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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2021 

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι δυνατή η 

συμμετοχή των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Χώρας ως φορείς υποδοχής στο 

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ). Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8-4-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καλούνται οι 

φορείς να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με 

μετάταξη. 

Η υποβολή των αιτημάτων αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και 

πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (http://hr.apografi.gov.gr). Επισημαίνεται ότι η 

υποβολή των αιτημάτων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τις υπηρεσίες σας μέχρι 

και τις 19-04-2021. Οι σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, 

φωτοαντίγραφο της οποίας σας διαβιβάζουμε. 

Προς διευκόλυνσή σας, σημειώνουμε ότι: 

α) Τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες δεν υπάγονται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 

Επομένως, στο πεδίο “Γενική Κυβέρνηση” θα επιλέξετε “ΟΧΙ”. Στο πεδίο “Διατάξεις που 

επιτρέπουν τη συμμετοχή του φορέα στον Κύκλο Κινητικότητας” θα συμπληρώσετε 

«Επίκειται νομοθετική ρύθμιση» 

β) Κατά την εισαγωγή των αιτημάτων μετάταξης ορισμένα πεδία θα είναι 

προσυμπληρωμένα από το “Ψηφιακό Οργανόγραμμα” της υπηρεσίας σας. Για το λόγο αυτό 
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     ΠΡΟΣ 

1. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας 

2. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου 

3. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

4. Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών  

Διοικητικών Δικαστηρίων  

5. Προϊσταμένους των Εφετείων & των Εισαγγελιών  

Εφετών της Χώρας 

6. Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων & των  

Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας  

7. Προϊσταμένους των Διοικητικών Εφετείων 

& Διοικητικών Πρωτοδικείων της Χώρας 

8. Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων της Χώρας 

9. Προϊσταμένους των Πταισματοδικείων της Χώρας          
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είναι χρήσιμο να διορθώσετε τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις στο Οργανόγραμμα πριν 

ξεκινήσετε την υποβολή του αιτήματος. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί η καταχώριση του 

κλάδου “ΠΕ Δικαστικών Υπαλλήλων” αντί του ορθού “ΠΕ Γραμματέων”. Για την ονομασία 

των κλάδων των δικαστικών υπαλλήλων θα ανατρέξετε στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 

2812/2000 (Α΄ 67). 

γ) Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την κάλυψη των διαθέσιμων κενών οργανικών 

θέσεων της υπηρεσίας σας, όπως αυτές προκύπτουν από το “Ψηφιακό Οργανόγραμμα”. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπηρεσία μας το τελευταίο διάστημα προχώρησε στη δέσμευση ορισμένων 

θέσεων για διορισμό δικαστικών υπαλλήλων μέσω ειδικών διατάξεων (π.χ. διακριθέντες 

αθλητές κ.λπ.), για τις οποίες δεν έχετε ενημερωθεί και προκειμένου να μην υποβάλετε 

αίτημα κάλυψης ήδη δεσμευμένων θέσεων, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το συνημμένο 

επικαιροποιημένο πίνακα με τις διαθέσιμες κενές οργανικές σας θέσεις. Εξαιτίας της 

ασφυκτικής προθεσμίας για την υποβολή των αιτημάτων δεν είναι απαραίτητο να 

τροποποιήσετε το Ψηφιακό Οργανόγραμμα ως προς τις διαθέσιμες κενές θέσεις σύμφωνα με 

τον πίνακα. Αρκεί απλώς να μην προχωρήσετε στην υποβολή αιτήματος για την κάλυψή τους 

και σε μεταγενέστερο χρόνο θα προχωρήσετε στη σχετική τροποποίηση. 

δ) Οι θέσεις που θα υποβληθούν για κάλυψη μέσω μετατάξεων θα δεσμευτούν αυτόματα 

και δεν θα είναι δυνατή η κάλυψή τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο (π.χ. με μεταθέσεις). 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις οργανικές σας θέσεις παρακαλείσθε για την 

αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην υπηρεσία μας (adialeti@justice.gov.gr).  

 
         Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης                 

                          Αργυρώ Ελευθεριάδου 
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