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Ανώτατησ Εκπαίδευςησ & Ζρευνασ ςτη χώρα μασ.

Αξιότιμε κ. Ρρωκυπουργζ,
Αποτελεί κοινι παραδοχι ότι ςτθ ςθμερινι κρίςιμθ περίοδο που διανφει χϊρα μασ, θ
ανϊτατθ εκπαίδευςθ καλείται να διαδραματίςει ςτρατθγικό ρόλο ςτθν ζξοδο από τθν
κρίςθ και ςτθν προϊκθςθ μιασ νζασ πορείασ ποιοτικισ ανάπτυξθσ και εκςυγχρονιςμοφ
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ.
Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ, το ακαδθμαϊκό ςφςτθμα τθσ χϊρασ χρειάηεται μια
ουςιαςτικι μεταρρφκμιςθ, που κα ενιςχφει τισ κετικζσ πλευρζσ του υπάρχοντοσ
ςυςτιματοσ, κα αξιοποιεί τα επιτεφγματά του, κα το εναρμονίηει με τισ ςφγχρονεσ
κατακτιςεισ του διεκνοφσ πεδίου και κα δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν
αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ του ςτον ευρωπαϊκό χϊρο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ.
Με ζκπλθξθ, κλίψθ αλλά και ζντονο προβλθματιςμό ακοφςαμε για πολλοςτι φορά να
αναφζρεςτε ςτα ΑΕΙ και τουσ ακαδθμαϊκοφσ δαςκάλουσ με χαρακτθριςμοφσ, που
κεωροφμε ότι δεν ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα. Ενδεικτικά αναφζρουμε:
 Ακοφςαμε ςτουσ Δελφοφσ πζρυςι το Σεπτζμβριο για « …. τα περιφερειακά
πανεπιςτιμια και για ……. τουσ γαμβροφσ και τισ νφφεσ»,
 Ακοφςαμε πρόςφατα ςτθ Βουλι, κατά τθ ςυηιτθςθ για το μεςοπρόκεςμο, ότι
τα ελλθνικά πανεπιςτιμια «……..καταγράφονται διεκνϊσ ωσ δεφτερθσ
κατθγορίασ»,
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 Τζλοσ, ακοφςαμε τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ ςτο Υπουργικό ςυμβοφλιο ότι «… οι
βολεμζνοι είναι αυτοί, που αντιτίκενται ςτισ προτεινόμενεσ κεςμικζσ
αλλαγζσ….».
Στα προαναφερόμενα, κα πρζπει να προςκζςουμε ςειρά δθλϊςεων από εξζχοντα μζλθ
τθσ κυβζρνθςθσ αλλά και άλλων κομμάτων του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου, οι οποίεσ
εκφράηουν μια μάλλον γενικευμζνθ απαξίωςθ για τθν κατάςταςθ που επικρατεί
ςιμερα ςτο χϊρο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ.
Αξιότιμε κ. Ρρωκυπουργζ,
Γνωρίηοντασ επαρκϊσ τα πραγματικά δεδομζνα, είμαςτε ςε κζςθ να ιςχυριςτοφμε ότι θ
αντίλθψθ που διακινείται από διάφορεσ πθγζσ, πωσ κα πρζπει να γίνουν ουςιαςτικζσ
αλλαγζσ ςτο πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα τθσ χϊρασ επειδι το ελλθνικό ακαδθμαϊκό
ςφςτθμα ποικιλότροπα νοςεί, είναι εςφαλμζνθ και δεν βοθκά τθ χάραξθ τθσ
κατάλλθλθσ και αποτελεςματικισ πορείασ για τθν ουςιαςτικι αναβάκμιςι του.
Εμείσ αντίκετα πιςτεφουμε ότι οι ριηικζσ κεςμικζσ αλλαγζσ -ςε ςυνδυαςμό με μια
ευρφτερθ μεταρρυκμιςτικι πολιτικι αναβάκμιςθσ- είναι επιβεβλθμζνεσ για να
διατθρθκοφν οι κετικζσ όψεισ και οι επιτυχείσ επιδόςεισ του ελλθνικοφ
πανεπιςτθμιακοφ και ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ, παρά τισ αντιξοότθτεσ και τισ
ευρφτερεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ. Και κυρίωσ για να δθμιουργθκοφν
οι προχποκζςεισ ϊςτε να γίνει ποιοτικότερο και αποτελεςματικότερο ςε ζνα
απαιτθτικό περιβάλλον. Και ακόμθ, για να αποτραπεί θ διαρροι του πολφ αξιόλογου
επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ που διακζτει και να γίνει εφικτι θ
προςζλκυςθ νζου.
Θεωροφμε ακόμθ, ότι τα όποια μελανά ςθμεία τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ οφείλονται
εν πολλοίσ ςε παραλείψεισ, αςτοχίεσ και ατολμίεσ των εκάςτοτε πολιτικϊν θγεςιϊν και
εν μζρει ςε ςυγκεκριμζνεσ ενδογενείσ πακογζνειεσ του ςυςτιματοσ, τισ οποίεσ οι τρεισ
Ομοςπονδίεσ με κάκε ευκαιρία τα τελευταία χρόνια αναδεικνφουν και ςτθλιτεφουν.
Τα ςτοιχεία, που ενδεικτικά παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια, αποδεικνφουν περίτρανα και
πζρα από κάκε αμφιςβιτθςθ τον παραπάνω ιςχυριςμό.
Πρώτον, θ επίδοςθ των ελλινων επιςτθμόνων ςτθν παραγωγι και δθμοςίευςθ
επιςτθμονικϊν εργαςιϊν ςε διεκνι περιοδικά είναι αξιοςθμείωτθ. Η Ελλάδα
κατατάςςεται ςήμερα ςτην 26η θζςη ανάμεςα ςε 236 χώρεσ (και ςτη 13η ανάμεςα
ςτισ 27 χώρεσ-μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ) ςε απόλυτο αριθμό επιςτημονικών
δημοςιεφςεων (Βλ. αναφορά *4+). Είναι εφκολο να υπολογίςει κανείσ ςε ποια κζςθ
κατατάςςεται θ χϊρα μασ αν ο αρικμόσ των δθμοςιεφςεων ςτακμιςτεί τόςο με το
πλικοσ των ερευνθτϊν όςο και με το ποςοςτό του Ακαθαρίςτου Εγχωρίου Προϊόντοσ,
που διατίθεται για την ζρευνα, που ωσ γνωςτό είναι μακράν το χαμηλότερο ςτην
Ευρώπη!

