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Θέµα: Ενηµέρωση για Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Συλλογικό Κατάλογο
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενηµερώσω για διάφορα θέµατα που προέκυψαν,
και επιλύθηκαν, τελευταίως και για τα οποία έχουν γίνει σύντονες προσπάθειες από
πολλούς, τους οποίους και ευχαριστώ πολύ.
Ηλεκτρονικά Περιοδικά
Έντονη και δικαιολογηµένη είναι η αγωνία πολλών συναδέλφων από όλα τα
Ιδρύµατα της χώρας σχετικά µε τη συνέχιση ή µη της συνδροµής στα πλέον των
7500 ηλεκτρονικά περιοδικά, η ύπαρξη των οποίων έχει αναβαθµίσει κατά πολύ το
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο διδασκόντων και διδασκοµένων. Ειδικότερα, η
παρουσία του µετρητή στην ιστοσελίδα της Κοινοπραξίας, αλλά και τις ιστοσελίδες
αρκετών Βιβλιοθηκών των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας µας,
που αναφέρεται στις ηµέρες που υπολείπονται µέχρι την εκπνοή της υπάρχουσας
τριετούς σύµβασης µε τον µεγαλύτερο παροχέα τίτλων ηλεκτρονικών περιοδικών
(Elsevier), πιστεύεται ότι ευαισθητοποίησε όχι µόνον συναδέλφους αλλά και
∆ιοικήσεις Ιδρυµάτων. Το ίδιο συνέβη και µε την ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών
για το ίδιο θέµα.
Να είστε βέβαιοι ότι η αγωνία του υπογράφοντος ήταν ακόµα µεγαλύτερη, όπως
άλλωστε σας είχα αναφέρει και κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της
∆ιοικούσας Επιτροπής. Και αυτό, όχι µόνον επειδή όλες οι συµβάσεις φέρουν την
υπογραφή του και εποµένως µία πιθανή άρνηση πληρωµής των ήδη τρεχουσών
συµβάσεων εκ µέρους του ΥπΕΠΘ θα είχε ολέθριες επιπτώσεις για εµένα, αλλά και
επειδή η µη συνέχιση του όλου εγχειρήµατος µετά το πέρας του έργου ΕΠΕΑΕΚ θα
σήµαινε πλήρη αποτυχία.

Σήµερα βρίσκοµαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τα ακόλουθα:
• Μετά από σύντονες προσπάθειες της Μόνιµης Επιτροπής Περιοδικών της
Κοινοπραξίας µας, µελών των ∆ιοικήσεων των Ιδρυµάτων µας (ιδιαίτερες
ευχαριστίες εκφράζονται στο σηµείο αυτό προς τον Αντιπρύτανη του
Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή κ. Γρυσπολάκη) και του υπογράφοντος, η
Υπουργός Παιδείας ενέκρινε και για εφέτος την πληρωµή όλων των
ηλεκτρονικών συνδροµών.
• Σε επικοινωνία που είχα µε τον κ. Γενικό Γραµµατέα του ΥπΕΠΘ Καθηγητή κ.
Α. Καραµάνο, µε διαβεβαίωσε ότι αφενός υπάρχει πολιτική απόφαση για τη
συνέχιση πληρωµής των ηλεκτρονικών συνδροµών και για τα επόµενα χρόνια
και αφετέρου µε ενθάρρυνε να προχωρήσει η Κοινοπραξία στην υπογραφή
ανανέωσης των συνδροµών µε όλους τους υφιστάµενους εκδότες.
• Την επόµενη Παρασκευή 12 Νοεµβρίου πρόκειται να γίνει η τελευταία, ελπίζω,
επίσηµη συνάντηση µε εκπροσώπους του εκδοτικού οίκου Elsevier,
προκειµένου να προχωρήσουµε στην υπογραφή της αναµενόµενης από
όλους ανανέωσης της συνδροµής µας για τρία ακόµα χρόνια, µε άµεσο
επακόλουθο την απρόσκοπτη συνέχιση της πρόσβασης όλων στα
ηλεκτρονικά περιοδικά που εκδίδει.
