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

Νοέμβπιο. 

 

Αναλςηικά:  

 
1. Σην 1/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 24 πλήπη θςζίγγια. 

 
2. Σην 1/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και 93 πλήπη θςζίγγια. 

 
3. ηιρ 2/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παναγιάρ δύο 

ππόζωπα διόηι μεηέθεπαν ενηόρ ηος οσήμαηορ ηοςρ, ζε μόνιμα 
απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος ηος Γάζοςρ Πάθος ένα ζςναπμολογημένο 
ΓΟΚΟ και δεκαηέζζεπα πλήπη θςζζίγγια. Σο ένα εκ ηων δύο πποζώπων δεν 
ήηαν κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ και 14 πλήπη θςζίγγια. 
 

4. ηιρ 2/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Δςπύσος δύο 
ππόζωπα διόηι κςνηγούζαν ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος. 
Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια 2 ΓΟΚΟ και 54 πλήπη θςζίγγια. 

 
5. ηιρ 2/11/2011 καηαγγέλθηκε, ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παναγιάρ ένα 

ππόζωπο, διόηι γιαηί κςνηγούζε σωπίρ να έσει ανανεωμένη άδεια κςνηγίος. 
Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια, 1 ΓΟΚΟ και 10 πλήπη θςζίγγια. 

 
6. ηιρ 2/112011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Αθηαίνος ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε ενηόρ απαγοπεςμένηρ πεπιοσήρ κςνηγίος. 
Καηαζσέθηκαν ένα ΓΟΚΟ και 14 πλήπη θςζίγγια.  
 

7. ηιρ 3/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοθίνος ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύων. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια 
3 δίκηςα. 
 



 

 

 

8. ηιρ 3/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοθίνος ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ξόβεπγων και ησοπαπαγωγού 
ζςζκεςήρ πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και απιθμόρ ξοβέπγων. 
 

9. ηιρ 3/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κιηίος ένα ππόζωπο 
διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 
κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, και 27 πλήπη θςζίγγια. 
 

10. ηιρ 4/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κιηίος ένα ππόζωπο 
διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 
κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, και 43 πλήπη θςζίγγια. 

 
11. ηιρ 5/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και 18 πλήπη θςζίγγια. 

 
12. ηιρ 6/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παπαλιμνίος ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, και 23 πλήπη θςζίγγια. 
 

13. ηιρ 6/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κιηίος ένα ππόζωπο 
διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 
κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, και 11 πλήπη θςζίγγια. 

 
14. ηιρ 6/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πέπα Χωπίος Νήζος 

ένα ππόζωπο  διόηι κςνηγούζε μεηά ηη δύζη ηος ηλίος. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ ένα θπεζκοζκοηωμένο πεπδίκι και 3 πλήπη θςζίγγια. 
 

15. ηιρ 6/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Αζηπομεπίηη ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και 25 πλήπη θςζίγγια. 

 
16. ηιρ 6/11/2011 καηαγγέλθηκε, ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοςκλιών ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος. 
Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια, 1 ΓΟΚΟ και 18 πλήπη θςζίγγια. 

 
17. ηιρ 6/11/2011 καηαγγέλθηκε, ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πόλεωρ Χπςζοσούρ 

ένα ππόζωπο διόηι, κςνηγούζε ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος. 
Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια, 1 ΓΟΚΟ, 3 θπεζκοζκοηωμένερ θάζερ και 32 
πλήπη θςζίγγια. 

 
18. ηιρ 7/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κιηίος ένα ππόζωπο 

διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 
κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 8 πλήπη θςζίγγια. 

 
19. ηιρ 7/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 



 

 

 

εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 32 πλήπη θςζίγγια. 

 
20. ηιρ 7/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 44 πλήπη θςζίγγια. 
 

