Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ: Σύνοψη

Ως προς την πρώτη θεματική ενότητα, το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποτελέσει ένα διεθνή προορισμό με οφέλη για την Ελλάδα και
τους κατοίκους της, ένα σύμβολο εκσυγχρονισμού και βιωσιμότητας για την πόλη της Αθήνας. Η προβολή του ΚΠΙΣΝ θα
βελτιώσει όχι μόνο την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, αλλά θα προσφέρει και προοπτικές για την ενίσχυση του τουρισμού
στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη περίοδο. Το ΚΠΙΣΝ αναμένεται να αποτελέσει προορισμό ισότιμης πρόσβασης για άτομα κάθε
κοινωνικού υπόβαθρου και άτομα με αναπηρία στην πλούσια πολιτιστική και εκπαιδευτική κληρονομιά της Ελλάδας. Η
τοπική κοινωνία θα επωφεληθεί από μια καλύτερη ποιότητα ζωής με καθαρό αέρα, αθλητικές εγκαταστάσεις και διπλάσιο
χώρο πρασίνου.
Από πλευράς περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, το ΚΠΙΣΝ είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα –και ένα από τα λίγα
κτίρια αντιστοίχου κλίμακας και πολυπλοκότητας παγκοσμίως– που θα λάβει πιστοποίηση LEED Platinum. Βάσει αυτής
της πιστοποίησης, κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ τηρήθηκαν περιβαλλοντικά πρότυπα βέλτιστων
πρακτικών, και τα οποία διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του κατά την περίοδο λειτουργίας του. Τα οφέλη στο τοπικό
οικοσύστημα είναι ήδη αισθητά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Τέλος, αναφορικά με την ενίσχυση της οικονομίας από το ΚΠΙΣΝ, το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δωρεάς του ΙΣΝ
ύψους €596 εκ. έχει δαπανηθεί στην Ελλάδα. Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα, η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ έχει ήδη
συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία €1,1 δις στο ελληνικό ΑΕΠ, ~13.600 θέσεις εργασίας και €57 εκ. σε φορολογικά
έσοδα. Κατά την περίοδο λειτουργίας του, το ΚΠΙΣΝ αναμένεται ότι θα συνεισφέρει σε ετήσια βάση ~€140 εκ. στο ελληνικό
ΑΕΠ, 2.300 θέσεις εργασίας και €19 εκ. σε φορολογικά έσοδα.
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Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είχε αναθέσει, το 2010, στην εταιρεία The Boston Consulting Group (BCG) τη μελέτη
επιδράσεων και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Με αφορμή την επικείμενη ολοκλήρωση της κατασκευής και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αλλαγές στις
μακροοικονομικές συνθήκες της χώρας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανέθεσε στη BCG να επικαιροποιήσει τη μελέτη αυτή.
Η επικαιροποιημένη μελέτη είναι δομημένη σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες: τη θετική επίδραση του ΚΠΙΣΝ στην
εικόνα της Ελλάδας και στους κατοίκους της, την καθιέρωση του ΚΠΙΣΝ ως παγκόσμιου προτύπου περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας και τη σημαντική οικονομική συμβολή του εν καιρώ κρίσης.
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Θετική επίδραση στην εικόνα της Ελλάδας & τους κατοίκους της
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Α

Ένας διεθνής προορισμός με οφέλη για την Ελλάδα και τους κατοίκους της

Β

Ανάδειξη πολιτιστικής και εκπαιδευτικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Γ

Βελτίωση της ποιότητας ζωής για την τοπική κοινωνία
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Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποτελέσει προορισμό για την Ελλάδα και
τους κατοίκους της
1 Ένα σύμβολο εκσυγχρονισμού για την Αθήνα
• Ένας νέος διεθνής προορισμός που διανθίζει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της
Ελλάδας
• Ένα πρότυπο βιωσιμότητας, για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας διεθνώς
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• Μια ώθηση για τον τουρισμό εν καιρώ κρίσης

2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης
• Προάσπιση των αξιών της κοινωνικής ένταξης για όλες τις ομάδες, ανεξαρτήτως
κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου
• Πρωτοφανείς παροχές δωρεάν δραστηριοτήτων σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ

• Πλήρης πρόσβαση & συμμετοχή ΑμεΑ μέσω υποδομών τελευταίας τεχνολογίας
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1 Ένα σύμβολο εκσυγχρονισμού για την Αθήνα

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποτελέσει σύμβολο εκσυγχρονισμού
για την πόλη της Αθήνας και για ολόκληρη την Ελλάδα
Πάρκο έκτασης 210.000 τ.μ.
σε μια πόλη που υστερεί σε
χώρους πρασίνου

Εκκολαπτήριο νέων
καλλιτεχνών στην
Εναλλακτική Σκηνή της
ΕΛΣ

Προσβασιμότητα για
άτομα κάθε υπόβαθρου
και αναγκών
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx

Λυρική Σκηνή παγκοσμίου
επιπέδου για φιλοξενία
παραγωγών διεθνούς
επιπέδου

Η μεγαλύτερη δωρεά
στην πρόσφατη
ελληνική ιστορία

Πρότυπο βιωσιμότητας
με ενεργειακό στέγαστρο
10.000 τ.μ.

Ανάδειξη της ελληνικής
εκπαιδευτικής
κληρονομιάς
6
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Σύγχρονη βιβλιοθήκη 23.000
τ.μ., εθνική δανειστική
βιβλιοθήκη για πρώτη φορά

1 Ένα σύμβολο εκσυγχρονισμού για την Αθήνα

Μπορεί να αποτελέσει σύγχρονο μνημείο πολιτισμού με
σεβασμό προς τη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά

ΚΠΙΣΝ

...ο οποίος σέβεται την αρχαία πολιτιστική
κληρονομιά και τις τέχνες στην Ελλάδα
Μουσείο Ακρόπολης

Παρθενώνας

Πλάκα

Θέατρο Διονύσου
Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποτελέσει ένα μοναδικό και
σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό για τη χώρα...

Ένας μοναδικός ελληνικός προορισμός ο οποίος:
• Θα αναδείξει το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό
• Θα καταστεί αρχιτεκτονικό τοπόσημο

Ωδείο Ηρώδου
Αττικού

Παναθηναϊκό Στάδιο

• Θα εστιάσει στη βιωσιμότητα
• Θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση
• Θα προάγει την ισότιμη πρόσβαση και

Ναός
Ολυμπίου Διός Αγορά

Ναός Ποσειδώνα

συμμετοχή

Πηγή: BCG
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1 Ένα σύμβολο εκσυγχρονισμού για την Αθήνα

Άλλες πόλεις με πλούσια ιστορία έχουν αναδείξει με επιτυχία
την ταυτότητά τους μέσω σύγχρονων τοποσήμων

Αντανακλούν τη συνέχεια και την αλλαγή:
• Το νήμα του πολιτισμού που συνδέει το παρελθόν με το παρόν
Προβάλλουν τον ιστορικό πλούτο μιας χώρας
• Επιρροή και παρουσία σε κάθε περίοδο της ιστορίας

Ομοίως, το ΚΠΙΣΝ εκτιμάται ότι θα διανθίσει
την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά
Το ΚΠΙΣΝ είναι σε θέση να υπηρετήσει την ελληνική
πολιτιστική κληρονομιά που αποτελεί το δυνατότερο
σημείο της Ελλάδας

Ενισχύουν την ελκυστικότητα της πόλης
• Παράταση της διαμονής των τουριστών και προώθηση
επαναλαμβανόμενων επισκέψεων
• Διεύρυνση των κατηγοριών τουριστών που προσελκύει η πόλη

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αξιοποιήσει την ιδέα της
εξισορρόπησης κλασσικού και σύγχρονου πολιτισμού
• Την οποία αντιπροσωπεύει το νέο Μουσείο της
Ακρόπολης

Κλασσικά και σύγχρονα τοπόσημα αλληλοσυμπληρώνονται στις
πολιτιστικές πρωτεύουσες ανά τον κόσμο

Ενθάρρυνση του κόσμου να τιμήσει τη σύγχρονη
Ελλάδα όπως την αρχαία

Κλασσικό

Σύγχρονο

Άγαλμα της
Ελευθερίας (1886)

Κλασσικό

Πάρκο Χάι Λέιν (2009)

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Τα σύγχρονα τοπόσημα διανθίζουν – αντί να
αντικαθιστούν– τα ιστορικά αξιοθέατα μιας πόλης

"Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΚΠΙΣΝ θα αποτελέσει
ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την πόλη... Θα
ενσαρκώσει τη νέα Αθήνα, μία πόλη της οποίας ο
πολιτισμός αναγεννάται" – A. Ανδρεάδης,
Πρόεδρος, ΣΕΤΕ1

Σύγχρονο

Πύργος του
Άιφελ (1889)

Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού (1977)

1. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Πηγή: Εμπειρία της BCG, αναζήτηση στο διαδίκτυο, συνεντεύξεις με τουριστικούς φορείς
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1 Ένα σύμβολο εκσυγχρονισμού για την Αθήνα

Το ΚΠΙΣΝ, ως νέος μητροπολιτικός πόλος, μπορεί να αλλάξει
τον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας...

Τουριστική περιοχή

Τρέχουσα

Ο τουρισμός είναι καίριας
σημασίας για την Αθήνα,
αλλά μόνο ένα μικρό
γεωγραφικό κομμάτι
επωφελείται

Νέα

Μουσείο
Ακρόπολης

ΕΜΣΤ

Το ΚΠΙΣΝ θα
προσελκύσει
τουρίστες σε μια μη
προβεβλημένη
περιοχή της πόλης

Πειραιάς

Παραλιακή
ζώνη

Στέγη
Γραμμάτων
& Τεχνών
ΚΠΙΣΝ
Ίδρυμα
Ευγενίδου

Και μπορεί να μεταμορφώσει τη Λ.
Συγγρού σε "πολιτιστική λεωφόρο"
Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να τονώσει το ενδιαφέρον για άλλους
νέους σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς στη
Λεωφόρο Συγγρού:
• Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης(ΕΜΣΤ)1
• Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
• Ίδρυμα Ευγενίδου
Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη ενός νέου
μητροπολιτικού πόλου στο παράκτιο μέτωπο της Αθήνας
Ο νέος δημοτικός ποδηλατόδρομος που θα συνδέει το
ΚΠΙΣΝ με το κέντρο της Αθήνας θα προσελκύσει
περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή2
Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ
του Λιμένος Πειραιώς (το 2ο μεγαλύτερο σημείο
τουριστικής κίνησης) και του ιστορικού κέντρου

Σούνιο
1. Κλειστό προς το παρόν (Ιανουάριος 2016). 2. Υπό κατασκευή. Ο ποδηλατόδρομος μήκους 11 χλμ. ξεκινά από το Γκάζι και τερματίζει στο Φάληρο (διασχίζοντας Μοσχάτο, Καλλιθέα και Ταύρο)
Πηγή: Αναζήτηση στον Τύπο, δεδομένα πελατών, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Το ΚΠΙΣΝ θα επεκτείνει την τουριστική ζώνη
της Αθήνας πέραν του ιστορικού της κέντρου

1 Ένα σύμβολο εκσυγχρονισμού για την Αθήνα

...Ενισχύοντας τον τουρισμό στην Ελλάδα εν καιρώ κρίσης
Ο τουρισμός αποκτά ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο
για την Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία

7,0%

Ευρύτερη συμμετοχή
στο ΑΕΠ2

17,3%

Άμεση συμμετοχή στην
απασχόληση
Ευρύτερη συμμετοχή
στην απασχόληση2

9,4%

19,4%

Έσοδα από το
διεθνή τουρισμό

€13 δις1

Μέση τουριστική
δαπάνη ανά άτομο

€5901

5,9% το
2010

• Επισκέπτες πολιτιστικού τουρισμού που
παρακολουθούν παραστάσεις διεθνών λυρικών
καλλιτεχνών και θεατρικών θιάσων

• Ακαδημαϊκοί και σπουδαστές που ταξιδεύουν στην
Αθήνα για να χρησιμοποιήσουν τους παγκοσμίου
επιπέδου πόρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
7,9% το
2010

• Σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες και
μηχανικοί που έρχονται να δουν το σχέδιο του Piano
• Αθλητές που επισκέπτονται την Αθήνα για αθλητικές
εκδηλώσεις που οργανώνει το ΚΠΙΣΝ
• Τουρίστες που περνούν από την Αθήνα
μεταβαίνοντας στα νησιά και παρατείνουν τη διαμονή
τους για να δουν το ΚΠΙΣΝ
• Επισκέπτες όλων των κατηγοριών που
επιστρέφουν για να παρακολουθήσουν το νέο
προσφερόμενο πρόγραμμα εκδηλώσεων

1. Εξαιρουμένων των κρουαζιερών. 2. Συμπεριλαμβανομένων των ευρύτερων παραγόντων επίδρασης από ταξιδιωτικές και τουριστικές επενδυτικές δαπάνες, κυβερνητικές "συλλογικές" δαπάνες και
εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα.
Σημείωση: Τα μεγέθη αναφέρονται στο 2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
Πηγή: ΣΕΤΕ: Ελληνικός τουρισμός - Βασικά μεγέθη 2014, WTTC Οικονομική Επίδραση Ταξιδίων & Τουρισμού 2015 - Ελλάδα
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Άμεση συμμετοχή στο
ΑΕΠ

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αυξήσει τον αριθμό και να διευρύνει
τις κατηγορίες επισκεπτών στην Ελλάδα

1 Ένα σύμβολο εκσυγχρονισμού για την Αθήνα

Το ΚΠΙΣΝ ως αρχιτεκτονικός και πολιτιστικός προορισμοός
ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς
Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική
αυτο-αντίληψη1 από την αρχή της κρίσης...
Κατάταξη χωρών βάσει αυτο-αντίληψης1

Σε πολύ δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα, ένας φάρος για ένα
πιο φωτεινό μέλλον αποκαλύπτεται - PR Newswire, 2011
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Περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος – Art Daily, 2015

Η Ελλάδα ανοικοδομεί σε πρότυπο
LEED – Investor Point, 2013

Ακόμη και εν μέσω κρίσης χρέους, τα σχέδια στην
Αθήνα προχωρούν – The New York Times, 2011
"Ελπίζω ότι το ΙΣΝ θα εμπνεύσει κι άλλους οργανισμούς σε όλο τον
κόσμο να ακολουθήσουν το παράδειγμά του"
- Huffington Post, 2012
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Ο Πιάνο χτίζει τη νέα
Ακρόπολη - Architect's
Newspaper, 2012

100

Πολυάριθμες αναφορές στο ΚΠΙΣΝ και στον βιώσιμο
σχεδιασμό του στα διεθνή ΜΜΕ από το 2009
1. Self image: Κλίμακα κατάταξης 0-100, όπου το 100 υποδεικνύει την υψηλότερη βαθμολογία αυτο-αντίληψης
Πηγή: Reputation Institute 2010, αναζήτηση στον Τύπο, ανάλυση BCG, δεδομένα από το τμήμα δημοσίων σχέσεων του ΙΣΝ
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Αυστραλία
Νορβηγία
Αυστρία
Δανία
Σουηδία
ΗΠΑ
Ρωσία
Γαλλία
Πολωνία
Ιρλανδία
Ισπανία
Γερμανία
ΗΒ
Τουρκία
Βέλγιο
Ιταλία
Πορτογαλία
Ελλάδα
Ουγγαρία

Ο βιώσιμος σχεδιασμός του Renzo Piano έχει ήδη θετική
επίδραση στην εικόνα της Ελλάδας διεθνώς

2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης ομάδων

Το ΚΠΙΣΝ αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς και
όσον αφορά την κοινωνική ένταξη

Ακρόπολη

12

Μουσείο
Μπενάκη
Μουσείο
Κυκλαδικής
Τέχνης
Αρχαιολογικό
Μουσείο

7

...Το ΚΠΙΣΝ σκοπεύει να παρέχει ένα
πλήθος δραστηριοτήτων δωρεάν

Πάρκο
Σταύρος
Νιάρχος

•
•
•
•
•

Προβολές θερινού κινηματογράφου
Μαθήματα γυμναστικής π.χ. γιόγκα
Καλλιτεχνικές εκθέσεις
Ρεσιτάλ μουσικής
Μαθήματα κηπουρικής

Εθνική
Λυρική
Σκηνή

•
•
•
•
•

Ομιλίες
Εργαστήρια για παιδιά
Πρόβες για ανέργους επισκέπτες2
Ξεναγήσεις στα παρασκήνια
"Όπερα τσέπης"4

7
7

Μουσείο
Ακρόπολης

5

Αγορά

4

Βυζαντινό
Μουσείο
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Γενική είσοδος €1
Τα διεθνή πολιτιστικά κέντρα χρεώνουν επίσης κάποιο εισιτήριο:
€3 στο Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού, εισιτήριο για τις περισσότερες
δραστηριότητες...

