
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

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: Δρώντας προς την Αειφορία: 
Διερεύνηση των Παραγόντων που Συμβάλλουν στη Δημιουργία 
Βιώσιμων Επιχειρήσεων μέσω Καινοτομίας 

Ποσό Χρηματοδότησης: 113021.84 € 
 
 
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 30 μήνες 
 
 

Εισάγετε φωτογραφία του/της ΕΥ ή/και της 
Ερευνητικής Ομάδας 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαγιαννάκης Γιώργος 
 
Φιλικός προς τον αναγνώστη τίτλος: Sfactor 
 
Επιστημονική Περιοχή: ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της 
Καινοτομίας 
 
Φορέας Προέλευσης και Χώρα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ελλάδα 
 
Φορέας Υποδοχής: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Συνεργαζόμενος Φορέας 
 
Ιστοσελίδα έργου (αν υφίσταται) : 
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Σύνοψη Ερευνητικού Έργου 

 
 

 
Γιατί ορισμένοι οργανισμοί ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στη στρατηγική τους, προσαρμόζουν ανάλογα τα 
επιχειρηματικά τους μοντέλα και να επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις αειφορίας; Ποιοι παράγοντες 
ενθαρρύνουν ορισμένους οργανισμούς να πρωτοπορούν και να παρέχουν καινοτόμα προϊόντα, με 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά; Για την διερεύνηση των ανωτέρω ερωτημάτων χρειαζόμαστε θεωρητική 
γνώση και εμπειρικά στοιχεία που θα κατευθύνουν τις προσπάθειες των εταιριών για βιωσιμότητα. Η 
προτεινόμενη έρευνα επικεντρώνεται στον τομέα της αειφορίας για να διερευνήσει πώς οι σύγχρονοι 
οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν υψηλά επίπεδα αειφορίας με συνέπεια και αυξανόμενο ρυθμό. Πιο 
συγκεκριμένα θα εξετάσει το ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης ως βασικό παράγοντα της εταιρικής 
βιωσιμότητας, εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη πτυχή της, ήτοι στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Οι κύριοι στόχοι αυτής της έρευνας είναι: α) να εντοπίσει τους μηχανισμούς 
εταιρικής διακυβέρνησης – σε επίπεδο επιχείρησης - που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν 
τις αρχές της αειφορίας στις στρατηγικές και τις κύριες επιχειρηματικές λειτουργίες τους και να επιτύχουν 
υψηλά επίπεδα βιωσιμότητας και στρατηγικής καινοτομίας, β) να διερευνήσει πώς οι μηχανισμοί εταιρικής 
διακυβέρνησης επηρεάζουν τη συνέπεια και τη ταχύτητα με τον οποίο οι επιχειρήσεις γίνονται πιο αειφόρες. 
Θα υιοθετηθεί μια ολιστική μεθοδολογική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει ανάλυση μελετών περίπτωσης 
καθώς και προηγμένες οικονομετρικές μεθόδους. Θα χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα δεδομένα από την βάση 
Asset4 Thomson Reuters, τα οποία μετρούν την επίδοση περισσοτέρων των 4.000 εταιρειών παγκοσμίως σε 
θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης. Η έρευνα αυτή φιλοδοξεί να παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές στους οργανισμούς για το πώς μπορούν να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους στην 
αειφορία μέσα από καινοτόμες μεθόδους παράγοντας ταυτόχρονα ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο. 
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Πρωτοτυπία του Ερευνητικού Έργου 

 
 

To έργο θα επεκτείνει το προσφάτως αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας της «εταιρικής αειφορίας» με δύο 
τρόπους: Πρώτον, το έργο θα ενισχύσει και θα επεκτείνει τη βιβλιογραφία στο πεδίο της εταιρικής 
αειφορίας προσδιορίζοντας τους απαραίτητους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, στους 
οποίους θα πρέπει να επενδύσουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν να ενσωματώσουν στη 
στρατηγική και το επιχειρηματικό τους μοντέλο, αλλά και να επιβλέψουν αποτελεσματικά πτυχές 
αειφορίας με συστηματικό τρόπο, ήτοι με συνέπεια και ταχύτητα. Δεύτερον, το έργο θα  προσφέρει μία 
ολοκληρωμένη κατανόηση της επίδοσης εταιρικής αειφορίας παρέχοντας για πρώτη φορά εμπειρικά 
στοιχεία αναφορικά με τη συνέπεια και τη ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις γίνονται πιο αειφόρες. 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα & Αντίκτυπος του 
Ερευνητικού Έργου 