2/8

Δεφτερον, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 1993-2008, ο αρικμόσ των ελλθνικϊν
δθμοςιεφςεων και των αναφορϊν που λαμβάνουν ακολουκεί ςυνεχι ανοδικι πορεία,
αυξάνεται θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτο ςφνολο των δθμοςιεφςεων των χωρϊν μελϊν
τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ και διευρφνεται θ αναγνωριςιμότθτα και θ απιχθςθ των Ελλινων
ςτθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα. Ρράγματι, θ Ελλάδα παρουςιάηει ζναν από τουσ
μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ μεταξφ των 27 χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(ΕΕ) και των 30 χωρϊν μελϊν του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ
(ΟΟΣΑ). Το 2008 δθμοςιεφκθκαν 10.562 ελλθνικζσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, αρικμόσ
ςχεδόν τετραπλάςιοσ ςε ςχζςθ με το 1993 και θ Ελλάδα καταγράφει ςυντελεςτι
μεταβολισ 3,98, ενϊ ο μζςοσ όροσ των χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ είναι 1,87 και του ΟΟΣΑ
1,65 (Βλ. αναφορά *1+, Πίνακασ 1, Διάγραμμα 1).
Τρίτον, θ παρουςία των ελλθνικϊν πανεπιςτθμιακϊν, τεχνολογικϊν και ερευνθτικϊν
ιδρυμάτων ςτα ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα -που ανατίκενται με
ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ- ςτθ διάρκεια τθσ εικοςιπενταετίασ 1984-2009 είναι
ςτακερι και αξιοςθμείωτθ. Στο πλαίςιο αυτό θ Ελλάδα καταλαμβάνει ςυνολικά τθν 8θ
κζςθ (μεταξφ των 27 χωρϊν-μελϊν), με κριτιρια τον αρικμό των ςυμμετοχϊν των
ελλθνικϊν φορζων, το ςυντονιςτικό ρόλο που αναλαμβάνουν, το ποςό τθσ
χρθματοδότθςθσ που επιτυγχάνουν και τθν κεντρικι κζςθ που κατζχουν ςτα
διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ που ςχθματίηονται. Ειδικότερα και για
τθν ίδια χρονικι περίοδο, το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο κατατάςςεται ςτθν 5θ κζςθ
και το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ ςτθ 18θ κζςθ των 20 κεντρικότερων
οργανιςμϊν ζρευνασ ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίςιο για τθν ζρευνα, ενϊ οκτϊ
Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια και ερευνθτικά κζντρα καταγράφονται ανάμεςα ςτουσ 80
κεντρικότερουσ οργανιςμοφσ ζρευνασ ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίςιο για τθν
ζρευνα (Βλ. αναφορζσ [2], *3+, Πίνακασ 2, Πίνακασ 3).
Είναι, λοιπόν, προφανζσ ότι τα ελλθνικά ΑΕΙ όχι μόνο δεν είναι «δεφτερθσ κατθγορίασ»,
οφτε «τελευταία ςτθν Ευρϊπθ», αλλά, αντίκετα, καταγράφουν ερευνθτικζσ επιδόςεισ
πολφ ανϊτερεσ από τισ αναλογοφςεσ ς’ αυτά, δεδομζνων των ςυνκθκϊν που
επικρατοφν ςτθ χϊρα μασ.
Επιπροςκζτωσ, κάκε χρόνο, εκατοντάδεσ απόφοιτοι ελλθνικϊν ΑΕΙ γίνονται δεκτοί ςε
ονομαςτά Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, πολλοί δε απ’
αυτοφσ με υποτροφίεσ. Τα τελευταία χρόνια, λόγω και τθσ κρίςθσ που πλιττει τθ χϊρα,
πολλοί νζοι επιςτιμονεσ, απόφοιτοι ελλθνικϊν ΑΕΙ, βρίςκουν επαγγελματικι
απαςχόλθςθ ςε άλλεσ χϊρεσ, όπου κεωροφνται άρτια καταρτιςμζνοι, πολλζσ φορζσ
αρτιότερα από τουσ απόφοιτουσ των Ρανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ υποδοχισ τουσ.
Πλα αυτά καταδεικνφουν το γεγονόσ ότι, εκτόσ από τθν ζρευνα, και θ ποιότθτα
διδαςκαλίασ ςτα ελλθνικά ΑΕΙ πολφ απζχει από το να μπορεί να χαρακτθρίηεται ωσ
«δεφτερθσ κατθγορίασ». Η πραγματικότθτα αυτι, άλλωςτε, καταγράφεται και ςτισ
εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των Τμθμάτων που ζχει οργανϊςει θ Αρχι
