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68 ππνζέζεηο ιαζξνζεξίαο θαηήγγεηιαλ ηα κέιε ηνπ Τακείνπ Θήξαο θαηά ην κήλα 

Οθηώβξην. 

 

Αλαιπηηθά:  

 

1. Σηηο 31/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Βάζεσλ Δπηζθνπήο  
έλα πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε ερνπαξαγσγνύ ζπζθεπήο. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα έλα ΓΟΚΟ, κία ερνπαξαγσγόο ζπζθεπή θαη 
αξηζκόο πιήξε θπζηγγίσλ.  
 

2. Σηηο 31/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Βάζεσλ Δπηζθνπήο  
έλα πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο λα είλαη θάηνρνο αλαλεσκέλεο άδεηαο 
θπλεγίνπ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 ΓΟΚΟ θαη αξηζκόο πιήξε θπζηγγίσλ. 
 

3. Σηηο 30/10/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Παιαηρσξίνπ δύν 
πξόζσπα δηόηη κεηέθεξαλ ΓΟΚΟ ζε αγξνηηθό δξόκν ζε ώξεο πνπ δελ 
επηηξέπεηαη.  
 

4. Σηηο 30/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πέξα Χσξίνπ Νήζνπ 
έλα πξόζσπν, δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο αλαλεσκέλε άδεηα θπλεγίνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα έλα ΓΟΚΟ θαη 6 πιήξε θπζίγγηα. 

 
5. Σηηο 30/10/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Αξαδίππνπ ηξία  

πξόζσπα δηόηη κεηέθεξαλ ζπλαξκνινγεκέλα θπλεγεηηθά όπια εληόο 
νρήκαηνο εληόο απαγνξεπκέλεο πεξηνρήο θπλεγίνπ.   
 

6. Σηηο 30/10/2011 θαηαγγέιζεθαλ  ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Απδήκνπ δύν 
πξόζσπα δηόηη  κεηέθεξαλ 2 ζπλαξκνινγεκέλα ΓΟΚΟ εληόο ηνπ νρήκαηνο 
ηνπο ώξα 04:40. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 2 ΓΟΚΟ θαη αξηζκόο πιήξε 
θπζηγγίσλ. 
                

7. Σηηο 30/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Λάληαο έλα πξόζσπν  
δηόηη θπλεγνύζε ρσξίο λα είλαη θάηνρνο αλαλεσκέλεο άδεηαο θπλεγίνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 1 ΓΟΚΟ, 1 θξεζθνζθνησκέλν πεξδίθη θαη 125 
πιήξε θπζίγγηα . 
 



 

 

 

8. Σηηο 30/10/2011, θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πόιεο Χξπζνρνύο 
έλα πξόζσπν δηόηη κεηέθεξε ην ΓΟΚΟ ηνπ ζε αγξνηηθό δξόκν ζε ώξεο πνπ 
δελ επηηξεπόηαλ. 
 

9. Σηηο 30/10/2011, θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πόιεο Χξπζνρνύο 
δύν πξόζσπα δηόηη κεηέθεξαλ ηα ΓΟΚΟ ηνπο ζε ώξεο πνπ δελ επηηξεπόηαλ. 
 

10. Σηηο 30/10/2011, θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κεινθεδάξσλ δύν 
πξόζσπα δηόηη κεηέθεξαλ ηα θπλεγεηηθά ηνπο όπια  ζε ώξεο πνπ δελ 
επηηξεπόηαλ.  
 

11. Σηηο 30/10/2011, θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Παλαγηάο δύν 
πξόζσπα  δηόηη θπλεγνύζαλ ρσξίο λα είλαη θάηνρνη αλαλεσκέλεο άδεηαο 
θπλεγίνπ.  Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα, 2 ΓΟΚΟ, 2 θξεζθνζθνησκέλα 
πεξδίθηα, 1 θάζα θαη 142 πιήξε θπζίγγηα. 
 

12. Σηηο 29/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πύιεο Πάθνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζην εζηηαηόξην πνπ δηαρεηξίδεηαη 
εληνπίζηεθε έλα ζθνησκέλν πεξδίθη. 
 

13. Σηηο 28/10/2011, θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνπθιηώλ  έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηνλ πεξηθξαγκέλν ρώξν πνπ 
δηαρεηξίδεηαη αλεπξέζεθαλ 2  δσληαλνί ιαγνί. 
 

14. Σηηο 28/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Λαθαηάκηαο έλα 
πξόζσπν, δηόηη ζην πεξηθξαγκέλν ρώξν πνπ δηαρεηξίδεηαη εληνπίζηεθε 
αξηζκόο δσληαλώλ ιαγώλ. 
 

