Πώς θα έρθετε στο Ε.Δ.Ω.:
1. Mε το Μετρό. Χρησιμοποιώντας τη γραμμή 3 Αγ.Μαρίνα-Αεροδρόμιο, κατεβαίνετε στη στάση
Κεραμεικός και βγαίνετε από την έξοδο της Οδού Κωσταντινουπόλεως. Κατευθυνόμενοι δεξιά
επί της Κωσταντινουπόλεως και πάντα παράλληλα με τις γραμμές του τρένου, διασχίζετε την
Ιερά Οδό (έχει νησίδα) και συνεχίζετε την πορεία σας παράλληλά με τις γραμμές, όπου στο 6ο
στενό μετά την Ιερά Οδό, θα συναντήσετε την οδό Προφήτου Δανιήλ. Το Ε.Δ.Ω. βρίσκεται
αριστερά, ακριβώς δίπλα στη γωνία.
2. Με αυτοκίνητο. Κατεβαίνοντας την Πειραιώς από Ομόνοια με κατεύθυνση προς τον Πειραιά,
στρίβετε δεξιά στο φανάρι μετά το BIOS και ακριβώς πριν την Ιερά Οδό. Κατεβαίνετε όλη την
Πλαταιών, περνάτε τη Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη διχάλα μετά το Βερόπουλο συνεχίζετε λοξά
αριστερά επί της Προφήτου Δανιήλ. Πριν συναντήσετε τις γραμμές του τρένου επί της
Κωσταντινουπόλεως, δεξιά βρίσκεται το Ε.Δ.Ω. Αν χάσετε το φανάρι της Πειραιώς, κάνετε δεξιά
επί της Ιεράς Οδού και συνεχίζετε ευθεία με κατεύθυνση προς Ελαιώνα. Πριν φτάσετε τη
διάβαση και τη διασταύρωση με τις γραμμές του τρένου κάνετε λοξά δεξιά επί της Κελεού και
συναντάτε την οδό Κωσταντινουπόλεως. Προχωρήστε ευθεία και στο 5ο στενό θα βρείτε την
Προφήτου Δανιήλ. Το Ε.Δ.Ω. βρίσκεται αριστερά, ακριβώς δίπλα στη γωνία.
Με κατεύθυνση από Πειραιά προς Ομόνοια, αφού έχετε περάσει την Τεχνόπολη, στρίβετε
αριστερά στο φανάρι ακριβώς μετά την Ιερά Οδό. Κατεβαίνετε όλη την Πλαταιών, περνάτε τη
Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη διχάλα μετά το Βερόπουλο συνεχίζετε λοξά αριστερά επί της
Προφήτου Δανιήλ. Πριν συναντήσετε τις γραμμές του τρένου επί της Κωσταντινουπόλεως, δεξιά
σας βρίσκεται το Ε.Δ.Ω.
3. Με λεωφορείο. Εξυπηρετούν οι εξής στάσεις που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το
Ε.Δ.Ω. Στάση ΠΛΑΤΑΙΩΝ (γραμμή 411), στάση ΛΕΩΝΙΔΟΥ (025, 026, 027), ΜΥΚΑΛΗΣ (026, 027,
205, 219, 701, 705, 813, 816, 832, 833, 81) και στάση ΣΙΔΕΡΑ επί της Ιεράς Οδού (026, 027, 813,
836, 856, 865, Α16).
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