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Shuttle BusΠοδηλατόδρομος

Σημεία ανακύκλωσης
Σημεία επισκευής 
ποδηλάτων & δέστρες

Ξεναγήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Περιηγηθείτε στο ΚΠΙΣΝ 
λαμβάνοντας μέρος σε κάποια από τις οργανωμένες 
ξεναγήσεις μας. Ενημερωθείτε για το καθημερινό πρόγραμμα 
από το SNFCC.org ή σε μία από τις υποδοχές, στο Lobby και 
στο Κέντρο Επισκεπτών.

Εστιατόριο Delta
Το εστιατόριο Delta, με δύο Αστέρια MICHELIN Guide 
Athens 2022 και ένα MICHELIN Green Αστέρι για τη 
Βιώσιμη Γαστρονομία, εκπροσωπεί τη σύγχρονη ελληνική 
κουζίνα υψηλής γαστρονομίας και υιοθετεί ένα 
πρωτοποριακό μοντέλο βιωσιμότητας με αρχή το «καμία 
απώλεια, καμία σπατάλη».

SNFCC Store
Ολοκληρώστε τη βόλτα σας με μια επίσκεψη στο SNFCC 
Store, για αναμνηστικά δώρα από την επίσκεψή σας στο 
ΚΠΙΣΝ, όπως τα συλλεκτικά σαπούνια που ετοιμάζονται με 
πρωτογενή υλικά του Μεσογειακού Κήπου.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Εκδηλώσεις
Μέσα από τον προγραμματισμό δράσεων, αρθρώνουμε τη 
φιλοσοφία μας σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Ανακαλύψτε στο 
SNFCC.org τι άλλο μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα, 
όπως προγράμματα κηπουρικής και άλλες «πράσινες» 
εκδηλώσεις.

Βιώσιμη Κινητικότητα
Μετακινηθείτε «πράσινα» και απολαύστε τη βόλτα σας στον 
2,5χλμ ποδηλατόδρομο που περιβάλλει το ΚΠΙΣΝ και 
συνδέεται με το κέντρο της Αθήνας. 
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Το ΚΠΙΣΝ ως ζωντανός 
οργανισμός, είναι σχεδιασμένος 

ώστε να είναι βιώσιμος 
και αποτελεί πρότυπο βιωσιμότητας 
σε επίπεδο κατασκευής, λειτουργίας 
και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

ΕΒΕ
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ΕΛΣ
Σημεία ανακύκλωσης 

θα βρείτε παντού 
στο ΚΠΙΣΝ



ΦΑΡΟΣ 

 

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ & ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στα Νότια Μονοπάτια, ή αλλιώς 
ακριβώς πάνω από τον Χώρο Στάθμευσης του ΚΠΙΣΝ! 
Απολαύστε τη βόλτα σας σε ένα από τα πιο κρυφά σημεία 
του ΚΠΙΣΝ και μην χάσετε τη μαγευτική θέα την ώρα 
του ηλιοβασιλέματος.  

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Συνεχίζοντας την περιήγηση, θα βρείτε τον Λαχανόκηπο, 
ο οποίος δημιουργήθηκε ως ένα σημείο του Πάρκου Σταύρος 
Νιάρχος που χρησιμοποιείται τόσο για την αστική καλλιέργεια 
βιολογικών λαχανικών όσο και για την εκπαίδευση παιδιών και 
ενηλίκων, με προγράμματα κηπουρικής.  

ΞΕΦΩΤΟ 
Βρίσκεστε στο Ξέφωτο, το σταυροδρόμι όπου συναντιούνται όλα 
τα μονοπάτια του Πάρκου! Ένας «πράσινος πνεύμονας» μέσα στην 
πόλη που σας περιμένει για παιχνίδι, ένα χαλαρό πικ-νικ κάτω από 
τα δέντρα, και πολλές εκδηλώσεις όλο τον χρόνο. Γυρίστε πίσω το 
βλέμμα σας και κοιτάξτε ψηλά, απλωμένο στον ουρανό, το 
επιβλητικό Ενεργειακό Στέγαστρο.

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
& ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Ανακαλύψτε τον μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο στον κόσμο 
που καταλαμβάνει το 85% της συνολικής έκτασης του ΚΠΙΣΝ, 
ένα ζωντανό οργανισμό σε διαρκή εξέλιξη. Εδώ θα γνωρίσετε 16 
είδη δέντρων, 161 είδη θάμνων και μία ποικιλία από αγρωστώδη 
και βολβούς. Χάρη στο ΚΠΙΣΝ, ο διπλασιασμός του πρασίνου 
ανά κάτοικο στην ευρύτερη περιοχή είναι γεγονός. όπως επίσης και 
η σημαντική επίδραση στο μικροκλίμα. 

ΚΑΝΑΛΙ
Το Κανάλι αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του 
ΚΠΙΣΝ, καθώς επαναπροσδιορίζει τη σχέση της περιοχής με τη 
θάλασσα, ενώ λειτουργεί ως αντιπλημμυρικό έργο. Τροφοδοτείται 
με νερό από τη θάλασσα, το οποίο και επιστρέφει σε αυτή σε 
συνεχόμενη ροή, αφού πρώτα φιλτραριστεί. Οι αυστηρές 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές του ΚΠΙΣΝ, όπως αυτές ορίζονται 
και από την πιστοποίηση platinum LEED που έχει αποκτήσει, 
απαγορεύουν τον καθαρισμό με χλώριο ή άλλα χημικά μέσα.
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Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί 
κόμβο βιωσιμότητας, 

ανακαλύψτε το! 

Βιωσιμότητα

ΕΛ

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η τεχνολογικά 
προηγμένη κατασκευή - με εξέχον παράδειγμα το Ενεργειακό 
Στέγαστρο - καθιστούν το ΚΠΙΣΝ ένα από τα πιο 
περιβαλλοντικά βιώσιμα κτίρια στον κόσμο!

Το ΚΠΙΣΝ ως Πράσινο Κτίριο, είναι το πρώτο πολιτιστικό έργο 
μεγάλης κλίμακας με πιστοποίηση LEED Platinum στην Ευρώπη, 
ως ένα κτίριο που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, με περιβαλλοντικά 
καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
νερού, εκπομπών C02, και την ορθολογική διαχείριση των πόρων. 
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Με αποκλειστική δωρεά:

Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στη Βεράντα του Φάρου κάτω από 
το Ενεργειακό Στέγαστρο! Το στέγαστρο καλύπτεται από 
5.700 ηλιακούς συλλέκτες και η ενέργεια που παράγεται στην 
οροφή, μεταφέρεται στα κτίρια μέσω του Βοστρύχου ή αλλιώς 
Ομφάλιου Λώρου, προσφέροντας ζωή και ενέργεια στον 
υπόλοιπο οργανισμό! Τo 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώνει το ΚΠΙΣΝ προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Σχεδόν το 24% καλύπτεται από τα φωτοβολταϊκά 
πανέλα του ΚΠΙΣΝ ενώ το υπόλοιπο 76% καλύπτεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική) του παρόχου μας.

Κατηφορίζοντας προς τα κάτω, μπορείτε να ανακαλύψετε τα 
φυτεμένα δώματα στην κορυφή των κτιρίων, τα οποία 
καλύπτονται με μεσογειακά ξηρανθετικά φυτά που 
αναπτύσσονται σε ειδική υποδομή, και έχουν ελάχιστες 
υδατικές ανάγκες. Επιστρέψτε κάθε εποχή του χρόνου, και 
γίνετε μάρτυρες των εκπληκτικών εναλλαγών των φυτών σε 
χρωματισμούς, αρώματα, και υφές!