•
Εθνική
•
Βιβλιοθήκη •
της Ελλάδος •
•

Εκδηλώσεις της Book Castle
Κέντρο δημιουργικότητας για παιδιά
Υποστήριξη για επαγγελματίες
Λέσχες βιβλίου και σεμινάρια
Μαθήματα πληροφορικής

...Καθιστώντας το ΚΠΙΣΝ πολιτιστικό θεσμό βέλτιστων πρακτικών
παγκοσμίως στην κοινωνική ένταξη και την προσβασιμότητα

1. Από το Δεκέμβριο του 2015. Εξαιρούνται επιλογές μειωμένων/δωρεάν εισιτηρίων. 2. Παρέχονται ήδη από την Εθνική Λυρική Σκηνή πριν από τη συνεργασία της με το ΙΣΝ. 3. Έρευνα Εισοδημάτων
και Συνθηκών Διαβίωσης στα Νοικοκυριά της ΕΛΣΤΑΤ, 2013. 4. Λυρικές παραστάσεις μικρής κλίμακας π.χ. στο ΠΣΝ. 5. Ναός Ποσειδώνα Σημείωση: Τα εισιτήρια εισόδου σε τόπους προορισμού
ελληνικού πολιτισμού προβλέπεται ότι θα αυξηθούν στις αρχές του 2016, βάσει νομοθετικού πλαισίου.
Πηγή: Αναζήτηση στο διαδίκτυο, συνεντεύξεις ΙΣΝ, επιχειρηματικά σχέδια ΚΠΙΣΝ, ΕΒΕ και ΕΛΣ
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Παρότι στα κύρια πολιτιστικά αξιοθέατα της
Αθήνας απαιτείται πληρωμή εισιτηρίου...

2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης ομάδων

Backup

Το μειωμένο ή δωρεάν εισιτήριο μπορεί να ανανεώσει το
ενδιαφέρον για τις παραστατικές τέχνες στην Ελλάδα
...Αλλά βρίσκουν τις τιμές των
εισιτηρίων πολύ ακριβές

Οι Έλληνες ενδιαφέρονται για το θέατρο...

"Γιατί δεν έχετε πάει στο θέατρο (ή δεν έχετε πάει
συχνότερα) μέσα στους τελευταίους 12 μήνες;"

Ποσοστό που δηλώνει ότι "δεν τους ενδιαφέρει"

Ποσοστό που δηλώνει ότι "είναι πολύ ακριβό"
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"Γιατί δεν έχετε πάει στο θέατρο (ή δεν έχετε πάει
συχνότερα) μέσα στους τελευταίους 12 μήνες;"

0
Ελλάδα

Βουλγαρία

Ισπανία

Γαλλία

Πορτογαλία

ΕΕ

Ελλάδα

Ισπανία

Πορτογαλία Βουλγαρία

Γαλλία

ΕΕ

1. Όταν ερωτήθηκαν γιατί δεν έχουν επισκεφθεί το θέατρο (ή δεν το έχουν επισκεφθεί συχνότερα) μέσα στους τελευταίους 12 μήνες
Πηγή: Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: Πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό, 2013
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx

13

2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης ομάδων

Για τα άτομα με αναπηρία, το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποτελέσει
παγκόσμιο προορισμό φιλικό προς ΑμεΑ

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να προάγει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε 2 σημεία:

Προσβασιμότητα

Προώθηση της Αθήνας ως πολιτιστικού προορισμού
προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία

Δραστηριότητες

Παροχή δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στα οποία μπορούν να συμμετέχουν
άτομα με αναπηρία

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

1

2
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2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης ομάδων

1

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να προβάλει την Αθήνα ως προσβάσιμο
πολιτιστικό προορισμό

• Πεζόδρομος μήκους 4 χλμ. που συνδέει τις ιστορικές τοποθεσίες
μέσω μιας φιλικής προς τα αναπηρικά αμαξίδια διαδρομής
• Ανάβαση στην Ακρόπολη μέσω ανελκυστήρα και θέα στο Ερέχθειο
για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων
• Ηρώδειο Θέατρο με ξύλινες ράμπες και πλατφόρμα για τους
χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων
• Δίκτυο Μετρό που θεωρείται ένα από τα πλέον προσβάσιμα στην
Ευρώπη

...Ωστόσο, αυτό δεν έχει προβληθεί
στη διεθνή κοινότητα
"Παρότι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας θεωρείται
προσβάσιμο σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει επιχειρηθεί κάποια
επακόλουθη προώθηση των υποδομών προσβασιμότητας
για τους επισκέπτες."1
• Δεν υπάρχει επίσημος οδηγός πρόσβασης ή ιστότοπος
σχετικά με τα προσβάσιμα τουριστικά αξιοθέατα ή τις
εγκαταστάσεις διαμονής
• Ο ΕΟΤ2 δεν παρέχει πληροφορίες προσβασιμότητας για
άτομα με αναπηρίες ή οδηγούς για τουρίστες ΑμεΑ
Η έλλειψη πληροφόρησης αποθαρρύνει τους δυνητικούς
τουρίστες ΑμεΑ

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί επίσης να ενθαρρύνει την πόλη να βελτιώσει περαιτέρω τα πρότυπά της για επισκέπτες ΑμεΑ
1. Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας ως προσβάσιμος προορισμός (2015), σελ. 5. 2. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Πηγή: Εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Καταγραφή και έλεγχος αποτελεσματικότητας παροχής προσβάσιμων τουριστικών υπηρεσιών (2015), Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας ως προσβάσιμος
προορισμός (2015)
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, το ιστορικό
κέντρο της Αθήνας παρέχει καλή πρόσβαση σε ΑμεΑ...

Προσβασιμότητα

2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης ομάδων

Οι υποδομές τελευταίας τεχνολογίας θα διασφαλίσουν την
πρόσβαση σε ΑμεΑ

1
Προσβασιμότητα

• Κεκλιμένες επιφάνειες (ράμπες) σε ολόκληρο το ΚΠΙΣΝ, με κλίση έως 8% περιμετρικά
του πάρκου
• Ανελκυστήρες εντός όλων των σταθμών με ηχητική ειδοποίηση
• Θέσεις στάθμευσης προορισμένες αποκλειστικά για ΑμεΑ και τουαλέτες αναπήρων

Συνδεσιμότητα
στο διαδίκτυο

• Ο μελλοντικός σχεδιασμός του ιστότοπου του ΚΠΙΣΝ θα λάβει υπόψη τις ανάγκες των
ατόμων με προβλήματα όρασης
• Ο μελλοντικός σχεδιασμός του ιστότοπου του ΚΠΙΣΝ θα συμμορφώνεται με τα
πρότυπα WAI1 Επιπέδου 3 του οργανισμού W3C

Εθνική Βιβλιοθήκη Ψηφιακό περιεχόμενο
& ειδικός εξοπλισμός

• Πρόσβαση στο σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου που διατίθεται στην ΕΒΕ π.χ.
χειρόγραφα, εφημερίδες
• Χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για ΑμεΑ

Εθνική Λυρική ΣκηνήΕξοπλισμός για άτομα
με προβλήματα ακοής

• Το σύστημα ήχου ενισχύει την απόδοση των ακουστικών βαρηκοΐας
• Ατομικές οθόνες με υπότιτλους για χρήση από άτομα με προβλήματα ακοής

Καθοδήγηση
τυφλών

•
•
•
•

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Εύκολη πρόσβαση σε
όλα τα σημεία του
ΚΠΙΣΝ

Κουμπιά με γραφή Μπράιγ εντός των κτιρίων
Ευρύχωροι δίοδοι σε όλες τις εγκαταστάσεις
Οριοθέτηση διαδρομών με θάμνους περιμετρικά του πάρκου
Φυτά με συγκεκριμένα αρώματα

1. Website Accessibility Initiative
Πηγή: Δεδομένα ΚΠΙΣΝ
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης ομάδων

1

Backup

Το ΚΠΙΣΝ καινοτομεί καθιστώντας την Εθνική Λυρική Σκηνή
και την Εθνική Βιβλιοθήκη πλήρως προσβάσιμες σε ΑμεΑ

Προσβασιμότητα

Οι τρέχουσες τοποθεσίες της ΕΛΣ και της ΕΒΕ είναι σε μεγάλο βαθμό μη προσβάσιμες για επισκέπτες ΑμεΑ....

Υποδομή για ΑμεΑ:

Πρόσβαση

Εθνικός Κήπος

Τουαλέτες

Εξειδικευμένεςυ
πηρεσίες4

Εκδοτήρια/
γραφ.πληροφοριών
χαμηλού ύψους

1

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Αεροδρόμιο ΕλευθέριοςΒενιζέλος
Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Μουσείο Ακρόπολης
3

Εθνική Λυρική Σκηνή (τρέχουσα τοποθεσία)
Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα
Εθνικό Θέατρο – Κεντρική σκηνή
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (τρέχουσα τοποθεσία)

2

2

Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων
Βιβλιοθήκη Δήμου Καλλιθέας
Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΚΠΙΣΝ
1. Περιορισμένη λόγω πλακόστρωτου/ανισόπεδων πεζοδρομίων2. Περιορισμένες προς το παρόν. 3. Κατόπιν αιτήματος. 4. Όπως προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών για έκδοση εισιτηρίων και
παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρία. Πηγή: Ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης ομάδων

1

Backup

Προσβασιμότητα

Παράδειγμα: Οι παραολυμπιακοί αγώνες της Βαρκελώνης
προέβαλλαν την Ισπανία ως μια κοινωνία φιλική προς ΑμεΑ

Διαφημίζεται ως ιδανικός προορισμός για άτομα με
αναπηρίες ή ταξιδιώτες τρίτης ηλικίας
• Οι προωθητικές καμπάνιες της Επιτροπής Τουρισμού
εστίασαν στον προσβάσιμο τουρισμό
• Ο ιστότοπος του Γραφείου Τουρισμού της Βαρκελώνης
συνδέεται με τη σελίδα "Barcelona Special Traveler"
– Συντονίζει όλες τις προσβάσιμες υπηρεσίες,
επιτρέποντας στους επισκέπτες ΑμεΑ να
σχεδιάσουν το ταξίδι τους μέσω ενός μόνο
ιστότοπου
• Λεπτομερής οδηγός πρόσβασης σε 5 γλώσσες με
χάρτες, εικονογράμματα, φωτογραφίες και περιγραφές
Άριστη υποδομή για επισκέπτες ΑμεΑ
• Βραβείο προσβασιμότητας (2012) για τα μέσα μαζικής
μεταφοράς
• Παροχή δωρεάν υπηρεσιών υποβοήθησης κολύμβησης
στις παραλίες
Πολιτιστικά αξιοθέατα όπως η La Pedrera έχουν
αναγνωριστεί με βραβεία "Accessible Tourism Awards"
• Οθόνες αφής, μεγεθυντικοί φακοί, διαλέξεις στη
νοηματική γλώσσα, ηχογραφήσεις, Μπράιγ

Σε μεγάλο βαθμό λόγω των
Παραολυμπιακών Αγώνων της το 1992
Πρώτη φορά στην ιστορία που οι Παραολυμπιακοί
Αγώνες γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση
Ίδρυμα Οργανισμού Τυφλών (ONCE)
• Σημαντική χρηματοδότηση για τους Παραολυμπιακούς
Αγώνες
• Συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με
ζητήματα προσβασιμότητας
Δημιουργήθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με
πληροφορίες προσβασιμότητας για 57.000 τοποθεσίες,
βοηθώντας τους επισκέπτες και τους αθλητές να
κινηθούν στην πόλη
Μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, η Βαρκελώνη
συνέχισε να βελτιώνει την προσβασιμότητα
• π.χ. διαβάσεις με φωτεινές ενδείξεις και ηχητική
σήμανση, ανάγλυφη πεζοδρόμηση και 100%
προσβάσιμος στόλος λεωφορείων
• Cataluña 2020 Vision for Responsible Tourism:
προγράμματα και δράσεις για πλήρη πρόσβαση,
αναγνώριση αυτού του τομέα αγοράς ως επιχειρηματική
ευκαιρία

Πηγή: Συνέντευξη με το Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, Eltis: The urban mobility observatory, ENAT (ιστότοπος Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Προσβάσιμο Τουρισμό), ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Η Βαρκελώνη είναι ένας δημοφιλής προορισμός
για τουρίστες και ταξιδιώτες με ειδικές ανάγκες

2 Ένα παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής ένταξης ομάδων

2

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να ξεπεράσει άλλους προορισμούς στην
οργάνωση δραστηριοτήτων για ομάδες ΑμεΑ

Το ΚΠΙΣΝ παρέχει και θα συνεχίσει να παρέχει
πολλές δραστηριότητες φιλικές προς ομάδες ΑμεΑ

