
SR 600 AttikaPlus – Control sample photos

Control-01 Εκκίνηση – Παναθηναϊκό Στάδιο

Φωτογραφία με φόντο το Στάδιο. 
Συντεταγμένες: 37.969473,23.740394

https://goo.gl/maps/tqU9SExuQ5n7nyLFA

https://goo.gl/maps/tqU9SExuQ5n7nyLFA


Control-02 Υμηττός

Φωτογραφία στα τσιμεντένια μπλοκ στην αριστερή πλευρά της πύλης του στρατοπέδου. 
Φωτογραφίστε διακριτικά με τρόπο που να είναι ορατά τα μπλοκ χωρίς να φαίνεται ο χώρος του 
στρατοπέδου καθώς απαγορεύεται.
Συντεταγμένες: 37.949499,23.817389

https://goo.gl/maps/QSL9EGogmtNpqy3V6

https://goo.gl/maps/QSL9EGogmtNpqy3V6


Control-03 Πεντέλη

Φωτογραφία στην αριστερή κολώνα της πύλης του εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου. 
Φωτογραφήστε με τρόπο που να είναι ορατά και τα σκαλιά πίσω από την κολώνα.
Συντεταγμένες: 38.081464,23.881848

https://goo.gl/maps/GHRLgeSnzW2XQi1B7

https://goo.gl/maps/GHRLgeSnzW2XQi1B7


Control-04 Πάρνηθα

Φωτογραφία στον τηλεπικοινωνιακό πύργο. 
Φωτογραφήστε με τρόπο που να είναι ορατά παράθυρα της βάσης του πύργου.
Συντεταγμένες: 38.172320,23.729542

https://goo.gl/maps/WeA4HadHxoMk7S599

https://goo.gl/maps/WeA4HadHxoMk7S599


Control-05 Καντήλι

Φωτογραφία στα σιδερένια κολονάκια στα αριστερά της πύλης του εγκαταλελειμμένου  
στρατοπέδου.
Συντεταγμένες: 38.066264,23.374467

https://goo.gl/maps/2RYroF63DGMtPFN66

https://goo.gl/maps/2RYroF63DGMtPFN66


Control-06 Μονή Παταπίου

Φωτογραφία στα σιδερένια κάγκελα των σκαλιών που οδηγούν στην Μονή. 
Φωτογραφήστε με τρόπο που να φαίνεται η επιγραφή “ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ”.
Συντεταγμένες: 37.995509,22.975802

https://goo.gl/maps/F8BPguzfFbzytYxB8

https://goo.gl/maps/F8BPguzfFbzytYxB8


Control-07 Κιθαιρώνας

Φωτογραφία στο τσιμεντένιο κολονάκι που σηματοδοτεί την κορυφή. Το κολονάκι είναι στην 
ανατολική πλευρά της κορυφής πάνω από το μικρό καταφύγιο.
Συντεταγμένες: 38.184209,23.249761

https://goo.gl/maps/sPvQ81aYsowE62Lp8

https://goo.gl/maps/sPvQ81aYsowE62Lp8


Control-08 Κτυπάς

Φωτογραφία στα σκαλάκια της μικρής εκκλησίας που βρίσκεται περί τα 70μ από τον δρόμο.
Συντεταγμένες:  38.460875,23.497275

https://goo.gl/maps/BtwTZKsY8E5uq81H9

https://goo.gl/maps/BtwTZKsY8E5uq81H9


Control-09 Αγία Τριάδα

Φωτογραφία στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, Φωτογραφίστε με τρόπο ώστε να φαίνονται τα 
χαρακτηριστικά παράθυρα της εκκλησίας.
Συντεταγμένες: 38.266078,23.963398

https://goo.gl/maps/tBaESuVsXB9ZfGLy7

https://goo.gl/maps/tBaESuVsXB9ZfGLy7


Control-10 Αγία Κυριακή

Φωτογραφία στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής.
Συντεταγμένες: 38.245525,23.844836 

https://goo.gl/maps/8EFeNFyJNbAE2dJa9

https://goo.gl/maps/8EFeNFyJNbAE2dJa9


Control-11 Χαμολιά

Φωτογραφία της ταμπέλας “Οικισμός Πολυτεχνείου” που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του 
δρόμου στην κορυφή της ανηφόρας πριν το Πόρτο Ράφτη, επί  διασταύρωσης αντίθετη με την 
κατεύθυνσή μας. 
Συντεταγμένες: 37.908041,24.020422

https://goo.gl/maps/n3TqnNJ6hAzZ3nA27

https://goo.gl/maps/n3TqnNJ6hAzZ3nA27


Control-12 Μερέντα

Φωτογραφία στα κάγκελα της πύλης της περιφραγμένης περιοχής. 
Συντεταγμένες: 37.852309,23.969953

https://goo.gl/maps/Pm6Zgyh1rbC5aK8N6

https://goo.gl/maps/Pm6Zgyh1rbC5aK8N6


Control-13 Κερατοβούνι

Φωτογραφία στα ανοιχτά κτίσματα στην κορυφή.  Φωτογραφίστε με τρόπο ώστε να φαίνονται οι 
χαρακτηριστικές τετράγωνες μεταλλικές βάσεις που βρίσκονται δίπλα τους. 
Συντεταγμένες: 37.791578,23.968281

https://goo.gl/maps/A8qqp1rsEKmLQtS96

https://goo.gl/maps/A8qqp1rsEKmLQtS96


Control-14 Finish

Φωτογραφία με φόντο το Στάδιο. 
Συντεταγμένες: 37.969473,23.740394

https://goo.gl/maps/tqU9SExuQ5n7nyLFA

https://goo.gl/maps/tqU9SExuQ5n7nyLFA
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