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ΘΕΜΑ: Επικίνδυνεσ παραβάςεισ ςτην περιοχή Κερατζασ – Άμεςη ανάγκη δράςεων πρόληψησ 
 
                                                                                                                                          Ακινα, 16 Ιουνίου 2022 
 
Κφριε Διοικθτά, 
 
Σε ςυνζχεια προφορικϊν ενθμερϊςεων ςασ από μζλθ του ςυλλόγου μασ, κατοίκων Κερατζασ (Γ. Ιατροφ κα) 
επανερχόμαςτε, μετά από επαναλαμβανόμενεσ καταγγελίεσ που αποςτζλλονται ςε μασ από κατοίκουσ τθσ 
περιοχισ για τθν ιδιαίτερθσ επικινδυνότθτασ κατάςταςθ που επικρατεί ςτο οδικό δίκτυο λόγω τθσ 
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ οδθγϊν και μάλιςτα εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ.  
Αρκετοί κάτοικοι και καταςτθματάρχεσ τθσ Κερατζασ καταγγζλλουν ότι ςτθν κεντρικι αρτθρία τθσ πόλθσ, 
τθν λεωφόρο Ακθνϊν Σουνίου, οδθγοί ςυνικωσ νεαρισ θλικίασ αναπτφςςουν υπερβολικι ταχφτθτα, με 
αυτοκίνθτα ι μθχανζσ, επιδεικνφοντασ άκρωσ παραβατικι οδιγθςθ ( ςουηεσ, μπαντιλικια κλπ) με 
αποτζλεςμα να κζτουν ςε άμεςο κίνδυνο τθν δικι τουσ ηωι και των ςυνανκρϊπων μασ  
Το φαινόμενο αυτό ζχει μια ςτακερι διάρκεια εδϊ και αρκετά χρόνια, τείνει να γίνει ενδθμικό και 
δυςτυχϊσ δεν διορκϊνεται παρά τισ ςυνεχείσ καταγγελίεσ ςτθν Τροχαία Κερατζασ θ οποία βρίςκεται 
ακριβϊσ ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ, ςτθν αρχι τθσ λεωφόρου Ακθνϊν Σουνίου. 
Οι κάτοικοι αναφζρουν ακόμθ , τουλάχιςτον, τζςςερα γεγονότα όπου οδθγοί νυχτερινζσ ϊρεσ κυρίωσ ζχουν 
ειςζλκει ςε καταςτιματα με τα οχιματα τουσ καταςτρζφοντασ τηαμαρίεσ και άλλα φςτερα από υπερβολικι 
ταχφτθτα. 
Σασ ςτζλνουμε ενδεικτικά, επιςυναπτόμενο,  βίντεο απο κάμερεσ αςφαλείασ ςε κατάςτθμα ΟΠΑΠ απζναντι 
από το δθμαρχείο τθσ Κερατζασ που τα καταγράφει και τα λζει όλα.   
Απευκυνόμαςτε ςε ςασ και ςτον Διμο Λαυρεωτικισ, υπογραμμίηοντασ ότι αν ςυνεχιςτεί θ ςυγκεκριμζνθ 
κατάςταςθ με μακθματικι ακρίβεια κα κρθνιςουμε κφματα. 
Ζθτάμε τθν άμεςθ, δραςτικι παρζμβαςθ ςασ ϊςτε να ςταματιςει το κακεςτϊσ αςυλίασ των παραβατικϊν 
οδθγϊν, να λθφκοφν άμεςα μζτρα ιδιαίτερα το καλοκαίρι όλεσ τισ ϊρεσ ιδιαίτερα τισ μεταμεςονφκτιεσ. 
Να κυκλοφοροφν οι κάτοικοι χωρίσ τον διαρκι φόβο και θ λεωφόροσ Ακθνϊν Σουνίου να πάψει να είναι 
"πίςτα ράλλυ" προβλθματικϊν οδθγϊν και να γίνει κανονικόσ δρόμοσ. 
 
Με εκτίμθςθ, για το Δ.Σ του πανελλαδικοφ ςυλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα 
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