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να παράγει: α) τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή κορυφαία 
ακαδημαϊκά περιοδικά, β) τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, γ) πρακτικό 
οδηγό για τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που οδηγούν σε μεγαλύτερη απόδοση βιωσιμότητας 
και δ) μια έκθεση με προτάσεις τόσο για άμεσες πολιτικές δράσεις όσο και για μακροπρόθεσμους στόχους 
αειφορίας. Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων ενδιαφέροντος, που 
κυμαίνονται από ακαδημαϊκούς και επιχειρήσεις, έως φορείς χάραξης πολιτικής και την ευρύτερη κοινωνία και το 
περιβάλλον. Πρώτον, συνδυάζοντας γνώσεις και θεωρητικές έννοιες από δύο ξεχωριστούς ακαδημαϊκούς τομείς, 
συγκεκριμένα την εταιρική διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα, το έργο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 
περιορισμένη βιβλιογραφία σχετικά με την απόδοση της αειφορίας. Δεύτερον, θα είναι η πρώτη προσπάθεια 
παροχής μιας πιο δυναμικής, σύνθετης και πολυεπίπεδης κατανόησης της απόδοσης της εταιρικής βιωσιμότητας 
στην πάροδο του χρόνου, προσφέροντας εμπειρικά στοιχεία για τα δυναμικά χαρακτηριστικά - δηλαδή τον ρυθμό 
και τη συνέπεια — της απόδοσης βιωσιμότητας. Εκτός από την ακαδημαϊκή συμβολή της, η παρούσα έρευνα 
αναμένεται να προσφέρει πρακτικές πληροφορίες για τους βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των 
επιχειρήσεων για το πώς μπορούν να αναδιαμορφώσουν τις δομές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησής 
τους για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα. Αυτές οι γνώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς μπορούν να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προετοιμάσουν και να αναπτύξουν πιο συνεπείς και συστηματικές πρωτοβουλίες 
αειφορίας. Τέλος, εμπλέκοντας τους κύριους λήπτες αποφάσεων ως παρόχων γνώσης κατά τη διάρκεια των 
διερευνητικών σταδίων του, το παρόν έργο αναμένεται να προωθήσει έναν διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκών και 
επαγγελματιών που θα βοηθήσει στη δημιουργία γνώσεων που είναι πιο σχετικές, προσβάσιμες και χρήσιμες από 
τους μάνατζερς, οι οποίες με τη σειρά θα τους βοηθήσουν να βρουν λύσεις σε θέματα αειφορίας. Τέλος, η 
παρούσα έρευνα αναμένεται να έχει επίσης σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Πιο συγκεκριμένα, 
φιλοδοξεί να ενισχύσει τόσο την ανθεκτικότητα των εταιρειών όσο και της κοινότητας διευκολύνοντας τη μετάβαση 
των επιχειρήσεων προς την αειφορία, καθώς θα παρέχει ένα πρακτικό πλαίσιο στις εταιρείες για την αντιμετώπιση 
κινδύνων και προκλήσεων αειφορίας, όπως η κλιματική αλλαγή, τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ., με 
μια συστηματική προσέγγιση σε κλίμακα και ρυθμό. 
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Η σημασία της χρηματοδότησης 

 
 

Το έργο αναμένεται επίσης να συμβάλει με διάφορους τρόπους στις προοπτικές σταδιοδρομίας του 
κύριου ερευνητή και των μελών της ομάδας του. Πρώτον, η καινοτομία και η ουσιαστική ακαδημαϊκή 
και κοινωνική επιταγή της προτεινόμενης έρευνας θα επιτρέψει στον κύριο ερευνητή και στα μέλη της 
ομάδας του να δημοσιεύσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από το έργο σε ένα ή 
περισσότερα από τα καλύτερα περιοδικά στον ευρύτερο τομέα του management και της 
επιχειρηματικής έρευνας. Εκτός από τη σημαντική συμβολή τους στο ακαδημαϊκό ιστορικό και την 
απόδοση της ερευνητικής ομάδας, αυτές οι δημοσιεύσεις θα επιτρέψουν επίσης στον κύριο ερευνητή 
και στα μέλη της ομάδας να τοποθετηθούν ως βασικοί ερευνητές στον αναδυόμενο και πολύ 
ελπιδοφόρο τομέα της εταιρικής βιωσιμότητας. Σε συνεργασία με βασικές ομάδες ενδιαφέροντος από 
την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο κύριος ερευνητής και τα 
μέλη της ομάδας θα μπορούν επίσης να οικοδομήσουν στενούς δεσμούς με managers, οι οποίοι θα 
τους βοηθήσουν να προωθήσουν περαιτέρω την έρευνα εταιρικής βιωσιμότητας. 



 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

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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