• 85% των παιδιών με αναπηρίες στην Ελλάδα
αποκλείονται από την εκπαίδευση
• Λιγότεροι από 400 σπουδαστές με αναπηρίες
έχουν πρόσβαση στην ανώτερη παιδεία
• 84% του πληθυσμού με αναπηρίες ή
προβλήματα υγείας είναι οικονομικά ανενεργό1
• ~50% των εργαζομένων με αναπηρίες
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο εργασιακό
τους περιβάλλον
• 40% των ατόμων με αναπηρίες πλήττεται από
τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω
ανεργίας/ανεπαρκών κοινωνικών υπηρεσιών

Εκδηλώσεις
Ιουνίου 2015
και Κέντρο
Επισκεπτών

•
•
•
•
•
•

Ξεναγήσεις για άτομα με προβλήματα όρασης3
Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο για παιδιά
Φυσιοθεραπεία για άτομα με αναπηρίες
Συμμετοχή στον αγώνα δρόμου ΚΠΙΣΝ
Εργαστήρια αρχιτεκτονικής για τυφλούς
Εγκατάσταση χορού (ΕΛΣ) για τυφλούς

Περαιτέρω προτεινόμενες δραστηριότητες
Βιβλιοθήκη2

• Δραστηριότητες για τυφλούς
• Υπηρεσία υποστήριξης εκμάθησης για ΑμεΑ
• Εργαστήρια νοηματικής γλώσσας

Λυρική
Σκηνή2

• Μαθήματα χορού με αφή για τυφλούς
• Μαθήματα μουσικής για παιδιά με αναπηρίες

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να ενθαρρύνει και άλλα πολιτιστικά και
εκπαιδευτικά ιδρύματα να επεκτείνουν τις παροχές τους για ΑμεΑ
1. Σε σύγκριση με το 58% του γενικού πληθυσμού 2. Ενδεικτικές εκδηλώσεις. Τα προγράμματα εκδηλώσεων της ΕΒΕ και της ΕΛΣ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί 3. Αυτή η παροχή του ΚΠΙΣΝ έχει
επηρεάσει και άλλες δράσεις. Το Μουσείο Μπενάκη έχει υιοθετήσει από τότε παρόμοιες ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις του. Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού 2002, σπουδαστές ειδικής εκπαίδευσης 2007, Eurostat, αναζήτηση στον Τύπο, ανάλυση BCG, δεδομένα πελατών
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Οι ομάδες ΑμεΑ αποκλείονται από κοινωνικές
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Δραστηριότητες

Α

Ένας διεθνής προορισμός με οφέλη για την Ελλάδα και τους κατοίκους της

Β

Ανάδειξη πολιτιστικής και εκπαιδευτικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Γ

Βελτίωση της ποιότητας ζωής για την τοπική κοινωνία

SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Θετική επίδραση στην εικόνα της Ελλάδας & τους κατοίκους της

20

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να καταστήσει την πλούσια εκπαιδευτική
και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας διαθέσιμη σε όλους

2

3

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) μπορεί να γίνει το κέντρο της ελληνικής εκπαιδευτικής
κληρονομιάς και να αποκαταστήσει την αξία του θεσμού της βιβλιοθήκης
• Ένα κέντρο αριστείας για τις κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές
• Εθνική δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη έκτασης 4.000 τ.μ. που εμπνέει την αγάπη για το βιβλίο
• Με τις νέες προγραμματισμένες υπηρεσίες, η ΕΒΕ μπορεί να υπερβεί το ρόλο των παραδοσιακών
βιβλιοθηκών και να αποτελέσει εκπαιδευτικό και κοινωνικό πόλο για την τοπική και την ευρύτερη
κοινότητα
Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) μπορεί να καταρρίψει τα πολιτιστικά εμπόδια καλλιεργώντας την
αγάπη για την όπερα σε όλους
• Το ΚΠΙΣΝ δίνει τη δυνατότητα στην ΕΛΣ να φιλοξενήσει παραστάσεις παγκοσμίου επιπέδου
• Η μετεγκατάσταση της ΕΛΣ μπορεί να προσελκύσει νέο κοινό –καθώς και μικρότερες ηλικίες–
αναδεικνύοντας την αξία της λυρικής μουσικής
• Ενθαρρύνοντας νέα ταλέντα με παραστάσεις στην Εναλλακτική Σκηνή και ενισχύοντας το κύρος των
παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα
Η εκπαιδευτική επίδραση του ΚΠΙΣΝ στο ευρύτερο κοινό είναι εμφανής ακόμη και πριν τεθεί σε
λειτουργία
• Περισσότερα από 58.000 άτομα έχουν επισκεφθεί το Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ
• Το εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ έχει λειτουργήσει ως "ανοικτό πανεπιστήμιο" για επισκέπτες
μηχανικούς/αρχιτέκτονες καθώς και για 6.000 εργαζομένους, ανοίγοντας το δρόμο για πρότυπες
μελλοντικές κατασκευές βάσει βέλτιστων πρακτικών
• Τα τελευταία 3 χρόνια, στο "Ταξίδι προς το ΚΠΙΣΝ" συμμετείχαν 20.000 άτομα από ολόκληρη την
Ελλάδα
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Η ΕΒΕ μπορεί να γίνει το κέντρο της εκπαιδευτικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μπορεί να γίνει παγκόσμιο
κέντρο αριστείας για τις κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές
π.χ. η συλλογή 4.000 αφισών
ελληνικών έργων
παραχωρήθηκε στην ΕΒΕ μετά
τη δημοσιοποίηση του έργου
κατασκευής του ΚΠΙΣΝ

Μια παγκόσμια συλλογή της ελληνικής βιβλιογραφίας
• Ένα ασφαλές αρχείο εθνικών δημοσιεύσεων

• Οι θησαυροί της ΕΒΕ στη διάθεση του κοινού
• Μεταφρασμένα ξενόγλωσσα έγγραφα που αναφέρονται στην
Ελλάδα
• Πρόσβαση στην ελληνική ιστορία στη δανειστική
βιβλιοθήκη

Επιπλέον δραστηριότητες με
τη μετεγκατάσταση στο
ΚΠΙΣΝ1
Οργάνωση εκδηλώσεων για την
ελληνική λογοτεχνία & ιστορία

Συνεργασία με διεθνείς ερευνητές

• Φιλοξενία εκθέσεων χειρογράφων σε συνεργασία με άλλες
βιβλιοθήκες

• Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα την αρχαιολογία
και τις κλασικές, βυζαντινές και ανθρωπιστικές σπουδές

• Διεξαγωγή σεμιναρίων για σύγχρονους και κλασικούς λόγιους,
ποιητές, συγγραφείς, φιλοσόφους

• Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και διεθνών
ερευνητών

• Οργάνωση διαλέξεων ανθρωπιστικού περιεχομένου στο Πάρκο
ΣΝ

• Παροχή ψηφιακών αντιγράφων παλιών/σπάνιων κειμένων σε
ερευνητές

1. Συμπεριλαμβανομένης της επιχορήγησης €5 εκ. από το ΙΣΝ για τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης και της προβολής σχετικά με τις νέες εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης. 2. Επιχορήγηση €5 εκ.
που εκχωρήθηκε από το ΙΣΝ για τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης της ΕΒΕ στους χώρους του ΚΠΙΣΝ. Πηγή: Ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Η ΕΒΕ μπορεί να γίνει το κέντρο της εκπαιδευτικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Η δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη μπορεί να εμπνεύσει την
αγάπη για το βιβλίο
Οι Έλληνες σήμερα δε διαβάζουν αρκετά
"Πόσες φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο διαβάσατε κάποιο βιβλίο;"
Σημαντικά λιγότεροι τακτικοί αναγνώστες
σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
100%
22%
80%

37%

42%
55%

13%
60%
24%
40%

14%

12%
17%

12%

21%

15%
20%

41%
29%

0%

Γαλλία

Ένα μεγάλο ποσοστό των
Ελλήνων δεν διαβάζουν βιβλία

> 5 φορές

1-2 φορές

3-5 φορές

Ποτέ

• Μαθήματα για μητέρες για να εμπνεύσουν την αγάπη για την
ανάγνωση βιβλίων στα παιδιά τους
– Συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων βιβλιογραφιών από
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ανά ηλικιακή ομάδα
• Προγράμματα για σπουδαστές διαφορετικών ηλικιών
– Εξέταση σημαντικών κειμένων σχολικών μαθημάτων
– Πρωτοβουλία "Εφημερίδα @ Σχολείο" για την
προώθηση της ανάγνωσης εφημερίδων στους μαθητές
λυκείου
• Προγράμματα λογοτεχνίας σχεδιασμένα για την τρίτη ηλικία
– Διαλέξεις και προγράμματα ανάγνωσης βιβλίων
εστιασμένα σε συγγραφείς από μια συγκεκριμένη ιστορική
περίοδο

28%
18%

Ελλάδα

Η δημόσια Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
σκοπεύει να το αντιμετωπίσει

ΗΒ

ΕΕ 27

• Συνεργασίες με δημοτικές & δημόσιες βιβλιοθήκες ανά την
Ελλάδα για την προώθηση της ανάγνωσης βιβλίων σε τοπικό
επίπεδο
– π.χ. Καλοκαιρινές εκστρατείες1

Μέρος της επιχορήγησης του ΙΣΝ θα διατεθεί στην ανάπτυξη μιας δημόσιας
δανειστικής συλλογής διεθνών προδιαγραφών για χρήση από όλους2

1. Έχουν ήδη λάβει χώρα από την ανακοίνωση των σχεδίων του ΚΠΙΣΝ το 2010. 2.Επιχορήγηση €5 εκ. για τη μετάβαση στο ΚΠΙΣΝ
Πηγή: Ευρωβαρόμετρο: Έκθεση ευρωπαϊκών πολιτιστικών αξιών (2007), εμπειρία και ανάλυση BCG
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Η ΕΒΕ μπορεί να γίνει το κέντρο της εκπαιδευτικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Backup

Παράδειγμα: Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Σιάτλ ανέπτυξε την
ανάγνωση βιβλίων στους κατοίκους της πόλης
64% των κατοίκων του Σιάτλ που χρησιμοποιούσαν την παλιά βιβλιοθήκη
χρησιμοποιούν περισσότερο τη νέα βιβλιοθήκη1

Χρήση

Κυκλοφορία

14% αύξηση στην κυκλοφορία2 κατά το πρώτο έτος λειτουργίας

Επισκεψιμότητα

166% αύξηση επισκεπτών κατά το πρώτο έτος λειτουργίας3

Αναγνωστικό
υλικό

Αυξημένη πρόσβαση σε αναγνωστικό υλικό: το 75% περίπου της συλλογής
είναι άμεσα διαθέσιμο σε σχέση με το 33% της προηγούμενης βιβλιοθήκης

Κοινό

Στις ξεναγήσεις και τα εργαστήρια συμμετέχει πλέον ένας μεγάλος αριθμός
μεταναστών και προσφύγων

Ακαδημαϊκοί

Ακαδημαϊκές ομάδες από βιβλιοθήκες και ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο
επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη και συναντούν το προσωπικό της

"Κάθε φορά εντυπωσιάζομαι βλέποντας εκατό άτομα να περιμένουν
στην ουρά έξω από τη βιβλιοθήκη στις 10 το πρωί"3
1. Το ένα τρίτο δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την Κεντρική Βιβλιοθήκη όσο και πριν και 3% δήλωσαν ότι πλέον τη χρησιμοποιούν λιγότερο. 2. Ο συνολικός όγκος βιβλίων δανεισμού μέσα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 3. Για το διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2004, δηλαδή για τους πρώτους επτά μήνες που ήταν ανοικτό το νέο κτίριο, η επισκεψιμότητα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
αυξήθηκε κατά 299% και η κυκλοφορία βιβλίων αυξήθηκε κατά 63%. 3. Διευθυντής των οργανισμών Metropolitan Improvement District και Downtown Seattle Association. Πηγή: Η Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη του Σιάτλ: Αξιολόγηση οικονομικών οφελών, 2005
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Η ΕΒΕ μπορεί να γίνει το κέντρο της εκπαιδευτικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Η ΕΒΕ μπορεί να ξεπεράσει τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες,
λειτουργώντας ως εκπαιδευτικός και κοινωνικός πόλος
Προβλεπόμενες εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες
στις νέες εγκαταστάσεις της ΕΒΕ

Σε εξέλιξη χάρη στην επιχορήγηση €5 εκ. που
εκχωρήθηκε από το ΙΣΝ για τη μετάβαση στο ΚΠΙΣΝ

Παρόν

ΚΠΙΣΝ5

Εθνική δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη1 για χρήση από όλους
Προγράμματα προσέγγισης (π.χ. συνεργασία με δημοτικές/δημόσιες βιβλιοθήκες)

Κοινωνικά κέντρα (π.χ. ανάγνωση και δημιουργικότητα παιδιών)
Ψηφιοποίηση των κειμένων (π.χ. χειρόγραφα, σπάνιες εκδόσεις)2
Κινηματογράφος & στούντιο ηχογράφησης για δημόσια χρήση6
Επαρκείς γνώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα3
Ενοποιημένη διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης για το σύνολο του υλικού της ΕΒΕ
Δυνατότητες δανεισμού e-Book και πλήθος τίτλων5
Τεχνικός εξοπλισμός (υπολογιστές, σαρωτές, εκτυπωτές)
Εκπαιδευτικά προγράμματα, σειρές διαλέξεων και εργαστήρια 4
Κέντρο υποστήριξης σχολικής εκμάθησης
Διευρυμένα ωράρια λειτουργίας (απογεύματα, Σαββατοκύριακα)

Η διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών για πρώτη φορά θα κάνει την ΕΒΕ ακόμη
πιο χρήσιμη και προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό
1. Δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη 4.000 τ.μ. (χώρος κοινού). 2. Κατέστη δυνατή μέσω της απόκτησης εξοπλισμού, όπως μικροφίλμ, και της ψηφιοποίησης στα πλαίσια της επιχορήγησης ύψους €5 εκ.
3. π.χ. προσωπικό υποστήριξης ανάγνωσης. 4. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης θα εκπαιδευτεί ώστε να λειτουργεί αυτόνομα στην υποστήριξη και το συντονισμό των εργαστηρίων.
5. Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που έγιναν διαθέσιμες χάρη στην επιχορήγηση €5 εκ. που εκχωρήθηκε πριν από το άνοιγμα του 2017 από το ΙΣΝ και παρασχέθηκαν δημοσίως από το έργο
του ΚΠΙΣΝ. 6. Συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνεργάζονται με το ΚΠΙΣΝ . Σημείωση: Βάσει των επιχειρηματικών σχεδίων των ΕΒΕ/ΚΠΙΣΝ.
Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο ΚΠΙΣΝ (2014), επιχειρηματικό σχέδιο ΕΒΕ 2015-19
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx

25

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

1

2 Αγάπη για την όπερα για όλους

Backup

Οι δυνατότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στις νέες της
εγκαταστάσεις επεκτείνονται σε πολλαπλά μέτωπα

Νέα
ταλέντα

Ενισχύει τις ικανότητες και την προβολή των νέων καλλιτεχνών
• Παρέχει μια πλατφόρμα για μουσικούς και καλλιτέχνες όπου μπορούν να δείξουν το ταλέντο τους
• Η σχολή μπαλέτου παρέχει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για πρωτοεμφανιζόμενα ταλέντα
• Η Εναλλακτική Σκηνή ως πλατφόρμα για τη νέα ελληνική λυρική μουσική και τους νέους
καλλιτέχνες

Ισχυροποιεί το δεσμό μεταξύ εκπαίδευσης, κοινωνίας και δημιουργικότητας
• Αναπτύσσει μια δημιουργική κοινωνία στην Ελλάδα που μπορεί να συνεισφέρει σε διάφορους
τομείς και ενδιαφέροντα
Δημιουργικότητα
• Οι καλλιτέχνες/δάσκαλοι μπορούν να αναπληρώσουν την έλλειψη μουσικής/θεατρικής
εκπαίδευσης στα σχολεία
• Η Εναλλακτική Σκηνή φέρνει σε το κοινό με προοδευτικά και εναλλακτικά μέσα

Κληρονομιά

Συντηρεί την κληρονομιά της λυρικής μουσικής και εξελίσσει αυτήν τη μορφή τέχνης
• Αποτρέπει την εξάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς της λυρικής σκηνής
• Συνδέει τη σύγχρονη κοινωνία με την κληρονομιά

Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο ΕΛΣ
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Όπερα
για όλους

Διευρύνει το κοινό που μπορεί να απολαύσει την όπερα
• Καταργεί τις προκαταλήψεις ότι η όπερα προορίζεται μόνο για τους προνομιούχους
• Παρέχει σημαντική πρόσβαση στον πολιτισμό για όλες τις ηλικίες
• Προάγει την ψυχαγωγία, το ενδιαφέρον και την κατανόηση της λυρικής μουσικής

2 Αγάπη για την όπερα για όλους

Οι νέες δραστηριότητες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ μπορούν να
διευρύνουν το υπάρχον αλλά και να προσελκύσουν νέο κοινό
Πρόσθετη αξία από το ΚΠΙΣΝ
• Εργαστήρια μετα το πέρας παραστάσεων
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στα
πλαίσια των σχολικών μαθημάτων και πέραν
αυτών
• Σύγχρονη εφαρμογή για iPhone σχετικά με
την ΕΛΣ
Εκπαιδευτικές
και πολιτιστικές
δραστηριότητες

• Θερινές παραστάσεις λυρικής μουσικής στο
Πάρκο
• Εκπαιδευτικές διαλέξεις στο φουαγιέ
• Παραστάσεις λυρικής μουσικής από
παιδιά

• Συνεργασία με το τμήμα μουσικών σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Γαλλική
Σχολή
• Μαθήματα με μουσικούς ορχήστρας

Υπάρχοντες

• Εκπαίδευση για δασκάλους: γραφή
λυρικής μουσικής
• Εναλλακτική Σκηνή: νέο κοινό
• Εβδομαδιαίες ξεναγήσεις στη Λυρική
Σκηνή και στα παρασκήνια
• Διεξαγωγή διαλέξεων από επιφανείς
ομιλητές
• Συναυλίες για εφήβους, ενηλίκους

• Μαθητικά Φεστιβάλ λυρικής μουσικής

Υπάρχουσες

• Ημέρες μελέτης και μαθήματα
προχωρημένων

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Νέες

• Διεθνές φεστιβάλ σπουδαστών λυρικής
μουσικής
• Συνεργασία με σχολές χορού
• Φιλοξενία θεατρικών ομάδων που δεν
έχουν έδρα

Χρήστες

Νέοι

Δραστηριότητες που πριν ήταν
σπάνιες και μεμονωμένες
καθιερώνονται και γίνονται τακτικές
Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο ΕΛΣ
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1, 2 Πολιτιστική επίδραση της Λυρικής Σκηνής και της Βιβλιοθήκης

Backup

Υλοποιώντας τις παραπάνω δράσεις, το ΚΠΙΣΝ μπορεί να
ανεβάσει τον πολιτιστικό δείκτη της Ελλάδας
Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα στην ΕΕ, με ποσοστό 63% να
κατατάσσεται στον "χαμηλό" δείκτη και μόνο ένα ποσοστό 4% να κατατάσσεται στον "υψηλό" δείκτη
Κατάταξη πολιτιστικού δείκτη (%)1
80

60

54
50

40

37

34
29
18

20
13

19

13

13

9
5

4
0

Ελλάδα

Κύπρος

Πολωνία

Ισπανία

Ιρλανδία

Γαλλία

ΕΕ Μ.Ο.
Υψηλός πολιτιστικός δείκτης

Χαμηλός πολιτιστικός δείκτης
1. Αποτελέσματα 2013. Σημείωση: Ο "υψηλός" πολιτιστικός δείκτης υποδεικνύει όλους τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν σε 3-4 πολιτιστικές δραστηριότητες "περισσότερες από 5 φορές μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες". Ο "χαμηλός" πολιτιστικός δείκτης εξαιρεί όλους τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες πολιτιστικές δραστηριότητες "περισσότερες από 5 φορές μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες". Τα αποτελέσματα "Μεσαίου" και "Πολύ υψηλού" δείκτη έχουν εξαιρεθεί από αυτό το γράφημα.
Πηγή: Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: Πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό, 2013
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63

Η Ισπανία και η Ιρλανδία
βρίσκονται στην υψηλότερη
κατάταξη, παρά τις πρόσφατες
οικονομικές κρίσεις που κι
εκείνες αντιμετώπισαν

3 Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επιδράσεις πριν από τη λειτουργία

Το Κέντρο Επισκεπτών έχει ήδη προσελκύσει επισκέπτες με
ένα εύρος ποικίλων δραστηριοτήτων

58.000 επισκέπτες έχουν ξεναγηθεί στο κέντρο μέχρι σήμερα
Περισσότεροι από 10.000 επισκέπτες έχουν συμμετάσχει στις
δραστηριότητες

200+ επισκέψεις σχολείων, συμπεριλαμβανομένων σχολείων
της περιοχής
Εργαστήρια
για παιδιά

75

Συναυλίες

69

Εργαστήρια
για ενηλίκους

54

Διαλέξεις

45

Σεμινάρια

Ενδεικτικές δραστηριότητες μέχρι σήμερα
(όχι πληρης καταγραφή):
• Σεμινάριο "Το βιβλίο ως αντικείμενο στοχασμού"
• Συνεδρίες μελέτης πρώιμων ελληνικών
χειρογράφων
• Σεμινάριο "Από τα Βιβλία στις Βιβλιοθήκες"
• Σειρά διαλέξεων για την ψυχολογία και την
ανατροφή
• Εργαστήρια κατασκευών φιλικών προς το
περιβάλλον
• Φιλοσοφία για παιδιά
• Συναυλία τσέπης από την ΕΛΣ
• Εργαστήρια χορού για αρχάριους
• Διαδραστικό παιδικό θέατρο

29

Πολυαισθητηριακές

Σε τομείς λογοτεχνίας, διαλέξεων,
θεάτρου και τέχνης
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300+ δραστηριότητες μέχρι σήμερα στο

Κέντρο1

12

Εκθέσεις

7
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40

60

80

• Εργαστήρια τέχνης για παιδιά
• Εργαστήρια κατασκευής παιχνιδιών
• Εκθέσεις φωτογραφίας

Αρ. δραστηριοτήτων 2014-15

1. Από το άνοιγμα το 2014-2015
Πηγή: Δεδομένα ΚΠΙΣΝ
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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3 Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επιδράσεις πριν από τη λειτουργία

Η εκπαιδευτική και πολιτιστική επιδράση του ΚΠΙΣΝ έως
σήμερα έχει όχι μόνο τοπικό αλλά και ευρύτερο χαρακτήρα

Το εργοτάξιο έχει λειτουργήσει ως "ανοικτό πανεπιστήμιο" για
Έλληνες & ξένους μηχανικούς/αρχιτέκτονες
• Μια μελέτη περίπτωσης για φοιτητές πανεπιστημίου από την
Ελλάδα, π.χ. από το ΕΜΠ, και από το εξωτερικό
• Διεθνείς αρχιτεκτονικές ομάδες επισκέφθηκαν το εργοτάξιο για
ξεναγήσεις και τεχνικές διαλέξεις
Πρωτοποριακές μέθοδοι π.χ. χρήση φεροτσιμέντου στην
κατασκευή του στέγαστρου
• Πολλές από αυτές τις μεθόδους κατασκευής και διαχείρισης
εργοταξίου εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά παγκοσμίως
Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα: η τεχνογνωσία και τα
κατασκευαστικά πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών ανοίγουν
το δρόμο για μελλοντικές κατασκευές στην Ελλάδα
• ~6.000 εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις αναβάθμισαν τις
δεξιότητές τους για το μέλλον

Ταξίδι προς το ΚΠΙΣΝ
Επισκέψεις σε 23 πόλεις ανά την Ελλάδα για την ενημέρωση
σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες του ΚΠΙΣΝ1
• Η επίδραση έγινε αισθητή από άτομα σε μη προνομιούχες
περιοχές2
Συμμετοχή 20.000 και πλέον ατόμων σε αναγνώσεις, συναυλίες
λυρικής μουσικής, συζητήσεις και εργαστήρια
• ~9.000 άτομα όλων των ηλικιών παρακολούθησαν την Όπερα
της Βαλίτσας
Πρόγραμμα "Συλλέγω εμπειρίες": παιδιά σε ολόκληρη την
Ελλάδα δανείστηκαν 8.000 βιβλία από δωρεές
Το προσωπικό της βιβλιοθήκης έλαβε χρήσιμη εκπαίδευση
αξιοποιήσιμη πέραν του προγράμματος του Ταξιδιού
• Εκπαίδευση για διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
διαχείριση εκδηλώσεων, εθελοντών και σχέσεων με ΜΜΕ

1. Σε συνεργασία με 18 δήμους της Αθήνας. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα Future Libraries σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ. 2. Π.χ. άτομα με αναπηρία (Σπάρτη, Δράμα,
Αλεξανδρούπολη), παιδιά από τα χωριά SOS (Θεσσαλονίκη), παιδιά Ρομά (Σπάρτη), τροφίμους κλινικής ψυχικής υγείας (Πρέβεζα) κλπ. Πηγή: Δεδομένα ΙΣΝ, δεδομένα Future Libraries
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Κατασκευή του ΚΠΙΣΝ

3 Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επιδράσεις πριν από τη λειτουργία

Το Πάρκο ΣΝ είναι και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν
εκπαιδευτικό πόλο

~40.000 άτομα συμμετείχαν σε 32 δραστηριότητες στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
Περισσότεροι από 2.000 δρομείς όλων των ηλικιών
συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου SNFCC Run –
"Τρέχοντας προς το Μέλλον"
Οι εκθέσεις τέχνης, το θέατρο και οι συναυλίες
μουσικής συνοδεύονταν από ολονύχτιες προβολές
βίντεο τέχνης

...Με ένα εκτενές πρόγραμμα
δραστηριοτήτων σχεδιασμένο για την
περίοδο λειτουργίας του Πάρκου
• Μαθήματα κηπουρικής
• Διαλέξεις και εργαστήρια με θέμα το περιβάλλον και τη
βοτανολογία
• Μαθήματα και εγκαταστάσεις γυμναστικής π.χ.
γιόγκα, τρέξιμο, ποδηλασία

• Περιβαλλοντικές δραστηριότητες (π.χ. αναγνώριση
δέντρων)

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Ο αντίκτυπος του Πάρκου ως
εκπαιδευτικού πόλου έχει ήδη γίνει
αισθητός στις εκδηλώσεις του Ιουνίου...

Backup

• Καθημερινές ξεναγήσεις για ομάδες και σχολεία σε
συνεργασία με αθηναϊκά πολιτιστικά ιδρύματα

Σκάκι για παιδιά με τον Γκάρι Κασπάροφ

• Εκθέσεις μοντέρνας τέχνης/γλυπτών

Κηπουροί στην πόλη

• Οι εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου και μπαλέτου
φιλοξενούνται σε προσωρινές εγκαταστάσεις
• Παιδότοποι

Πηγή: Δεδομένα ΙΣΝ
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx

31

Α

Ένας διεθνής προορισμός με οφέλη για την Ελλάδα και τους κατοίκους της

Β

Ανάδειξη πολιτιστικής και εκπαιδευτικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Γ

Βελτίωση της ποιότητας ζωής για την τοπική κοινωνία

SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Θετική επίδραση στην εικόνα της Ελλάδας & τους κατοίκους της

32

Βελτίωση της ποιότητας ζωής για την τοπική κοινωνία
Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς, αισθητικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος, για την τοπική κοινωνία (π.χ. θέα και βελτιωμένη πρόσβαση στη θάλασσα,
αντιπλημμυρικά έργα, χώροι ποδηλασίας και ανοικτοί χώροι).
Παράλληλα, θα δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο για τις τοπικές επιχειρήσεις, όπως
αποδεικνύεται από αντίστοιχα παραδείγματα του εξωτερικού.

SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Επιπλέον, θα διπλασιάσει την επιφάνεια πρασίνου ανά άτομο στην περιοχή, με προφανή
οφέλη για την υγεία (άθληση και καθαρός αέρας).

33

Ο παγκοσμίου επιπέδου σχεδιασμός του ΚΠΙΣΝ θα
αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία

"Ως πόλη, η Αθήνα..."

Γειτονικές εγκαταλελειμμένες
εγκαταστάσεις από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

%
100
Ο πρώην Ιππόδρομος
παλαιότερα προσέλκυε
εμπόρους ναρκωτικών και
ευνοούσε παράνομες
δραστηριότητες

80

"Υστερεί σε
ανοικτούς χώρους
πρασίνου"

"Έχει υπερβολική
μόλυνση"

35%

34%

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί
να συμβάλλει και
στα δύο

60
Λιγότερες πλημμύρες
στην τοπική κοινότητα 40
χάρη στην υποδομή
ομβρίων υδάτων
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Το ΚΠΙΣΝ θα βελτιώσει την εμφάνιση και
την ποιότητα ζωής της περιοχής...

