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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής αίτησης αντιγράφου ποινικού 
μητρώου» 

 
Σε συνέχεια του από 16/12/2014 ηλεκτρονικού μηνύματος της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο εστάλη το εγχειρίδιο χρήσης της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αίτησης και εκτύπωσης αντιγράφου ποινικού 
μητρώου θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Για το στάδιο υποβολής της αίτησης: 

 Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα «Εθνικό 
Ποινικό Μητρώο» εκτυπώνετε δύο αντίγραφα της σχετικής "Αίτησης-
Υπεύθυνης Δήλωσης για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου" η οποία παράγεται 
αυτόματα από το σύστημα μετά την καταχώριση των υποχρεωτικών πεδίων. 
Επί των αντιγράφων αυτών σημειώνετε τον αριθμό αίτησης ο οποίος 
δημιουργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή κατόπιν της 
επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Η μία εκτύπωση υπογράφεται από τον 
υποβάλλοντα την αίτηση και κρατείται στο αρχείο του ΚΕΠ και η δεύτερη 
εκτύπωση παραδίδεται στον αιτούντα. 

 Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω εκπροσώπου το ΚΕΠ προχωρά στη 
διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω και πλέον της υπογεγραμμένης 
αίτησης (στην προκειμένη περίπτωση από τον εκπρόσωπο) κρατείται και η 
πρωτότυπη σχετική εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης. 

Για το στάδιο εκτύπωσης του αντιγράφου: 
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 Το σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου επιτρέπει στους 
ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν αίτηση μέσω ΚΕΠ, τη δυνατότητα 
παραλαβής του παραγόμενου αντιγράφου ποινικού μητρώου από 
οποιοδήποτε ΚΕΠ επιθυμούν και όχι αναγκαστικά από το ΚΕΠ υποβολής. Το 
ΚΕΠ με βάση την "Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για Αντίγραφο Ποινικού 
Μητρώου" του ενδιαφερόμενου βρίσκει και εκτυπώνει το αντίγραφο 
ποινικού μητρώου, κρατά στο αρχείο του το αποδεικτικό αίτησης-υπεύθυνης 
δήλωσης επί του οποίου τίθεται η επισημείωση «Παρελήφθη» 
ακολουθούμενη από την ημερομηνία παραλαβής και την υπογραφή του 
ενδιαφερόμενου. 

 Στην περίπτωση εκτύπωσης και παραλαβής αντιγράφου ποινικού μητρώου 
μέσω εκπροσώπου εκτός της ανωτέρω διαδικασίας κρατείται στο ΚΕΠ και η 
σχετική πρωτότυπη εξουσιοδότηση παραλαβής. 

Για την ημερομηνία παραγωγικής έναρξης της υπηρεσίας μέσω των ΚΕΠ θα δοθεί 
νεώτερη ενημέρωση μέσω του e-kep. 
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