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Οδηγός προσέγγισης 
 

SmartAxis AE, Περικλέους 29, 15344 Γέρακας, 210.9210828 
 
 
 
1. Αττική Οδός (ερχόµενοι από Εθνική Οδό), κίτρινη διαδροµή: Έξοδος από Αττική Οδό στην έξοδο 
13 προς ∆.Πλακεντίας, κάνουµε τον µεγάλο κύκλο, ακολουθούµε κατεύθυνση Γέρακα, περνάµε 
µπρος από τον σταθµό του Μετρό «∆ουκ.Πλακεντίας», συνεχίζουµε ακολουθώντας τις πινακίδες 
«Γέρακα», περνάµε 2 φανάρια και πηγαίνοντας ευθεία µπαίνουµε στην οδό Ηρακλείτου. 
Προχωρούµε ευθεία, περνάµε τα φανάρια, και στα 100 µ. περίπου βλέπουµε στο δεξί µας χέρι ένα 
φούρνο «Απολλώνιο»  και µία µικρή πινακίδα προς δεξιά «Γέρακας». Αµέσως στρίβουµε δεξιά, και 
µετά στο 5ο στενό πάλι δεξιά και βρισκόµαστε στην οδό Νυµφών. Πάµε ευθεία. Στο σηµείο που 
διασταυρώνεται µε την Αττική οδό, βρίσκεται η SmartAxis. 
 
 

 
 
 
 
2. Αττική Οδός (ερχόµενοι από Περιφερειακή Υµηττού), κόκκινη διαδροµή: Έξοδος στην έξοδο 13, 
στα πρώτα φανάρια (κανονικά δεν λειτουργούν) πάµε δεξιά κατεύθυνση «Ελευσίνα», περνάµε 
µπρος από την εφηµερίδα «Έθνος» (στο αριστερό µας χέρι) συνεχίζουµε ευθεία, στο φανάρι που 
βρίσκουµε µπροστά µας στρίβουµε δεξιά και έχουµε µπει στην οδό Ηρακλείτου. Προχωρούµε ευθεία, 
περνάµε τα φανάρια, και στα 100 µ. περίπου βλέπουµε στο δεξί µας χέρι ένα φούρνο «Απολλώνιο» 
και µία µικρή πινακίδα προς δεξιά «Γέρακας». Αµέσως στρίβουµε δεξιά, και µετά στο 5ο στενό πάλι 
δεξιά και βρισκόµαστε στην οδό Νυµφών. Πάµε ευθεία. Στο σηµείο που διασταυρώνεται µε την 
Αττική οδό, βρίσκεται η SmartAxis. 
 
 
3. Από Λ.Μεσογείων (ερχόµενοι από Αγ.Παρασκευή), πράσινη διαδροµή: Στον Σταυρό, στα φανάρια 
στρίβουµε αριστερά. Στη διχάλα πάµε προς δεξιά και έχουµε µπει στην Κλεισθένους. Περίπου στο 1 
χλµ. υπάρχει γέφυρα που περνάει πάνω από την Αττ.Οδό. Μόλις τελειώσει η γέφυρα, στρίβουµε 
αριστερά και µπαίνουµε στον παράδροµο της Αττ.Οδού. Είµαστε στην Περικλέους. Σε περίπου 100 
µ. βρίσκουµε την SmartAxis, στην Περικλέους 29. 
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4. Από Λ.∆ουκ.Πλακεντίας (ερχόµενοι από Χαλάνδρι), ρόζ διαδροµή: Προχωρούµε ευθεία στην 
Λ.∆ουκ.Πλακεντίας, περνάµε µπρος από τον σταθµό µετρό «Χαλανδρίου», συνεχίζουµε ευθεία, 
περνάµε µπρος από τον σταθµό του Μετρό «∆ουκ.Πλακεντίας», συνεχίζουµε ακολουθώντας τις 
πινακίδες «Γέρακα», στα φανάρια συνεχίζουµε ευθεία, είµαστε στην Ηρακλείτου. Προχωρούµε 
ευθεία, περνάµε τα φανάρια, και στα 100 µ. περίπου βλέπουµε στο δεξί µας χέρι ένα φούρνο 
«Απολλώνιο» και µία µικρή πινακίδα προς δεξιά «Γέρακας». Αµέσως στρίβουµε δεξιά, και µετά στο 
5ο στενό πάλι δεξιά και βρισκόµαστε στην οδό Νυµφών. Πάµε ευθεία. Στο σηµείο που 
διασταυρώνεται µε την Αττική οδό, βρίσκεται η SmartAxis. 
 
5. Από κατεύθυνση «Αεροδρόµιο Ελ.Βενιζέλος», µπλε διαδροµή: Έξοδος στην έξοδο 13, στα 
φανάρια πάµε δεξιά, κατεύθυνση Γέρακας. Στα αµέσως επόµενα φανάρια συνεχίζουµε ευθεία, και 
βρισκόµαστε στην Ηρακλείτου. Προχωρούµε ευθεία, περνάµε τα φανάρια, και στα 100 µ. περίπου 
βλέπουµε στο δεξί µας χέρι ένα φούρνο «Απολλώνιο» και µία µικρή πινακίδα προς δεξιά «Γέρακας». 
Αµέσως στρίβουµε δεξιά, και µετά στο 5ο στενό πάλι δεξιά και βρισκόµαστε στην οδό Νυµφών. Πάµε 
ευθεία. Στο σηµείο που διασταυρώνεται µε την Αττική οδό, βρίσκεται η SmartAxis. 
 

 