21. ηιρ 8/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Λεςκάπων ένα 
ππόζωπο διόηι ζε έπεςνα πος έγινε ζηην οικία και ηα ςποζηαηικά ηος, 
καηόπιν δικαζηικού ενηάλμαηορ, ανεςπέθηκαν 140 ξόβεπγα και 24 ζκοηωμένα 
πποζηαηεςόμενα άγπια πηηνά. 
 

22. ηιρ 9/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κακοπεηπιάρ δύο 
ππόζωπα διόηι μεηέθεπαν ζςναπμολογημένο και έμθοπηο ΓΟΚΟ ενηόρ 
οσήμαηορ ώπα 04:45. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και 7 πλήπη 
θςζίγγια. 
 

23. ηιρ 9/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοκκινοηπιμιθιάρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων 
πηηνών και 10 πλήπη θςζίγγια. 
 

24. ηιρ 9/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοκκινοηπιμιθιάρ ένα 
ππόζωπο διόηι μεηέθεπε ζςναπμολογημένο και έμθοπηο ΓΟΚΟ ενηόρ 
οσήμαηορ. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και 2 πλήπη θςζίγγια. 

 
25. ηιρ 9/11/2011 καηαγγέλθηκε, ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πέγειαρ ένα 

ππόζωπο διόηι μεηέθεπε ζςναπμολογημένο ΓΟΚΟ ενηόρ ηος οσήμαηόρ ηος, 
σωπίρ να είναι κάηοσορ άδειαρ καηοσήρ όπλος και σωπίρ να είναι κάηοσορ 
ανανεωμένηρ άδειαρ κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια, 1 ΓΟΚΟ και 17 
πλήπη θςζίγγια. 

 
26. ηιρ 10/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κακοπεηπιάρ, ζε 

ζςνεπγαζία με μέλη ηος  ΟΠΔ Λεςκωζίαρ, ένα ππόζωπο διόηι ζε έπεςνα πος 
έγινε ζηο εζηιαηόπιο ηος οποίος είναι ιδιοκηήηηρ, καηόπιν δικαζηικού 
ενηάλμαηορ, ανεςπέθηκαν 227 ζκοηωμένα άγπια πηηνά. 
 

27. ηιρ 10/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κακοπεηπιάρ ζε 
ζςνεπγαζία με μέλη ηος  ΟΠΔ Λεςκωζίαρ, ένα ππόζωπο διόηι ζε έπεςνα πος 
έγινε ζηην οικία ηος καηόπιν δικαζηικού ενηάλμαηορ, ανεςπέθηκαν 226 
ζκοηωμένα άγπια πηηνά. 
 

28. ηιρ 10/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κακοπεηπιάρ ζε 
ζςνεπγαζία με μέλη ηος  ΟΠΔ Λεςκωζίαρ, ένα ππόζωπο διόηι ζε έπεςνα πος 
έγινε ζηο εζηιαηόπιο ηος οποίος είναι ιδιοκηήηηρ, καηόπιν δικαζηικού 
ενηάλμαηορ, ανεςπέθηκαν 118 ζκοηωμένα άγπια πηηνά. 
 

29. ηιρ 10/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κακοπεηπιάρ ζε 
ζςνεπγαζία με μέλη ηος  ΟΠΔ Λεςκωζίαρ, ένα ππόζωπο διόηι ζε έπεςνα πος 
έγινε ζηην οικία ηος καηόπιν δικαζηικού ενηάλμαηορ, ανεςπέθηκαν 52 
ζκοηωμένα άγπια πηηνά. 

 



 

 

 

30. ηιρ 10/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Εςγίος ένα ππόζωπο 
διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύων. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ηπία 
δίκηςα. 

 
31. ηιρ 13/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηο ΣΑΔ Αζηςνομικήρ Γιεύθςνζηρ Μόπθος ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος σωπίρ 
ανανεωμένη άδεια κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, 1 
θπεζκοζκοηωμένο πεπδίκι και 24 πλήπη θςζίγγια. 
 

