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 ΠΡΟΣ: Όλα τα ΚΕΠ 
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          2)Γραφείο Υφυπουργού 
             (κ. Παπανικολάου)          
 

 
ΘΕΜΑ : «Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη άσκησης ποινικής δίωξης 
και περί μη παραπομπής σε δίκη και αντικατάστασή τους με υπεύθυνη 
δήλωση» 
ΣΧΕΤ. : Η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/14625/22-7-2005 εγκύκλιος 
 
Με την αριθμ. 11726/05 (ΦΕΚ 838/Β΄/21-6-2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καταργήθηκαν τα 
πιστοποιητικά περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη 
και αντικαταστάθηκαν με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα. Κατ’ εφαρμογή της 
ανωτέρω ΚΥΑ, εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος.   
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας γνωρίζουμε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης 
που υποβάλλεται πλέον από τον αιτούντα σε αντικατάσταση της κατάθεσης των ως 
άνω πιστοποιητικών. 
 

Περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης σε αντικατάσταση του 
πιστοποιητικού περί μη άσκησης ποινικής δίωξης 

 
Α) Στις περιπτώσεις που ο αιτών δεν παρουσιάζει ποινική εκκρεμότητα στην 
υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται τα εξής:  

 
 «α) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή 
κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα της τελευταία 
πενταετία και β) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για 
οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του 
τόπου κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας» 
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Β) σε περίπτωση που ο αιτών παρουσιάζει ποινική εκκρεμότητα το 
περιεχόμενο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης διατυπώνεται ως εξής : 
 

1.-«ασκήθηκε σε βάρος μου ποινική δίωξη 
για……………(αναγράφεται η αξιόποινη ή οι αξιόποινες πράξεις και 
στην συνέχεια κατά περίπτωση, τα παρακάτω στοιχεία από αα ως αε) 
και 

Αα)απαλλάχθηκα με το αριθμ…………                           
Βούλευμα του Συμβουλίου………(συμπληρώνονται τα στοιχεία 
του Συμβουλίου  π.χ. Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών ή 
Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης) 
Αβ)έπαυσε οριστικά η ποινική με το 
αριθμ…………..βούλευμα του Συμβουλίου……… 
Αγ)κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με το 
αριθμ………βούλευμα του Συμβουλίου……….     
Αδ)τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση με την αριθμ………διάταξη 
ή αναφορά του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών…….. 
Αε)έπαυσε η ποινική δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
Ν. 3346/2005 

2.-«παραπέμφθηκα σε δίκη και 
Βα)αθωώθηκα με την αριθμ………απόφαση 
του…….(προσδιορίζεται επακριβώς το δικαστήριο, 
πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο) 
Ββ)έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με την 
αριθμ……απόφαση του…….. 
Βγ)κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με την 
αριθμ…….απόφαση του …….. 
Βδ)κρίθηκα ένοχος με την αριθμ……..απόφαση του……και 
καταδικάστηκα σε ποινή………(συμπληρώνεται το είδος της 
ποινής π.χ. πρόστιμο, χρηματική ποινή, κράτηση, φυλάκιση, 
κάθειρξη, αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό 
κατάστημα κράτησης νέων και η διάρκεια αυτών)  

 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά όλα τα ΚΕΠ για την εφαρμογή της 
ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης και το περιεχόμενο της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης. 
 
 
                                 Η  Προϊσταμένη της Διεύθυνσης -  Πρόεδρος ΟΔΕ-ΚΕΠ 
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