Διαδικασίες στο Τμήμα
Προμηθειών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

του Μανόλη Φουντουλάκη

Οι προκλήσεις για τις υπηρεσίες του ΤΕΙ
της Κρήτης το τελευταίο χρονικό διάστημα
λόγω και της γενικής κρίσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας είναι πολλές. Η ταχύτητα με την οποία εκσυγχρονίζονται όλες οι διαδικασίες δεν είναι η επιθυμητή, ωστόσο οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο Ίδρυμά μας (Διοικούντες –
Εκπαιδευτικοί – ΕΤΠ – Διοικητικοί) δείχνουν
ικανότητα και επιθυμία στις διαδικασίες του
εκσυγχρονισμού τους.
Ως υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Κρήτης έχω
διαπιστώσει τη διάθεση αυτή στην κοινότητα του Ιδρύματος μας, καθώς αντικείμενο
μου είναι να διεκπεραιώνω λογιστικά, τις
αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Πέρα όμως από αυτό, δουλειά μου είναι
επίσης η παρακολούθηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος. Από
την εμπειρία μου προκύπτει, προφανέστατα πως οι συνάδελφοι μου στα ΤΕΙ όχι
μόνο γνωρίζουν να προδιαγράφουν για να
αγοράσουν εξοπλισμό, αλλά και από τις
συντηρήσεις και την αγορά των αναλωσίμων φαίνεται καθαρά ότι χρησιμοποιούν
αυτόν τον εξοπλισμό αποδοτικά στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της
έρευνας.
Ακολουθώντας τις αρχικές εντολές του
Υπουργείου, στην υπηρεσία μας ξεκινήσαμε από την αρχή του 2004 να εφαρμόζουμε το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Αυτή η παρακολούθηση έγινε μετά
από την περίοδο μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ. Σε αυτό το
σημείο, θα ήταν λάθος μου να μην ανα-

φερθώ στην υπερπροσπάθεια όλων των
συναδέλφων της Διεύθυνσης. Θα ήταν επίσης σημαντική παράληψη αν ξεχνούσα ότι
σ’ αυτήν την προσπάθεια είχαμε ένα χαρισματικό άτομο που τραβούσε μπροστά τη
Βρισηίδα Χρηστάκη που κατάφερε και μας
μπόλιασε όλους με το μεράκι που είχε για
μια οργανωμένη Διεύθυνση Οικονομικού.
Προσωπικά, την ευχαριστώ ιδιαίτερα για
όλη τη συμβολή της.
Στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
διαπιστώσαμε, πως η παρακολούθηση της
περιουσίας του Ιδρύματος είναι σχεδόν αδύνατη μόνο με αυτό το μηχανογραφικό εργαλείο. Αν και ο τότε Προϊστάμενος του
Τμήματος, Θεοδόσης Βροντάκης, μου μετέφερε τις γνώσεις του στα λογιστικά και τις
απόψεις του για ένα λογιστικό σχέδιο ευέλικτο, παρέμενε πρόβλημα η ταυτοποίηση
των παγίων ειδών. Αναφέρω σε αυτό το σημείο πως τα πάγια του Ιδρύματος υπερβαίνουν τις επτά χιλιάδες στον αριθμό. Να
σημειωθεί, ότι ακόμα και σε όμοια πάγια
υπάρχει διαφορετικότητα στη λογιστική παρακολούθηση (π.χ. στις αποσβέσεις). Επίσης χρειάζεται να ληφθεί υπ’ όψιν η
δυσκολία της διαδικασίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα πάγια αυτά είναι τοποθετημένα σε 19 τμήματα του ΤΕΙ σε όλη τη
Κρήτη, σε πληθώρα οργανικές μονάδες και
είναι χρεωμένα σε πεντακόσιους περίπου
συναδέλφους.
Ξεκινήσαμε λοιπόν την αναγνώριση του
κάθε πάγιου, να εφαρμόζουμε δηλαδή το
γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να
έχουμε πλήρη εικόνα της ταυτότητας του.
Ήταν επιτακτική ανάγκη να έχουμε την
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μπορούμε να έχουμε στη διάθεση της εκάστοτε Διοίκησης, πληροφορίες για την αξία
των αναλωσίμων, αλλά και την αξία των
συντηρήσεων που απαιτείται (αποσβέσεις)
ώστε με αυτόν τον τρόπο να συντελεί το
Τμήμα μας στην εύρυθμη λειτουργία του
ΤΕΙ.
Οι στόχοι της Διοίκησης για την αναβάθμιση των σπουδών και των υποδομών, μαζί
με το συνεχόμενη αύξηση των εμφανιζομένων αναγκών του Ιδρύματος (το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς), δημιουργεί απαιτήσεις από όλους εμάς, που είμαστε στο
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας. Συνεχίζουμε να καλούμε όλους εσάς, τους συνα-

κώδικας για την καταχώρηση ή την άμεση
αναζήτηση των παγίων. Me τη μέθοδο
αυτή, καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με ένα scanner μπορούμε να εντοπίσουμε στο λογιστήριο μας σε ότι αφορά
τη διαχείριση παγίων, τη μοναδικότητα και
την πλήρη οικονομική εικόνα του κάθε πάγιου, μπορούμε να συγκρίνουμε διαχρονικά τιμές κτίσης, να διαπιστώσουμε τη
διάρκεια ζωής του και να παρέχουμε πληροφορίες όταν μας ζητηθεί η σύγκριση του
με όμοια πάγια (σε αποτελεσματικότητα και
κόστος συντήρησης). Πάνω απ’ όλα όμως,

δέλφους αναγνώστες του ΤΕΙ Κρήτης να
περιγράφετε με βάση την εξειδικευμένη
γνώση σας, πάγια (επιστημονικά όργανα ή
άλλο εξοπλισμό) που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό στην εκπαίδευση των φοιτητών. Δεσμευόμαστε, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι
ώστε να συνεισφέρουμε κατά το δυνατό θετικά στις διαδικασίες που σταδιακά καθιερώνονται στις προμήθειες του Ιδρύματος
μας.

ειδη σεο γρ αφία

ακριβή ταυτότητα του κάθε πάγιου, ώστε
να μπορούμε να παρεμβαίνουμε λογιστικά
στις βελτιώσεις και στις διαδικασίες συντήρησής του και να μπορούμε να προσδιορίζουμε λογιστικά το βαθμό απαξίωσης
του, όταν προτείνεται από το αρμόδιο
Τμήμα η απομάκρυνση του εφ’ όσον δεν
επιτελεί το σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε. Με το barcode συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην αποτίμηση του, αφού δεν
έχουμε μόνο την ημερομηνία και την αξία
κτίσης του, αλλά και όλες τις παρεμβάσεις
που έγιναν στη διάρκεια της χρήσης του
καθώς και την αναπόσβεστη αξία του.
Επίσης, χρήσιμος είναι ο γραμμωτός
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