32. ηιρ 13/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοκκινοηπιμιθιάρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και 89 πλήπη θςζίγγια. 
 

33. ηιρ 13/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Λαηζιών δύο 
ππόζωπα διόηι κςνηγούζαν ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος ενώ ηο ένα 
ππόζωπο δεν ήηαν κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν 
ωρ ηεκμήπια 2 ΓΟΚΟ, 4 πλήπη θςζίγγια και 1 θπεζκοζκοηωμένη θάζα. 
 

34. ηιρ 13/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεδοςλά δύο 
ππόζωπα διόηι μεηέθεπαν 2 ΓΟΚΟ ηο ένα εκ ηων οποίων ζςναπμολογημένο,  
ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος σωπίρ να είναι κάηοσοι ανανεωμένηρ 
άδειαρ κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια δύο ΓΟΚΟ και 323 πλήπη 
θςζίγγια. 

 
35. ηιρ 13/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοθίνος ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ , 23 πλήπη θςζίγγια και μία 
θπεζκοζκοηωμένη θάζα.  
 

36. ηιρ 13/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Απαδίππος ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 33 πλήπη θςζίγγια. 

 
37. ηιρ 13/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Πολεμιδιών ένα 

ππόζωπο διόηι μεηέθεπε  ζςναπμολογημένο και έμθοπηο ΓΟΚΟ ενηόρ ηος 
οσήμαηορ ηος ώπα 03:40. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και δύο 
πλήπη θςζίγγια. 

 
38. ηιρ 13/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Καλού Χωπιού 

Λεμεζού ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή κςνηγίος. 
Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια 1 ΓΟΚΟ, 5 θπεζκοζκοηωμένα πεπδίκια και 4 
πλήπη θςζίγγια. 

 
39. ηιρ 16/11/2011 καηαγγέλθηκαν, ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πόλεωρ 

Χπςζοσούρ δύο ππόζωπα διόηι κςνηγούζαν ζε απαγοπεςμένη πεπιοσή 
κςνηγίος σωπίρ να είναι κάηοσοι ανανεωμένηρ άδειαρ κςνηγίος. 
Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια, 2 ΓΟΚΟ, 186 πλήπη θςζίγγια, 1 
θπεζκοζκοηωμένη θάζα και 2 θπεζκοζκοηωμένερ ηζίσλερ. 

 
40. ηιρ 16/11/2011, καηαγγέλθηκε, ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοςκλιών ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια,1 ΓΟΚΟ και 3 πλήπη θςζίγγια. 

 



 

 

 

41. ηιρ 16/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεδοςλά ένα 
ππόζωπο διόηι καηείσε απαγοπεςμένος ηύπος θςζίγγια. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια 4 πλήπη θςζίγγια απαγοπεςμένος ηύπος.  
 

42. ηιρ 16/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεδοςλά ένα 
ππόζωπο διόηι καηείσε απαγοπεςμένος ηύπος θςζίγγια. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια 2 πλήπη θςζίγγια απαγοπεςμένος ηύπος.  

 
43. ηιρ 16/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Οπόκλινηρ ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 29 πλήπη θςζίγγια. 

 
44. ηιρ 16/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Αθηαίνος ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 37 πλήπη θςζίγγια. 

 
45. ηιρ 17/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 57 πλήπη θςζίγγια. 

 
46. ηιρ 17/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 86 πλήπη θςζίγγια. 

 
47. ηιρ 18/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 65 πλήπη θςζίγγια. 

 
48. ηιρ 18/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 53 πλήπη θςζίγγια. 

 
49. ηιρ 19/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κιηίος ένα ππόζωπο 

διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 
κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 21 πλήπη θςζίγγια. 
 

50. ηιρ 20/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοθίνος ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ  και 45 πλήπη θςζίγγια.  

 
51. ηιρ 20/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεπιζηεπώναρ ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, ένα ΜΡ3, ένα μεγάθωνο, 20 πλήπη θςζίγγια και 2 θπεζκοζκοηωμένερ 
ηπασήλερ. 
 



