
Οδηγίες για την καταχώρηση  

Αίτησης Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών  

 

[περιλαμβάνονται όλοι οι Λειτουργοί της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης 

καθώς και οι απόφοιτοι ΕΣΔΙ] 

 

 

Στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospagos.gr) επιλέγουμε τον 

σύνδεσμο «Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο». 

1. Επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Αιτήσεις Μετάθεσης ή Τοποθέτησης» και 

κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς του TAXISNET (ΓΓΠΣ). 

2. Πάνω αριστερά επιλέγουμε ιδιότητα «Δικαστικός Λειτουργός».  

Στην καρτέλα «Πληροφορίες Προσωπικού Μητρώου» επικαιροποιούμε 

υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 

υποβολή της αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης, και υπέχουν θέση 

υπεύθυνης δήλωσης. 

Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των κωλυμάτων εντοπιότητας ή/και 

την συμμετοχή σε μεγάλη δίκη. 

 

 

Αίτηση Μετάθεσης 

Στην καρτέλα «Αίτηση Μετάθεσης» πατάμε «Νέα Αίτηση Μετάθεσης». 

 

Στο Τμήμα Α1 «ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ» συμπληρώνουμε πληροφορίες για 

ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, άδεια κύησης ή μητρότητας, ή τυχόν μακροχρόνια 

αναρρωτική άδεια οποιουδήποτε είδους, με αντίστοιχη συμπλήρωση των 

ημερομηνιών λήξης. 

 

Στο Τμήμα Α2 «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

συμπληρώνουμε μέχρι 15 καταστήματα προς μετάθεση, με σειρά επιθυμητής 

προτεραιότητας. Με τα πλήκτρα δεξιά από κάθε κατάστημα μπορούμε να 

αλλάξουμε σειρά, να προσθέσουμε ενδιάμεσα ή να διαγράψουμε κάποιο 

κατάστημα.  

 

http://www.areiospagos.gr/


Πατώντας «Επόμενο Τμήμα» μεταφερόμαστε στην καρτέλα Τμήμα Β: 

«ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ», όπου μπορούμε να 

επισυνάψουμε και αρχεία / έγγραφα σχετικά με την αίτηση μετάθεσης.  

 

Τέλος, πατάμε «Αποθήκευση / Κατάθεση Αίτησης Μετάθεσης». 

Η αίτηση μετάθεσης μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί οποτεδήποτε 

έως τη λήξη της προθεσμίας περί οριστικής υποβολής, όπως αυτή θα έχει 

ανακοινωθεί από το Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου, με σχετική 

ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου. 

 

 

Αίτηση Τοποθέτησης. 

Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτήν για την υποβολή Αίτησης 

Μετάθεσης.  

 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταχωρήσει και τα δύο (2) είδη αιτήσεων, 

εφόσον το επιθυμεί. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

 

❖ Να ελεγχθεί: αν εκκρεμεί παλαιότερη αίτηση Μετάθεσης ή 

Τοποθέτησης, καθώς και η ορθότητα αυτής. 

❖  Η υποβολή αιτήσεων και η ανάκληση αυτών μπορούν να λαμβάνουν 

χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέχρι την ημερομηνία που θα 

ορίζεται με ανακοίνωση του Τμήματος Συμβουλίων, η οποία θα 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, οπότε η εφαρμογή 

θα κλείνει και δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω 

αιτήσεων. 


