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Οι υποτροφίες του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), µέχρι το 2010
διέθεταν χρηµατική ενίσχυση της τάξης των 450 ευρώ/µήνα σε υποψήφιους
∆ιδάκτορες ή φοιτητές Μεταπτυχιακών προγραµµάτων. Οι υποτροφίες αυτές
κάλυπταν όλο το φάσµα των Επιστηµονικών πεδίων, ενώ δίδονταν στους
υποψήφιους υπότροφους ύστερα από Πανελλαδικό διαγωνισµό. Μετά το ξέσπασµα
της οικονοµικής κρίσης, οι υποτροφίες του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών έπαψαν
να παρέχονται στους υποψήφιους υποτρόφους εσωτερικού για περίπου 3 συναπτά
έτη (µέχρι το έτος 2013). Μέχρι τη χρονολογία αυτή, επιχορηγούνταν µόνο οι
υποψήφιοι ∆ιδάκτορες ή οι φοιτητές Μεταπτυχιακών προγραµµάτων του εξωτερικού
ενώ οι εντός Ελλάδας φοιτητές αποκλείονταν σχεδόν από οποιαδήποτε
χρηµατοδότηση.
Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το ΙΚΥ τα τελευταία χρόνια, αφενός µεν
έχουν µειωθεί δραµατικά ως προς τον αριθµό τους, αφετέρου αποκλείουν σχεδόν
όλους τους τοµείς των γεωτεχνικών επιστηµονικών πεδίων (µε εξαίρεση τις
υποτροφίες του Προγράµµατος ΙΚΥ – ΕΟΧ που αφορούν στη διαχείριση θαλάσσιων
και εσωτερικών υδάτων).
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το πρόγραµµα υποτροφιών ΙΚΥ –
Siemens, που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Siemens, στο οποίο οι υποτροφίες κατανέµονται
στους τοµείς βιοµηχανία, υγεία, ενέργεια και υποδοµές – αστική ανάπτυξη –
περιβάλλον. Οι ειδικεύσεις όµως ανά τοµέα που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν,
σύµφωνα µε την προκήρυξη του προγράµµατος υποτροφιών αριστείας για την
εκπόνηση µεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015,
δεν αφορούν γεωτεχνικά επιστηµονικά πεδία.
Επιπλέον η εφαρµοζόµενη από το ΙΚΥ µη δηµοσιοποίηση του θέµατος της
έρευνας, των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, των βραβείων και των άλλων
δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι υπότροφοι και αποτελούν κριτήρια
επιλογής τους, καθώς και των µορίων που λαµβάνουν κατά την αξιολόγησή τους, δε
συνάδει µε τις συνθήκες διαφάνειας που οφείλουν να διέπουν τη διαδικασία
χορήγησης υποτροφιών από τον εθνικό φορέα υποτροφιών.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος, αφού συζήτησε τα παραπάνω στην
2η/9-2-2015 συνεδρίασή της, έκρινε επιβεβληµένη την παρέµβαση του Γεωτεχνικού

Επιµελητηρίου στην πολιτική ηγεσία και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και στο ΙΚΥ, για την προώθηση των
ακόλουθων ζητηµάτων:
1. Την οικονοµική ενίσχυση του προγράµµατος υποτροφιών του ΙΚΥ, ως µέσο
ενίσχυσης της αριστείας, της έρευνας, της ανάπτυξης της καινοτοµίας στη χώρα µας,
αλλά και της συγκράτησης του νέου επιστηµονικού δυναµικού της.
2. Τον εµπλουτισµό του προγράµµατος υποτροφιών του ΙΚΥ σε τοµείς που
εµπίπτουν στα γεωτεχνικά επιστηµονικά πεδία (τρόφιµα, αγροτική παραγωγή και
ανάπτυξη, βιοτεχνολογία, γεωλογία, διαχείριση υδάτων, περιβάλλον, προστασία και
αξιοποίηση ανανεώσιµων φυσικών πόρων, κτηνιατρική, αλιευτική βιολογία,
εκµετάλλευση υδρόβιων πόρων, διαχείριση υδάτινου περιβάλλοντος κ.α.), οι οποίοι
είναι καθοριστικής σηµασίας για την παραγωγική και οικονοµική ανασυγκρότηση της
χώρας.
3. Την πλήρη διαφάνεια στην επιλογή των υποτρόφων και δηµοσίευση on-line
της πρότασης, των δηµοσιεύσεων και των κριτηρίων µε τα οποία αυτοί επιλέχθηκαν.
∆εδοµένου ότι το θέµα της χορήγησης των υποτροφιών από το ΙΚΥ είναι
γενικότερου ενδιαφέροντος, προτείνουµε η σχετική παρέµβαση να γίνει από το
Κεντρικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες και παραµένουµε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για τη ∆.Ε.
Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Κώτση

