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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδ.

: Μεσογείων 96
: 115 27
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5.
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7.

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας
Την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Την κα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Την κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας
των Τακτικών Διοικητικών
Τους Προϊσταμένους των Εφετείων
και των Εισαγγελιών Εφετών της
χώρας
Τους Προϊσταμένους των Διοικητικών
Εφετείων (με την παράκληση άμεσης
ενημέρωσης των Πρωτοδικείων της
περιφέρειάς τους)
Τους Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων
και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της
χώρας ( με την παράκληση άμεσης
ενημέρωσης των Ειρηνοδικείων &
Πταισματοδικείων της περιφέρειάς τους)

ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας
στο νέο μισθολόγιο, βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
Προκειμένου να διευκολυνθεί η υπηρεσία μας στην άμεση έκδοση των ατομικών δελτίων
κατάταξης στο νέο μισθολόγιο (άρθρο 26 του ν.4354/2015), η ισχύς του οποίου άρχισε από την
1η-01-2016, των μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων της χώρας και του βοηθητικού
προσωπικού, όπως και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν-μεταφέρθηκαν το έτος 2011,
σας διαβιβάζουμε συνημμένα σχέδιο Ατομικού Δελτίου Κατάταξης σε μορφή excel.
Η συνδρομή σας απαιτείται πέραν των άλλων και εκ του γεγονότος ότι οι Προϊστάμενοι
των Δικαστηρίων ενεργούν ως αυτοτελή όργανα άσκησης διοίκησης στο θέμα χορήγησης αδειών
και ιδίως των άνευ αποδοχών που δεν αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.
Παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε να προβεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της
υπηρεσίας σας, στη συμπλήρωση του ανωτέρω δελτίου κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά και να τα
αποστείλει
στην
υπηρεσία
μας
με
ηλεκτρονική
αλληλογραφία
(στο
mail:
dbouzouneraki@justice.gov.gr) εντός είκοσι (20) ημερών.
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την οριστικοποίησή τους, τόσο από τη Διεύθυνσή μας, όσο
και από τη Διεύθυνση Οικονομικού, θα σας τα αποστείλουμε εκ νέου ηλεκτρονικά.
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Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας θα έχει την αποκλειστική συμπλήρωση των
ατομικών δελτίων των υπηρετούντων στα δικαστήρια μέσω της κινητικότητας, των ετών 2013 και
2015, τα οποία και θα σας αποσταλούν με mail μετά την οριστικοποίησή τους.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο η
με αριθμό 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 σχετική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ:
ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).
Ευελπιστούμε ότι με τη συνεργασία μας αυτή τα οφέλη τόσο για την υπηρεσία μας, όσο
και για τα δικαστήρια, θα είναι σημαντικά καθόσον θα δημιουργηθεί ένας διαχειρίσιμος πλέον
ηλεκτρονικός φάκελος υπαλλήλου, ο οποίος δύναται να χρησιμεύσει ως βάση και για την τυχόν
υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης προσωπικού, όπου αυτά δεν υπάρχουν και εφεξής θα
καταστήσει την όλη αλληλογραφία μας ευχερέστερη.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος με το συνημμένο excel διατίθεται για την
άμεση ενημέρωσή σας και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου μας στο πρόγραμμα
«Διαύγεια».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δ. Βουζουνεράκη

