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Προς: . Μέλη Διοικητικού Προσωπικού
ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας

Κοιν.: - Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού,
κο Καραγιάwη Θωμά, Αν. Διευθυντή,

. Τμήμα Προσωπικού (Λαμία),

. Περιφερειακό Τμήμα Προσωπικού
(Ψαχνά),
. Γραμματεία Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας (κα Χαρούλα Μπέλεχα),
. Περιφερειακό Τμήμα Προσωπικού
(κα Δέσποινα Σωτηρίου),
- Ακαδημαϊκές Μονάδες/Σχολές &
Τμήματα ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας,
. Διοικητικές γπηρεσίες/Τμήματα ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας,

- Σύλλογο Δ.Π.

Θέμα: "Πρόσκληση για τη διενέργεια αξισλόγησης Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - Κα"ορισμός ημερομηνίας διενέργειας
ΣυμΒουλευτικής Συνέντευξης Αξιολογούμενων από τον Αξιολογητή Α' (Αντιπρύτανη επί της
Φοιτητικής Μέριμνας και Προσωπικού του Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας)>>

ο Αντιπρύτανης επί της Φοιτητικής Μέριμνας και Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,
έχοντας υπόψη την εγκύκλιο, με αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/0ΙΚ. 18809/24-05-2018 (ΑΔΑ:
6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ). σύμΦωνα με την οποία:

α) Κατά το χρονικό διάστημα από 04 lουνίου 2018 έως 14 lουνίου 2018, ο κάθε αξιολογούμενος -
υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας - οΦείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία της
Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αΦορούν, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ.
ΔIΔΑΔ/Φ.32.14/750/0IΚ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) γΑ και να προχωρήσει στην
υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς
κωδικούς taxis.

β) Σε επόμενη Φάση, και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από 15 lουνίου 2018 έως 29
lουνίου 2018, κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α', θα πρέπει να προβεί στην
αξιολόγηση των υΦισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά πρσ'ίστάμενος, με βάση τα κριτήρια που
ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα ΠΕδία που τον αΦορούν,
όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔIΔΑΔ/Φ.32.14/750/0ικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ:6Π29465ΧΘΨ-
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61Λ)γΑ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, προτού προβεί στη βαθμολόγηση, ο Αξιολογητής Α',
οΦείλει καταρχάς να διενεργήσει Συμβουλευτική ΣυνέVΤευξημε καθέναν από τους υΦισταμένους
που υποχρεούται να αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4369/2016, και να
συμπληρώσει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέvτευξης. γπενθυμίζεται ότι
μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής απόψεων-
αvτιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α' θα πρέπει,
σΦού λάβει υπόψη τις τυχόν απόΨεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη
βαθμολογία στα αvτίστoιxα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το
αργότερο μέχρι τις 29 lουνίου 2018.
Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα σε ότι αΦορά στη διενέργεια της Συμβουλευτικής ΣυνέVΤευξης
από τον Αξιολογητή Α' με καθέναν από τους Αξιολογούμενους (εΦόσον Αξιολογητής Α' έχει
οριστεί ο Αντιπρύτανης επί της Φοιτητικής Μέριμνας και Προσωπικού του Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας,
Καθηγητής Αριστείδης Μερτζάνης), οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα διενεργηθεί η
Συμβουλευτική ΣυνέVΤευξη,αναΦέΡOVΤαιστη συνέχεια και είναι:
Α. Για τους εργαζόμενους (Διοικητικούς Υπαλλήλους), στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, στα Ψαxvά και ΘήΒα:
Τη Δευτέρα 18 lουνίου και ώρα 10.00 Π.μ. (ώρα έναρξης Συμβουλευτικής ΣυνέVΤευξης)
πρoσKαλoύvται τα μέλη Διοικητικού Προσωπικού, που εργάζovται στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, στα Ψαχνά και Θήβα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Συμβουλευτική
ΣυνέVΤευξη που θα πραγματοποιηθεί στο Μικρό ΑμΦιθέατρο του ισογείου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, στα Ψαχνά. Προκειμένου να αποΦευχθούν καθυστερήσεις και παρατεταμένη αναμονή
των αξιολογούμενων συναδέλΦων, παραKαλoύvται οι αξιολογούμενοι να πρoσέρxovται
κατ'αλΦαβητική σειρά και κατόπιν συνεννόησης με το ΠεριΦερειακό Τμήμα Προσωπικού στα
Ψαχνά, κα Δέσποινα Σωτηρίου. Θα δοθεί προτεραιότητα στους αξιολογούμενους συναδέλΦους
που θα μετακινηθούν από τη Θήβα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα έγκαιρης επιστροΦής
στην έδρα τους.
Β. Για τους εργαζόμενους (Διοικητικούς Υπαλλήλους), στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, στη Λαμία, Άμφισσα και Καρπενήσι:
Την Τρίτη 19 lουνίου και ώρα 10.00 Π.μ. (ώρα έναρξης Συμβουλευτικής ΣυνέVΤευξης)
πρoσKαλoύvται τα μέλη Διοικητικού Προσωπικού, που εργάζονται στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, Άμφισσα και ΚαΡΠΕνήσι, προκειμένου να συμμετάσχουν στη
Συμβουλευτική ΣυνέVΤευξη που θα πραγματοποιηθεί στο ΓραΦείο 216 στον Α' όροΦο του
Διοικητηρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία. Προκειμένου να αποΦευχθούν
καθυστερήσεις και παρατεταμένη αναμονή των αξιολογούμενων συναδέλΦων, παρακαλούνται οι
αξιολογούμενοι να πρoσέρxovται κατ'αλΦαβητική σειρά και κατόπιν συνεννόησης με τη
Γραμματεία Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, κα Χαρούλα Μπέλεχα. Θα δοθεί προτεραιότητα
στους αξιολογούμενους συναδέλφους που θα μετακινηθούν από την )!ψΦισσα και το Καρπενήσι,
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα έγκαιρης επιστροΦής στην έδρα τους.
Η πρόσκληση αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες, σε ηλεκτρονική μορΦή από το Τμήμα
Πρωτοκόλλου (Λαμία). προκειμένου να λάβουν γνώση.
Η παρούσα πρόσκληση, να αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. από το Τμήμα
Πρωτοκόλλου (Λαμία) και από το ΠεριΦερειακό Τμήμα Πρωτοκόλλου (Ψαχνά), και στην
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας από το κ.γ.Τ.Ε.Π.
Με εκτίμηση.

2



Συνημμένα:

Εσωτερική Διανομή:
-Πρύτανη Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας
-Αντιπρυτάνεις
-Τμήμα Πρωτοκόλλου (ΛαμΙα)
-ΠεριΦερειακό Τμήμα Πρωτοκόλλου (Ψαχνά)
.Κ.Υ.Τ.Ε.Π.για ανάρτηση στην lστοσελΙδα του Τ.Ε.Ι.
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Ο ΑΝΤιΠΡΥΤΑΝΗΣ
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