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Ορισμός:

• Ως οικολογική καινοτομία νοείται κάθε μορφή

καινοτομίας που συντελεί ή στοχεύει σε σημαντική και

αποδείξιμη πρόοδο προς την υλοποίηση του στόχου της

βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω του περιορισμού των

επιπτώσεων στο περιβάλλον, της ενίσχυσης της

ανθεκτικότητας ως προς τις πιέσεις στο περιβάλλον ή της

επίτευξης πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των

φυσικών πόρων.

• https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/objectives-methodology Slide 2
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-Καινοτομία με στόχο την αειφορία

> Οικο-καινοτομία:

-Μείωση της ρύπανσης και ελαχιστοποίησης της χρήση των 

φυσικών πόρων 

-Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
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Οικονομικά οφέλη:

• Εκτιμώμενος κύκλο εργασιών γύρω στα 227 δισεκατομμύρια

ευρώ.

• 2.2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης!

• Τομέας όπου απασχολούνται περίπου 3,4 εκατομμύρια

εργαζόμενοι.

• Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα

της βιομηχανίας, της γεωργίας ή των τροφίμων, έχουν

προχωρήσει σε οικο-καινοτομίες.

• https://ec.europa.eu/environment/green-growth/eco-innovation/index_en.htm Slide 4
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Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2011: Σχέδιο Δράσης για την Οικο-Καινοτομία 

• Μέσο για τον καθορισμό και την εφαρμογή
μέτρων για την ανάπτυξη των βασικών
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, την ενίσχυση του
συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ
και των κρατών μελών και για την
ευαισθητοποίηση σχετικά με το δυναμικό των
νέων τεχνολογιών.
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Επιτροπή Juncker: 2014-2019

• Έμφαση στην:

• -Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας

• -Προστασία του περιβάλλοντος

• > ενίσχυση της οικο-καινοτομίας
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Χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία

• Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

• COSME

• Horizon 2020

• LIFE
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• Πράσινο Σχέδιο Δράσης για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις 

• Ετήσιο Forum για την οικο-καινοτομία 

• European Business Awards for the Environment

• EU Eco-innovation Index and Scoreboard
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Μέχρι τώρα αποτελέσματα SlSlide 9



Επιτροπή von der Leyen

• 11 Δεκεμβρίου 2019 – Παρουσίαση προτάσεων Επιτροπής για 

μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

• Στόχος: να καταστεί η οικονομία της ΕΕ βιώσιμη, ο οποίος μετατρέπει 

τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους 

τους τομείς πολιτικής και εξασφαλίζει μια δίκαιη και χωρίς 

αποκλεισμούς μετάβαση. 
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Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός 2021-2027:

Ακόμη υπό συζήτηση μεταξύ των Κρατών Μελών

Πρόταση Επιτροπής: HORIZON EUROPE, LIFE PROGRAMME
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