 

 

 

52. ηιρ 20/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεπιζηεπώναρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, ένα μεγάθωνο, 68 πλήπη θςζίγγια και 7 
θπεζκοζκοηωμένερ ηπασήλερ. 
 

53. ηιρ 20/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεπιζηεπώναρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, ένα μεγάθωνο, 20 πλήπη θςζίγγια και 8 
θπεζκοζκοηωμένερ ηπασήλερ. 
 

54. ηιρ 20/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεδοςλά δύο 
ππόζωπα διόηι μεηέθεπαν ζςναπμολογημένο ΓΟΚΟ ενηόρ οσήμαηορ ενώ 
είσαν ζηην καηοσή ηοςρ απαγοπεςμένος ηύπος θςζίγγια. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και 2 πλήπη θςζίγγια απαγοπεςμένος ηύπος.  

 
55. ηιρ 20/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Πλαηπών ένα 

ππόζωπο διόηι μεηέθεπε  ζςναπμολογημένο και έμθοπηο ΓΟΚΟ ενηόρ ηος 
οσήμαηορ ηος ώπα 04:30 ενώ δεν είσε άδεια καηοσήρ ηος ΓΟΚΟ πος είσε ζηην 
καηοσή ηος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και δύο πλήπη θςζίγγια. 

 
56. ηιρ 21/11/2011  καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Εςγίος  ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύων και  ησοπαπαγωγού 
ζςζκεςήρ πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια εννέα δίκηςα και μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή. 

 
57. ηιρ 22/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 38 πλήπη θςζίγγια. 

 
58. ηιρ 23/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κλήπος ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, 2 πλήπη θςζίγγια και 6 
θπεζκοζκοηωμένερ ηπασήλερ. 
 

59. ηιρ 23/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παλαισωπίος ένα 
ππόζωπο διόηι μεηέθεπε ζςναπμολογημένο ΓΟΚΟ ενηόρ οσήμαηορ ενώ δεν 
ήηαν κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ και 104 πλήπη θςζίγγια. 

 
60. ηιρ 23/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κιηίος ένα ππόζωπο 

διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 
κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 18 πλήπη θςζίγγια. 
 

61. ηιρ 23/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Λεςκάπων ένα 
ππόζωπο διόηι μεηέθεπε έμθοπηο ζςναπμολογημένο ΓΟΚΟ ενηόρ ηος 
οσήμαηορ ηος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ  και 2 πλήπη θςζίγγια. 
 

62. ηιρ 24/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Γεκέλειαρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύων και  ησοπαπαγωγού 



 

 

 

ζςζκεςήρ πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια δύο δίκηςα και μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή. 

 
63. ηιρ 24/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Γεκέλειαρ ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη δικηύων και ησοπαπαγωγού 
ζςζκεςήρ πος εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια ηπία δίκηςα και μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή. 

 
64. ηιρ 25/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κιηίος ένα ππόζωπο 

διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 
κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 21 πλήπη θςζίγγια. 

 
65. ηιρ 25/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 74 πλήπη θςζίγγια. 
 

66. ηιρ 25/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 
ένα ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 39 πλήπη θςζίγγια. 

 
67. ηιρ 25/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Βάζεων Δπιζκοπήρ 

ένα ππόζωπο διόηι είσε ζηην καηοσή ηος 7 θπεζκοζκοηωμένα, 
πποζηαηεςόμενα, άγπια πηηνά. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, 7 θπεζκοζκοηωμένα, πποζηαηεςόμενα, άγπια 
πηηνά και 39 πλήπη θςζίγγια. 
 

68. ηιρ  26/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Γεκέλειαρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 11 πλήπη θςζίγγια. 
 

69. ηιρ 26/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Γεκέλειαρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 17 πλήπη θςζίγγια. 