Παρέχοντας στην κοινότητα τα τόσο
αναγκαία πάρκα και ανοικτούς χώρους και
περιορίζοντας τη ρύπανση

65%

66%

20
Βελτιωμένη πρόσβαση
πεζών και ποδηλατών στην
παραλιακή ζώνη1

0

Διαφωνώ/Δεν με αφορά

Ένα δυναμικό πολιτιστικό κέντρο μπορεί να προωθήσει την ανάπλαση της
περιοχής, ειδικότερα όταν η Ελλάδα αρχίσει να ανακάμπτει από την κρίση

Συμφωνώ

1. Η Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της παραλίας και του κέντρου της πόλης για τους ποδηλάτες
Πηγή: Έκθεση Public Issue/WWF Ιούνιος 2014: Καλύτερη Ζωή (Δωρητής προγράμματος: ΙΣΝ), αναζήτηση στον Τύπο, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Backup

Οι πιθανές ενοχλήσεις για τους κατοίκους της περιοχής λόγω
της κατασκευής αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από το ΚΠΙΣΝ
...και μέτρα αντιμετώπισης
που λήφθηκαν

Ατμόσφαιρα1

• Σκόνη από εκσκαφές, γεωτρήσεις, μεταφορές
• Εκπομπές αερίων ρύπων από μηχανήματα και μεταφορά υλικών

• Αυτόματη έκπλυση τροχών για οχήματα
• Τακτική διάβρεξη οδών και σωρών υλικών
• Φορτηγά μεταφοράς χώματος/ελεύθερα
κατασκευαστικά υλικά καλυμμένα με ειδική
κουκούλα

Ηχορύπανση

• Ηχορύπανση από εξοπλισμό εργοταξίου και λειτουργία
εγκατάστασης (ειδικότερα κατά τη διάρκεια εκσκαφών,
γεωτρήσεων, εξωραϊσμού)
• Ηχορύπανση από βαρέα οχήματα εντός εργοταξίου και σε τοπικές
οδούς

• Μετρήσεις θορύβου κάθε μήνα
• Φορητά φράγματα θορύβου ειδικής
κατασκευής
• Όλα τα οχήματα έχουν πιστοποίηση ΑΠΟ2 και
συμμορφώνονται με τις τιμές ορίων θορύβου

Μετακινήσεις/
Κίνηση

• Αυξημένες μετακινήσεις οχημάτων που μεταφέρουν
εξοπλισμό/υλικά/εργάτες στο εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ
• Αυξημένες μετακινήσεις οχημάτων για το προσωπικό του
εργοταξίου

• Όριο ταχύτητας 20 χλμ./ώρα εντός του
εργοταξίου
• Εγκατάσταση πεζογέφυρας
• Κατάλληλη σήμανση τοπικών οδών και
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στερεά
απόβλητα

• Προϊόντα εκσκαφών/κατασκευής που δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν
• Στερεά απόβλητα από δραστηριότητες εργοταξίου π.χ.
πλεονάζουσες ποσότητες τσιμέντου, καλώδια, χρώματα,
συγκολλητικές ουσίες

• Επαναχρησιμοποίηση χώματος εκσκαφής
• Το χώμα που αναμιγνύεται με δημοτικά στερεά
& οικοδομικά απόβλητα υποβάλλεται σε
επεξεργασία φιλτραρίσματος στο εργοτάξιο και
επαναχρησιμοποιείται στην κατασκευή

Λύματα

• Υπόγεια ύδατα από εκσκαφές σε βάθος μεγαλύτερο του
υδροφόρου ορίζοντα (5 μ.)
• Χρησιμοποιημένα λάδια από μηχανήματα εργοταξίου
• Υγρά από έκπλυση εξοπλισμού αναμεμειγμένα με λάδι

• Περιοδικός δειγματισμός & ανάλυση νερού
που εισέρχεται στο δημόσιο δίκτυο ομβρίων
υδάτων
• Ιζηματοπαγίδες στο εσωτερικό των βασικών
ανθρωποθυρίδων στις εξόδους ομβρίων
υδάτων

1. Περιορισμένη και αναστρέψιμη επίδραση κατά το στάδιο κατασκευής. 2. Άδεια Περιβαλλοντικών Όρων
Πηγή: Περιβαλλοντική μελέτη, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Αναμενόμενες ενοχλήσεις κατά το στάδιο
κατασκευής...

Νέα πολιτιστικά ιδρυμάτα, βιβλιοθήκες και πάρκα μπορούν να
επιδράσουν καταλυτικά στις τοπικές επιχειρήσεις
Παραδείγματα

Οι επισκέπτες αναμένεται να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη 6-9
νέων επιχειρήσεων στην περιοχή
• ~33% αύξηση στον αριθμό των
εστιατορίων και των εμπόρων
Υποστήριξη 1.700-2.600 τ.μ. νέου
χώρου καταστημάτων

Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτλ

Tate Modern

Τα τοπικά ξενοδοχεία και εστιατόρια
απέδωσαν την αυξημένη
επισκεψιμότητα στο νέο κτίριο2

Οι επιχειρήσεις διαμονής και
εστίασης στην περιοχή αυξήθηκαν
κατά 23% την περίοδο 1997-2000

Πολλά εστιατόρια επέκτειναν το
ωράριο λειτουργίας τους για να
ανταποκριθούν στην αυξημένη
επισκεψιμότητα

~1.800 νέες θέσεις εργασίας σε
διαμονή και εστίαση στην περιοχή
Southwark

Η τοπική καφετέρια Seattle’s Best
Coffee κατέγραψε 40% αύξηση στις
πωλήσεις από τα εγκαίνια της
Βιβλιοθήκης

Οι απασχολούμενοι εργαζόμενοι στο
Southwark αυξήθηκαν από 6.000 σε
60.000
Η κοινοτική λέσχη ταινιών
χρησιμοποιήθηκε από ~1.500
δημότες που συμμετείχαν στην
επιλογή του προγράμματος

1. Υπό κατασκευή 2. Τοπικές επιχειρήσεις Blue Water Taco Grill & Chez Dave με 30% αύξηση. Εξαιρουμένων των φθηνότερων ταχυφαγείων που παρέμειναν για τους εργαζομένους.
Πηγή: Estimated Economic Impacts Of the 11th Street Bridge Park (2014), Δελτίο Τύπου Tate (Μάιος 2001), Seattle Central Library Economic Benefits Assessment (2005)
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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11th Street Bridge Park, Νέα Υόρκη1

Το ΚΠΙΣΝ θα διπλασιάσει την επιφάνεια πρασίνου ανά άτομο
στην περιοχή
Περιορισμένη επιφάνεια πρασίνου σήμερα
στην περιοχή γύρω από το ΚΠΙΣΝ

Το ΚΠΙΣΝ θα διπλασιάσει την επιφάνεια
πρασίνου ανά άτομο στην περιοχή3
Επιφάνεια πρασίνου (τ.μ.)/άτομο1
+102%

Επιφάνεια
Πάρκου ΣΝ
~210.000 τ.μ.

1.0
1.50
0.5
0.74

0.0

Σήμερα

2017+2

1. Συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές της Καλλιθέας, του Μοσχάτου, του Παλαιού Φαλήρου και της Νέας Σμύρνης. Εξαιρούνται κοιμητήρια και γήπεδα ποδοσφαίρου. 2. Βάσει του στατικού πληθυσμού
των γειτονικών συνοικιών του ΚΠΙΣΝ. 3. Συμπεριλαμβάνονται οι διαδρομές του Πάρκου
Σημείωση: Δεδομένα πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 2001: Καλλιθέα 100.641, Μοσχάτο/Ταύρος 40.413, Παλαιό Φάληρο 64.021 και Νέα Σμύρνη73.076
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, http://www.attiko-prasino.gr, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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1.5

Backup

Δημιουργώντας προφανή οφέλη για την υγεία σε δύο
βασικούς άξονες
Όφελος

Λεπτομέρειες

Δυνητική επίδραση

Καθαρότερος
αέρας
και σκιά από
τον ήλιο

• Απομόνωση 11 μετρικών τόνων CO2/έτος1

Μειωμένη ρύπανση

• Μείωση θερμοκρασίας κατά 2°C σε σχέση με
τις γειτονικές ανοικοδομημένες περιοχές2

Βελτιωμένη ποιότητα αέρα

• ~30.000 τ.μ. σκιάς στο πάρκο κατά τις
μεσημεριανές ώρες3

Προστασία από την έκθεση σε επιβλαβή
υπεριώδη ακτινοβολία

• 20 ρυθμιζόμενα όργανα γυμναστικής
υδραυλικής λειτουργίας για όλα τα επίπεδα
φυσικής κατάστασης

2

• Στίβος 200 μ. (ευθύγραμμο τμήμα)

Ευκαιρίες
για άσκηση

• Στίβος 300 μ. (στροφή)
• Ποδηλατόδρομος 2 χλμ. (συμπ. οδού
Ευρυπίδου)
• Καθημερινά μαθήματα γυμναστικής και
δραστηριότητες

Το αμερικανικό περιοδικό American Journal
of Preventive Medicine συμπέρανε ότι η
πρόσβαση σε χώρους άθλησης οδηγεί σε
μέση αύξηση κατά 5,1% στην αερόβια
αντοχή, αλλά και σε απώλεια βάρους,
βελτιώσεις στην ευλυγισία και αύξηση στα
επίπεδα ενέργειας

• Καθημερινή μετακίνηση με τα πόδια μέσω του
Πάρκου
1. Ένα αστικό πάρκο με έκταση κάλυψης δέντρων 2,1 εκ. τ.μ. απορροφά καθημερινά σχεδόν 22 κιλά σωματιδίων, 9 κιλά NO2, 2,7 κιλά SO2 και σχεδόν 1 κιλό CO. Μέση απομόνωση άνθρακα ύψους
4,6 κιλών/έτος. 2. Μια έκταση αστικής δασώδους περιοχής 100.000 τ.μ. μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα κατά 1°C 3. Έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία της τάξεως του 1/6–1/10 σε ώρες μέγιστης
ηλιοφάνειας. Μέση σκιά ανά δέντρο ~25 τ.μ. Δενδροφύτευση σε έκταση ~100.000 τ.μ.
Πηγή: Shade Trees Reduce Building Energy Use, Akbari H (2002), Urban Forests & Trees, Konijnendijk (2005), The Benefits of Parks: Why America Needs More City Parks and Open Space (2006),
Identified Benefits of Community Trees and Forests, Coder (1996)
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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1

Backup

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία
ασφαλέστερων γειτονιών
Τα πάρκα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αισθητή επίδραση
στην ασφάλεια της κοινότητας

Η πρωτοβουλία Midnight Basketball σχεδιάστηκε με στόχο
την πρόληψη της εγκληματικότητας σε φτωχές συνοικίες των
αμερικανικών πόλεων από τις 22:00 έως τις 02:00 το πρωί
Οι πόλεις που υιοθέτησαν τα προγράμματα Midnight
Basketball κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά μείωσης της
εγκληματικότητας σε σχέση με πόλεις που δεν το έκαναν
• Βίαια εγκλήματα: οι πόλεις που υλοποίησαν την πρωτοβουλία
Midnight Basketball κατέγραψαν μείωση περίπου 90
παραβάσεων στις 100.000 σε σύγκριση με αντίστοιχες πόλεις
που δεν υλοποίησαν την πρωτοβουλία
• Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας: οι πόλεις που υλοποίησαν
την πρωτοβουλία Midnight Basketball κατέγραψαν επιπλέον
μείωση κατά 390 περίπου παραβάσεις στις 100.000

Το Millennium Park του Σικάγου
συνέβαλε σε μια ασφαλέστερη κοινότητα
Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Η πρωτοβουλία Midnight Basketball είχε θετική επίδραση
στην ασφάλεια των κοινοτήτων στις αμερικανικές πόλεις

Μετά τα εγκαίνια του Πάρκου, τα ποσοστά εγκληματικότητας
στη γύρω περιοχή μειώθηκαν σημαντικά1:
• Βίαια εγκλήματα συνολικά
- 27%
• Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας συνολικά
- 9%
• Δείκτης εγκληματικότητας συνολικά
- 10%
Ο αριθμός των περιστατικών εγκληματικότητας είναι σήμερα
χαμηλότερος από τον μέσο αριθμό των στατιστικών
στοιχείων για το Σικάγο
• Σταθερή μείωση στην εγκληματικότητα λόγω της αυξημένης
ασφάλειας και του αυξημένου αριθμού επισκεπτών στο
πάρκο
Αποτέλεσμα: βελτιωμένη φήμη για την περιοχή, με
παράλληλη αύξηση της αξίας των ακινήτων

1. Βάσει τάσεων που καταγράφηκαν για την περίοδο 2007-2009. Δεν διατίθενται δημοσίως προγενέστερα στοιχεία
Πηγή: Millennium Park Quadruaple Net Value Report, Mikulenka, 2011, Rethinking Sports-Based Community Crime Prevention: A Preliminary Analysis of the
Relationship Between Midnight Basketball and Urban Crime Rates, Hartmann 2006
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Ένα παγκόσμιο πρότυπο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
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Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας
Το ΚΠΙΣΝ είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα κτίρια αντιστοίχου
κλίμακας και πολυπλοκότητας παγκοσμίως το οποίο αναμένεται να λάβει την πιστοποίηση LEED
Platinum

Η βιωσιμότητα του ΚΠΙΣΝ διασφαλίζεται επίσης κατά τη περίοδο λειτουργίας του
• Οι πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας συμβάλλουν σε ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της
τάξεως των 7,4 GWh, το οποίο ισοδυναμεί με ~2.750 τόνους CO2 και εξοικονόμηση ~€0,6 εκ. ετησίως
• Οι πρωτοβουλίες διαχείρισης νερού καλύπτουν τις ανάγκες άρδευσης του Πάρκου με μη πόσιμο νερό
και ελαχιστοποιούν την κατανάλωση νερού
Το Πάρκο ΣΝ έχει ήδη βελτιώσει το τοπικό οικοσύστημα & τη βιοποικιλότητα
• 1.450 δέντρα & 280.000 θάμνοι δημιουργούν ένα βιώσιμο οικοσύστημα με ορατή επίδραση στην
πανίδα
• Τα "φυτεμένα" δώματα καταλαμβάνουν έκταση 17.000 τ.μ. της επιφάνειας του Πάρκου

SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Στη φάση σχεδίασης και κατασκευής του ΚΠΙΣΝ τηρήθηκαν αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα
• Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις ελαχιστοποιήθηκαν μέσω της ανακύκλωσης του 95% των
οικοδομικών αποβλήτων και της προμήθειας τοπικών υλικών χαμηλών εκπομπών
• Η μόλυνση και οι ενοχλήσεις στην περιοχή περιορίστηκαν μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου

Φιλική προς το
περιβάλλον
σχεδίαση &
κατασκευή

Φιλική προς το
περιβάλλον
λειτουργία

Βελτίωση
βιοποικιλότητας
& τοπικού
οικοσυστήματος

Βάσει πιστοποίησης LEED

Βάσει πιστοποίησης LEED

Βάσει πιστοποίησης LEED

SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί πρότυπο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
σε 3 επίπεδα

42

Η πιστοποίηση
LEED καλύπτει 6
βασικές πτυχές στα
στάδια κατασκευής
& λειτουργίας:
Υλικά και πρώτες
ύλες
• Προμήθεια &
ανακύκλωση
υλικών
κατασκευής

Ενέργεια &
ατμόσφαιρα
• Πρωτοβουλίες
ενεργειακής
αποδοτικότητας
• Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

Ποιότητα
εσωτερικού αέρα
• Ποιότητα αέρα
• Υλικά χαμηλών
εκπομπών

Αποδοτική χρήση
νερού
• Άρδευση με μη
πόσιμο νερό
• Επαναχρησιμο
ποίηση
λυμάτων

Καινοτομία στο
σχεδιασμό
• Φυτεμένα
δώματα
• Ανάπλαση
περιοχής
• Υποδειγματική
απόδοση σε
άλλες απαιτήσεις
LEED
Βιώσιμη ανάπτυξη
γηπέδου
• Προώθηση
βιοποικιλότητας
• Μείωση
φωτορύπανσης
• Έλεγχος
ομβρίων υδάτων

Σχεδίαση & κατασκευή
Λειτουργία

Πηγή: Έκθεση LEED, ανάλυση BCG
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Το ΚΠΙΣΝ είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα
λάβει πιστοποίηση LEED Platinum...

