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 Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Η ανάπτυξη της βιοοικονομίας μέσα από την αξιοποίηση νέας και υφιστάμενης 

γνώσης αναμένεται να οδηγήσει στην μετάβαση προς αειφόρο και βιώσιμη 

οικονομία με την αντιμετώπιση μείζονων προκλήσεων, όπως η ασφάλεια τροφίμων, 

η κλιματική αλλαγή και η εξάντληση των φυσικών πόρων. Η συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση τροφίμων, υλικών βιολογικής προέλευσης και ανανεώσιμης ενέργειας 

απαιτεί καινοτομική ανάπτυξη των σχετικών οικονομικών κλάδων. Οι καινοτομίες 

πρέπει να παράξουν τεχνολογίες εξοικονόμησης εισροών και μεθόδους αύξησης της 

παραγωγικότητας στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή χωρίς να θέτουν σε 

κίνδυνο τη φέρουσα ικανότητα και τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. 

Σε αυτό το πλαίσιο το εργαστήριο δραστηριοποιείται στα πεδία της οικονομικής και 

διοικητικής επιστήμης και στο διεπιστημονικό πεδίο της βιωσιμότητας με εφαρμογές 

στη γεωργία, την ενέργεια και την ανάλυση βιο-συστημάτων, στα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

 Εννοιολογικά θέματα: ορισμός, κατανόηση και επισκόπηση της 

βιοοικονομίας, και των επιδράσεων της ανάπτυξης της στα οικονομικά και την 

ανάλυση πολιτικής. 

 Οικονομική ανάλυση: αποτίμηση κόστους/οφέλους και εξωτερικών 

επιδράσεων από την παραγωγή βιομάζας, την μεταποίηση, την παραγωγή και 

κατανάλωση των τελικών προϊόντων. Εκτίμηση των επιπτώσεων στην 

οικονομική ευημερία και κατανομή αξίας από εναλλακτικές δραστηριότητες. 

 Ζητήματα κοινωνικής & περιβαλλοντικής αειφορίας: πολυκριτηριακή 

ανάλυση ως εργαλείο ολιστικής, διεπιστημονικής και συμμετοχικής 

προσέγγισης διαχείρισης των βιοσυστημάτων, εξοικονόμηση εισροών, 

διαχείριση ανεπιθύμητων εκροών, αλλαγή χρήσης γης, ανάλυση κύκλου ζωής, 

ανάλυση βιωσιμότητας προϊόντων, διεργασιών και συστημάτων. 

 Διοίκηση και Οικονομική Επιχειρήσεων: Αξιολόγηση επενδύσεων, 

επιχειρηματικά υποδείγματα για νέα προϊόντα/διαδικασίες/υπηρεσίες 

βιολογικής προέλευσης, αξιοποίηση και μεταφορά τεχνολογίας. 
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 Ανάλυση πολιτικής: Μελέτη σχεδιασμού και επιπτώσεων πολιτικής με έμφαση 

στην αγροτική πολιτική, τα δημόσια αγαθά που προσιδιάζουν στη βιοοικονομία, 

την καινοτομική συνιστώσα και την αναγκαιότητα δημιουργίας και ρύθμισης 

νέων αγορών.  

 Ανάλυση της μετάβασης προς τη Βιοοικονομία: Μελέτη παραδειγμάτων 

μεταβάσεων μέσω θεωρητικών προσεγγίσεων πολυεπίπεδης προοπτικής και 

αναστοχαστικής διακυβέρνησης/διοίκησης της δυναμικής της μετάβασης. 

 

 
 Εργαστηριακή υποδομή  

 GAMS (Εμπορικά λογισμικά), GREFAM, webSDSS (επιχειρησιακά 

ολοκληρωμένα, υπό ανάπτυξη από το εργαστήριο) 

 Kremmydas D., S. Rozakis, K. Tsiboukas (2018) G.RE.FA.M. Greek 

Representative Farm Model, Reference Manual, ed. 0.3, Agricultural 

University of Athens 

 

 Ερευνητικά προγράμματα 
 ‘Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control 

plant diseases in perennial crops and open-field vegetables’ — ‘OPTIMA’ 

H2020 - Συντονιστής ΓΠΑ 2018-2021 
 New Strategies on Bioeconomy in Poland, Widening ERA Chair H2020 – 

2017-2018 
 

 


