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Ακολουθούν οδηγίες πρόσβασης στην PCDC απο εμπορικό λιμάνι Πειραιά, Αττική οδό, λεωφόρο Καβάλας 
και Γρηγορίου Λαμπράκη. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε πλοήγηση στο Google maps / PCDC.  

Παρακαλούμε σημειώστε οτι τηλεφωνική πλοήγηση δεν παρέχεται. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 Ακολουθείστε τις πινακίδες προς τις πύλες Ε1,Ε2,Ε3 
 Όταν δείτε στο αριστερό σας χέρι την πύλη Ε3 & στο δεξί σας χέρι την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, 

μείνετε αριστερά & ακολουθείστε την Περιφερειακή Οδό Περάματος. 
 Περάστε το πρώτο μικρό τούνελ – γέφυρα, συνεχίστε, περάστε το δεύτερο & το τρίτο τούνελ. 
 Ακριβώς μετά το τρίτο τούνελ στα φανάρια συνεχίστε ευθεία (υπάρχουν πινακίδες: ευθεία για Σταθμό 

Εμπορευματοκιβωτίων, αριστερά για ιχθυόσκαλα δεξιά για Πέραμα – Κόρινθο). 
 Όταν φτάσετε στην πινακίδα STOP,  θα δείτε πινακίδες προς ΟΛΠ & ΣΕΠ.  Ακολουθείστε τις δεξιές 

λωρίδες προς ΣΕΠ ΑΕ (φωτό 1). 
 Συνεχίστε ευθεία. 
 Θα συναντήσετε μια διχάλα, επιλέξτε την αριστερή πλευρά της προς «Κτίριο Διοίκησης» 
 Αφήνετε το όχημά σας στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης  
 Προχωρείτε  προς το κεντρικό κτίριο Διοίκησης και φτάνετε στην υποδοχή 
 Καλωσήρθατε! 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

 Στο τέλος της Γ. Λαμπράκη στο φανάρι “Σκλαβενίτη” κάνετε αριστερά και στο επόμενο φανάρι δεξιά 
και ξανά δεξιά. Συνεχίζετε ευθεία όπως πάει ο δρόμος. 

 Όταν φτάσετε στην πινακίδα STOP,  θα δείτε πινακίδες προς ΟΛΠ & ΣΕΠ.  Ακολουθείστε τις δεξιές 
λωρίδες προς ΣΕΠ ΑΕ (φωτό 1). 

 Συνεχίστε ευθεία. 
 Θα συναντήσετε μια διχάλα, επιλέξτε την αριστερή πλευρά της προς «Κτίριο Διοίκησης» 
 Αφήνετε το όχημά σας στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης  
 Προχωρείτε  προς το κεντρικό κτίριο Διοίκησης και φτάνετε στην υποδοχή 
 Καλωσήρθατε! 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ 

 Βγείτε  στην έξοδο έξοδο 5 “Περιφερειακή Αιγάλεω”. 
 Στο τέλος της Περιφερειακής Αιγάλεω στρίβετε αριστερά στην πινακίδα STOP και συνεχίζετε ευθεία 

καταλήγοντας στα διυλιστήρια.  
 Το φανάρι των διυλιστηρίων είναι συνήθως εκτός λειτουργίας, θα συνεχίσετε λοιπόν με κατεύθυνση 

Κόρινθο. 
 Μείνετε στη δεξιά λωρίδα, σε λίγο θα συναντήσετε τη γέφυρα Ασπροπύργου, θα πάτε απο κάτω 

(δεξιά)  και στο φανάρι θα κάνετε αναστροφή με κατεύθυνση Αθήνα.  
 Μετά το κτίριο της “ΑΒΒ” στο δεξί σας χέρι θα στρίψετε δεξιά προς «Πέραμα», «Κ.Ε. Παλάσκας» 

προκειμένου να βγείτε στην Λεωφ. Σχιστού. 
 Μέτα το δεύτερο φανάρι και ενώ ο δρόμος πλέον κατηφορίζει, παραμείνετε στη δεξιά λωρίδα και 

βγείτε στην έξοδο προς “Σταθμό Εμπ/τίων – ΟΛΠ”. 
 Συνεχίζετε ευθεία όπως πηγαίνει ο δρόμος και περνάτε κάτω απο τη γέφυρα. 
 Όταν φτάσετε στην πινακίδα STOP,  θα δείτε πινακίδες προς ΟΛΠ & ΣΕΠ.  Ακολουθείστε τις δεξιές 

λωρίδες προς ΣΕΠ ΑΕ (φωτό 1). 
 Συνεχίστε ευθεία. 
 Θα συναντήσετε μια διχάλα, επιλέξτε την αριστερή πλευρά της προς «Κτίριο Διοίκησης» 
 Αφήνετε το όχημά σας στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης  
 Προχωρείτε  προς το κεντρικό κτίριο Διοίκησης και φτάνετε στην υποδοχή 
 Καλωσήρθατε! 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Με κατεύθυνση πρός Αθήνα περνάτε τα διυλιστήρια Ασπροπύργου.  
 Μετά το κτίριο της “ΑΒΒ” στο δεξί σας χέρι θα στρίψετε δεξιά προς «Πέραμα», «Κ.Ε. Παλάσκας» 

προκειμένου να βγείτε στην Λεωφ. Σχιστού. 
 Μέτα το δεύτερο φανάρι και ενώ ο δρόμος πλέον κατηφορίζει, παραμείνετε στη δεξιά λωρίδα και 

βγείτε στην έξοδο προς “Σταθμό Εμπ/τίων – ΟΛΠ”. 
 Συνεχίζετε ευθεία όπως πηγαίνει ο δρόμος και περνάτε κάτω απο τη γέφυρα. 
 Όταν φτάσετε στην πινακίδα STOP,  θα δείτε πινακίδες προς ΟΛΠ & ΣΕΠ.  Ακολουθείστε τις δεξιές 

λωρίδες προς ΣΕΠ ΑΕ (φωτό 1). 
 Συνεχίστε ευθεία. 
 Θα συναντήσετε μια διχάλα, επιλέξτε την αριστερή πλευρά της προς «Κτίριο Διοίκησης» 
 Αφήνετε το όχημά σας στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης  
 Προχωρείτε  προς το κεντρικό κτίριο Διοίκησης και φτάνετε στην υποδοχή 
 Καλωσήρθατε! 
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