
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

Περιγραφή Χρηματοδοτούμενου Ερευνητικού Έργου 
2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 

ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 
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Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Τόνωση Αποτελεσματικότητας και Πράσινης 
Μεγέθυνσης μέσω Προκαλούμενης Καινοτομίας υπό Τεχνολογική Ετερογένεια. 
Ένα Άπιαστο Όνειρο ή μια Εφικτή Πραγματικότητα; (Ακρώνυμο: B.E.G.IN.) 

Ποσό Χρηματοδότησης: €76,000 
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Νικόλαος Χατζησταμούλου 
 
Φιλικός προς τον αναγνώστη τίτλος: Αποτελεσματικότητα μέσω Πράσινης 
Μεγέθυνσης και Καινοτομίας 
 
Επιστημονική Περιοχή: ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 
 
Φορέας Προέλευσης και Χώρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα 
 
Φορέας Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή 
Οικονομικών, Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικο-Οικονομική και Περιβαλλοντική 
Αειφορία, ReSEES. 
 
Ιστοσελίδα προβολής του Έργου  
https://sites.google.com/site/chatzistamoulou/projects  

https://sites.google.com/site/chatzistamoulou/projects
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Σύνοψη Ερευνητικού Έργου 

 
 

Το έργο αφορά στην έρευνα για την πράσινη μεγέθυνση και την αποτελεσματικότητα των πόρων υπό τεχνολογική 
ετερογένεια μέσω του πρίσματος της καινοτομίας προκειμένου να διερευνηθούν οι σύνθετες σχέσεις και οι υποκείμενοι 
μηχανισμοί που επηρεάζουν τα πρώτα. Το πρόσφατο πλαίσιο πολιτικής της πρωτοβουλίας των Στόχων της Αειφόρου 
Ανάπτυξης και η πρόσφατα εγκαινιασθείσα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχουν την ιδανική βάση για το B.E.G.IN. 
ώστε να συσχετίστει η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του με τη νέα στρατηγική ανάπτυξης και να προτείνει 
προτάσεις πολιτικής επί του θέματος. Από μια εμπειρική άποψη πολιτικής βασισμένη σε δεδομένα, το ερευνητικό έργο 
B.E.G.IN. φιλοδοξεί να ρίξει φως στον στρεβλωτικό ρόλο της τεχνολογικής ετερογένειας στην προσπάθεια κατανόησης 
του μοτίβου της πράσινης μεγέθυνσης. Στο ίδιο πλαίσιο, το ερευνητικό έργο αποσκοπεί στο να φέρει στο προσκήνιο την 
αλληλεπίδραση μεταξύ της προκαλούμενης καινοτομίας, των φαινομένων διάχυσης γνώσης, της σπανιότητας των 
πόρων και της ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων, ώστε να υποστηρίξει ότι η μετάβαση σε μια βιώσιμη τροχιά περνά 
από μια προσαρμοσμένη προσέγγιση αντί μιας οριζόντιας προσέγγισης πολιτικής που να αφορά όλους ανεξαιρέτως. 
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Πρωτοτυπία του Ερευνητικού Έργου 

 
 

Η πρωτοτυπία του ερευνητικού έργου B.E.G.IN. βασίζεται στη διεξοδική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πόρων 
και της αλληλεπίδρασής αυτής με την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογική ανισότητα και τα φαινόμενα 
διάχυσης γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τον στρεβλωτικό ρόλο της τεχνολογικής ετερογένειας. Πιο συγκεκριμένα, τα μοτίβα 
της πράσινης μεγέθυνσης διερευνώνται υπό ετερογενείς ιεραρχικές δομές, των οι οποίες προς το παρόν έχουν 
παραμεληθεί. Συνδυάζει έννοιες των Οικονομικών της Παραγωγής, των Οικονομικών της καινοτομίας και της Οικονομικής 
Μεγέθυνσης, μαζί με προηγμένες οικονομετρικές τεχνικές για να αποκαλύψει την πολυπλοκότητα των βασικών σχέσεων 
που διέπουν την πράσινη μεγέθυνση. Οι τελευταίες καθίστανται πιο εμφανείς μέσω της προοπτικής του πρόσφατου 
πλαισίου πολιτικής για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία έθεσε 
στο επίκεντρο της προσοχής την έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της καθαρότερης παραγωγής και της 
αποτελεσματικότητας των πόρων. 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα & Αντίκτυπος του 

Ερευνητικού Έργου 
 
 

Όσον αφορά στην λίστα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, με βάση την τεχνική έκθεση του ερευνητικού έργου B.E.G.IN., 
αυτή αποτελείται από δύο τεχνικές εκθέσεις, τρεις υποβεβλημένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
του πεδίου με αξιολόγηση και δύο παρουσιάσεις συνεδρίων. Ο επιστημονικός, ακαδημαϊκός καθώς και ο κοινωνικός 
αντίκτυπος του ερευνητικού έργου B.E.G.IN. τοποθετείται και αναπτύσσεται γύρω από την κατανόηση των μηχανισμών που 
επηρεάζουν την πράσινη μεγέθυνση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην εποχή της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της σπανιότητας των πόρων, προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση στην 
βιωσιμότητα. Τα αποτελέσματα του B.E.G.IN. αναμένεται να αποτελέσουν έγκυρη πηγή πληροφόρησης στους αρμόδιους 
για λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής όπως επίσης και στο ευρύ κοινό αναφορικά με την αναγκαιότητα της 
προώθησης της πράσινης μεγέθυνσης ώστε να διατηρήσουμε τους σπάνιους πόρους, να αμβλύνουμε την κλιματική αλλαγή 
και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα οφέλη της υιοθέτησης πράσινης καινοτομίας και τεχνολογίας 
για την επίτευξη της βιωσιμότητας. 
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Η σημασία της χρηματοδότησης 

 
 

Η σημασία της χρηματοδότησης του ερευνητικού έργου B.E.G.IN. είναι πολυδιάστατη. Πρώτον και κύριον, όσον αφορά στην 
έρευνα, αναδεικνύει την έννοια και τους μηχανισμούς της πράσινης μεγέθυνσης μέσω της καινοτομίας και των φαινομένων 
διάχυσης γνώσης για την επίτευξη της αειφορίας, η οποία μέχρι στιγμής αποτελεί ένα τομέα που έχει δεν διερευνηθεί 
αρκετά. Δεύτερον, μπορεί να θεωρηθεί ως το μέσο για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και συμπαγούς ερευνητικής ικανότητας, 
η οποία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας ερευνητικής θεματολογίας προετοιμάζει το έδαφος για τη δημιουργία ενός 
δυνατού και ανεξάρτητου ακαδημαϊκού προφίλ, με στόχο τη συνεπή παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας. Τρίτον, 
συμβάλλει στην εξωστρέφεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ενώ ταυτόχρονα ο επιστημονικός υπεύθυνος αποκτά εμπειρία στην υλοποίηση και τη διαχείριση του έργου, 
ενισχύοντας το ακαδημαϊκό προφίλ κάτι το οποίο θέτει τα θεμέλια για τη μελλοντική εξέλιξη της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. 



 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

23.07.2019 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Λ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2 
ΤΚ. 17121, Νέα Σμύρνη, Ελλάδα 

210 64 12 410, 420 
communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 
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