
  

 

 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  

Σάββατο 12/4/2014: ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ, ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σχετικά με την επιμορφωτική δράση – ημερίδα με θέμα «Ρέμα Χαλανδρίου: Εξερευνώντας τη φυσική και 

πολιτιστική ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέμα Χαλανδρίου το πρωί του Σαββάτου 12/4/2014 

από 10.00 πμ έως 13.15 θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:  

1ο) Διαδρομή και πρόγραμμα: Η πεζοπορία – εξερεύνηση (μήκους περίπου 3,5 χλμ. & μικρής δυσκολίας) 

κατά μήκος του Ρέματος Χαλανδρίου, θα γίνει επί της κοίτης του. Η διαδρομή στο μεγαλύτερο τμήμα της 

είναι χωρίς τρεχούμενο νερό, ενώ ένα μικρό τμήμα είναι εγκιβωτισμένο (κάτω από την Αττική Οδό). Η 

είσοδος στο ρέμα θα γίνει από τη Γέφυρα Δουκίσσης Πλακεντίας στα Μελίσσια (κοντά στα σύνορα με τα 

Βριλήσσια). Κατά μήκος της διαδρομής θα πραγματοποιήσουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το 

συντονισμό και την καθοδήγηση του Βασίλη Κωνσταντινίδη και του Θεμιστοκλή Σμπαρούνη (εκπαιδευτικών 

του ΚΠΕ Αργυρούπολης) και με τη χρήση φύλλων εργασίας. Το τέλος της πεζοπορίας στο Ρέμα θα γίνει στην 

πεζογέφυρα κάτω από τον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Πολύδροσο Χαλανδρίου (στο ύψος του 2ου 

Γυμνασίου – Λυκείου Χαλανδρίου), δηλαδή στο ύψος της συμβολής της οδού Ευρίπου (προέκταση της οδού 

Ιωαννίνων) με τη Λ. Πεντέλης. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 

του Αγίου Αθανασίου, όπου θα γίνει συζήτηση για θέματα διαχείρισης και η αξιολόγηση της δράσης. 

2ο) Σημείο Συνάντησης: Θα συναντηθούμε στο τμήμα ανόδου της Λεωφόρου Πεντέλης στα Βριλήσσια, στο 

ύψος του μεγάλου συγκροτήματος σουπερ μάρκετ “Βερόπουλος – Jumbo” και συγκεκριμένα στη στάση 

λεωφορείων «ΑΘΗΝΑΣ» (βρίσκεται αμέσως μετά το τετράγωνο του σουπερ μάρκετ και μπροστά από το 

πλυντήριο αυτοκινήτων “Super Car Wash”), έτσι ώστε να διευκολυνθούν όσοι χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Μ. 

3ο) Πρόσβαση: α) Όσοι χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να έρθουν μέχρι τη Λ. 

Πεντέλης με τον Προαστιακό (Στάση Προαστιακού «Πεντέλης») και εν συνεχεία να πάρουν κάποιο από τα 

λεωφορεία που ανεβαίνουν τη Λ. Πεντέλης (γραμμές 450, 460 και 461 “Σταθμός Χαλάνδρι – Νέα 

Πεντέλη”). Η στάση βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το σταθμό του Προαστιακού και μέχρι τη στάση 

«Αθηνάς» μεσολαβούν 6 στάσεις. Υπολογίστε περί τα 7’ διαδρομή αλλά και κάποιο χρόνο αναμονής. 
(εναλλακτικά μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο 461 από το σταθμό Μετρό Χαλανδρίου αλλά οι χρόνοι είναι 

μεγαλύτεροι) 

β) Όσοι έρθουν με Ι.Χ. μπορούν να παρκάρουν είτε στο εξωτερικό παρκινγκ του Βερόπουλου, είτε σε γύρω 

δρόμους. Προσοχή, διότι όσοι έρθουν με Ι.Χ. θα πρέπει να υπολογίσουν ότι το Σημείο Συνάντησης 

(έναρξης) με το σημείο λήξης (και τα δύο επί της Λ. Πεντέλης) απέχουν 2,6 χλμ. Είναι όμως εύκολη η 

μετακίνηση μια και υπάρχουν 2 λεωφορειακές γραμμές (450 & 460) όπου μπορούν να εξυπηρετήσουν τη 

μετάβαση προς το σημείο έναρξης (περ. 15’ διαδρομή). 

4ο) Εφόδια: Επισημαίνεται η χρήση κατάλληλων υποδημάτων: γερά με αντιολισθητική σόλα (οι γαλότσες 

δεν είναι κατάλληλες) - ανατρέξτε και στην αρχική ανακοίνωση http://peekpeattikis.gr/anakoinoseis . 

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε στa τηλ.: 6974633272 (Θ. Σμπαρούνης) ή 6978155369 (Β. Κωνσταντινίδης) 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014 

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9622860, 210 9959250-1 κινητά: 6939630478, 6974633272 fax: 210 9959251 

Website: www.peekpeattikis.gr - E-mail: acee@otenet.gr  
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