 
10. ηιρ 11/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηο Σ.Α.Ε Αμμοσώζηος ένα ππόζυπο 

διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύυν. Καηαζσέθηκαν  υρ ηεκμήπια 6  

δίκηςα και 8  μεηαλλικοί πάζζαλοι. 

 
11. ηιρ 11/1/2012, καηαγγέλθηκε ζηον Κενηπικό Αζηςνομικό ηαθμό 

Πάθος  ένα ππόζυπο διόηι κςνηγούζε ενηόρ απαγοπεςμένηρ πεπιοσήρ 

κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια, 1 ΔΟΚΟ και 8 πλήπη θςζίγγια. 

 
12. ηιρ 12/1/2012 καηαγγέλθηκε  ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Δεπύνειαρ ένα 

ππόζυπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύυν. Καηαζσέθηκαν υρ 

ηεκμήπια 5 δίκηςα. 

 
13. ηιρ 18/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πέπα Χυπίος 

Νήζος ένα ππόζυπο διόηι είσε ζηην καηοσή ηος ησοπαπαγυγό 

ζςζκεςή πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. Καηαζσέθηκε υρ 

ηεκμήπιο η ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή.  

 

14. ηιρ 18/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Λακαηάμιαρ ένα 

ππόζυπο διόηι κςνηγούζε ζε μη επιηπεπόμενη πεπιοσή κςνηγίος. 

Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια ένα ΔΟΚΟ και 10 πλήπη θςζίγγια. 

 

 



 

 

15. ηιρ 18/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Ζςγίος ένα 

ππόζυπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύυν. Καηαζσέθηκε υρ 

ηεκμήπιο 1 δίκης. 

 
16. ηιρ 19/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Ζςγίος ένα 

ππόζυπο, διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια 1 ΔΟΚΟ, 20 

πλήπη θςζίγγια και μια ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή. 

 
17. ηιρ 19/1/2012, καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Αγ.Ιυάννη ένα 

ππόζυπο διόηι μεηά από έπεςνα πος έγινε ζηο εζηιαηόπιο πος είναι 

ιδιοκηήηηρ, ανεςπέθηκαν 90 ζκοηυμένα άγπια πηηνά ηα οποία και 

καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια. 

 
18. ηιρ 20/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεπιζηεπώναρ 

ένα ππόζυπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύυν και με ηη σπήζη 

ησοπαπαγυγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. 

Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια ένα δίκης ζύλλητηρ άγπιυν πηηνών και μία 

ζςζκεςή πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών.  

 
19. ηιρ 20/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Αγίαρ Νάπαρ 

ένα ππόζυπο, διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών . Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια 1 ΔΟΚΟ, 15 

πλήπη θςζίγγια και μια ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή. 

 
20. ηιρ 20/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Αγίαρ Νάπαρ 

ένα ππόζυπο, διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη  ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών . Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια 1 ΔΟΚΟ, 18 

πλήπη θςζίγγια και μια ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή. 

 
21. ηιρ 21/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παπαλιμνίος 

ένα ππόζυπο, διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ξόβεπγυν και  ζςζκεςήρ 

πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. Καηαζσέθηκαν υρ 

ηεκμήπια μια ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή και 48 ξόβεπγα. 

 
22.  ηιρ 21/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παπαλιμνίος 

ένα ππόζυπο, διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύυν. Καηαζσέθηκαν 

υρ ηεκμήπια 2 δίκηςα. 

 
23. ηιρ 21/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παπαλιμνίος 

ένα ππόζυπο, διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύυν. Καηαζσέθηκαν 

υρ ηεκμήπια 2 δίκηςα. 

 
24.  ηιρ 22/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Απαδίππος ένα 

ππόζυπο, διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 



 

 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών.  Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια 1 ΔΟΚΟ, 7  

πλήπη θςζίγγια και μια ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή. 

 
25. ηιρ 25/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοθίνος ένα 

ππόζυπο  διόηι κςνηγούζε ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος με ηη 

σπήζη ησοπαπαγυγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιυν 

πηηνών . Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια ένα ΔΟΚΟ, 17 πλήπη θςζίγγια 1 

ΜΡ3 και 2 θπεζκοζκοηυμένερ ηζίσλερ. 

 
26.  ηιρ 26/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Δεπύνειαρ ένα 

ππόζυπο διόηι είσε ζηην καηοσή ηος ζςζκεςή πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια μία 

ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή. 

 
27. ηιρ 29/1/2012, καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παναγιάρ ένα 

ππόζυπο  διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη  ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια, 1 mp3 

player, 1 ΔΟΚΟ, 54 πλήπη θςζίγγια και 1 ηζίσλα. 

 

28. ηιρ 29/1/2012, καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό ηποςμπιού 

ένα ππόζυπο διόηι κςνηγούζε ενηόρ απαγοπεςμένηρ πεπιοσήρ 

κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια, 2 ΔΟΚΟ και 4 πλήπη θςζίγγια. 

 
29. ηιρ 31/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Ζςγίος ένα 

ππόζυπο  διόηι είσε ζηην καηοσή ηος ζςζκεςή πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών. Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια μία 

ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή. 

 

30. ηιρ 31/1/2012 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Ζςγίος ένα 

ππόζυπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 

κελαηδήμαηα άγπιυν πηηνών.  Καηαζσέθηκαν υρ ηεκμήπια 1 ΔΟΚΟ, 

182  πλήπη θςζίγγια και μια ησοπαπαγυγόρ ζςζκεςή. 

 
 

 

                                                     
 
8 Φεβρουαρίου 2012 


