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Θέµα: Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του εκδοτικού οίκου Elsevier
Αξιότιµοι κύριοι Πρυτάνεις,
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέµα της πρόσβασης στις
ηλεκτρονικές πηγές του εκδοτικού οίκου Elsevier.
Όπως ενθυµείσθε από την ενηµέρωση που κάναµε στην 67η Σύνοδό σας (1-2 Ιουλίου 2011),
οι προσφορές που είχαµε λάβει από τον εν λόγω εκδοτικό οίκο για την ανανέωση της
σύµβασης πρόσβασης στις πηγές του (ScienceDirect και Scopus) για το έτος 2012 (και µετά)
ήταν «εξαιρετικά αρνητικές», όπως και σεις τις χαρακτηρίσατε στη σχετική απόφασή σας
(ΑΠΟΦΑΣΗ 5, 67η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε.) 1.
∆υστυχώς και παρά τις προσπάθειές µας, ο Elsevier δεν κατέθεσε µέχρι σήµερα καµία άλλη
βελτιωµένη πρόταση. Εν τω µεταξύ, όπως και όλοι µας καθηµερινά το βιώνουµε, τα
οικονοµικά δεδοµένα και για τα Πανεπιστήµια έχουν αλλάξει δραµατικά επι τα χείρω και οι
εκτιµήσεις για το επόµενο έτος προβλέπουν ακόµη µεγαλύτερη επιδείνωση. Για τις φετεινές
συµβατικές υποχρεώσεις µας προς όλους τους εκδοτικούς οίκους (του Elsevier
1

Συνοπτικό ιστορικό της σχέσης Heal-Link – Elsevier: Οπως είναι γνωστό, κατά την διάρκεια του 2009
υπήρχαν πολλά προβλήµατα στην πρόσβαση στα περιοδικά των εκδοτών µε τους οποίους συνεργάζεται ο
HEAL-Link. Ο λόγος ήταν ότι οι συµβάσεις του HEAL-Link µε την πλειονότητα των εκδοτών είχαν λήξει στις
31-12-2008 και δεν είχε εγκριθεί χρηµατοδότηση για τα επόµενα έτη, ώστε να γίνει ανανέωση των συµβάσεων.
Παρόλα αυτά, πολλοί εκδότες έδειξαν κατανόηση και αρκετοί συνέχισαν να δίνουν πρόσβαση µέχρι να δοθεί
λύση, ενώ κάποιοι έκοψαν την πρόσβαση µετά από πολλούς µήνες ανοχής. Οι συµβάσεις µε 22 εκδότες για το
2009 υπεγράφησαν την άνοιξη του 2010 και οι συµβάσεις για την τριετία 2010-2012 υπεγράφησαν το καλοκαίρι
του 2010, µετά την ανάληψη καθηκόντων από την νέα ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. Μέχρι και το 2010 ο µόνος
εκδότης που πληρώθηκε έγκαιρα ήταν ο Elsevier.
Περαιτέρω οι εκδότες δέχθηκαν οι συµβάσεις των ετών 2010-2012 να έχουν µηδενικές αυξήσεις για την τριετία.
Ο µόνος εκδότης που δεν δέχθηκε µηδενική αύξηση για το 2012 ήταν ο Elsevier. Για αυτό τον λόγο και η
ανανέωση της σύµβασής του έγινε για τα έτη 2010-2011 µόνον. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κόστος της
σύµβασης του Elsevier ανέρχεται για το 2011 στο 42.38% του προϋπολογισµού του HEAL-Link, ενώ ο
Elsevier δίνει πρόσβαση σε 2.000 µόνο (ποσοστό 13.8%) από το σύνολο των 14.500 περιοδικών στα οποία
έχουν πρόσβαση τα µέλη του HEAL-Link.
Οι διαπραγματεύσεις με την επιτροπή περιοδικών του HEAL-Link και εκπροσώπους του Elsevier (με συμμετοχή
και του προέδρου του ΣΕΑΒ και μελών του διοικητικού συμβουλίου στην αρχική συνάντηση) δεν έχουν
ευοδωθεί μέχρι σήμερα, γιατί ο Elsevier επιμένει να ζητά ετήσιες αυξήσεις καθιστώντας με τον τρόπο αυτό το
κόστος δυσβάσταχτο.
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συµπεριλαµβανοµένου) λάβαµε από το Υπουργείο 1 εκατ. ευρώ λιγότερα από τα
προϋπολογισθέντα. Αν στο ελλείπον αυτό ποσό προσθέσουµε τις επιβαρύνσεις που θα
έχουµε λόγω καθυστερήσεων των πληρωµών (σε σχέση µε το συµβατικό χρόνο εξόφλησης),
τότε ένα ποσό µεγαλύτερο των 1,5 εκατ. ευρώ θα παραµείνει ως χρεωστικό προς τους
εκδότες και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του 2012, για τον οποίον όµως προβλέπονται
περικοπές, ίσως και 50%.
Υπό τις παραπάνω συνθήκες θεωρείται αδύνατη η ανανέωση της σύµβασης µε τον Elsevier
για το έτος 2012. Ας σηµειωθεί ότι µε όλους τους υπόλοιπους εκδότες έχουµε
υπογεγραµµένες συµβάσεις και για το 2012, τις οποίες και οφείλουµε να τηρήσουµε. Βέβαια
είναι στις προθέσεις µας να επικοινωνήσουµε µαζί τους και να ζητήσουµε µια γενναία
έκπτωση για το επόµενο έτος, ή δυνατόν της τάξης του 20%, ώστε να καταστεί εφικτή η
πληρωµή τους στα πλαίσια του αναµενόµενου µειωµένου προϋπολογισµού.
Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Α.Β. κατά τη σηµερινή του συνεδρίαση (29.9.2011) έλαβε οµόφωνη
απόφαση για µη ανανέωση της σύµβασης µε τον εκδοτικό οίκο Elsevier (περιοδικά
ScienceDirect) για το 2012. Θα καταβληθεί, ωστόσο, προσπάθεια να διατηρηθεί η πρόσβαση
στη βιβλιογραφική βάση Scopus. Ο εκδοτικός οίκος µας έχει διαµηνύσει ότι, λόγω της
καθυστέρησης στην πληρωµή του (στην πραγµατικότητα πρόκειται για τη συνήθη
καθυστέρηση λόγω του χρονοβόρου της σχετικής διαδικασίας), προτίθεται να διακόψει την
πρόσβαση στις αρχές Οκτωβρίου. Σηµειωτέον ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από την
ανανέωση ή µη της σύµβασης, είναι δε ενδεικτικό της συµπεριφοράς τους (και όχι µόνον
προς το Σύνδεσµό µας). Θα θέλαµε συµπληρωµατικά να σας ενηµερώσουµε ότι σε
περίπτωση που µας διακοπεί πράγµατι η πρόσβαση από τον Elsevier, θα ενεργοποιήσουµε
την υπηρεσία Portico, στην οποία είµαστε συνδροµητές, για τη συνέχιση της πρόσβασης στις
µέχρι τώρα πηγές του Elsevier, όπως δικαιούµαστε. Εξυπακούεται ότι σε µια τέτοια
περίπτωση ο Elsevier θα πληρωθεί µόνο για το χρονικό διάστηµα που µας παρείχε πρόσβαση
κατά το 2011.
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