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8 Μαρτίου 2005 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 
Στα πλαίσια του διαλόγου µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και πιο ειδικά µε τον Γενικό 
Γραµµατέα Ερευνας και Τεχνολογίας κ. Ι. Τσουκαλά, το ∆Σ είχε συνάντηση µαζί του 
στις 24/2/05, όπου συζητήθηκαν τα εξής: 
 

1. Ανακοινώθηκε η επιλογή του συναδέλφου ∆ηµήτρη Νανόπουλου, ως Εθνικού 
Εκπροσώπου της Ελλάδας στο CERN. Ευχόµαστε στον συνάδελφο ∆. 
Νανόπουλο καλή επιτυχία στο έργο του και προσβλέπουµε σε στενή 
συνεργασία µαζί του, ως ΕΕΣΦΥΕ. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της ΓΓΕΤ και οι δαπάνες για τις 
δραστηριότητες του CERN, είναι πολύ περιορισµένος, µόλις το 56% του 
περσινού προϋπολογισµού, πράγµα που δυσκολεύει πολύ τα πράγµατα. 

3. Τα χρήµατα του ανωτέρω προϋπολογισµού αφορούν κωδικούς (κατανοµή) 
που δεν ευνοούν τις δραστηριότητες του CERN. 

4. Υποστηρίξαµε, ότι σε συνεργασία µε τον νέο εθνικό εκπρόσωπο στο CERN, 
θα προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε σε αναδιάρθρωση του 
προϋπολογισµού, σε ότι αφορά τους διεθνείς οργανισµούς, και ειδικά την 
ρύθµιση (πιθανόν νοµοθετική) για την εξασφάλιση ενός ποσοστού µέχρι 5% 
της ετήσιας εισφοράς της χώρας µας στο CERN, για του έλληνες ερευνητές. 

5. Ζητήσαµε από τον κ. Τσουκαλά, η νέα σύνθεση της Ελληνικής Επιτροπής 
CERN, να περιλαµβάνει εκπροσώπους από τις δραστηριότητες όπως έχουµε 
διατυπώσει σε προηγούµενη ενηµέρωσή µας: 
http://hsshep.web.cern.ch/hsshep/minutes/minutes_190105.pdf. 

6. Η τελική σύνθεση της επιτροπής θα καταρτιστεί σε συνεργασία µε τον νέο 
εθνικό εκπρόσωπο στο CERN, ο οποίος εξέφρασε την επιθυµία για ένα 
ολιγοµελές αντιπροσωπευτικό και ευέλικτο όργανο. 

7. Προγραµµατίζεται συνάντηση του ∆Σ της ΕΕΣΦΥΕ µε τον κ. Ι. Τσουκαλά 
και τον κ. ∆. Νανόπουλο στο άµεσο προσεχές διάστηµα. 

8. Επίσης προγραµµατίζεται έκτακτη ΓΣ της ΕΕΣΦΥΕ για µετά τις διακοπές του 
Πάσχα (µέσα-τέλη Μαΐου) στην Αθήνα, µε την παρουσία του συναδέλφου ∆. 
Νανόπουλου, για περαιτέρω καθορισµό της στρατηγικής των θέσεών µας και 
των δραστηριοτήτων µας. 

 
µε συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Για το ∆.Σ. της ΕΕΣΦΥΕ 
 
 
Ε. Γαζής       Κ. Παπαδόπουλος 
Πρόεδρος ∆.Σ.       Γ.Γ. ΕΕΣΦΥΕ 
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