Αθήνα 24 Μαρ. 04
Θέµα: Επιτροπή CERN
Μετά από µια πρώτη συζήτηση στο ∆Σ της ΕΕΣΦΥΕ, προτείνουµε τα παρακάτω
θέµατα σαν µια πρώτη άµεση προσέγγιση και σαν µια βάση διαλόγου, εν όψει του
συνεδρίου στην Χίο:
Προκήρυξη
Νοµίζω οτι είµαστε όλοι σύµφωνοι στην προκήρυξη της θέσης του εκπροσώπου.
Αυτό έγινε την προ-τελευταία φορά (2001)1. Στην παρούσα φάση η προκήρυξη
πρέπει να είναι χωρίς περιορισµούς και να αναφέρεται µε σαφήνεια στον ακαδηµαϊκό
χώρο.
Θητεία
Ένα άλλο θέµα που παρελήφθη την τελευταία φορά ήταν ο προσδιορισµός θητείας.
Θητεία µεταξύ 2 ετών είναι πολύ λογική. Επίσης η δικλείδα ασφαλείας για maximum
δύο θητείες πρέπει να προβλέπεται σαφώς.
Επιλογή
Αν και η τελική επιλογή είναι στα χέρια του Υπουργείου, η ΕΕΣΦΥΕ να διατυπώνει
γνώµη για τους υποψηφίους. Το πιο «αντικειµενικό» σύστηµα θα ήταν τα µέλη της
ΕΕΣΦΥΕ να βαθµολογούν τους υποψηφίους και η συνισταµένη γνωµή να
λαµβάνεται υπ’ όψιν στην διαδικασία επιλογής. Ευκταίο θα ήταν η τελική επιλογή να
γίνεται από επιτροπή µε συµµετοχή Ελλήνων και Ευρωπαίων ακαδηµαϊκών, ιδιαίτερα
αν στο µέλλον η επιτροπή CERN µετεξελιχθεί σε θεσµική οντότητα (research
council).
Μέλη
Τα µέλη της επιτροπής να αποτελούνται κατά 2/3 από θεσµικούς ( π.χ. ένας
εκπρόσωπος είτε από κάθε ίδρυµα µε σηµαντική παρουσία είτε από οµάδα
δραστηριότητας όπως πειράµατα, θεωρία κλπ) και το υπόλοιπο 1/3 από µέλη που θα
µπορούσε να επιλέγει ο πρόεδρος της επιτροπής.
Αρµοδιότητες-Χρηµατοδότηση
Στην λογική της µετεξέλιξης σε ένα θεσµικό φορέα, θα χρειαστεί επισταµένη µελέτη
και συζήτηση αλλά πάνω από όλα θέληση για χρηµατοδότηση των νέων
αρµοδιοτήτων που θα αναλαµβάνει και άµεση συµµετοχή στην διαµόρφωση της
ερευνητικής «πολιτικής».
Η πλέον επιστηµονική προσέγγιση είναι να συσταθεί µια επιτροπή εµπειρογνωµώνων
µε συµµετοχή ελλήνων και ευρωπαίων (π.χ. CERN, PPARC, MPI, CNRS, INFN) µε
σαφή «εντολή» να παρουσιάσει σε τακτό χρόνο πρόταση-σενάρια για την οργάνωση
της έρευνας ΦΥΕ.
∆ιαφάνεια
Όλες οι ηµερήσιες διατάξεις και σύντοµα πρακτικά πρέπει να είναι πλήρως δηµοσιοποιούµενα (και internet based).
Αυτά για να ξεκινήσει η συζήτηση ...
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Βλέπε ιστοδελίδα της ΕΕΣΦΥΕ, http://hsshep.web.cern.ch/hsshep/cernprok.pdf

