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 Τρίπολη, 28 Μαΐου 2012  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για την προστασία του 
ποδηλάτου σας, την πρόληψη και την αποτροπή τυχόν απώλειας ή 

κλοπής του. 

 

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή το γεγονός ότι 
πάρα πολλοί συνάνθρωποί μας πλέον, χρησιμοποιούν το ποδήλατο, ως μέσο μεταφοράς 
για τις κάθε είδους δραστηριότητές τους μέσα στις πόλεις, παρέχει ορισμένες χρήσιμες 
συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές προς τους πολίτες, για την πρόληψη και την 
αποτροπή τυχόν απώλειας ή κλοπής του: 

• Αγοράστε και χρησιμοποιήστε ένα ισχυρό και ποιοτικό λουκέτο για το 
κλείδωμα του ποδηλάτου σας.  

• Κλειδώστε «σφιχτά» το ποδήλατό σας, ώστε να είναι δύσκολο να μετακινηθεί, 
όταν είναι σταθμευμένο.  

• Κλειδώστε τους δύο τροχούς και το μεταλλικό πλαίσιο σε ένα σταθερό, 
ακίνητο αντικείμενο.  

• Ασφαλίστε την κλειδαριά σας, ώστε να μην ακουμπά στο έδαφος ή στο 
πεζοδρόμιο, όπου μπορεί να σπάσει ή να σφυρηλατηθεί.  

• Κάντε αδύνατο για έναν κλέφτη να σπάσει και να ανοίξει το λουκέτο, 
προσαρμόζοντας την κλειδαριά «σφιχτά» στο ποδήλατό σας.  

• Βεβαιωθείτε ότι οι κλειδαριές έχουν κλειδώσει το μεταλλικό πλαίσιο του 
ποδήλατου, καθώς και τους δύο τροχούς. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το σταθερό 
σημείο που έχετε κλειδώσει το ποδήλατο δεν μπορεί να κοπεί.  

• Μην αφήνετε το ποδήλατό σας στο ίδιο σημείο κάθε μέρα.  
• Καταγράψτε τον αριθμού πλαισίου του ποδηλάτου σας, εφόσον υπάρχει.  
• Κάντε κάποια τυχαία σημάδια που μπορούν να σας βοηθήσουν να 

αναγνωρίσετε το ποδήλατό σας, αν κλαπεί, κοντά στο τιμόνι, κάτω από το 
λαιμό της σέλας, πάνω ή κάτω από τα πεντάλ ή στην πίσω ρόδα.  

• Παρκάρετε το ποδήλατό σας σε εμφανή θέση, ώστε να είναι ορατό σε 
περίπτωση που κάποιος προσπαθεί να το κλέψει.  

• Χρησιμοποιήστε καθορισμένους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων.  
• Μην εγκαταλείπετε ή πάρτε μαζί σας, εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά 

δυνατόν, τα μέρη του ποδηλάτου που μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη 
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χρήση εργαλείων, όπως φανάρι, τρόμπα ελαστικών, ταχύμετρο, μπαγκαζιέρα, σέλα 
και άλλα. Καταγγείλετε στην Αστυνομία την παράνομη αφαίρεση του ποδηλάτου 
σας. Κάλεσε το 100 σε οποιαδήποτε ύποπτη περίπτωση.  