15. Σηηο 28/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνθίλνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε ζπξκαηνπαγίδσλ (ηηέιηα). 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 9 ζπξκαηνπαγίδεο. 
 

16. Σηηο 28/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Λεπθάξσλ έλα 
πξόζσπν δηόηη κεηά από έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαη ζηα ππνζηαηηθά 
ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 682 μόβεξγα, κηα ερνπαξαγσγόο ζπζθεπή, θαη 8 ζηδεξνπαγίδεο 
(παΐδθηα).  
 

17. Σηηο 28/10/2011 θαηαγγέιζεθε  ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Καινύ Χσξίνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ 46 ζθνησκέλα άγξηα πηελά ακπεινπνύιηα θαη 42 
μόβεξγα .                                    
 

18. Σηηο 28/10/2011 θαηαγγέιζεθε  ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Καινύ Χσξίνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ 2 ζθνησκέλνη ιαγνί θαη 12 ζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

19. Σηηο 27/10/2011, θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνπθιηώλ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα  2 θξαλία Αγξηλνύ, 
θξέαο καγεηξεκέλν πνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη αγξηλό, θξέαο ζε θαηάςπμε πνπ 
πηζηεύεηαη  όηη είλαη αγξηλό, 4 ζηδεξνπαγίδεο θαη 3 δίρηπα παγίδεπζεο αγξίσλ 
πηελώλ. 
 
 



 

 

 

20. Σηηο 27/10/2011, θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνπθιηώλ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα, 1 mp3 player πνπ 
εθπέκπεη κηκεηηθέο θσλέο άγξησλ πηελώλ θαη 4 δίρηπα παγίδεπζεο αγξίσλ 
πηελώλ. 
 

21. Σηηο 27/10/2011, θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνπθιηώλ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα  1 ζθνησκέλνο 
ιαγόο, 1 ζθνησκέλν  πεξδίθη θαη 31 ζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

22. Σηηο 27/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Λάληαο έλα πξόζσπν 
δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ εληάικαηνο 
αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα  96 μόβεξγα θαη έλαο δσληαλόο 
ιαγόο .          
     

23. Σηηο 27/10/2011 θαηαγγέιζεθε  ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Λάληαο έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα  4 δσληαλνί  ιαγνί 
θαη 5 δσληαλά πεξδίθηα . 
 

24. Σηηο 26/10/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πέξα Χσξίνπ 
Νήζνπ ηέζζεξα πξόζσπα, δηόηη κεηέθεξαλ θπλεγεηηθό όπιν εληόο νρήκαηνο 
ώξα 00:05.  
 

25. Σηηο 26/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνθίλνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ 
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα έλα δίθηπ κία ερνπαξαγσγόο ζπζθεπή 
ελώ από ηα δίθηπα απειεπζεξώζεθαλ 15 άγξηα πηελά. 
 

26. Σηηο 26/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Οξόθιηλεο έλα 
πξόζσπν δηόηη εληόο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη 
αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ ηξείο δσληαλνί ιαγνί.   

 
27. Σηηο 26/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Παξαιηκλίνπ έλα 

πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε μνβέξγσλ θαη ερνπαξαγσγνύ 
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 103 μόβεξγα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή. 
 

28. Σηηο 25/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Αξαδίππνπ έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε μνβέξγσλ θαη ερνπαξαγσγνύ 
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 87 μόβεξγα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή. 

 
29. Σηηο 25/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζην ΤΑΔ Μόξθνπ έλα πξόζσπν, δηόηη ζε 

έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα  2 θπλεγεηηθά όπια 
γηα ηα νπνία δελ είρε άδεηα θαηνρήο, 6 ζηδεξνπαγίδεο, 47 ζηδεξνπαγίδεο 
κηθξέο θαη 7 θπζίγγηα απαγνξεπκέλνπ ηύπνπ (κνλόβνια). 
 

30. Σηηο 23/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνθίλνπ έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
δύν δίθηπα. 
 



 

 

 

31. Σηηο 22/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Γεξύλεηαο έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ 
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα δύν δίθηπα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή. 
 

32. Σηηο 22/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Γεξύλεηαο έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε μνβέξγσλ θαη ερνπαξαγσγνύ 
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 79 μόβεξγα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή. 
 

33. Σηηο 22/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Καθνπεηξηάο έλα 
πξόζσπν, δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε μνβέξγσλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 721 μόβεξγα θαη 51 θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

34. Σηηο 21/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνθίλνπ έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη μνβέξγσλ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα δύν δίθηπα θαη 68 μόβεξγα. 
 

