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Στις 28/2/2014 στο Γραφείο Δημάρχου επικυρώθηκε η συνεργασία του Δήμου Νέας
Σμύρνης με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
σε θέματα έρευνας και κοινωνικής πολιτικής.Στη συνάντηση αυτή ο Δήμαρχος κύριος
Σταύρος Τζουλάκης και ο Διευθυντής και Πρόεδρος του ΕΚΚΕ κύριος Νίκος Δεμερτζής
συνυπέγραψαν τη συμφωνία αυτή αφού διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει
στην αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης πολιτικής σε τοπικό αλλά και
περιφερειακό επίπεδο, με την επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξή της, υπάρχει δε η
θέλησή τους να συνεργασθούν με σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και πείρας του
ΕΚΚΕ για την επεξεργασία και εξειδίκευση των κατάλληλων πολιτικών του Δήμου, ώστε να
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα κοινού ενδιαφέροντος κοινωνικά και θεσμικά
προβλήματα.

Το ΕΚΚΕ αποτελεί το μόνο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας που λειτουργεί ως ΝΠΔΔ
και έχει ως κύριο σκοπό του τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών με αντικείμενο τη
διάρθρωση και τη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και τη συνεργασία με δημόσιους
φορείς, τους οποίους συνεπικουρεί με την τεχνογνωσία και τις υποδομές που διαθέτει, για
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των εφαρμογών τους στον τομέα
ευθύνης τους. Ειδικότερα, το ΕΚΚΕ συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα και εκπονεί
μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα σε πληθώρα τομέων, όπως είναι ιδίως το κοινωνικό
κράτος, η δημόσια διοίκηση, η αγορά εργασίας, οι νέες μορφές απασχόλησης, η ανεργία, το
εισόδημα, τα άτυπα κοινωνικά και οικογενειακά δίκτυα, οι πολιτικές εκπαίδευσης, η
κοινωνική ανισότητα, η κοινωνική διαστρωμάτωση και κινητικότητα, οι ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα, η μετανάστευση, η παραβατική
συμπεριφορά, οι πολιτισμικές ταυτότητες και ο μετασχηματισμός του αστικού και
αγροτικού χώρου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνηςαπό την πλευρά του έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητά του στο
πεδίο των αρμοδιοτήτων του την αντιμετώπιση των ποικίλων και σύνθετων
κοινωνικών προβλημάτων που έχουν ενταθεί εξ αιτίας της δημοσιονομικής κρίσης,
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όπως είναι ιδίως οι χωρικές και κοινωνικές ανισότητες, η μετανάστευση, η
παραβατικότητα, η ανεργία και η περιθωριοποίηση
,η
επίλυση των οποίων απαιτεί ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις. Βάσει της
συμφωνίας ο Δήμος Νέας Σμύρνης δύναται να αναθέτει στο ΕΚΚΕ, ως επίσημο σύμβουλό
του, βάσει της κείμενης νομοθεσίας
την έρευνα ειδικότερων ζητημάτων, την εκπόνηση επιστημονικών προτάσεων και
τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του Δήμου.
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