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (ΑΔΙΡ – www.adip.gr).
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Οι τρεισ Ομοςπονδίεσ ζχουν προςπακιςει τα τελευταία χρόνια να προβάλουν αυτι τθν
πραγματικότθτα με κάκε πρόςφορο μζςο και προσ κάκε κατεφκυνςθ χωρίσ, όπωσ
φαίνεται, τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα. Στο πλαίςιο αυτό ζχουν οργανϊςει ςειρά
εκδθλϊςεων και άλλων δραςτθριοτιτων για τθν παρουςίαςθ και τθν ανάδειξθ των
επιτευγμάτων, αλλά και των προβλθμάτων των ελλθνικϊν ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και ζρευνασ. Μεταξφ αυτϊν αξίηει να αναφερκοφν οι ακόλουκεσ:
1. Επιςτθμονικό Συνζδριο τθσ ΡΟΣΔΕΡ με κζμα «Το Λφκειο και το ςφςτημα
πρόςβαςησ: οι αναγκαίεσ αλλαγζσ», Ακινα 15-16 Οκτωβρίου 2009, Αμφικζατρο
«ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΝΙΔΙΩΤΗΣ» ΥΡΕΞ- Ακαδθμίασ 1,
2. Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο τθσ ΡΟΣΔΕΡ με κζμα «Το Πανεπιςτήμιο ςτον 21ο
αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικζσ», 23-25 Απριλίου 2010, Αμφικζατρο
Μεγάρου Καρατηά, ΕΤΕ, ΑΘΗΝΑ,
3. Εςπερίδα των ΡΟΣΔΕΡ, ΟΣΕΡ/ΤΕΙ και ΕΕΕ με κζμα «Ζρευνα ςτην Ελλάδα: Και όμωσ
υπάρχει!», Νζα Αίκουςα Συγκλιτου, ΕΚΡΑ, Ρροπφλαια, Τετάρτθ, 1θ Ιουνίου 2011,
ϊρεσ: 18.30 – 22.30,
4. Ραρουςίαςθ από ΡΟΣΔΕΡ, ΟΣΕΡ/ΤΕΙ και ΕΕΕ ςτθ «Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθζςεων» τθσ Βουλισ των βαςικϊν επιτευγμάτων και προβλθμάτων, που
απαςχολοφν τα Ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, Τετάρτθ 20 Ιουλίου
2011.
Αξιότιμε κ. Ρρωκυπουργζ,
Είναι καιρόσ τα ελλθνικά Ρανεπιςτιμια και γενικότερα τα ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και ζρευνασ να αποκτιςουν ζνα κεςμικό πλαίςιο που κα επιτρζψει να
αναδείξουν και να ενιςχφςουν τα πολλά κετικά χαρακτθριςτικά τουσ και να εξαλείψουν
ι τουλάχιςτον να μειϊςουν δραςτικά τισ αδυναμίεσ τουσ, οφτωσ ϊςτε να μπορζςουν,
ςε δφςκολουσ καιροφσ, να αξιοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ που τουσ παρουςιάηονται και να
αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά τισ απειλζσ που ελλοχεφουν.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιγράφοντασ –με κακζκτυπο πολλζσ φορζσ τρόπο–
πρακτικζσ που ιςχφουν ςε άλλεσ χϊρεσ, με διαφορετικζσ πανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ,
πολιτιςμό και οικονομικζσ δυνατότθτεσ. Μπορεί, όμωσ, και πρζπει να αξιοποιθκεί
δθμιουργικά θ διεκνισ πείρα και θ εναρμόνιςθ με τισ αλλαγζσ που ζχουν επιτυχϊσ
δοκιμαςκεί. Μπορεί, όμωσ, –και πρζπει– να αναγνωριςκοφν τα ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα αλλά και οι πραγματικζσ αδυναμίεσ των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν
ιδρυμάτων, αποφεφγοντασ μετζωρεσ και αβάςιμεσ απαξιωτικζσ γενικεφςεισ και
αξιοποιϊντασ τόςο τθν εμπειρία όςο και τθ βοφλθςθ ςθμαντικότατθσ μερίδασ του
ςϊματοσ των δαςκάλων των ΑΕΙ και των ερευνθτϊν που πράγματι επικυμοφν διακαϊσ
τθν αλλαγι και τθν αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ του ελλθνικοφ πανεπιςτθμιακοφ,
τεχνολογικοφ και ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και ζρευνασ.
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Ρροκειμζνου να ςασ εκκζςουμε πλθρζςτερα και αναλυτικότερα όλα τα
προαναφερόμενα, αλλά και για να παρουςιάςουμε τισ προτάςεισ μασ γι’ αυτιν τθν
αλλαγι που επιδιϊκουμε, ηθτάμε ςυνάντθςθ μαηί ςασ.
Με ιδιαίτερθ τιμι και εκτίμθςθ,
Ο Ρρόεδροσ ΡΟΣΔΕΡ