... Και είναι ένα από τα λίγα LEED Platinum κτίρια αντιστοίχου
κλίμακας και πολυπλοκότητας παγκοσμίως

Κέντρο Tεχνολογίας
Vestas, Δανία

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Βιβλιοθήκη Clinton
Presidential Library,
ΗΠΑ

Ταϊπέι 101,
Ταϊβάν

Μουσεία
Water+Life, ΗΠΑ
ΚΠΙΣΝ, Ελλάδα
Συγκρότημα Park
Ventures, Ταϋλάνδη

Ικανοποίηση των υψηλότερων προδιαγραφων βιωσιμότητας
Σημείωση: Από τα ~85.000 LEED πιστοποιημένα κτίρια παγκοσμίως (συμπ. κατοικιών), ~170 κτίρια LEED Platinum πιστοποιημένα κτίρια βρίσκοντα στην Ευρώπη, η πλειοψηφία των οποίων είναι
κτίρια γραφείων
Πηγή: USGBC, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Υλικά και πρώτες ύλες / Ποιότητα εσωτερικού αέρα

Κατά το στάδιο της κατασκευής τηρήθηκαν αυστηρά
περιβαλλοντικά πρότυπα
Πρακτικές που εφαρμόστηκαν
βάσει απαιτήσεων LEED

Διαχείριση απορριμμάτων
• Το 95% των οικοδομικών αποβλήτων ανακυκλώθηκε1

Πρόληψη μόλυνσης
• Λήφθηκαν μέτρα κατά της διάβρωσης και της
ιζηματοποίησης και υπέρ της καταστολής της σκόνης
• Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου θορύβου
Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας εσωτερικού αέρα
• Χρησιμοποιήθηκαν συστήματα φιλτραρίσματος στις
μονάδες διαχείρισης αέρα
• Τα αποθηκευμένα ή εγκατεστημένα απορροφητικά υλικά
προστατεύτηκαν από την υγρασία
Χρήση υλικών χαμηλών εκπομπών
• Συγκολλητικές ουσίες και στεγανοποιητικά υλικά
• Χρώματα, επιστρώσεις και συστήματα ταπήτων
• Προϊόντα σύνθετης ξυλείας

•
•

Ελαχιστοποίηση αρνητικής περιβαλλοντικής
επίδρασης από τη μεταφορά
Συμβολή στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη
διαχείριση δασών

•

Μείωση των αρνητικών επιδράσεων της εξαγωγής
και επεξεργασίας των πρώτων υλών

•
•

Μείωση ρύπανσης από την κατασκευή
Περιορισμός ενοχλήσεων για την τοπική κοινότητα

•
•

Μείωση προβλημάτων ποιότητας εσωτερικού αέρα
Βελτιωμένες συνθήκες εργασίας για τους εργάτες
στο εργοτάξιο

•

Μείωση της ποσότητας των δύσοσμων,
ερεθιστικών και βλαβερών ρύπων στον εσωτερικό
αέρα
Βελτιωμένες συνθήκες εργασίας για τους εργάτες
στο εργοτάξιο

•

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Υλικά κατασκευής
• Το 53% των υλικών ή των προϊόντων που
χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν ή κατασκευάστηκαν σε ακτίνα
800 χλμ. από το ΚΠΙΣΝ
• Χρησιμοποιήθηκε ξυλεία νόμιμης και βιώσιμης προμήθειας

Όφελος που επετεύχθη

1. Αντί της πρακτικής της απόρριψης σε χωματερές και σε κλίβανους αποτέφρωσης
Πηγή: Έκθεση LEED, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Ενέργεια και ατμόσφαιρα

Οι πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας θα
εξοικονoμούν ετησίως ~2.750 τόνους CO2 και ~€0,6 εκ.

• Φωτοβολταϊκά στοιχεία
(φωτοβολταϊκά πάνελ 10.000 τ.μ.)
• Βελτιωμένη μόνωση σε εξωτερικούς
τοίχους
• Παράθυρα υψηλής απόδοσης
• Φυτεμένα δώματα
• Συσκευές αυτόματης σκίασης
• Αισθητήρες φωτός ημέρας
• Συσκευές ανάκτησης ενέργειας
• Εξειδικευμένα συστήματα θέρμανσης,
εξαερισμού & κλιματισμού

Το ΚΠΙΣΝ εκτιμάται ότι θα επιτύχει την
υψηλότερη ενεργειακή κλάση βάσει
των κανονισμών της ΕΕ

...εξοικονομούν 7,4 GWh σε
ενέργεια ετησίως
GWh 8

2.0

6

Που ισοδυναμεί σε
εξοικονόμηση εκπομπών
και δαπανών

7.4

Εξοικονόμηση
2.750 τόνων
CO2 ετησίως1

2.3

Εξοικονόμηση
€0,6 εκ.
λειτουργικών
δαπανών
ετησίως2

4
3.1

2

0
Ηλεκτρικό
ρεύμα

Αέριο

Φ/Β

Σύνολο

~40% λιγότερη κατανάλωση
ενέργειας σε σχέση με το
προτύπο ASHRAE3

Οι πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας θα ελαχιστοποιήσουν
τις λειτουργικές δαπάνες του ΚΠΙΣΝ
1. Συντελεστές μετατροπής για δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 0,544 kg CO2/kWh και για φυσικό αέριο 0,184 kg CO2/kWh 2. Τιμές αναφοράς: € 0,08259/kWh (τιμές για βιομηχανική χρήση, τιμολόγιο
ΔΕΗ Γ22) για δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας & φωτοβολταϊκά, € 0,06096/kWh για φυσικό αέριο (μέση τιμή για τους τελευταίους 12 μήνες για μεγάλους εμπορικούς καταναλωτές) 3. Ετήσια εξοικονόμηση
υπολογισμένη βάσει της αναμενόμενης κατανάλωσης ενέργειας του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχέση με την
αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας του ΚΠΙΣΝ έναντι του προτύπου ASHRAE 90.1-207
Πηγή: ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο Αττικής ΑΕ, carbontrust.co.uk, έκθεση ανάλυσης ενέργειας LEED, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Τα χαρακτηριστικά
ενεργειακής
αποδοτικότητας...

Αποδοτική χρήση νερού

Οι πρωτοβουλίες διαχείρισης νερού θα έχουν σημαντικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ
Ανάγκες χρήσης νερού

Άρδευση Πάρκου ΣΝ &
χώρων πρασίνου

• Χρήση μη πόσιμου νερού από
γεωτρήσεις
• Χρήση ομβρίων υδάτων
• Χρήση προσαρμόσιμων φυτών με
μικρότερες απαιτήσεις άρδευσης
• Υπόγεια στάγδην άρδευση αντί για
επιφανειακή άρδευση
• Χρήση εδαφοκάλυψης χαλικιών σε
όλες τις επιφάνειες πρασίνου

Άλλες εφαρμογές μη
πόσιμου νερού

• Σύστημα συλλογής και
επεξεργασίας γκρι νερού1
• Σύστημα συλλογής ομβρίων
υδάτων
• Επαναχρησιμοποίηση ομβρίων
υδάτων και γκρι νερού

Νερό καναλιού

• Πλήρωση με θαλασσινό νερό

Επίδραση που επετεύχθη

Καμία χρήση πόσιμου
νερού
Ελαχιστοποίηση
εξάτμισης νερού

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Πρωτοβουλίες
διαχείρισης νερού

Επαναχρησιμοποίηση
85% του γκρι νερού που
παράγεται

Καμία χρήση πόσιμου
νερού

1. Απόνερα χρήσης από πλυντήρια, κουζίνες, βρύσες, μπάνια και ντουζιέρες
Πηγή: Έκθεση LEED, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Βιώσιμη ανάπτυξη γηπέδου

Υποδομές βιωσιμότητας που έχουν ήδη προβλεφθεί στο
ΚΠΙΣΝ
Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης &
σύνδεση με μέσα μαζικής μεταφοράς

Διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης

Μπάρες ασφάλισης ποδηλάτων, αποδυτήρια και
ντουζιέρες1

Επαρκής χώρος στάθμευσης, 100% του οποίου
καλύπτεται με πράσινο

Σταθμοί λεωφορείων και τραμ πλησίον του
ΚΠΙΣΝ

Ειδικές θέσεις στάθμευσης3 & μειωμένες
χρεώσεις για οχήματα χαμηλών εκπομπών και
οχήματα κοινής χρήσης (car-pooling)

Μείωση ρύπανσης από τη χρήση αυτοκινήτων

Αντιπλημμυρικός έλεγχος
Σύστημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων
• Μείωση της αδιαπερατότητας του εδάφους
• Βελτίωση απορρόφησης
• Συγκέντρωση και επεξεργασία απορροής
ομβρίων υδάτων

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Μείωση "θερμικών νησίδων"4 και
ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στο μικροκλίμα
και στο φυσικό περιβάλλον

Τεχνικές μείωσης φωτορύπανσης
Αισθητήρες εσωτερικού φωτισμού με αυτόματη
ρύθμιση
Εξωτερικός φωτισμός και φωτισμός πρόσοψης
με χαμηλότερη ισχύ από τις συνηθισμένες
κατασκευές5

Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα αποχέτευσης για
τη συλλογή ομβρίων υδάτων2
Μειωμένη μόλυνση των φυσικών υδάτινων
πόρων
Προστασία των εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ και
των γειτονικών κοινοτήτων από πλημμύρες

Βελτιωμένη ορατότητα τη νύχτα

1. Για το προσωπικό 2. Βάσει της μεγαλύτερης βροχόπτωσης που μπορεί να παρουσιαστεί σε 200 χρόνια 3. Θα ολοκληρωθούν έως το Μάρτιο του 2016 4. Θερμικές διαφορές μεταξύ
ανοικοδομημένων και μη ανοικοδομημένων περιοχών 5. Απαιτήσεις εξωτερικού φωτισμού σύμφωνα με το πρότυπο ASHRAE 90.1
Πηγή: Έκθεση LEED, ανάλυση BCG
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48

Βιώσιμη ανάπτυξη γηπέδου

3 πτυχές του Πάρκου ΣΝ υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και
τη βιωσιμότητα
1

2

•
•
•

•

Φυτεμένα
δώματα

3

•
•

•

Φυσικά &
ανακυκλωμένα υλικά

•

•

Φυτεύτηκαν 1.450 δέντρα & 280.000 μεσογειακοί θάμνοι διαφόρων ειδών που
ενισχύουν τη βιοποικιλότητα παραπέμποντας στο ελληνικό τοπίο
Επιλέχθηκαν ενδημικά φυτά, ανθεκτικά στην ξηρασία που απαιτούν λιγότερο πότισμα
Σύντομα τα φυτά θα δημιουργήσουν ένα βιώσιμο οικοσύστημα

Φυτεμένα δώματα 17.000 τ.μ. συμπληρώνουν την αισθητική συνοχή των κτιρίων & του
Πάρκου ΣΝ
Τα φυτεμένα δώματα σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές FLL1
Συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα & τη βιωσιμότητα του ΚΠΙΣΝ μέσω:
– Της παροχής θερμομόνωσης & ηχομόνωσης στα κτίρια
– Της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων
– Της δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών μικροκλίματος

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Επιλογή
φυτών

Χρήση φυσικών & ανακυκλωμένων υλικών τοπικής προμήθειας στα μονοπάτια του
πάρκου
– Χωρίς στεγανοποιημένες επιφάνειες, αύξηση απορρόφησης ομβρίων υδάτων
στον υδροφόρο ορίζοντα
– Αναχαίτιση απορροής επιφανειακών υδάτων και υπερχείλισης
Χρήση φυσικών υλικών (π.χ. ξύλινος εξοπλισμός) στους παιδότοπους, επίστρωση με
βότσαλα αντί για την κοινή συνθετική επίστρωση στεγανοποίησης
Τα υπολείμματα πρασίνου του Πάρκου θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή
κομπόστ για τις ανάγκες συντήρησης

Τα οφέλη είναι ήδη αισθητά στο πάρκο:
μέλισσες και πτηνά επιστρέφουν στην Καλλιθέα
1. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (γερμανικές προδιαγραφές)
Πηγή: Συνεντεύξεις πελατών, ανάλυση BCG
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Σημαντική ενίσχυση της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικονομίας

SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Το ΚΠΙΣΝ θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη εν καιρώ
κρίσης
Η συνειφορά στο ΑΕΠ1 από την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ (2012-2016) εκτιμάται στα €1,1 δις
• Επιπλέον, η εκτιμώμενη συνεισφορά στο ΑΕΠ από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ (2017-) είναι ~€140 εκ.
ετησίως

Τα φορολογικά έσοδα από την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ εκτιμώνται σε €57 εκ.
• Επιπλέον €19 εκ. εκτιμώνται ετησίως λόγω της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας από τη
λειτουργία του ΚΠΙΣΝ
Η συνολική δωρεά, ύψους €596 εκ., καθιστά το ΚΠΙΣΝ τη μεγαλύτερη δωρεά στην πρόσφατη
ελληνική ιστορία
Στα επιπρόσθετα οφέλη για την ελληνική οικονομία από το ΚΠΙΣΝ συμπεριλαμβάνεται το μοναδικό
μοντέλο συνεργασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που αναπτύχθηκε μέσω της συνεργασίας του ΚΠΙΣΝ
με το ελληνικό κράτος και το οποίο αποτελεί υπόδειγμα διαφάνειας, καθώς και η αύξηση της αξίας
των ακινήτων στις γύρω περιοχές.

