
Από Σταυρό Αγ. Παρασκευής μέχρι Sadent Παιανίας 

 

Κόκκινη διαδρομή στο χάρτη, περίπου 8 χλμ. 

Από τον κόμβο Σταυρού Αγίας Παρασκευής στρίβετε προς λεωφόρο Λαυρίου (Από 

Λ. Μαραθώνος  με κατεύθυνση προς Αθήνα αριστερά, με κατεύθυνση προς 

Μαραθώνα δεξιά). 

Οδηγείτε στην Λ. Λαυρίου για 2 περίπου χλμ και βρίσκεται μία κυκλική πλατεία στην 

οποία βγαίνετε ακριβώς στην απέναντι έξοδο, δηλαδή ουσιαστικά συνεχίζετε ευθεία. 

Συνεχίζετε στη Λ. Λαυρίου για 3 περίπου χλμ και βλέπετε μια διχάλα στην οποία 

ακολουθείτε  τον αριστερό δρόμο (Λ. Λαυρίου και πάλι) προς Κορωπί. 

Συνεχίζετε  στην Λ. Λαυρίου για 2,5 περίπου χλμ και βλέπετε μια διχάλα στην οποία 

ακολουθείτε τον αριστερό δρόμο που είναι η Λ. Μαρκοπούλου και στα 500 περίπου 

μέτρα στα αριστερά σας συναντάτε τις νέες εγκαταστάσεις της Sadent. 

 

 

Aπό Λεωφ Βουλιαγμένης μέχρι Sadent Παιανίας 

 

Πράσινη διαδρομή στο χάρτη, περίπου 18,5 χλμ. 

Από τον κόμβο Λ. Ποσειδώνος - Λ. Βαρης – Κορωπίου στρίβετε προς Λ. Βάρης – 

Κορωπίου (Από Λ. Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα δεξιά, με κατεύθυνση 

Βουλιαγμένη αριστερά). 

Οδηγείτε στην Λ. Βάρης – Κορωπίου για 15 περίπου χλμ και στη διασταύρωση για  

αεροδρόμιο εσείς στρίβετε δεξιά για αεροδρόμιο. 

Συνεχίζετε  για 950 περίπου μέτρα και ξαναστρίβετε δεξιά για αεροδρόμιο. 

Οδηγείτε για 1.1 περίπου χλμ και στρίβετε αριστερά στο φανάρι στη  

Λ. Μαρκοπούλου. Εχει πινακίδα προς Σπάτα Παιανία. 

Συνεχίζετε στη Λ. Μαρκοπούλου για 5,5 περίπου χλμ και στα δεξιά σας συναντάτε 

τις νέες εγκαταστάσεις της Sadent.  

  

 

Από Αττική οδό έξοδο 18 μέχρι Sadent Παιανίας. 

 

Μπλε διαδρομή στο χάρτη, περίπου 3 χλμ. 

Οδηγώντας στην Αττική Οδό προς Αθήνα βγαίνετε στην έξοδο 18 και στρίβετε 

αριστερά στην οδό Αγ. Θωμά ή οδηγώντας προς αεροδρόμιο βγαίνετε πάλι στην 

έξοδο 18 και στρίβετε δεξιά στην οδό Αγ. Θωμά. 

Οδηγείτε για 2 περίπου χλμ και συναντάτε το φανάρι της Λ. Λαυρίου όπου και 

στρίβετε αριστερά και στα 200 περίπου μέτρα συναντάτε μια διχάλα στην οποία 

ακολουθείτε τον αριστερό δρόμο που είναι η Λ. Μαρκοπούλου και στα 500 περίπου 

μέτρα στα αριστερά σας συναντάτε τις νέες εγκαταστάσεις της Sadent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οδηγίες με λεωφορείο ΟΑΣΑ από Εθνική άμυνα μέχρι Sadent Παιανίας 

 

Παίρνετε το λεωφορείο Χ95 ΣΤΑΘ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ(ΑΦΕΤΗΡΙΑ) -> ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(EXPRESS) 

ή το λεωφορείο Α5 ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ -> ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΘΟΥΣΑ  

έως την στάση  ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ όπου μετεπιβιβάζεστε  

στο λεωφορείο 308 ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ -> ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ  

και κατεβαίνετε στη στάση ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.  

Είστε στη διχάλα Λ. Λαυρίου με Λ. Μαρκοπούλου. Περνάτε στη Λ. Μαρκοπούλου 

και στα 500 περίπου μέτρα στα αριστερά σας συναντάτε τις νέες εγκαταστάσεις της 

Sadent. 

 

Οδηγίες με Μετρό – Προαστιακό μέχρι Sadent Παιανίας 

 

Παίρνετε μία γραμμή του μετρό και μετεπιβιβάζεστε στον προαστιακό σε μία από τις 

στάσεις ανταπόκρισης:  
Σταθμός Λαρίσης, Νεραντζιώτισσα, Δουκίσσης Πλακεντίας. 

Παίρνετε τον προαστιακό μέχρι τον σταθμό Κορωπί. 

Μετεπιβιβάζεστε στο Λεωφορείο 308 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 2 -> ΣΤ.NOMIΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ 

και κατεβαίνετε στη στάση ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.  

Είστε στη διχάλα Λ. Λαυρίου με Λ. Μαρκοπούλου. Περνάτε στη Λ. Μαρκοπούλου 

και στα 500 περίπου μέτρα στα αριστερά σας συναντάτε τις νέες εγκαταστάσεις της 

Sadent. 

 

Εδώ http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p308 θα βρείτε όλες τις στάσεις του Λεωφορείου 

308. 

 

 

 

 

 

http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p308

