
1. If you get off the Gr.Lambraki Street and you have Sklaveniti supermarket on 
your right hand, after Sklaveniti turn left at the traffic lights and at the next 
traffic light right.

2. Will reach a junction where you stay on the right and at the coming traffic 
light make a U turn to enter the private road of the port! 

3. You'll end up in gate on your right that says SEP (PCT).
4. Continue straight , passing an orange building on your left.
5. Moving on, meet sign that says " Administration Building SEP " and go 

through the limiter gain for IX to your left (max. height 2.4m )
6. Arriving at the end of the road and turn left into a private parking  ( after 

you press the phone button and speak with the guards who has already 
your details.) .

7. The PCT building is white - blue color with flags in front, and the main 
Reception at the ground floor.

8. Welcome !

For any assistance, you can call 210 40 99 102

Driving Instructions To PCT From Gr. Lambraki Street



Αν κατεβαίνετε τη Γρ.Λαμπράκη 

• Αν κατεβαίνετε τη Γρ.Λαμπράκη κι έχετε τον Σκλαβενίτη στο δεξί σας χέρι, μετά 
τον Σκλαβενίτη στο φανάρι κάνετε αριστερά και στο επόμενο φανάρι δεξιά.

• Θα βρεθείτε σε διασταύρωση όπου ευθεία μπαίνετε στην Ιχθυόσκαλα και 
αριστερά είναι το τούνελ με κατεύθυνση Πειραιά! Εσείς όμως θα κάνετε δεξιά!

• Θα καταλήξετε σε πύλη στα δεξιά σας που αναγράφει ΣΕΠ (PCT). 
• Συνεχίζετε ευθεία, περνώντας ένα πορτοκαλί κτίριο αριστερά σας.
• Προχωρώντας, συναντάτε πινακίδα που αναγράφει «κτίριο Διοίκησης ΣΕΠ» και 

περνάτε από τον περιοριστή ύψους για ΙΧ στα αριστερά σας (μεγ. Ύψος 2,4μ.)
• Φτάνετε στο τέρμα του δρόμου, και στρίβετε αριστερά στο ιδιωτικό πάρκινγκ της 

εταιρείας (τα στοιχεία σας θα έχουν δοθεί στον Φύλακα για να σας αφήσει να 
περάσετε χτυπώντας το κουδούνι).

• Tο κτίριό μας είναι χρώματος άσπρο-μπλε και στο ισόγειο βρίσκεται η κεντρική 
Reception.

• Καλωσήλθατε! 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να καλέστε στο 210 40 99 102



B: PCT Office (ΣΕΠ ΑΕ)
N. Sempo, N. Ikonio, 188 63 Perama, Athens, Greece(Ν.Σέμπο ,Ν.Ικόνικο,18863,Αθήνα,Ελλάδα)
Tel(τηλ): 210-4099102
Latitude(Γεωγραφικό πλάτος): 37.960535
Longitude(Γεωγραφικό μήκος): 23.586415

Gr. Lambraki  
Street
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