1. Η συνολική επίδραση συνυπολογίζει άμεση, έμμεση και επαγωγική επίδραση
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Η συνεισφορά στην απασχόληση1 στην Ελλάδα από την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ εκτιμάται σε ~13.600
νέες θέσεις εργασίας
• 6.000 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν ήδη στο εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ
• Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν ~2.300 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης από τη
λειτουργία του ΚΠΙΣΝ

1

Συνεισφορά στο ΑΕΠ από επενδύσεις στην κατασκευή και
αυξημένη ατομική κατανάλωση
• Δαπάνες κατασκευής και λειτουργικές δαπάνες
• Νέες πηγές εσόδων (π.χ. εισιτήρια εκδηλώσεων Λυρικής Σκηνής
και ΚΠΙΣΝ)
• Επιπλέον δαπάνες από τους διεθνής και εγχώριους επισκέπτες

2

Ενίσχυση απασχόλησης
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην κατασκευή και τη λειτουργία
του ΚΠΙΣΝ
• Έμμεση δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας (π.χ. στον τουρισμό
κατά τη λειτουργία)

3

Συνεισφορά φορολογικών εσόδων από νέα οικονομική
δραστηριότητα
• Φορολόγηση επιχειρήσεων και φόροι εισοδήματος από την
κατασκευή και τη λειτουργία
• ΦΠΑ από αυξητική τουριστική δαπάνη & εισιτήρια ΕΛΣ

4

Άλλα οφέλη
• Μοναδικό μοντέλο σύνεργασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και
διαφάνεια
• Πρότυπο μεγέθους δωρεάς
• Αύξηση στις αξίες ακινήτων της περιοχής

Επιπρόσθετα
οφέλη

Πηγή: Ανάλυση BCG
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Σημαντική
ενίσχυση
της
οικονομίας

Από την κατασκευή και τη λειτουργία

Το ΚΠΙΣΝ έχει ήδη και θα συνεχίσει να προσφέρει σημαντικά
οφέλη στη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία

Σημαντική ενίσχυση της οικονομίας

Η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ έχει ήδη συνεισφέρει >€1,1 δις σε
ελληνικό ΑΕΠ, >13.600 θέσεις εργασίας & €57 εκ. σε φόρους
Το ελληνικό ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί
κατά >25% από το 2008

Συνολική ενίσχυση της οικονομίας
κατά την κατασκευή και λειτουργία

ΑΕΠ (δις €)

Στάδιο κατασκευής
(2012-2016)

300
-26.6%

~€1,120 εκ.

226
191

~ 0,2% του ΑΕΠ2
ετησίως

178

100

~€140 εκ.

~13.600 θέσεις
εργασίας

~2.300 θέσεις
εργασίας

€57 εκ.

€19 εκ.

Παράλληλο όφελος
από την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων για
6.000 εργαζομένους

0
2008

2010

2012

2014

Επιπρόσθετη συνεισφορά αναμένεται ετησίως
κατά το στάδιο λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ
1. Ετήσια σταθεροποιημένη επίδραση - το 2019 εκτιμάται ότι θα είναι το 1ο σταθερό έτος της λειτουργίας 2. Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ στο στάδιο κατασκευής διαιρούμενη με το άθροισμα του ΑΕΠ
για το διάστημα 2012-2014
Πηγή: Eurostat, ανάλυση BCG
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242

200

Στάδιο λειτουργίας
(ετησίως1)

Σημαντική ενίσχυση της οικονομίας

Συνολική δωρεά ύψους €596 εκ., ~75% της οποίας έχει
δαπανηθεί στην Ελλάδα
(εκ. €)
128

600

17

596
3%

Άλλο

22%

ΕΕ

451

Επιπλέον δωρεές €4 εκ. σε
συναφείς δραστηριότητες του
ΚΠΙΣΝ:
• €2,0 εκ. στις εκδηλώσεις

400

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Ιουνίου
• €0,9 εκ. στο "Ταξίδι προς το
76%

200

Ελλάδα

ΚΠΙΣΝ"

• €0,7 εκ. στο Κέντρο
Επισκεπτών
• €0,4 εκ. σε επιχορηγήσεις

0
Δαπάνη
στην Ελλάδα

Δαπάνη
στην ΕΕ

Δαπάνη σε
άλλες χώρες

Σύνολο
Ιαν. 2016

πρακτικής άσκησης

Σημείωση: Η δαπάνη στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις δύο δωρεές €5 εκ. στην ΕΛΣ και την ΕΒΕ
Πηγή: ΙΣΝ, ανάλυση BCG
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Σημαντική ενίσχυση της οικονομίας

Backup

Η συνεισφορά στο ΑΕΠ και στην απασχόληση αξιολογείται σε
τρεις διαστάσεις

•
•

Άμεση
επίδραση

+
Έμμεση
επίδραση
+
Επαγωγική
επίδραση

•

•
•

•

Απασχόληση

Δαπάνες κατασκευής στην Ελλάδα
Επιπρόσθετα έσοδα & δαπάνες του
ΚΠΙΣΝ, της ΕΛΣ και της ΕΒΕ κατά τη
λειτουργία
Επιπρόσθετη κατανάλωση από τους
επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ

•

Επιπρόσθετα έσοδα σε επιχειρήσεις
που προμηθεύουν την κατασκευή του
ΚΠΙΣΝ
Επιπρόσθετα έσοδα σε επιχειρήσεις
που προμηθεύουν το ΚΠΙΣΝ & τους
επισκέπτες

•

Δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων
εργασίας σε εξαρτώμενους κλάδους
(π.χ. παρόχους κατασκευαστικών
εργασιών, παρόχους τουριστικών
υπηρεσιών του ΚΠΙΣΝ και θέσεις
εργασίας που εξαρτώνται από τη
λειτουργία του ΚΠΙΣΝ)

Επίδραση στην ευρύτερη οικονομία,
συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον
κατανάλωσης από τα νοικοκυριά των
εργαζομένων ως αποτέλεσμα του
αυξημένου εισοδήματος

•

Δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων
εργασίας στην οικονομία ως
αποτέλεσμα της επιπλέον κατανάλωσης
από τα νοικοκυριά του εργαζομένων

•

•

Δημιουργία θέσεων εργασίας για την
υποστήριξη της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ
Επιπρόσθετες θέσεις εργασίας από τη
λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, της ΕΛΣ, και της
ΕΒΕ
Επιπρόσθετες θέσεις εργασίας για την
υποστήριξη της αυξημένης τουριστικής
δραστηριότητας (π.χ. εστιατόρια,
ξενοδοχεία)

Για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης κάθε συνιστώσας
χρησιμοποιήθηκαν επικαιροποιημένα οικονομετρικά μοντέλα
Πηγή: Ανάλυση BCG
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Συνολική επίδραση στην ελληνική οικονομία

Συμμετοχή στο ΑΕΠ

Συνεισφορά στο ΑΕΠ

Backup

Ενίσχυση της οικονομίας με €1,1 δις κατά την κατασκευή

(2012-2016)

Συνολική συνεισφορά στο
ΑΕΠ
(εκ. €)
2,000
445

1,000

234

1,121

Επαγωγική επίδραση

Σύνολο

26

141

Επαγωγική επίδραση

Σύνολο

4411
Άμεση επίδραση

Έμμεση επίδραση
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0

Συνολική συνεισφορά στο
ΑΕΠ
(εκ. €)
(ετησίως)

Στάδιο λειτουργίας

Στάδιο κατασκευής

Η ενίσχυση κατά τη λειτουργία εκτιμάται σε ~ €140 εκ. ετησίως

200
51
100

642

0

Άμεση επίδραση

Έμμεση επίδραση

1. € 441 εκ. είναι το συνολικό κόστος κατασκευής στην Ελλάδα, η συνολική δωρεά είναι € 596 εκ. 2. Για το 2019, το οποίο εκτιμάται ως το 1ο σταθερό έτος λειτουργίας
Πηγή: ΙΣΝ, ανάλυση BCG
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Συνεισφορά στο ΑΕΠ

Backup

Η μέγιστη συνεισφορά αναμένεται στη βιομηχανία κατά την
κατασκευή και στις υπηρεσίες κατά τη λειτουργία

Κατασκευή (2012-2016)

Λειτουργία (ετησίως)

εκ.€

εκ.€

1,500

150

176

1

Υπηρεσίες

Κατασκευή

141

Γεωργία

Σύνολο

1,121
100

209
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1,000

32

97

9

704

500

50
34

0

0
Βιομηχανία

Υπηρεσίες

Κατασκευή

Γεωργία

Σύνολο

Βιομηχανία

Πηγή: Ανάλυση BCG
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Συνεισφορά στο ΑΕΠ

Η άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ κατά τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ
έχει δύο βασικές συνιστώσες
Δαπάνες επισκεπτών

Επιπρόσθετα έσοδα και λειτουργικές δαπάνες ΚΠΙΣΝ
•

•

Ξένοι τουρίστες που παρατείνουν τη διαμονή τους στην Αθήνα ή

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Επιπρόσθετες δαπάνες από τουρίστες που παραμένουν για
περισσότερο χρόνο στην Αθήνα για να επισκεφθούν το ΚΠΙΣΝ

Λειτουργία ΚΠΙΣΝ

Επιπρόσθετα έσοδα από την ΕΛΣ και την ΕΒΕ λόγω της
μετεγκατάστασής τους στις νέες εγκαταστάσεις

ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να επισκεφθούν το ΚΠΙΣΝ
•

Αθήνα ή ταξιδεύουν στην Αθήνα για να επισκεφθούν το ΚΠΙΣΝ
•

•

Επιπρόσθετες λειτουργικές δαπάνες από την ΕΛΣ και την ΕΒΕ

•

Έσοδα & λειτουργικές δαπάνες ΚΠΙΣΝ ΑΕ

Έλληνες τουρίστες που παρατείνουν τη διαμονή τους στην

Ημερήσιοι εκδρομείς από άλλες περιοχές που έρχονται στην
Αθήνα για να επισκεφθούν το ΚΠΙΣΝ

•

Αθηναίοι που επισκέπτονται το ΚΠΙΣΝ

"Το ΚΠΙΣΝ θα ενισχύσει την εικόνα της Αθήνας και θα προσελκύσει νέες
κατηγορίες επισκεπτών" - Α. Βασιλικός, Πρόεδρος ΕΞΑΑΑ
1. Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού
Πηγή: Συνεντεύξεις με τουριστικούς φορείς, ανάλυση BCG
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Συνεισφορά στο ΑΕΠ

Backup

€37 εκ. προέρχονται από τις δαπάνες των επισκεπτών και
€27 εκ. προέρχονται από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ
Επιπρόσθετες δαπάνες επισκεπτών

εκ.€
6

40

Άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ

37

2

10
19

εκ.€
80

64

40

0
37

+

0
Δαπάνες
επισκεπτών

Ξένοι

Λειτουργία
ΚΠΙΣΝ

Σύνολο

Έλληνες Ημερήσιοι Αθηναίοι Σύνολο

Δ1 λειτουργικών δαπανών &
εσόδων ΚΠΙΣΝ

εκ.€

Η μετεγκατάσταση στις εγκαταστάσεις
του ΚΠΙΣΝ θα ενισχύσει τη λειτουργία
της ΕΛΣ & της ΕΒΕ

40
7

27

19
ΕΛΣ

ΕΒΕ
ΚΠΙΣΝ ΑΕ

0
Λειτ. δαπάνες

Έσοδα

Σύνολο

1. Διαφορά μεταξύ της λειτουργίας στο ΚΠΙΣΝ και της τρέχουσας λειτουργίας ΕΛΣ και ΕΒΕ
Πηγή: ΚΠΙΣΝ, ανάλυση BCG
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27
60

Ενίσχυση απασχόλησης

Backup

~13.600 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης κατά την κατασκευή
Πρόσθετες ~2.300 θέσεις πλήρους απασχόλησης ετησίως κατά τη λειτουργία
Θέσεις πλήρους απασχόλησης

10,000
(2012-2016)

~6.000 διαφορετικοί
εργαζόμενοι έχουν
εργαστεί στο εργοτάξιο του
ΚΠΙΣΝ

4,069

13,568

Επαγωγική επίδραση

Σύνολο

652

2,319

Επαγωγική επίδραση

Σύνολο

4,159

5,340

5,000
0
Άμεση επίδραση

Έμμεση επίδραση
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Στάδιο κατασκευής

15,000

3,000
(ετησίως)

Στάδιο λειτουργίας

Θέσεις πλήρους απασχόλησης

848
1,500
819

0

Άμεση επίδραση

Έμμεση επίδραση

Πηγή: ΙΣΝ, ΚΠΙΣΝ, ανάλυση BCG
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Συνεισφορά φορολογικών εσόδων

Backup

Τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα έχουν τρεις συνιστώσες:
φόροι επιχειρήσεων, φόροι εισοδήματος, και ΦΠΑ

Φόροι
επιχειρήσεων

Φόροι
εισοδήματος

ΦΠΑ

Στάδιο λειτουργίας

Φόροι που καταβάλλονται απευθείας από
εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή
και τους προμηθευτές τους

Φόροι που καταβάλλονται από εταιρείες που
συμμετέχουν στη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, που
σχετίζονται με τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ,
τους προμηθευτές τους

Φόροι που καταβάλλονται από τους
εργαζόμενους που απασχολούνται στην
κατασκευή του ΚΠΙΣΝ και στους προμηθευτές
της

Φόροι που καταβάλλονται από τους
εργαζόμενους που απασχολούνται στη
λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και προσφέρουν
υπηρεσίες στους επισκέπτες του

ΦΠΑ που καταβάλλεται από την κοινοπραξία
Impregilo-ΤΕΡΝΑ και από σχεδιαστές και
υπεργολάβους. Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από
το ΙΣΝ επιστρέφεται και δεν
συμπεριλαμβάνεται στα φορολογικά έσοδα

ΦΠΑ που καταβάλλεται από τους επισκέπτες
του ΚΠΙΣΝ
• Διαμονή, αγορές τροφίμων & ποτών, τοπικές
μεταφορές, εισιτήρια & προγράμματα ΕΛΣ,
ψυχαγωγία, λιανικό εμπόριο
• Ο ΦΠΑ από τη λειτουργία της ΚΠΙΣΝ ΑΕ
επιστρέφεται και δεν συμπεριλαμβάνεται στα
φορολογικά έσοδα

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Στάδιο κατασκευής

Πηγή: Ανάλυση BCG
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Συνεισφορά φορολογικών εσόδων

Backup

Συνεισφορά ~€57 εκ. σε φορολογικά έσοδα κατά την
κατασκευή, και ~€19 εκ. ετησίως κατά τη λειτουργία
~€57 εκ. φορολογικά έσοδα
κατά την κατασκευή

~€19 εκ. εκτιμώμενα φορολογικά έσοδα
ετησίως κατά τη λειτουργία

ΕΚ.€

ΕΚ.€

60

11

57

20

6

19

ΦΠΑ

Σύνολο

9
15
37

2
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40

10
10
20
5

0

0
Φόροι
εισοδήματος

Φόροι επιχ.