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ
Κακθγθτισ Ε.Μ.Ρ.

Ο Ρρόεδροσ ΟΣΕΡ/ΤΕΙ

Γιάννθσ Τςάκνθσ
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ

Ο Ρρόεδροσ ΕΕΕ

Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ
Κφριοσ Ερευνθτισ

Αναφορζσ:
[1] «Βιβλιομετρική ανάλυςη ελληνικών δημοςιεφςεων ςε διεθνή επιςτημονικά περιοδικά», Ελλθνικζσ
Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ 1993-2008, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2010,
http://www.ekt.gr/metrics/
[2] Γιάννησ Καλογήρου & Αιμιλία Πρωτόγερου, «Η παρουςία και ο ρόλοσ των Ελληνικών Ακαδημαικών
και Ερευνητικών ιδρυμάτων και των Εποιχειρήςεων ςτα Ευρωπαικά Ερευνητικά Προγράμματα (1984 –
2006)», Επιςτιμθ και Κοινωνία Επικεϊρθςθ Ρολιτικισ και Ηκικισ Θεωρίασ, Εκδ. Σάκκουλα, τ. 22-23,
(2009) , http://www2.media.uoa.gr/sas/
[3] Protogerou, A., Y. Caloghirou & E. Siokas, «Policy-Driven Collaborative Research Networks in Europe»,
Economics of Innovation and New Technology, Taylor and Francis, Volume 19, Issue 4, (2010),
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10438590902833665
[4] SCIMago Journal and Country Rank, (2011)
http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0&category=0&region=all&year=all&order=it&min=0
&min_type=it
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Πίνακας 2:

Πλήθος, σσντονιστικός ρόλος και κεντρική θέση οργανισμών στα Εσρωπαϊκά ΠΠ
(1984-2009). Σε παρένθεση οι αντίστοιτες σσμμετοτές τοσς.

Κατάταξη

Χώρα

Οργανιςμοί

Συντονιςτζσ
ζργων

Κεντρικοί
οργανιςμοί

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Γερμανία
Ηνωμζνο Βαςίλειο
Γαλλία
Ιταλία
Ιςπανία
Ολλανδία
Βζλγιο
Ελλάδα
Σουθδία
Δανία
Ρορτογαλία
Αυςτρία
Φινλανδία
Ιρλανδία
Ρολωνία
Τςεχία
Ουγγαρία
Σλοβενία
ουμανία
Βουλγαρία
Σλοβακία
Εςκονία
Λικουανία
Λουξεμβοφργο
Κφπροσ
Λετονία
Μάλτα

8650 (27952)
6302 (23915)
6389 (22995)
5344 (17609)
3965 (12201)
3266 (11194)
2358 (7595)
1625 (7248)
1786 (6228)
1478 (5042)
1317 (3829)
1415 (3795)
1025 (3716)
746 (2492)
813 (2135)
547 (1356)
550 (1290)
315 (783)
430 (738)
262 (561)
225 (499)
155 (375)
147 (317)
161 (284)
111 (271)
120 (237)
39 (112)

1594 (3800)
1568 (4081)
1380 (3443)
1158 (2388)
776 (1567)
744 (1838)
515 (1180)
276 (893)
251 (603)
351 (760)
179 (309)
249 (486)
161 (415)
130 (311)
108 (179)
32 (40)
42 (56)
26 (33)
21 (27)
22 (28)
19 (25)
17 (23)
15 (17)
28 (45)
6 (7)
17 (19)
1 (1)

81 (9988)
93 (10268)
70 (8410)
52 (5244)
40 (3824)
33 (4183)
15 (2501)
22 (3429)
19 (2301)
17 (1670)
12 (1042)
12 (914)
9 (1501)
7 (882)
7 (330)
5 (203)
2 (191)
5 (275)
0
2 (43)
2 (53)
1 (34)
0
0
1 (74)
1 (23)
0

Πηγή: STEP to RJVs Database, Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ.
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Πίνακας 3: Οι Ελληνικοί οργανισμοί ανάμεσα στοσς 80 σημαντικότεροσς οργανισμούς με βάση: α)
τη σσμμετοτή τοσς και β) τον κεντρικό τοσ ρόλος στα Εσρωπαϊκά ΠΠ. (1984-2009)
Οργανιςμόσ

Είδοσ

Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο

Κεντρικότθτα

Συντονιςμόσ

Συμμετοχζσ

δείκτθσ

κατάταξθ

πλικοσ

κατάταξθ

πλικοσ

κατάταξθ

Ρανεπ.

15

5

75

18

727

4

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο
Θεςςαλονίκθσ

Ρανεπ.

59

18

27

77

294

36

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν

Ρανεπ.

91

29

24

93

252

52

Εκνικό και Καποδιςτριακό
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Ρανεπ.

117

39

14

182

254

51

Ερευν.

120

40

44

33

306

32

Ερευν.

225

74

35

46

171

82

Ερευν.

230

77

34

54

149

100

ΙΤΕ - Κδρυμα Τεχνολογίασ και
Ζρευνασ
Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ
Φυςικϊν Επιςτθμϊν
«ΔΗΜΟΚΙΤΟΣ»
ΕΚΕΤΑ - Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ
& Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ

Πηγή: STEP to RJVs Database, Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ.
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