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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  

         

        Συνάδελφοι,  

         Στις 9 Σεπτέµβρη συµπληρώνουν 8ετία αρκετοί συνάδελφοι επιµελητές δικαστηρίων, οι 
οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας από αυτήν που υπηρετούν (ΥΕ) και 
επιθυµούν να κάνουν αίτηση µετάταξης σε ανώτερη κατηγορία και ειδικότερα ∆Ε, ΤΕ ή ΠΕ 
Γραµµατέων, µε δεδοµένο ότι είχαν απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ πριν από το διορισµό 
τους. 
      Με την ενηµέρωση αυτή σας γνωρίζουµε ότι , η αίτηση µετάταξης αλλά και το διαβιβαστικό 
της υπηρεσίας σας, πρέπει να έχουν ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 8ετίας (Ειδικότερα στην 
περίπτωσή µας, απαιτείται ηµεροµηνία από 10/9/2016 και µετά). Η αίτηση πρέπει να σταλεί στο 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης από την υπηρεσία Σας, µαζί µε την αίτηση , πρέπει να σταλεί και επίσηµο-
επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών που θεµελιώνει δικαίωµα µετάταξης σε ανώτερη 
κατηγορία. Για τη βοήθειά σας ακολουθεί υπόδειγµα αίτησης µετάταξης µε διευκρινήσεις για τη 
σωστή συµπλήρωσή της. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

∆ΝΣΗ ∆ 31 –ΤΜΗΜΑ Α3 

(∆ια του/της Κ…  ∆ιευθύν……  τ..    …………….(η Υπηρεσίας Σας) 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ 

Τ…. ……………………….. του  …………..   Επιµελητή/ριας ∆ικαστηρίων τ.. …………….(η Υπηρεσίας 

Σας) 

    Παρακαλώ όπως προκληθεί απόφαση του 5λους Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Εφετείου ……………. 

(το αρµόδιο Εφετείο της ∆ικαστικής Σας Υπηρεσίας), για τη ΜΕΤΑΤΑΞΗ µου από την ΥΕ κατηγορία 

επιµελητών ∆ικαστηρίων στην κατηγορία ∆Ε Γραµµατέων ,στ.. ………….(η Υπηρεσία που υπάρχει 

επιθυµία τοποθέτησης και κενή οργανική θέση Γραµµατέων), όπου και υπάρχει κενή οργανική θέση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2 του  Ν.2812/2000, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 3472/2006 . Είµαι 

∆ικαστικός Υπάλληλος, της ΥΕ κατηγορίας επιµελητών ∆ικαστηρίων κι έχω διοριστεί την …. (ηµεροµηνία 

ΦΕΚ διορισµού) , εκτελώ   καθήκοντα επιµελητή ∆ικαστηρίων, αλλά και Γραµµατέα , µέχρι  και σήµερα 

στην Υπηρεσία µου . 

. Όπως προκύπτει από το Απολυτήριο  Γενικού Λυκείου ………..(το όνοµα του σχολείου αποφοίτησης ), 

κατέχω απολυτήριο Λυκείου , το οποίο είχε  αποκτηθεί πριν το διορισµό µου , το οποίο και σας προσκο-

µίζω.  Κατόπιν τούτου µε την παρούσα αίτησή µου ζητώ να ΜΕΤΑΤΑΓΩ σε κενή οργανική θέση, ∆Ε 

Γραµµατέων στ.. ………….(η Υπηρεσία που υπάρχει επιθυµία τοποθέτησης και κενή οργανική θέση 

Γραµµατέων ή στην Υπηρεσία που µέχρι σήµερα υπηρετώ),  δεδοµένου ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι 

πάρα πολλές όπως και τα κενά, καθόσον κατέχω τίτλο σπουδών ανώτερης  κατηγορίας από αυτή που 

διορίστηκα, που είχε αποκτηθεί  πριν το διορισµό µου. (Αν τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα µετάταξης στην 

υπηρεσία επιλογής σας αναγράφουµε στην αίτηση και :Σε περίπτωση που δε µπορώ να τοποθετηθώ στην 

Υπηρεσία της επιλογής µου, που αναφέρω στην αίτηση επιθυµώ να µεταταγώ στ…   ( την υπηρεσία που 

έχει κενά και σας ενδιαφέρει ως δεύτερη επιλογή.) 

(Η πόλη σας      00/ 00/2016) 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
 


