Προς: τον Πρόεδρο και τα µέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης
Θέµα: Άρθρο 8 του Σχεδίου Νόµου «Κατάργηση και Συγχώνευση
Νοµικών Προσώπων του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα
– Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»
Από: ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (ΕΕΕ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΙ∆ΡΥΜΑΤΩΝ (ΠΟΕΕΚ-Ι)
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιµα µέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας
Τάξης και ∆ικαιοσύνης
Tο άρθρο 8 του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόµου προβλέπει την κατάργηση του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ (ΝΠ∆∆) ως αυτοτελούς
ερευνητικού κέντρου.
Με απόφαση της Κυβέρνησης επέρχεται ένα σοβαρότατο και ανεπανόρθωτο
πλήγµα στις κοινωνικές επιστήµες και την κοινωνική έρευνα στη χώρα. Ο
σχεδιασµός αυτός αποτελεί ατόπηµα σε µια εποχή που η ελληνική κοινωνία
µαστίζεται από σοβαρότατη κρίση. Η Ελλάδα θα είναι πλέον η µοναδική
χώρα στον ανεπτυγµένο κόσµο χωρίς αυτόνοµο Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών.
Η Κυβέρνηση καταργεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
• κατά παρέκκλιση του ειδικού θεσµικού πλαισίου για την έρευνα που
διέπει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων (Ν. 1514/1985)
αποσπώντας το Κέντρο από τον ερευνητικό ιστό τη στιγµή που έχει
εξαγγελθεί η αναδιάταξη του ερευνητικού χώρου από το αρµόδιο
Υπουργείο Παιδείας
• παραβιάζοντας συνταγµατική κατοχύρωση της έρευνας ως δηµόσιου
αγαθού και αίροντας τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη µονιµότητα των
δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (άρθρα 16 και 103 του
Συντάγµατος)
• παρά τις έντονες αντιδράσεις της ερευνητικής και ακαδηµαϊκής
κοινότητας της χώρας που διατυπώθηκαν τόσο µε ψηφίσµατα όσο και
στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης επί του εν λόγω άρθρου
• παρά τις ανακοινώσεις και δεσµεύσεις των δύο εταίρων της
συµπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) και της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ,
Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΚΚΕ) υπέρ της απόσυρσης των ερευνητικών
κέντρων από τη λίστα των υπό συγχώνευση οργανισµών
• παρά
την
απουσία
λειτουργικού,
επιστηµονικού
και
δηµοσιοοικονοµικού οφέλους, κάτι που αποτυπώνεται στην ανύπαρκτη
αιτιολόγηση του εγχειρήµατος στα συνοδευτικά κείµενα του

νοµοσχεδίου (Αιτιολογική Έκθεση, Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων).
Σήµερα που το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
• διανύει µια δυναµική αναπτυξιακή πορεία µέσα από την υλοποίηση
διεθνών και ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων
• είναι ένας υγιής οικονοµικά και διαχειριστικά ερευνητικός θεσµός
• λειτουργεί µε τις εγγυήσεις της διαφάνειας και της διαύγειας όπως
απορρέουν από τους κανόνες του λογιστικού ελέγχου του δηµοσίου
• συνεισφέρει στην ανάπτυξη µε την απορρόφηση σηµαντικών
ευρωπαϊκών κονδυλίων για την κοινωνική έρευνα
• διαθέτει τεχνογνωσία και πεντηκονταετή εµπειρία διεξαγωγής
κοινωνικών ερευνών
• διαθέτει εξειδικευµένο ερευνητικό προσωπικό υψηλών προσόντων
• έχει κατακτήσει κύρος και καταξίωση στη διεθνή ερευνητική κοινότητα
• διαθέτει τη µεγαλύτερη βιβλιοθήκη για τις κοινωνικές επιστήµες (50.000
τίτλους βιβλίων και περιοδικών) στη χώρα, πλούσια εκδοτική
δραστηριότητα και εκδίδει ανελλιπώς από το 1960 µέχρι σήµερα ειδικό
περιοδικό για την κοινωνική έρευνα
η κατάργησή του αποτελεί παντελώς ανορθολογική πολιτική επιλογή καθώς
στερεί από την πολιτεία ένα πολύτιµο εργαλείο για τη διαµόρφωση
αναπτυξιακών
και
κοινωνικών
πολιτικών,
συνιστά
σοβαρότατη
οπισθοδρόµηση στην ερευνητική παραγωγή και παραβιάζει κατάφωρα
συνταγµατικές επιταγές.
Σας καλούµε να υπερασπιστείτε το δικαίωµα των Ελλήνων πολιτών στη
γνώση για την κοινωνία.
Σας καλούµε να µην αναλάβετε την πολιτική ευθύνη της κατάργησης
ενός ιστορικού και καταξιωµένου ερευνητικού θεσµού και µάλιστα τη
στιγµή που η χώρα αναζητεί απεγνωσµένα τρόπους και εργαλεία
εξόδου από την κρίση.
Σας καλούµε να συνηγορήσετε υπέρ της απόσυρσης του άρθρου 8 του
υπό συζήτηση Σχεδίου Νόµου.
Με τιµή και εκτίµηση
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Προσωπικού του ΕΚΚΕ

Η Πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Ερευνητών

Αικατερίνη Σάββα

Μαρία Στουµπούδη

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Εργαζοµένων
Ερευνητικών Κέντρων-Ιδρυµάτων
Προκόπης Μαντόπουλος