Με βάση τα ευχάριστα αυτά νέα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος είτε ύπαρξης
του µετρητή είτε συλλογής υπογραφών, και παρακαλώ όπως και τα δύο
σταµατήσουν πλέον να υπάρχουν στις σχετικές ιστοσελίδες.
Συλλογικός Κατάλογος
Στο θέµα του Συλλογικού Καταλόγου όλοι είσαστε πλέον ενηµερωµένοι από τα
µηνύµατα του συντονιστή του έργου αυτού κ. Φ. Τσιµπόγλου για τη µεγάλη πρόοδο
που έχει συντελεστεί τους τελευταίους µήνες. Παρά τις πολλές καθυστερήσεις και
οπισθοδροµήσεις, πιστεύω ότι και το έργο αυτό έχει πλέον µπει σε σωστές βάσεις.
∆εν κατανοώ, εποµένως, τις διάφορες φωνές που ακούγονται και πάλι και που
αφορούν σε θέµατα που πιστεύω ότι έχουν κλείσει από το προηγούµενο ΕΠΕΑΕΚ
(π.χ. κεντρικός ή κατανεµηµένος Συλλογικός Κατάλογος), µε αποφάσεις της
∆ιοικούσας Επιτροπής. Άλλωστε, το Τεχνικό ∆ελτίο του παρόντος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Έργου, το οποίο είχε εγκριθεί από τη ∆ιοικούσα και βάσει του οποίου πορευόµαστε,
θεωρεί πλέον δεδοµένη την ανάπτυξη Κεντρικού Συλλογικού Καταλόγου. ∆εν θα
ήθελα στο σηµείο αυτό να επαναλάβω τα επιχειρήµατα υπέρ αυτής της λύσης για την
Ελλάδα, δεδοµένου ότι αυτά έχουν αναπτυχθεί από πολλούς συναδέλφους σε
διάφορες συναντήσεις και συνέδρια.
Τέλος, όσον αφορά στον ∆ιαδανεισµό, ο οποίος θα ακολουθήσει την ανάπτυξη του
Συλλογικού Καταλόγου, είναι προφανές ότι καµία θεσµική απόφαση δεν έχει ληφθεί
ακόµα, δεδοµένου ότι ακόµα βρισκόµαστε στην αρχή της όλης διαδικασίας για την
οποία συλλέγονται απλώς πληροφορίες. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν, όπως
πάντα, από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή µε βάση τεκµηριωµένης εισήγησης και σχετικής
εκτενούς συζήτησης.
Θεσµοθέτηση Κοινοπραξίας
Για το θέµα της θεσµοθέτησης της Κοινοπραξίας σας είχα ενηµερώσει εκτενώς κατά
τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Έκτοτε έχουν
γίνει περαιτέρω προσπάθειες τόσο απ’ ευθείας προς το ΥπΕΠΘ όσο και µέσω της
Συνόδου των Πρυτάνεων, χωρίς δυστυχώς ορατά µέχρι σήµερα αποτελέσµατα. Να
είστε βέβαιοι ότι στο πλαίσιο των Ακαδηµαϊκών λειτουργιών και διαδικασιών, τις
οποίες ακολουθώ πάντα, οι προσπάθειες αυτές θα ενταθούν.
Σύγκλιση ∆ιοικούσας Επιτροπής
Όπως γνωρίζετε, ο µήνας Νοέµβριος είναι γενικά µία πολύ δύσκολή εποχή για το
Ε.Μ.Π. λόγω των εορτασµών της επετείου της 17ης Νοέµβρη, εποµένως δεν θεωρώ

σκόπιµη από κάθε άποψη τη σύγκλιση ∆ιοικούσας Επιτροπής. Θα το πράξω όµως
το πρώτο δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου, οπότε θα υπάρχουν και αρκετά νεότερα
στοιχεία που αφορούν τόσο στην υπογραφή ανανέωσης συµβάσεων µε τους
διάφορους εκδότες όσο και στην πορεία υλοποίησης του Συλλογικού Καταλόγου.
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