 
70. ηιρ 27/11/2011, καηαγγέλθηκε, ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Παναγιάρ ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια, 2 ΓΟΚΟ, 37 πλήπη θςζίγγια, 1 
θπεζκοζκοηωμένη θάζα και 1 θπεζκοζκοηωμένο πεπδίκι.  
 

71. ηιρ 27/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεπιζηεπώναρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών (ΜΡ3). Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια 
ένα ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, 18 πλήπη θςζίγγια και 8 
θπεζκοζκοηωμένερ ηπασήλερ. 
 

72. ηιρ 27/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεπιζηεπώναρ ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή, ένα μεγάθωνο, 25 πλήπη θςζίγγια και 8 
θπεζκοζκοηωμένερ ηπασήλερ. 



 

 

 

 
73. ηιρ 27/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοκκινοηπιμιθιάρ ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών (ΜΡ3). Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια 
ένα ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή (ΜΡ3), 23 πλήπη θςζίγγια και 3 
θπεζκοζκοηωμένερ ηπασήλερ. 
 

74. ηιρ 27/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κοκκινοηπιμιθιάρ ένα 
ππόζωπο διόηι δεν ςπάκοςζε ζε ζήμα θηποθύλακα. Καηαζσέθηκαν ωρ 
ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, 2 πλήπη θςζίγγια. 
 

75. ηιρ 27/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεδοςλά δύο 
ππόζωπα διόηι μεηέθεπαν ΓΟΚΟ ζε αγποηικό δπόμο ζε ώπερ πος δεν 
επιηπέπεηαι . Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και 10 πλήπη θςζίγγια. 
 

76. ηιρ 27/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πεδοςλά ένα 
ππόζωπο διόηι κςνηγούζε σωπίρ να είναι κάηοσορ ανανεωμένηρ άδειαρ 
κςνηγίος. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, 164 πλήπη θςζίγγια και 2 
θπεζκοζκοηωμένοι λαγοί. 

 
77. ηιρ 27/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Οπόκλινηρ ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 37 πλήπη θςζίγγια. 
 

78. ηιρ 27/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Κιηίος ένα ππόζωπο 
διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος εκπέμπει 
κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ, μία 
ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 44 πλήπη θςζίγγια. 

 
79. ηιρ 28/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Γεπύνειαρ ένα 

ππόζωπο διόηι κςνηγούζε με ηη σπήζη ησοπαπαγωγού ζςζκεςήρ πος 
εκπέμπει κελαηδήμαηα άγπιων πηηνών. Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα 
ΓΟΚΟ, μία ησοπαπαγωγόρ ζςζκεςή και 14 πλήπη θςζίγγια. 
 

80. ηιρ 29/11/2011 καηαγγέλθηκαν ζηον Αζηςνομικό ηαθμό Πέπα Χωπίος 
Νήζος δύο ππόζωπα  διόηι δεν ςπάκοςζαν ζε ζήμα θηποθύλακα να 
ζηαμαηήζοςν ηο όσημα ηο οποίο επέβαιναν ώπα 01:00. 
 

81. ηιρ 30/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Κοθίνος ένα 
ππόζωπο διόηι μεηέθεπε  ζςναπμολογημένο ΓΟΚΟ ενηόρ ηος οσήμαηορ ηος. 
Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ και δύο πλήπη θςζίγγια. 

 
82. ηιρ 30/11/2011 καηαγγέλθηκε ζηον Αζηςνομικό ηαθμό  Πολεμιδιών ένα 

ππόζωπο διόηι μεηέθεπε  αποζςναπμολογημένο ΓΟΚΟ ενηόρ ηος οσήμαηορ 
ηος, ζε αγποηικό δπόμο ζε ώπερ πος δεν επιηπέπεηαι (ώπα 03:40). 
Καηαζσέθηκαν ωρ ηεκμήπια ένα ΓΟΚΟ.     
                

                                                                                                                                                
                                                     
 
14 Δεκεμβρίου 2011 