ΦΠΑ

Σύνολο

Φόροι
εισοδήματος

Φόροι επιχ.

Πηγή: ΙΣΝ, ανάλυση BCG
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Πρόσθετα οικονομικά οφέλη

Δύο βασικοί παράγοντες συμβάλουν στην καθιέρωση του
ΚΠΙΣΝ ως πρότυπο συνεργασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα

Το ΙΣΝ και το ελληνικό κράτος συνέταξαν ένα
τροποποιημένο πλαίσιο συνεργασίας δημοσίουιδιωτικού τομέα, το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα
να υλοποιήσουν το ΚΠΙΣΝ
• Δεν πρόκειται για μια τυπική συνεργασία, καθώς το

ΙΣΝ ανέλαβε την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ και το Κράτος
θα αναλάβει τη λειτουργία του
• Η αποστολή & οι όροι της δωρεάς συμφωνήθηκαν
εξαρχής στη σύμβαση μεταξύ του ΚΠΙΣΝ και του
Ελληνικού Κράτους

• Ο λεπτομερής σχεδιασμός του έργου ψηφίστηκε από
το Ελληνικό Κοινοβούλιο

Το νομικό πλαίσιο επιτρέπει την αξιοποίηση του
πρώην Ιππόδρομου με θετικό αντίκτυπο για την
τοπική και την ευρύτερη κοινότητα

Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή
Συστήθηκε ειδική επιτροπή για τη διασφάλιση μίας
ομαλής και συνεπούς διαδικασίας
• Συγκροτήθηκε με εκπροσώπους από όλες τις
ενδιαφερόμενες πλευρές
• Στόχος είναι η επίσημη ενημέρωση σχετικά με την
πρόοδο του έργου και η ταχεία επίλυση ζητημάτων που
προκύπτουν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του
ΚΠΙΣΝ
• Από τον Ιανουάριο του 2016 οι μηνιαίες συνεδριάσεις
της κυβερνητικής επιτροπής προβάλλονται σε ζωντανή
μετάδοση, προάγοντας τη δέσμευση του ΙΣΝ για ένα
έργο που είναι προσβάσιμο σε όλους
Η συμβουλευτική επιτροπή διασφαλίζει την
αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, και τη μη
γραφειοκρατική διαδικασία

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για μελλοντικές συνεργασίες
μεταξύ δημοσίου & ιδιωτικού τομέα σε παρόμοια έργα
Πηγή: ΙΣΝ, ανάλυση BCG
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Νέο νομικό πλαίσιο

Πρόσθετα οικονομικά οφέλη

Η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο του ΚΠΙΣΝ

Συνεργασία με το Κράτος

Διαδικασίες και συστήματα

• Τακτικές συναντήσεις της ειδικής

• Αυστηρές και λεπτομερείς διαδικασίες για

συμβουλευτικής επιτροπής σε

την επιλογή αρχιτέκτονα και

ζωντανή μετάδοση

κατασκευαστή

• Το λεπτομερές σχέδιο της δωρεάς

• Συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων μερών σε

νομοθετήθηκε από το Ελληνικό

κάθε βήμα του έργου
• Λογισμικό για τη διαφανή διαχείριση της
Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Κοινοβούλιο

κατασκευής (Aconex)

Κοινοποίηση προόδου έργων κατασκευής
• Εργοτάξιο προσβάσιμο στο κοινό μέσω του Κέντρου Επισκεπτών
– Πληροφορίες για την πρόοδο της κατασκευής και τις τεχνικές λεπτομέρειες
– Λεπτομέρειες για τη μελλοντική λειτουργία του ΚΠΙΣΝ
• Δημοσίευση των αποτελεσμάτων από κάθε στάδιο του έργου στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ
• Ζωντανή μετάδοση με webcam των έργων κατασκευής στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ

Το ελληνικό κράτος μπορεί να προβάλει
το ΚΠΙΣΝ ως πρότυπο διαφάνειας
Πηγή: ΙΣΝ, ανάλυση BCG
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Πρόσθετα οικονομικά οφέλη

Το όραμα για τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ στο μέλλον είναι να
έχει θετικό πρόσημο για τον κρατικό προϋπολογισμό
Μέσω της συνεισφοράς φορολογικών εσόδων και δωρεών, το ΚΠΙΣΝ
μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες για κρατική χρηματοδότηση

Π.χ. η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ το 2019 θα απαιτεί ~ €16.2 εκ.
επιπρόσθετης1 συνολικής κρατικής χρηματοδότησης (συμπ.
αναγκών χρηματοδότησης για ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ)
Ωστόσο, από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ το 2019 θα
δημιουργηθούν ~ €18.8 εκ. σε φορολογικά έσοδα
€2.6 εκ. καθαρή συνεισφορά φορολογικών εσόδων στο
ελληνικό κράτος
Εκ. € ετησίως

5.1
18.8

Συμβάλλοντας στην εκπαιδευτική και πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδας και επιδρώντας στην ποιότητα
ζωής στην τοπική κοινότητα, το ΚΠΙΣΝ μπορεί να
προσελκύσει χρηματοδοτηση από την ΕΕ ή άλλους διεθνείς
οργανισμούς
• Π.χ. επιτυγχάνοντας την πλειοψηφία των "Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης" του ΟΗΕ, το ΚΠΙΣΝ μπορεί να προσελκύσει
χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς που εστιάζουν σε
αυτούς τους στόχους
Με βάση το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που προσφέρει, το
ΚΠΙΣΝ μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τις ατομικές δωρεές
που στοχεύουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες

20

10

Το ΚΠΙΣΝ μπορεί να προσελκύσει επιπρόσθετη
μη κρατική χρηματοδότηση στο μέλλον
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Οι κρατικές ανάγκες χρηματοδότησης του ΚΠΙΣΝ
θα υπερκαλύπτονται από τα φορολογικά έσοδα

6.6
4.5

2.6

0

Φορ. έσοδα
Ανάγκες
Ανάγκες
Ανάγκες
Καθ. συμμετοχή
από λειτουργία χρηματοδότησης χρηματοδότησης χρηματοδότησης φορ. εσόδων
ΑΕ1
ΕΒΕ2
ΕΛΣ2
1. Επιπρόσθετες ανάγκες κρατικής χρηματοδότησης το 2019 έναντι πραγματικής κρατικής χρηματοδότησης 2015
Πηγή: Αναζήτηση στο διαδίκτυο, δεδομένα ΙΣΝ, επιχειρηματικά σχέδια ΚΠΙΣΝ, ΕΛΣ και ΕΒΕ, συζητήσεις με το ΙΣΝ και το ΚΠΙΣΝ, ανάλυση BCG
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Πρόσθετα οικονομικά οφέλη

Backup

Ανταποκρινόμενο στους στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ, το
ΚΠΙΣΝ μπορεί να προσελκύσει επιπρόσθετη χρηματοδότηση
Αντιστοίχιση των παροχών του ΚΠΙΣΝ σε σχέση
με τους "Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης" του ΟΗΕ

Το ΚΠΙΣΝ:
Επιδιώκει άμεσα
Συμβάλλει σε

Πηγή: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Συζητήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη του ΙΣΝ, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Μπορεί να αναπτύξει
περαιτέρω
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!

Μπορούν να
επιτευχθούν από το
πρόγραμμα
δραστηριοτήτων που
παρέχει το ΚΠΙΣΝ

Backup

17 στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη από τον ΟΗΕ
1. Εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της παντού

2. Εξάλειψη της πείνας, ασφάλεια τροφίμων και βελτιωμένη διατροφή, προώθηση βιώσιμης καλλιέργειας
3. Διασφάλιση υγείας και προώθηση ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες
4. Διασφάλιση πρόσβασης και εκπαίδευσης ισάξιας ποιότητας και προώθηση ευκαιριών δια βίου εκμάθησης για όλους
5. Επίτευξη ισότητας μεταξύ των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών
6. Διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης νερού και εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους
7. Διασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
8. Προώθηση συνεχούς, προσιτής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους
Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

9. Οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών, προώθηση προσιτής και βιώσιμης βιομηχανοποίησης και ενίσχυση καινοτομίας
10. Μείωση ανισοτήτων εντός και μεταξύ χωρών
11. Δημιουργία προσιτών, ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων και οικισμών
12. Διασφάλιση βιώσιμων πρακτικών κατανάλωσης και παραγωγής
13. Λήψη επείγοντων μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της1
14. Διαφύλαξη και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη
15. Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση βιώσιμης χρήσης επίγειων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση δασών,
καταπολέμηση ερημοποίησης, αναχαίτιση υποβάθμισης του εδάφους και αναχαίτιση απώλειας βιοποικιλότητας
16. Προώθηση ειρηνικών και προσιτών κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και
δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και προσιτών θεσμών σε όλα τα επίπεδα
17. Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση της παγκόσμιας συνεργασίας για βιώσιμη ανάπτυξη
1. Αναγνωρίζοντας ότι η Σύμβαση-Πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή είναι το πρωταρχικό διεθνές, διακυβερνητικό φόρουμ διαβούλευσης της παγκόσμιας δράσης
κατά της κλιματικής αλλαγής
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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Πρόσθετα οικονομικά οφέλη

Οι γειτονικές περιοχές εκτιμάται ότι θα έχουν πρόσθετο
οικονομικό όφελος από την αύξηση της αξίας των ακινήτων
Αναμένεται αύξηση στις αξίες των ακινήτων
στην περιοχή πλησίον του ΚΠΙΣΝ

~700
μ.

~700
μ.

Περιοχές σε απόσταση βαδίσματος από το ΚΠΙΣΝ

• Οι τιμές των γειτονικών περιοχών έχουν παραμείνει
σταθερές ή σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν
αυξηθεί1, σε αντίθεση με τη σημαντική πτωτική τάση
των ακινήτων στην Ελλάδα

"Η πτώση των τιμών στην περιοχή είναι
κατά ~50% χαμηλότερη σε σχέση με τον
μέσο όρο των τιμών των ακινήτων στην
Ελλάδα" – Τοπικό μεσιτικό γραφείο
• Η ανάπλαση και η νέα εμπορική δραστηριότητα
στην περιοχή (π.χ. εστιατόρια) αναμένεται επίσης
ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τιμές των ακινήτων

Περιοχές με θέα στο ΚΠΙΣΝ
1. Σύμφωνα με μεσιτικά γραφεία
Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς της μεσιτικής αγοράς, εμπειρία BCG, ανάλυση BCG
SNFCC Impact Study Report-FINAL-GR.pptx
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~700
μ.

• Εκτιμώμενη αύξηση στις αξίες ακινήτων της τάξεως
του 6-30% βάσει μελετών για ακίνητα σε περιοχές
που συνορεύουν με νέα πάρκα παγκοσμίως

Copyright © 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία του ΚΠΙΣΝ
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Η επίτευξη των θετικών επιδράσεων του ΚΠΙΣΝ εξαρτάται
από τη συνέχιση της στήριξης του ελληνικού κράτους
Προαπαιτούμενο

Προϋπολογισμός

Πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού σε ΕΒΕ και ΚΠΙΣΝ ΑΕ για την υποστήριξη της πλήρους λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ
Κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (από πρόσληψη έως εκπαίδευση) για τη διασφάλιση
ικανού & καταρτισμένου εργατικού δυναμικού
• Συμπεριλαμβανομένου προσωπικού που μετεγκαθίσταται στο ΚΠΙΣΝ
Χρηματοδότηση κατά τα διεθνή πρότυπα για την ΕΛΣ, την ΕΒΕ και την ΚΠΙΣΝ ΑΕ
• Για την ΕΛΣ απαιτούνται €14,5 εκ./έτος για την υποστήριξη ενός ελυκιστικού προγράμματος εκδηλώσεων για το κοινό
• Για την ΕΒΕ απαιτούνται €8 εκ./έτος για τη διαφύλαξη και περαιτέρω ανάπτυξη της συλλογής και των υπηρεσιών της2
• Για την ΚΠΙΣΝ ΑΕ απαιτούνται €5 εκ./έτος3 για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο
Πάρκο ΣΝ

Προσέλκυση
κοινού

Οι εμπλουτισμένες παροχές είναι καίριας σημασίας ώστε το κοινό να μπορεί να επωφεληθεί από το πρόγραμμα
εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ
Αυτό προϋποθέτει μια συντονισμένη προώθηση μέσω δημοσίων σχέσεων, προσέγγισης, μάρκετινγκ και ανάπτυξης,
προάγοντας την αποδοχή του ΚΠΙΣΝ από το ευρύτερο κοινό
Eνίσχυση των μέσων πρόσβασης στο ΚΠΙΣΝ

Συνεργασίες

Συνέχιση συνεργασιών προς όλες τις κατευθύνσεις: Μεταξύ των φορέων του ΚΠΙΣΝ, με όποιον μπορεί να συμβάλλει
στην υποστήριξη του ΚΠΙΣΝ, αλλά και με την κοινωνία γενικότερα.

ΔΣ
μόνο για την ΑΕ
Νομικό πλαίσιο
μόνο για την ΕΒΕ
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Ανθρώπινο
δυναμικό

Περιγραφή

Διοικητικό Συμβούλιο που να πρεσβεύει τις αξίες του ΚΠΙΣΝ και να εκπληρώνει τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό
σκοπό του

Απαιτείται προσαρμογή του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου ώστε να επιτρέπεται η πλήρης λειτουργία της ΕΒΕ ως
εθνικής δανειστικής βιβλιοθήκης1
• Αυτή θα περιλαμβάνει: δανεισμό βιβλίων και ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης για ηλεκτρονικό δανεισμό βιβλίων

1. Η επιτυχής προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου θα έχει επίσης πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τη λειτουργία άλλων δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα ως δανειστικών
βιβλιοθηκών για το κοινό. 2. Βάσει έρευνας τάσεων της ΕΒΕ, ο προϋπολογισμός της Ελλάδας ήταν €43/άτομο σε σχέση με τον μέσο όρο των €1.031/άτομο σε άλλες χώρες που συμπεριλήφθηκαν
στη μελέτη. 3. Βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου του ΚΠΙΣΝ
Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο ΕΒΕ, επιχειρηματικό σχέδιο ΚΠΙΣΝ, σχέδιο εφαρμογής ΕΒΕ: Μετάβαση στο ΚΠΙΣΝ, Έκθεση μελέτης σκοπιμότητας από το πρόγραμμα Future Libraries (Οκτ. 2014)
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Disclaimer

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the
Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or
entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for
discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document.
Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To
the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability
whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with
regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed
as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials
are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public
and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and
assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and
conclusions.
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The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms
(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not
provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This
advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date
hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate.

Thank you
bcg.com | bcgperspectives.com

