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Πρόσβαση στα γραφεία μας

Με ΙΧ:
Από Αθήνα:
Ερχόμενοι από Αθήνα, μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου συνεχίστε την πορεία σας πάνω από τον ανισόπεδο κόμβο. Περνώντας το Avenue
Mall στην Λ. Κηφισίας (βρίσκεται στο αριστερό σας χέρι όπως ανεβαίνετε), φτάνετε στα φανάρια του Παραδείσου (στην γωνία είναι
η Τράπεζα Πειραιώς). Στα φανάρια συνεχίζετε ευθεία επί της Λ. Κηφισίας και στρίβετε δεξιά στην οδό Ρωμανού Μελωδού, μετά
τον πύργο ATRINA (ο 1ος δρόμος που θα συναντήσετε). Υποχρεωτική πορεία δεξιά στην Αιγιαλείας και η εταιρεία βρίσκεται στα
αριστερά σας.

Από Κηφισιά:
Ερχόμενοι από Κηφισιά, στον κυκλικό κόμβο (δακτυλίδι), πάρτε την 2η έξοδο και συνεχίστε την πορεία σας επί της Λ. Κηφισίας.
Μείνετε στην αριστερή λωρίδα και στα φανάρια του Παραδείσου (έχετε περάσει τα κτίρια της Leroy Merlin και Oriflame) κάντε
στροφή 180 μοιρών προς Αμαρυσίας Αρτέμιδος, έτσι ώστε να περάσετε στην άνοδο της Λ. Κηφισίας. Στρίβετε δεξιά στην οδό
Ρωμανού Μελωδού, μετά τον πύργο ATRINA (ο 1ος δρόμος που θα συναντήσετε) και στη συνέχεια υποχρεωτική πορεία δεξιά στην
Αιγιαλείας. Η εταιρεία βρίσκεται στα αριστερά σας.

Από την Αττική Οδό:
Βγαίνετε στην έξοδο 11. Κινήστε πάνω στον κυκλικό κόμβο (δακτυλίδι) και βγαίνετε στην έξοδο του κόμβου με κατεύθυνση προς
Αθήνα (Λ. Κηφισίας). Μείνετε στην αριστερή λωρίδα και στα φανάρια του Παραδείσου (έχετε περάσει τα κτίρια της Leroy Merlin
και Oriflame) κάντε στροφή 180 μοιρών προς Αμαρυσίας Αρτέμιδος, έτσι ώστε να περάσετε στην άνοδο της Λ. Κηφισίας. Στρίβετε
δεξιά στην οδό Ρωμανού Μελωδού, μετά τον πύργο ATRINA (ο 1ος δρόμος που θα συναντήσετε) και στη συνέχεια υποχρεωτική
πορεία δεξιά στην Αιγιαλείας. Η εταιρεία βρίσκεται στα αριστερά σας.
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Mε λεωφορείο:
Από Αθήνα:





550 (Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ), αποβίβαση στη στάση "Παράδεισος" ή εναλλακτικά στην “Ιωαννίδου”
Α7 (ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ)), αποβίβαση στη στάση "Παράδεισος" ή εναλλακτικά στην “Ιωαννίδου”
Α8 (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ), αποβίβαση στη στάση " Παράδεισος " ή εναλλακτικά στην “Ιωαννίδου”

Από Κηφισιά:





550 (ΚΗΦΙΣΙΑ - Π. ΦΑΛΗΡΟ), αποβίβαση στη στάση " Ιωαννίδου" ή εναλλακτικά στην "Παράδεισος"
Α7 (ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ) , αποβίβαση στη στάση " Ιωαννίδου" ή εναλλακτικά στην "Παράδεισος"
Α8 (ΜΑΡΟΥΣΙ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ), αποβίβαση στη στάση " Ιωαννίδου" ή εναλλακτικά στην "Παράδεισος".

Με Προαστιακό Σιδηρόδρομο:
Στάση Κηφισίας. Ανεβείτε πάνω στον κυκλικό κόμβο (δακτυλίδι) και βρείτε τον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίας προς Αθήνα.
Κατευθυνθείτε προς Αθήνα μέχρι να συναντήσετε την υπόγεια διάβαση μπροστά από το κατάστημα της Oriflame. Περάστε την
υπόγεια διάβαση και δίπλα από την εκκλησία θα βρείτε την οδό Φραγκοκλησιάς. Ακολουθήστε την οδό Φραγκοκλησιάς και η πρώτη
κάθετη δεξιά οδός είναι η Αιγιαλείας. Θα μας βρείτε στον αριθμό 48, στο αριστερό σας χέρι.
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Με Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο:
Στάση Νερατζιώτισσα και στην συνέχεια έχετε τρεις επιλογές:
1. Περπατώντας. Βρείτε την οδό Ανδρέα Παπανδρέου (ο παράλληλος δρόμος της Αττικής Οδού που περνάει μπροστά από την
κεντρική είσοδο του The Mall Athens) και περπατήστε μέχρι να φτάσετε στον κυκλικό κόμβο (δακτυλίδι). Στο τέλος του δρόμου
μόλις συναντήσετε το luna park Αηδονάκια, στρίψτε δεξιά στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίας προς Αθήνα. Κατευθυνθείτε
προς Αθήνα μέχρι να συναντήσετε την υπόγεια διάβαση μπροστά από το κατάστημα της Oriflame. Περάστε την υπόγεια διάβαση
και δίπλα από την εκκλησία θα βρείτε την οδό Φραγκοκλησιάς. Ακολουθήστε την οδό Φραγκοκλησιάς και η πρώτη κάθετη δεξιά
οδός είναι η Αιγιαλείας. Θα μας βρείτε στον αριθμό 48, στο αριστερό σας χέρι.
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2. Χρήση προαστιακού σιδηροδρόμου και αποβίβαση στον επόμενο σταθμό Κηφισίας.
Ανεβείτε πάνω στον κυκλικό κόμβο (δακτυλίδι) και βρείτε τον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίας προς Αθήνα. Κατευθυνθείτε
προς Αθήνα μέχρι να συναντήσετε την υπόγεια διάβαση μπροστά από το κατάστημα της Oriflame. Περάστε την υπόγεια διάβαση
και δίπλα από την εκκλησία θα βρείτε την οδό Φραγκοκλησιάς. Ακολουθήστε την οδό Φραγκοκλησιάς και η πρώτη κάθετη δεξιά
οδός είναι η Αιγιαλείας. Θα μας βρείτε στον αριθμό 48, στο αριστερό σας χέρι.

3. Χρήση λεωφορείου Ε14 από την στάση Νερατζιώτισσα που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.
Κατεβείτε στην στάση Άγ. Θωμάς επί της οδού Διονύσου. Περπατήστε ανάποδα την οδό Διονύσου και θα συναντήσετε στο δεξί
σας χέρι την οδό Βλαχερνών. Ακολουθείστε την Βλαχερνών μέχρι να συναντήσετε την υπόγεια διάβαση μπροστά από το κατάστημα
της Oriflame. Περάστε την υπόγεια διάβαση και δίπλα από την εκκλησία θα βρείτε την οδό Φραγκοκλησιάς. Ακολουθήστε την οδό
Φραγκοκλησιάς και η πρώτη κάθετη δεξιά οδός είναι η Αιγιαλείας. Θα μας βρείτε στον αριθμό 48, στο αριστερό σας χέρι.
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