ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα! Η Ελλάδα της Ανάπτυξης και της
Καινοτομίας!
Project on Green Growth and Eco-innovation
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),
έχοντας ως στόχο την προώθηση της «πράσινης ανάπτυξης» εκπονεί το έργο
«Πράσινη Ανάπτυξη και Οικο-καινοτομία» (Green Growth and EcoInnovation, GGE). Το έργο έχει σκοπό να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς να αναπτύσσουν νέα και καλύτερα «πράσινα» προϊόντα και
διεργασίες, καθώς και τις κυβερνήσεις να αναπτύσσουν τις απαραίτητες
πολιτικές
και μακροχρόνιες αλλαγές για την επίτευξη της «πράσινης
ανάπτυξης». Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η αναζήτηση και ανάδειξη
κατάλληλων περιπτώσεων (case studies) «πράσινων» προϊόντων ή λύσεων που
θα μπορούσαν να υποδειχθούν ως πρότυπα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.
Το έργο περιλαμβάνει 4 παράλληλες δράσεις:
1. Συλλογή παραδειγμάτων νέων επιχειρηματικών προσεγγίσεων στην
οικο-καινοτομία
2. Ανάλυση των σχετικών πολιτικών για την ενίσχυση της οικοκαινοτομίας
3. Εμπειρική ανάλυση της οικο-καινοτομίας και της μετάβασης στην
πράσινη ανάπτυξη
4. Δημιουργία ενός εργαλείου δεικτών για την βιώσιμη παραγωγή στις
επιχειρήσεις (sustainable manufacturing toolkit)
Ο ΟΟΣΑ κάλεσε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, οργανισμούς του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και Μη-Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς, να δηλώσουν περιπτώσεις, εφαρμογές ή παραδείγματα
οικο-καινοτομίας έως τον Ιούνιο του 2010. Συνολικά υποβλήθηκαν 490
παραδείγματα από 37 χώρες. Επελέγησαν τα καλύτερα 95 παραδείγματα,
τα οποία και αναλύθηκαν σε βάθος από τους εθνικούς εκπροσώπους στο έργο
GGE, μέσω συνεντεύξεων και επισκέψεων πεδίου.
Από την Ελλάδα, υποβλήθηκαν συνολικά 28 οικο-καινοτομίες από 21
διαφορετικούς οργανισμούς και ανεξάρτητους επαγγελματίες, οι οποίες
αποτελούν περίπου το 8% των συνολικών οικο-καινοτομιών που υποβλήθηκαν.
Ξεχώρισαν και επιβραβεύτηκαν έξι επιχειρήσεις και οργανισμοί που
παρουσίασαν αποτελεσματικές, καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως η

διαχείριση και παραγωγή ενέργειας, η κτηνοτροφία, η αγροτική
παραγωγή, η οικολογική αρχιτεκτονική και ο βιομηχανικός σχεδιασμός.
Ενάντια στο αρνητικό κλίμα της κρίσης, αυτές οι επιχειρήσεις και οργανισμοί
αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη έρχεται εκεί που υπάρχουν δημιουργικές ιδέες
και πρακτικές, όραμα και δέσμευση και μοντέλα λειτουργίας που βασίζονται
στην καινοτομία και τον έμπρακτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες
Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος
Εθνικός Εκπρόσωπος Οικο-Καινοτομίας στον ΟΟΣΑ
Managing Director, Close the Loop
T|F: +30-213.033.96.45
M: +30-69.36.55.25.69
E: p.panagio@closetheloop.gr

