
ΟΔΗΓΙΕΣ   

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: 

1.  Συμπληρώστε πρώτα to έντυπο Προσθήκης.  Δεν είναι υποχρεωτικό να 

απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, αν και είναι σημαντικό να συμπληρώσετε το κάθε 

κουτί που θα εξηγήσει στο Δικαστήριο το λόγο ή τους λόγους σας προς υποστήριξη 

της αγωγής διαζυγίου και οποιασδήποτε Μονομερής Αίτησης για προστασία 

έκτακτης ανάγκης ή για απαγορευτικά διατάγματα τα οποία θα ζητήσετε από το 

Δικαστήριο προκειμένου να παρθούν περιοριστικά μέτρα για τον εναγόμενο ούτως 

ώστε να μην έρθει σε επαφή μαζί σας.   

 2.  Εάν είστε άπορος, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το κατάλληλο έντυπο 

(Τύπος Δ.8, Κ.1).  Αντίγραφο του εντύπου παρέχεται πιο κάτω για συμπλήρωση. 

3. Φωτοτυπήστε, σφραγίστε με τις δυο σφραγίδες (η μία να είναι του 

‘Οικογενειακού Δικαστηρίου’ και η άλλη του ‘Πιστού Αντίγραφου’)  και κρατήστε 

για το αρχείο σας τις συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και χρονολογημένες αιτήσεις 

σας.  Επίσης θα πρέπει να δώσετε στον δικαστικό επιδότη γνήσια αντίτυπα από όλες 

τις συμπληρωμένες αιτήσεις σας ούτως ώστε να παραδοθούν μαζί με όποιο Διάταγμα 

εκδώσει το Δικαστήριο  μετά την ακρόαση της υπόθεση σας (όπως για παράδειγμα 

απαγορευτικό διάταγμα)  στον Εναγόμενο. 

 4.  Όλα τα πρωτότυπα και συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και χρονολογημένα  

έγγραφα σας πρέπει να καταχωρηθούν αυτοπροσώπως στο Επαρχιακό Δικαστήριο το 

οποίο έχει την εξουσιοδότηση στην περιοχή σας.  

 5.  Εάν το εισόδημά σας δεν πληροί τις κρητήρια και δεν θεωρείστε σαν 

"άπορος" τότε μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλλετε ένα τέλος για την κατάθεση της 

Μονομερής σας αίτηση στο Δικαστήριο. Οι υπαλλήλοι του Δικαστηρίου θα σας 

ενημερώσουν για το  ποσό που πρέπει να καταβάλλετε στο Δικαστήριο τη στιγμή που 

θα καταχωρήσετε τις αιτήσεις σας.  

 6.  Εάν η Μονομερής σας Αίτηση απορριφθεί, μπορείτε όπως καταχωρίσετε 

έφεση. Τα έντυπα έφεσης μαζί με την ένορκη κατάθεση επίδοσης (έφεσης) 

παρέχονται πιο κάτω. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το Δικαστήριο για το πότε θα 

λήξει η προθεσμία έφεσης που μπορεί να είναι μέσα σε λίγες ημέρες, έτσι δεν θα 

πρέπει να  καθυστερήσετε  στην υποβολή προσφυγών με όλα τα έντυπα που είναι 

απαραίτητα για την εν λόγω διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 



Τι είναι η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ; 

Μονομερής αίτηση σημαίνει ότι ο εναγόμενος/η ή ο δικηγόρος του / της δεν είναι 

παρών κατά το χρόνο της ακρόασης, ή της προειδοποιητικής επιστολής της ακρόασης 

εξαιτίας των έκτακτων περιστάσεων της (των) απαίτησης (-ων).  

 

Έκτακτο Διάταγμα σημαίνει άμεσο Διάταγμα. 

 

 Διάταγμα Προστασίας σημαίνει πως ο ενάγοντας προστατεύεται από τον εναγόμενο. 

Απαγορευτικά  Διατάγματα είναι θεραπείες επιείκειας που δίνονται από τα 

Δικαστήρια όταν ο Ενάγοντας δεν επιδιώκει χρηματική αποζημίωση, αλλά η θεραπεία 

που ζητείται είναι διάταγμα που να απαγορεύει στον εναγόμενο από το να εκτελέσει 

μια πράξη. 

