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Ζωγράφου, 11 Σεπτεµβρίου 2009

Προς
τη Σύνοδο Πρυτάνεων
και Προέδρων ∆ιοικουσών Επιτροπών Πανεπιστηµίων
ΘΕΜΑ: Πληρωµή Συνδροµών Ηλεκτρονικών Περιοδικών Α.Ε.Ι.
Αξιότιµοι κ.κ. Πρυτάνεις και Πρόεδροι ∆ιοικουσών Επιτροπών Πανεπιστηµίων,
Σε συνέχεια του από 30.07.2009 ηλεκτρονικού µου µηνύµατος, θα ήθελα να σας
ενηµερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε την κατάσταση της πληρωµής των
ηλεκτρονικών συνδροµών των επιστηµονικών περιοδικών των Α.Ε.Ι.
1. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει εγγράφως ότι δεν
είναι δυνατή η ένταξη έργων ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών στο ΕΠΕ∆ΒΜ (ΕΣΠΑ
2007-2013) που καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες. Η συνδροµή στα
ηλεκτρονικά περιοδικά (της τάξης των 15.000.000,00 ευρώ ετησίως,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%) ενδέχεται να θεωρηθεί από τους
κοινοτικούς ως µη επιλέξιµη δαπάνη (δηλαδή ως λειτουργικά έξοδα), και
εποµένως τα 45.000.000,00 ευρώ από τα συνολικά 49.500.000,00 ευρώ της
οριζόντιας δράσης να µην µπορούν να εκταµιευθούν. Βεβαίως, ο Ειδικός
Γραµµατέας κ. Κοντογιάννης, µε τη συνδροµή του Σ.Ε.Α.Β., απέστειλε ένα
πλήρως τεκµηριωµένο έγγραφο, προκειµένου να πείσει την Ε.Ε. ότι χωρίς τα
ηλεκτρονικά περιοδικά δεν θα είναι δυνατή η υλοποίηση άλλων δράσεων του
ΕΠΕ∆ΒΜ που αφορούν στην έρευνα, τα διδακτορικά, τα µεταπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών, κ.λπ. Ίσως δε απαιτηθεί και ταξίδι στις Βρυξέλλες
για επιτόπια διαβούλευση.
2. Εν τω µεταξύ, όπως γνωρίζετε, οι διάφοροι εκδότες αφενός έχουν σταµατήσει
την πρόσβαση στα περιοδικά που εκδίδουν (κάποιοι από αυτούς), αφετέρου
έχουν αρχίσει να πιέζουν ασφυκτικά για πληρωµή της πρόσβασης που
παρείχαν µέχρι τώρα (µερικοί µάλιστα εξακολουθούν να παρέχουν πρόσβαση
στη βάση των υποσχέσεων ότι σύντοµα θα υπογραφούν οι σχετικές
συµβάσεις και θα πληρωθούν).
3. Επειδή οι συµβάσεις µε τους διάφορους εκδότες είναι οι περισσότερες (µε
τρεις εξαιρέσεις) της τάξης των 1.000.000,00 µε 4.000.000,00 ευρώ συνολικά
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και για τα τρία χρόνια (2009-2011), η πληρωµή τους από χρήµατα του ΕΣΠΑ
δεν απαιτεί προσυµβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως θα
απαιτείτο αν η εκταµίευση προήρχετο από το Π∆Ε, αλλά από τη ∆ιαχειριστική
Αρχή του ΥπΕΠΘ.
4. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, και µε δεδοµένο το επείγον του όλου
θέµατος, καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι για την αποφυγή περιπετειών
θα ήταν προτιµότερο η αρχική πληρωµή να γίνει από κονδύλια του Π∆Ε και
ακολούθως, αν πεισθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλεξιµότητα της
δαπάνης, η µεταφορά των αντίστοιχων χρηµάτων στο έργο της οριζόντιας
δράσης του ΕΣΠΑ. Έτσι θα έχει γίνει ο προσυµβατικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο για όλες τις συµβάσεις και δεν θα υπάρχει κανένας
κίνδυνος. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή πληρωθούν οι συνδροµές
από κονδύλια του ΕΣΠΑ, και ακολούθως η ΕΕ δεν τα θεωρήσει επιλέξιµα, θα
είναι αδύνατη η µεταφορά στο Π∆Ε επειδή δεν θα έχει γίνει ο προσυµβατικός
έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Πληροφορήθηκα από τον κ. Κοντογιάννη ότι ο ίδιος συνόδευσε τον
Υφυπουργό κ. Ταλιαδούρο σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε τον
Αύγουστο µε τον Υφυπουργό ΥΠΟΙΟ κ. Μπούρα µε αντικείµενο την εξεύρεση
χρηµάτων από το Π∆Ε. Στη συνάντηση εκείνη συµφωνήθηκε η πληρωµή
των ηλεκτρονικών συνδροµών αρχικά από το Π∆Ε και αργότερα, αν
συµφωνήσει η Ε.Ε., να µεταφερθεί η δαπάνη στο έργο του ΕΣΠΑ.
6. ∆υστυχώς, οι πληροφορίες που είχα έως και εχθές συντείνουν στο γεγονός
ότι δεν έχει γίνει καµία επίσηµη ενέργεια για την υλοποίηση της συµφωνίας
της παραγράφου 5, µε αποτέλεσµα να είναι ακόµα σε πλήρη εκκρεµότητα η
όλη διαδικασία. Συγκεκριµένα, δεν έχει υπάρξει κωδικός ΣΑΕ, µε αποτέλεσµα
να µην είναι δυνατή ούτε καν η αποστολή των συµβάσεων στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο (επειδή στο συνοδευτικό έγγραφο
απαιτείται αναφορά στην πηγή χρηµατοδότησης).
Με βάση όλα τα παραπάνω, πιστεύω ότι και η δική σας παρέµβαση στο
ΥπΕΠΘ θα είναι καθοριστική προς την κατεύθυνση επίλυσης του
προβλήµατος.
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Βεβαίως, σε
περίπτωση που µάθω κάτι παραπάνω, θα σας ενηµερώσω αµέσως.
Με εκτίµηση,

Β.Ι. Παπάζογλου,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Β.
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