35. Σηηο 20/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Αγίαο Νάπαο έλα 
πξόζσπν, δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε μνβέξγσλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 50 μόβεξγα θαη κία ερνπαξαγσγόο ζπζθεπή. 
 

36. Σηηο 19/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Γεξύλεηαο έλα 
πξόζσπν, δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ 
θαηόπηλ δηθαζηηθνύ εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
183 ζθνησκέλα άγξηα πηελά, 2 δίθηπα, 216 μόβεξγα θαη 136 κηθξέο 
ζηδεξνπαγίδεο. 
 

37. Σηηο 19/10/2011, θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Σηξνπκπηνύ έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα, 1 Φινπεξ θαη  1 
ζηδεξνπαγίδα. Δπίζεο αλεπξέζεθαλ δσληαλά ζε θινπβηά 3 θάζεο, 1 Φιώξνο 
θαη 1 θαξδεξίλα. 
 

38. Σηηο 17/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
ηξία δίθηπα ελώ από ηα δίθηπα  απειεπζεξώζεθαλ 19 άγξηα πηελά.  

 
39. Σηηο 17/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 

πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
δύν δίθηπα ελώ από ηα δίθηπα  απειεπζεξώζεθαλ 9 άγξηα πηελά. 
 

40. Σηηο 17/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Γεξύλεηαο, έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα επηά δσληαλνί θαη 
έλαο ζθνησκέλνο ιαγόο θαζώο θαη 93 ζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

41. Σηηο 16/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Επγίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα ηέζζεξα 
δίθηπα ελώ από ηα δίθηπα  απειεπζεξώζεθαλ 14 άγξηα πηελά.  
 

42. Σηηο 15/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Γεθέιεηαο έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
ηξία  δίθηπα.  
 



 

 

 

43. Σηηο 15/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Οξόθιηλεο έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ 
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα ηέζζεξα δίθηπα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή. 
 

44. Σηηο 14/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Γεξύλεηαο έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ  
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα δύν δίθηπα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή.  
 

45. Σηηο 12/10/2011 ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΛ ηεο Αζηπλνκίαο θαηαγγέιζεθε ζηνλ 
Αζηπλνκηθό Σηαζκό Επγίνπ έλα πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ 
νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα έλαο ζθνησκέλνο ιαγόο, 48 ζθνησκέλα άγξηα πηελά θαη δύν δίθηπα. 
 

46. Σηηο 12/10/2011  ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΛ ηεο Αζηπλνκίαο θαηαγγέιζεθε 
ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Αξαδίππνπ  έλα πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα  πνπ 
έγηλε ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ εληάικαηνο 
αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα ηέζζεξηο δσληαλνί ιαγνί , ηξία 
δσληαλά αξπαθηηθά πηελά ( Σηαρίληα ) , δύν ερνπαξαγσγηθέο ζπζθεπέο, 537 
ζθνησκέλα άγξηα πηελά  θαη δύν ζθνησκέλνη ιαγνί. 
 

47. Σηηο 12/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πόιεο Χξπζνρνύο, 
έλα πξόζσπν δηόηη κεηέθεξε ΓΟΚΟ ρσξίο λα έρεη αλαλεσκέλε άδεηα 
θπλεγίνπ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα έλα ΓΟΚΟ, 118 πιήξε θπζίγγηα, 12 
καραίξηα θαη κία ππάια.   
 

48. Σηηο 12/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Λάξλαθαο έλα 
πξόζσπν, γηα εηζαγσγή ζπζθεπήο  «MP3» ηύπνπ Huntingbirds. 
 

49. Σηηο 12/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Επγίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 2 δίθηπα.   
 

50. Σηηο 11/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πέξα Χσξίνπ Νήζνπ, 
έλα πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ θαηόπηλ 
δηθαζηηθνύ εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα ηέζζεξηο 
δσληαλνί θαη έλαο ζθνησκέλνο ιαγόο. 
 

51. Σηηο 11/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Αγίαο Νάπαο έλα 
πξόζσπν  δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ  
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα δύν δίθηπα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή.  
 

52. Σηηο 10/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Οξόθιηλεο, έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ  
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα δύν δίθηπα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή. 
 

53. Σηηο 10/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κηηίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα ηέζζεξα 
δίθηπα. 
 

