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Πρόσβαση στον ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ 

Οι  σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Φιλοκτήτη βρίσκονται στο λεκανοπέδιο των 

Μεσογείων της Αττικής, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορωπίου και της Νομαρχίας Ανατολικής 

Αττικής, κοντά στο αεροδρόμιο Αθηνών και τους μεγάλους οδικούς άξονες. Με απόλυτο 

σεβασμό και αισθητική αρμονία, ανταποκρίνονται πλήρως στο περιβάλλον, καθώς και στις 

ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των χρηστών για ασφάλεια, άνεση και ποιότητα. 

 Από Βόρεια Προάστεια και Ανατολική Αττική.Προσεγγίζουμε τον κόμβο στο Σταυρό 

Αγίας Παρασκευής και στρίβουμε στην Λεωφόρο Λαυρίου. Συνεχίζοντας ευθεία στη Λ. Λαυρίου 

με κατεύθυνση προς Κορωπί και λίγο μετά από την ΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΩΛΙΑ", στρίβουμε δεξιά στη Λ. 

Καρελλά και προς τον Ιερό Ναό Αγ. Φανουρίου. Συνεχίζουμε ευθεία και όταν φτάσουμε στη 

μάνδρα όπου ξεκινούν οι εγκαταστάσεις του Π.Α.Ο. (υπάρχει και επιγραφή του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ) 

στρίβουμε δεξιά (οδός Πεισιστράτου) και όλο ευθεία βρίσκεται η είσοδος στην αριστερή πλευρά. 

 Από Αττική οδό.Βγαίνουμε στη 18η Έξοδο προς Παιανία και παίρνουμε την δεξιά 

λωρίδα. Προχωρούμε ευθεία και στο πρώτο φανάρι που συναντούμε στρίβουμε αριστερά στη Λ. 

Λαυρίου με κατεύθυνση προς Κορωπί. Κατόπιν και λίγο μετά από την ΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΩΛΙΑ", 

στρίβουμε δεξιά στη Λ. Καρελλά και προς τον Ιερό Ναό Αγ. Φανουρίου. Συνεχίζουμε ευθεία κι 

όταν φτάσουμε στη μάνδρα όπου ξεκινούν οι εγκαταστάσεις του Π.Α.Ο. (υπάρχει και επιγραφή 

του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ) στρίβουμε δεξιά (οδός Πεισιστράτου) και όλο ευθεία βρίσκεται η είσοδος στην 

αριστερή πλευρά. 

 Από Νότια Προάστια (Γλυφάδα, Πειραιά κ.λ.π.).Από την Λ. Βάρης - Κορωπίου, 

περνώντας το τούνελ συνεχίζουμε ακολουθώντας την επιγραφή προς Κορωπί. Μετά το Κέντρο 

Υγείας Κορωπίου (το οποίο βρίσκεται δεξιά στη Λ. Λαυρίου) και μετά από δύο χιλιόμετρα 

περίπου (υπάρχει μία BP) στρίβουμε αριστερά στη Λ. Καρελλά και προς τον Ιερό Ναό Αγ. 

Φανουρίου. Συνεχίζουμε ευθεία κι' όταν φτάσουμε στη μάνδρα όπου ξεκινούν οι εγκαταστάσεις 

του Π.Α.Ο. (υπάρχει και επιγραφή του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ) στρίβουμε δεξιά (οδός Πεισιστράτου) και 

όλο ευθεία βρίσκεται η είσοδος στην αριστερή πλευρά. 
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