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κο Καραγιάwη Θωμά, Αν.Διευθυντή,

- ΤμήμαΠροσωπικού (Λαμία),
- ΠεριΦερειακόΤμήμαΠροσωπικού
(Ψαχνά),
- ΓραμματείαΠρύτανηΤ.Ε.Ι.Στερεάς
Ελλάδας (καΧαρούλα Μπέλεχα),
- Περιφερειακό ΤμήμαΠροσωπικού
(κα Δέσποινα Σωτηρίου),
- ΑκαδημαϊκέςΜονάδες/Σχολές &
ΤμήματαΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας,
- Διοικητικέςγπηρεσίες/Τμήματα ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας,

- ΣύλλογοΔ.Π.

Θέμα: «Παράταση ΠΡΟ"Εσμίας υποΒολής έΚ"Εσης αξιολόγησης αξιολογούμΕνων -
Τροποποίηση προγραμματισμένης ημΕρομηνίας δΙΕνέργΕιας ΣυμΒουλΕυτικής ΣυνέVΤEυξης
ΑξιολογούμΕνων από τον Αξιολογητή Α' (Avτιπpύτανη Επί της Φοιτητικής Μέριμνας και
Προσωπικού του Τ.Ε.1.ΣΤΕΡΕάςΕλλάδας), για την αξιολογική ΠΕρίοδο του έτους 2017»

Αγαπητοί συνάδελΦοι και συνεργάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο http:! /apografi.gov.gr/ δόθηκε
ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης των
αξιολογούμενων (υπαλλήλων ή προ'ίσταμένων οργανικής μονάδας). Τη Δευτέρα 18 lουνίου 2018
και ώρα 23:59 (αντί της Πέμπτης 14 lουνίου 2018) λήγει η προθεσμία για τη συμπλήρωση της
σχετικής ηλεκτρονικής «Φόρμας» κατά το σκέλος που αΦορά στους αξιολογούμενους και την
υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης των αξιολογούμενων.
Με δεδομένη την παράταση προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης των
αξιολογούμενων και προκειμένου να διαμορΦωθεί η ολοκληρωμένη «εικόνα» των υποβληθεισών
εκθέσεων αξιολόγησης, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των ημερομηνιών διενέργειας της
Συμβουλευτικής Συνέντευξης 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 οποίες είχαν
καθοριστεί με την αριθμ. Πρωτ. 3812/11-06-2018 πρόσκληση.
Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα σε ότι αΦορά στη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης
από τον Αξιολογητή Α' με καθέναν από τους Αξιολογούμενους (εΦόσον Αξιολογητής Α' έχει
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οριστεί ο Αντιπρύτανης επί της Φοιτητικής Μεριμνας και Προσωπικού του Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας,
Καθηγητής Αριστείδης ΜεΡΤζάνης), οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα διενεργηθεί η
Συμβουλευτική Συνεντευξη, αναφερονται στη συνεχεια και είναι:
Α. Για τους εργαζόμενους (Διοικητικούς Υπαλλήλους), στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, στη Λαμία, Άμφισσα και Καρπενήσι (η ημερομηνία της ΣυμΒουλευτικής Συνέντευξης
παραμένει η ίδια δηλαδή η αρχικά προγραμματισμένη Τρίτη 19/0υνίου και ώρα 10.00 π.μ.):
Την Τρίτη 19 lουνίου και ώρα 10.00 Π.μ. (ώρα εναρξης Συμβουλευτικής Σινεντευξης)
προσκαλούνται τα μελη Διοικητικού Προσωπικού, που εργάζονται στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, :ο.μΦισσα και Καρπενήσι, προκειμενου να συμμετάσχουν στη
Συμβουλευτική Συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στο ΓραΦείο 216 στον Α' όροΦο του
Διοικητηρίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία. Προκειμενου να αποφευχθούν
καθυστερήσεις και παρατεταμενη αναμονή των αξιολογούμενων συναδελΦων, παρακαλούνται οι
αξιολογούμενοι να προσερχονται κατ'αλΦαβητική σειρά και κατόπιν συνεννόησης με τη
Γραμματεία Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, κα Χαρούλα Μπέλεχα. Θα δοθεί προτεραιότητα
στους αξιολογούμενους συναδελΦους που θα μετακινηθούν από την :ο.μΦισσακαι το Καρπενήσι,
προκειμενου να τους δοθεί η δυνατότητα εγκαιρης επιστροΦής στην εδρα τους.
Β. Για τους εργαζόμενους (Διοικητικούς Υπαλλήλους), στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, στα Ψαχνά και ΘήΒα (η ημερομηνία της ΣυμΒουλευτικής Συνέντευξης τροποποιείται
από την αρχικά προγραμματισμένη και Qa διενεργηQεί τη Δευτέρα 25 lουνίου και ώρα 10.00
π.μ.):
Τη Δευτέρα 2S lουνίου και ώρα 10.00 Π.μ. (ώρα εναρξης Συμβουλευτικής Συνεντευξης)
προσκαλούνται τα μελη Διοικητικού Προσωπικού, που εργάζονται στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, στα Ψαχνά και Θήβα, προκειμενου να συμμετάσχουν στη Συμβουλευτική
Συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στο Μικρό ΑμΦιθεατρο του ισογείου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, στα Ψαχνά. Προκειμενου να αποΦευχθούν καθυστερήσεις και παρατεταμενη αναμονή
των αξιολογούμενων συναδελΦων, παρακαλούνται οι αξιολογούμενοι να προσερχονται
κατ'αλΦαβητική σειρά και κατόπιν συνεννόησης με το ΠεριΦερειακό Τμήμα Προσωπικού στα
Ψαχνά, κα Δέσποινα Σωτηρίου. Θα δοθεί προτεραιότητα στους αξιολογούμενους συναδελΦους
που θα μετακινηθούν από τη Θήβα, προκειμενου να δοθεί η δυνατότητα εγκαιρης επιστροΦής
στην εδρα τους.
Η πρόσκληση αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδεκτες, σε ηλεκτρονική μορΦή από το Τμήμα
Πρωτοκόλλου (Λαμία), προκειμενου 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.Υ.Τ.Ε.Π.
Με εκτίμηση.
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Συνημμένα:

Εσωτερική Διανομή:
-Πρύταvη Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας
-Avτιπpυτάνεις
-Τμήμα Πρωτοκόλλου (Λαμία)
-Περιφερειακό Τμήμα Πρωτοκόλλου (Ψαχvά)
-κ.γ.Τ.Ε.Π. για αvάρτηση στηv Ιστοσελίδα του Τ.Ε,Ι.
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