54. Σηηο 10/10/2011 θαηαγγέιζεθαλ  ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Δπηζθνπήο δύν 
πξόζσπα δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 7 δσληαλά πεξδίθηα 



 

 

 

ηα νπνία παξαδέρηεθαλ όηη ηα έθιεςαλ από ππξήλα απειεπζέξσζεο 
πεξδηθηώλ  ηνπ Τακείνπ Θήξαο.  
 

55. Σηηο 9/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ  
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα  πέληε δίθηπα , κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή (MP3) θαη δώδεθα κεηαιιηθνί πάζζαινη.  
 

56. Σηηο 8/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ  
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 2 δίθηπα, έλα ξαδηνθαζεηόθσλν θαη 
έλα κεγάθσλν. 
 

57. Σηηο 8/10/2011, θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Παλαγηάο δύν 
πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ ζε κε επηηξεπόκελε πεξηνρή θπλεγίνπ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα, 2 θινπεξη, 12 πιήξε θπζίγγηα θαη 2 
θξεζθνζθνησκέλα πεξηζηέξηα. 
 

58. Σηηο 7/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Kνθίλνπ, έλα 
πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ 
εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα έλαο δσληαλόο 
ιαγόο 2 δίθηπα, 28 μόβεξγα θαη 101 ζθνησκέλα άγξηα πηελά. 
 

59. Σηηο 7/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Παξαιηκλίνπ έλα 
πξόζσπν, δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ μνβέξγσλ θαη 
ερνπαξαγσγηθήο ζπζθεπήο πνπ εθπέκπεη θειαεδήκαηα άγξησλ πηελώλ. 
Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα δύν δίθηπα, 146 μόβεξγα, 95 θξεζθνζθνησκέλα 
άγξηα πηελά ελώ ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ αλεπξέζεθαλ άιια 
437 ζθνησκέλα άγξηα πηελά.  
 

60. Σηηο 6/10/2011 ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΛ ηεο Αζηπλνκίαο θαηαγγέιζεθε ζηνλ 
Αζηπλνκηθό Σηαζκό Αγίνπ Γνκεηίνπ, έλα πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε 
ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ θαηόπηλ δηθαζηηθνύ εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ 
θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα έλα θινπεξ κε ζηγαζηήξα. 
 

61. Σηηο 5/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνθίλνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ  
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα έμη δίθηπα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή. 
 

62. Σηηο 5/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πέξα Χσξίνπ Νήζνπ, 
έλα πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ νηθία θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ 
θαηόπηλ δηθαζηηθνύ εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 
έλα θινπεξ κε ζηγαζηήξα θαη έλαο δσληαλόο ιαγόο. 
 

63. Σηηο 5/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Πέξα Χσξίνπ Νήζνπ, 
έλα πξόζσπν δηόηη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ θαηόπηλ 
δηθαζηηθνύ εληάικαηνο αλεπξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα ηέζζεξηο 
δσληαλνί ιαγνί, δύν δσληαλά πεξδίθηα, έμη δσληαλά ηξπγόληα θαη έμη δσληαλέο 
θάζεο. 
 

64. Σηηο 4/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Κνθίλνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ  
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 10 δίθηπα, έλα ξαδηνθαζεηόθσλν ,  κηα 
κπαηαξία θαη δύν κεγάθσλα. 



 

 

 

 
65. Σηηο 2/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Επγίνπ έλα πξόζσπν 

δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 3 δίθηπα 
θαη κία ερνπαξαγσγόο  ζπζθεπή.        
    

66. Σηηο 2/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Επγίνπ έλα πξόζσπν 
δηόηη θπλεγνύζε ζε απαγνξεπκέλε πεξηνρή θπλεγίνπ.   
 

67. Τελ 1/10/2011 θαηαγγέιζεθαλ ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Λεπθάξσλ δύν 
πξόζσπα δηόηη θπλεγνύζαλ κε ηε ρξήζε δηθηύσλ. Καηαζρέζεθαλ σο 
ηεθκήξηα 2 δίθηπα, ηέζζεξα θξεζθνζθνησκέλα άγξηα πηελά, κία 
ερνπαξαγσγόο ζπζθεπή ελώ απειεπζεξώζεθαλ από ηα δίθηπα άιια 6 άγξηα 
πηελά.  
 

68. Τελ 1/10/2011 θαηαγγέιζεθε ζηνλ Αζηπλνκηθό Σηαζκό Ξπινθάγνπ έλα 
πξόζσπν δηόηη θπλεγνύζε κε ηε ρξήζε δηθηύσλ θαη ερνπαξαγσγνύ  
ζπζθεπήο. Καηαζρέζεθαλ σο ηεθκήξηα 2 δίθηπα θαη κία ερνπαξαγσγόο 
ζπζθεπή. 
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