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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΛΗΣΗΣ Kλοπής Ποδηλάτου

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

ΕΓΚΛΗΣΗ
του……………………………………………,

κατοίκου

…………...……………,

κατόχου του υπ’ αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας……………………….……,
ΑΦΜ……………………………..., οδός ……………………………………………. αρ.
………...., τηλ………………………………….…, κιν……..……………………………..

ΚΑΤΑ
αγνώστων δραστών

Καταγγέλλω την αξιόποινη πράξη της κλοπής του ποδήλατού μου από
άγνωστο δράστη ή δράστες εις βάρος μου και ζητώ τη σύλληψη και τιμωρία
του/τους:
1.

Στις………………………….,

ώρα……………………….

ημέρα……………………….

στάθμευσα

μάρκας……………………, μοντέλο/έτος

για

λίγο

το

και

περί

ποδήλατό

μου

………………………../…………., αρ.

πλαισίου………………………………….(βρίσκεται

συνήθως

κάτω

από

τα

πεντάλ), χρώματος…………………………., αξίας…………………………. ευρώ,
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στην ……………….…………………………………………………….. προκειμένου
να……………………………………………………………………………………………
Για το λόγο αυτό ασφάλισα μάλιστα το ποδήλατο μου
κλειδαριά

ασφαλείας.

……………..ώρες/λεπτά

Δυστυχώς,

όμως,

δένοντάς το με

όταν

μετά

από

επέστρεψα να το παραλάβω, παρατήρησα ότι η

κλειδαριά ασφαλείας είχε παραβιαστεί και το ποδήλατο εξαφανιστεί. Παρά
δε τις μετέπειτα δικές μου προσπάθειες αλλά και φίλων μου επί ώρες για τον
εντοπισμό του στις γύρω περιοχές καθώς και στο σημείο που αρχικά το είχα
ασφαλίσει, η ανεύρεσή του κατέστη αδύνατη. Οι άκαρπες προσωπικές μου
προσπάθειες αλλά και των φίλων μου για την ανεύρεση του ποδηλάτου μου
επιβεβαίωσαν την αρχική μου πεποίθηση ότι το ποδήλατο μου είχε αφαιρεθεί
από άγνωστο ή άγνωστους δράστες με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή του.
Επειδή ο νόμος προβλέπει και τιμωρεί την πράξη της κλοπής, η οποία
μάλιστα διώκεται αυτεπάγγελτα και επομένως δεν απαιτείται για την
κατάθεση της έγκλησης παράβολο (άρθρο 372§1 του Ποινικού Κώδικα – βλ.
και τη σχετική 768/6-4-2009, υπ’ αρ. 6 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου κ. Μαύρου).
ΕΓΚΑΛΩ
τον άγνωστο δράστη ή δράστες για την κλοπή του ποδηλάτου μου και ζητώ τη
σύλληψη και την τιμωρία του(ς).
Διορίζω

πληρεξούσιό

μου

και

αντίκλητο

το

δικηγόρο

……………………………..............................................., διεύθυνση…………………….
……………………………………………………., τηλ ..…………………………………
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Προτείνω να εξεταστεί ως μάρτυρας ο:
1)…………………………………………….........διεύθυνση……………………………..
………………….. τηλ……………………………. κιν……………………………………

Θεσσαλονίκη, …….…/……….../……….…
Ο εγκαλών

Σημείωση: Το παραπάνω υπόδειγμα γράφτηκε κατόπιν της συνάντησης που είχε η ποδηλατική
κίνηση πολιτών Θεσσαλονίκης BikeRespect το Φεβρουάριο του 2011 με τον γενικό αστυνομικό
διευθυντή Θεσσαλονίκης, υποστράτηγο κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο. Στο παραπάνω υπόδειγμα δεν
δηλώνεται παράσταση πολιτικής αγωγής για λόγους αποφυγής καταβολής του παραβόλου των 50
ευρώ που απαιτείται και δεδομένου ότι συνήθως η αξία ενός ποδηλάτου αστικής χρήσης δεν
υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η παράσταση της πολιτικής αγωγής μπορεί να
λάβει χώρα και έως την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας εφόσον ο δράστης συλληφθεί και η
αξία του ποδηλάτου είναι τέτοια που την δικαιολογεί.

