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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

(312/21-03-2013) 

 

ΘΕΜΑ: Συνδροµές Ηλεκτρονικών Επιστηµονικών Πηγών Πληροφόρησης του 
Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β. / HEAL-
Link) 

  

 Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης στην 312η/21-03-2013 τακτική 
συνεδρίασή της αποφάσισε και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

Οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης στις οποίες εξασφαλίζεται πρόσβαση µέσω 
των συνδροµών του κοινοπρακτικού σχήµατος του Συνδέσµου Ελληνικών 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β. / HEAL-Link) αποτελούν τον βασικό 
κορµό επιστηµονικής ενηµέρωσης του συνόλου της ελληνικής ακαδηµαϊκής 
κοινότητας.  

Η πρόσβαση στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία αποτελεί πολύτιµο, 
αναντικατάστατο εργαλείο για την εκπαίδευση, τη διδασκαλία και την έρευνα που 
πραγµατοποιείται στα δηµόσια ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα  της χώρας.  

 Η σοβαρή καθυστέρηση που και φέτος σηµειώνεται στην έγκριση της 
χρηµατοδότησης του Σ.Ε.Α.Β. από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., θα έχει άµεσες επιπτώσεις 
στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, εφόσον οι 
διεθνείς εκδότες θα διακόψουν την πρόσβαση των µελών του Σ.Ε.Α.Β. στις 
ηλεκτρονικές πηγές την 1-4-2013.  

 Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές επιστηµονικής πληροφόρησης δεν είναι 
δυνατόν να αποτελεί συνεχή εκκρεµότητα. Συνιστά εντελώς ανελαστική, πάγια και 
διαρκή ανάγκη των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.  



Τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης θα πρέπει να επισπεύσουν τις 
απαιτούµενες ενέργειες ώστε να επιλυθεί άµεσα το πρόβληµα, αλλά και να 
προβούν στον αναγκαίο προγραµµατισµό για την επαρκή χρηµατοδότηση του 
Σ.Ε.Α.Β. σε τακτική βάση, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ελληνικών ΑΕΙ στην απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής τους 
επιστηµονική πληροφόρηση.  

Μέσω των κοινοπρακτικών συνδροµών επιτυγχάνεται σοβαρός εξορθολογισµός 
δαπανών και σηµαντική οικονοµία κλίµακος για τις συνολικές δαπάνες της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Ιδίως σε µια εποχή κατά την οποία η 
δραµατική µείωση των προϋπολογισµών των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων επιφέρει 
σηµαντικότατες επιπτώσεις και στη χρηµατοδότηση των Ακαδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο ο προϋπολογισµός του 
κοινοπρακτικού σχήµατος συνδροµών του ΣΕΑΒ.  

Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Υ̟ουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Κοινοποιείται δε στη Σύνοδο 
των Πρυτάνεων, τον Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και 
στο Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης.  
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