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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθ. 122853/ΕΥΘΥ 874/
9.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα
«Σύστημα και Διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014
(Α΄ 265) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ
Α.Ε. (Β΄ 3975/ 14-11-2017).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
2

Διόρθωση σφαλμάτων στο παράρτημα της
Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2210/
τ. Β΄/13-06-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 66198/ΕΥΘΥ513
(1)
Τροποποίηση της αριθ. 122853/ΕΥΘΥ 874/
9.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα
«Σύστημα και Διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α΄
265) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.
(Β΄ 3975/ 14-11-2017).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
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μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», ιδίως το
άρθρο 35 αυτού.
7. Την αριθ. Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3722) απόφαση
του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθ. 122853/ΕΥΘΥ 874/
9.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύστημα και Διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού των Ειδικών
Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και της Κεντρικής
Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.» (Β΄ 3975), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 122853/ΕΥΘΥ 874/9.11.2017 αναριθμείται σε
παράγραφο 4.
2. Στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης
122853/ΕΥΘΥ 874/9.11.2017 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«Η διαδικασία της αξιολόγησης δεν αναστέλλεται
στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας το οικείο τμήμα της έκθεσης
αξιολόγησης από οποιονδήποτε υπόχρεο. Οι εκθέσεις
αξιολόγησης δύναται να συμπληρώνονται και με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή. Ειδικά για
την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, με απόφαση του
προέδρου της ΜΟΔ καθορίζεται το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι
επιμέρους φάσεις αυτής».
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Άρθρο 2
Η παρ. 5 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 122853/ΕΥΘΥ 874/9.11.2017 αναδιατυπώνεται ως
εξής: «Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται οι
πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και
να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα».
Άρθρο 3
Στο ΕΝΤΥΠΟ II Αξιολόγησης Προϊσταμένων στο ΤΜΗΜΑ Δ΄ διαγράφεται η λέξη «Εποπτείας» από την παρένθεση στον τίτλο.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 122853/
ΕΥΘΥ 874/2017 κοινή υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)
Στο παράρτημα της Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2210/
τ. Β΄/13-06-2018 διορθώνονται:
1. Στη σελ. 23761, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το
εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
από το εσφαλμένο:
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει)»
στο ορθό:
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν...../....)».
2. Στη σελ. 23762, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το
εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
από το εσφαλμένο:
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει)»
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στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε.
του ν...../....)».
3. Στη σελ. 23767, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το
εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
από το εσφαλμένο:
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει)»
στο ορθό:
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν...../....)».
4. Στη σελ. 23768, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το
εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
από το εσφαλμένο:
«(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει)»
στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε.
του ν...../....)».
5. Στη σελ. 23787, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το
εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Πτυχίο Δημοσίου
Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
από το εσφαλμένο:
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει)»
στο ορθό:
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν...../....)».
6. Στη σελ. 23788, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά
το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό
Πτυχίου Ημερήσιου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου,
από το εσφαλμένο:
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει)»
στο ορθό:
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν...../....)».
7. Στη σελ. 23789, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά το
εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Πτυχίο Δημόσιου
Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
από το εσφαλμένο:
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει)»
στο ορθό:
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν...../....)».
8. Στη σελ. 23790, στον 9ο στίχο εκ των άνω, μετά
το εθνόσημο, εντός της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό
Πτυχίου Εσπερινού Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
από το εσφαλμένο:
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει)»
στο ορθό:
«(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν...../....)».
(Από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)
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