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Τους: 1) Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης
των Εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά,

και τους Διευθύνοντες τα λοιπά Εφετεία της Χώρας
2) Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας

3) Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης
των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά,

τους Διευθύνοντες τα λοιπά Πρωτοδικεία της Χώρας και
4) Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Χώρας

και

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχείο που αφορά «Οδηγίες για την
καταχώρηση Αίτησης Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών»

Ποινικήςόλοι οι Λειτουργοί της Πολιτικής και[περιλαμβάνονται
υε τη νοήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET (ΓΓΠΣ)

αφού από σήμερα και στο εξής οι
Δικαιοσύνης]
εκάστου δικαστικού λειτουργού

αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης των Δικαστικών Λειτουργών προς το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μπορούν

να καταχωρούνται και ηλεκτρονικά από touc ίδιουο τους δικαστικούς
λειτουονούς, με τον τρόπο που περιγράφεται διεξοδικά στις συνημμένες

οδηγίες. Εναλλακτικά, οι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλλουν τις
Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (με e-mail ήαιτήσεις τους στο

έγχαρτα).
όλα τα μέλη του

την Δευτέρα 06
Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα

Δικαστηρίου/Εισαγγελίας σας, και το αονότεοο εως
Μαρτίου 2023, να μας αποστείλετε μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(e-mail : ads@areiospaqos.ari υπηρεσιακή βεβαίωση ότι
υπηρετούντες δικαστικοί λειτουργοί της Υπηρεσίας σας (ακόμα και

όλοι οι
αν



τελούν σε άδεια) έχουν λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου
του συνημμένου αρχείου οδηγιών,

παρακαλούμεΤέλος

καθώς και

κοινοποιήσετε πάοαυτσ το παρόν έγγραφο στα Ειρηνοδικεία και

Πταισματοδικεία της Πρωτοδικειακής σας Περιφέρειας και να διασφαλίσετε
ότι έως την ως άνω τασσόμενη προθεσμία θα αποστείλουν και εκείνα την

αντίστοιχη υπηρεσιακή βεβαίωση για τη λήψη γνώσης του παρόντος
εγγράφου καθώς και του συνημμένου αρχείου οδηγιών, από τα μέλη των εν
λόγω Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων,

Διευθύνοντες Πρωτοδικείαοι τα να

Ίΐρόεδρος του Αρείου Πάγου
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I -Μαρία Γεωργίου


