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ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

  Του Μπαλάσκα Αθανασίου του Ιωάννη, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός 
 Καραολή και Δημητρίου, αριθμός 4. (τηλέφωνο: 6974885844, email: athabala@yahoo.gr). 
   ΠΡΟΣ 
 Το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, κύριο Σταθόπουλο Ιωάννη, που κατοικοεδρεύει 

στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Λ. Μεσογείων 415 – 417. 
   Θέμα: «Πεζοδρόμηση της οδού Αρτέμωνος έμπροσθεν του 7ου  Δημοτικού Σχολείου 
 Αγίας Παρασκευής». 
   Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 
 Για άλλη μια φορά παραλίγο να θρηνήσουμε θύματα μαθητές στην οδό Αρτέμωνος 

έμπροσθεν του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής. Συγκεκριμένα στις 6/10/2015 
κατά την ώρα της πρωινής προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο γύρω στις 07.30 π.μ., 
επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης πραγματοποιώντας αριστερό ελιγμό με μεγάλη ταχύτητα 
από την οδό Θρασυβούλου προς την οδό Αρτέμωνος, παραλίγο να παρασύρει την επτάχρονη 
κόρη μο              υ που περπατούσε στην άκρη του δρόμου προσερχόμενη στο σχολείο. 
Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί πολλές φορές από την αρχή του φετινού σχολικού έτους 
προκαλώντας αγωνία και αναστάτωση σε αρκετούς γονείς. 

Πάρα τις συνεχείς επισημάνσεις και τις έντονες διαμαρτυρίες του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής, καθώς και του Διευθυντή της 
Σχολικής Μονάδας, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με ημίμετρα και η κατάσταση παραμένει 
πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια των μαθητών. Την κατάσταση δεν βοηθάει καθόλου και 
η λανθασμένη σήμανση, αφού κατά τα λεγόμενα των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου σας, 
το  τμήμα  της  οδού  Αρτέμωνος  μεταξύ  των  οδών  Θρασυβούλου και  Λυκούργου έχει 
χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος. Ενόψει των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατόπιν απόφασης του αρμόδιου 
Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου, μπορούν να καθορίζονται σε κατοικημένες περιοχές, πεζόδρομοι ή 
περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών ή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Στις
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μελέτες, βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, περιλαμβάνεται και ο 
κανονισμός λειτουργίας του πεζόδρομου. Επίσης τοποθετείται η κατάλληλη σήμανση 
σύμφωνα με τον Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα η σήμανση Ρ55 ‐ Οδός 
υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος απαγορευομένης της διέλευσης άλλων εκτός 
πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο ‐ έξοδο σε παρόδιες 
ιδιοκτησίες). 

Ενόψει των ανωτέρω και μετά τις προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμόδιων 
υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου είναι 
πεζόδρομος, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ και αιτούμαι τα κάτωθι: 

1.  Να μου χορηγηθεί αντίγραφο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά της 
 σχετικής τεχνικής μελέτης, διά της οποίας χαρακτηρίστηκε ως πεζόδρομος το τμήμα 

της οδού Αρτέμωνος μεταξύ των οδών Θρασυβούλου και Λυκούργου σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

2.  Εφόσον ο δρόμος έχει πράγματι χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος, να προβείτε σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την απαγόρευση εισόδου οχημάτων στο τμήμα της ως 
άνω οδού (π.χ. σταθερή μπάρα, κολωνάκια κλπ) και την τοποθέτηση κατάλληλης 
σήμανσης και συγκεκριμένα της πινακίδας P55. 

  Επειδή έχω ειδικό έννομο συμφέρον να λάβω γνώση των υπηρεσιακών αρχείων που 
φυλάσσονται στην Δημόσια σας Υπηρεσία και είναι σχετικά με το θέμα που αναφέρω στην 
παρούσα μου. 

 Επειδή το δικαίωμα μου να λάβω γνώση των συγκεκριμένων διοικητικών εγγράφων 
ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 10, 20§2 του Συντάγματος και του αρ. 5 του ΚΔΔ. 

 Επειδή τα έγγραφα αυτά δεν αφορούν ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου και δεν 
παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

 Επειδή  ο  χαρακτηρισμός ενός  εγγράφου ως «εμπιστευτικού», δεν  συνιστά, αφ’ 
εαυτού απόρρητο προβλεπόμενο από ειδικές διατάξεις και κατά συνέπεια δεν είναι λόγος 
απόρριψης του αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κ.Δ.Δ., 
εκτός αν το έγγραφο αφορά θέμα, η γνωστοποίηση του οποίου μπορεί, ενδεχομένως, να 
προκαλέσει βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. (σχετ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ16/6228/19‐4‐2005), 

 Επειδή τα έγγραφα που αιτούμαι είναι προσδιορίσιμα ατομικώς ή βάσει ειδικού 
κριτηρίου, ικανού να τα κατατάξει σε ορισμένη κατηγορία ή ομάδα, προς ευχερή αναζήτηση 
και ανεύρεση τους,
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Και τέλος επειδή συνεχίζετε και υπεκφεύγετε στην επίλυση ενός καίριου 
προβλήματος που σχετίζεται με την ασφάλεια μαθητών. 

 ΑΙΤΟΥΜΑΙ 
 Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μου 
 Την σε κάθε περίπτωση εμπεριστατωμένη απάντησή σας και χορήγηση των 

αιτούμενων εγγράφων, σύμφωνα με τη ρητή υποχρέωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, στην πληρεξούσια Δικηγόρο μου ΡΟΖΙΤΑ Ζ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΚΑΡΑΟΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (τηλέφωνο: 6937334082, email: 
rozapostol@gmail.com ), την οποία καθιστώ ρητώς αντίκλητό μου για τη συγκεκριμένη 
υπόθεση. 

Άλλως  σας  ΔΗΛΩΝΩ ότι  σε  περίπτωση που  δεν  προβείτε σε  όλες  τις  νόμιμες 
ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας γονέων, εκπαιδευτικών και 
μαθητών του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής, θα προβώ άμεσα σε όλες τις 
νόμιμες και ενδεδειγμένες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και Αρχών, με 
παράλληλη διεκδίκηση αποζημίωσης για κάθε ηθική και υλική ζημία που τυχόν υποστώ από 
παράνομες πράξεις και παραλείψεις του Δήμου, αλλά και με την κατάθεση μηνυτήριας 
αναφοράς ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τυχόν ποινικά κολάσιμες πράξεις. 

 Αγία Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2015 Η πληρεξούσια δικηγόρος 