  

Αποποίηση δικαιώματος: Εάν επιθυμείτε να εκπροσωπείται τον εαυτό σας για να 

ξεκινήσετε μια διαδικασία σε Επαρχιακό Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για 

Μονομερές Έκτακτο Απαγορευτικό Διάταγμα Προστασίας για τον περιορισμό του 

εναγομένου στο να έρθει σε ανεπιθύμητη επαφή μαζί σας ή με τα παιδιά σας,  τα 

ακόλουθα έντυπα και οδηγίες παρέχονται ως οδηγός μόνο για την δική σας βοήθεια, 

και δεν παρέχονται ως νομική συμβουλή ή για να ερμηνευτούν ως νομική 

εκπροσώπηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στο Οικογενειακό Δικαστήριο.................. ⃝Λευκωσίας   ⃝ Λεμεσού   ⃝ Λάρνακας  

                   ⃝ Αμμοχώστου  ⃝ Κερύνειας  ⃝ Πάφου   

 

......./......./ 20…… 

Μεταξύ  

….......................Α.B, ............................ 

Αιτητής 

           Και 

............................….  Γ.Δ, ........................ 

Καθ΄ου η Αίτηση 

I. Αίτηση Διαζυγίου:   

Τύπος Γάμου: Πολιτικός ⃝  Θρησκευτικός ⃝ (Επιστολή εκκλησίας – επισυνάπτεται) 

Α)  Απόφαση Δικαστηρίου  η οποία να τερματίζει το γάμο των διαδίκων που 

πραγματοποιήθηκε στις ......... στον Ιερό Ναό της/του................................. ..,  ή στο 

Δημαρχείο της…………., με Αριθμό ____________________(βλ. επισυναπτόμενο 

πιστοποιητικό) για τους λόγους τους οποίους ο Αιτητής αναφέρει παρακάτω:  

Λόγοι: 

Ανεπανόρθωτη ζημιά – Αδιάλλακτες Διαφορές  ⃝ 

Μοιχεία  ⃝ 

Ασυγχώρητη/Αδικαιολόγητη συμπεριφορά  ⃝ 

Απόπειρα κατά της ζωής   ⃝ 

Παραφροσύνη ⃝ 

Καταδίκη Φυλάκισης ⃝ 

Εξαφάνιση ⃝ 

Ανικανότητα ⃝ 

Αδικαιολόγητη εγκατάλειψη  ⃝ 

Αλλαγή θρησκείας ⃝ 

Παρεμπόδιση στη γέννηση παιδιών  ⃝ 

Άλλοι λόγοι: ⃝  

 

Λεπτομέρειες Διαζυγίου που χρειάζονται θεραπεία: 

A. Διαζύγιο           ⃝   Συναινετικό                         Μη Συναινετικό  ⃝ 

B. Με Παιδιά       ⃝ (βλέπε επισυναπτόμενα)        Χωρίς Παιδιά      ⃝ 

C. Με Περιουσία ⃝ (βλέπε επισυναπτόμενα)       Χωρίς Περιουσία   



Party Information: 

Αιτητής:  

Όνομα  

Επίθετο  

Τηλέφωνο  

Ημερ.  Γέννησης  

Διεύθυνση/  Πόλη 

Ταχυδρομικός 

Κώδικας: 

 

Χρονικό διάστημα 

παραμονής στην 

σημερινή σας 

κατοικίας / τόπο 

διαμονής 

 

 

Καθ΄ου η Αίτηση: 

Όνομα:  

Επίθετο:  

Τηλέφωνο  

Ημερ.  Γέννησης  

Διεύθυνση/  Πόλη: 

Ταχυδρομικός 

Κώδικας: 

 

Χρονικό διάστημα 

παραμονής στην 

σημερινή του/της 

κατοικίας / τόπο 

διαμονής 

 

 

II. Αίτηση  Οικονομικής Υποστήριξης Συζύγου:   

Συναινετική ⃝    Μη Συναινετική ⃝  (Βλέπε επισυναπτόμενη συμφωνία)  

Α) Διαταγή του Δικαστηρίου η οποία να διατάζει τον καθ΄ου η Αίτηση να πληρώσει 

στον Αιτητή κατά την καταχώρηση της αίτησης, το ποσό των € ....................... ως 

επίδομα διατροφής και συντήρησης των ανήλικων τέκνων των διαδίκων ή 

οποιοδήποτε άλλο ποσό που το Δικαστήριο θα κρίνει δίκαιο και εύλογο. 

B) Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία το Δικαστήριο θα κρίνει δίκαιη και εύλογη υπό τις 

περιστάσεις. 

C)  Το κόστος της αίτησης, πλέον ΦΠΑ, πλέον τα έξοδα αποστολής. 

D)  Περιουσιακά Στοιχεία και Έξοδα. (Βλέπε επισυναπτόμενο τις Επαληθευμένες 

Οικονομικές Καταστάσεις) 

E) Αίτηση για παγοποίηση περιουσιακών στοιχείων:  Ναι ⃝ (Βλέπε επισυναπτόμενα)  

                     Όχι ⃝ 

 



 

III. Αίτηση για Απαγορευτικό Διάταγμα: 

Μονομερής                ⃝ (βλέπε επισυναπτόμενα) 

Αίτημα για Ακρόαση ⃝ 

 

Αίτηση για απαγόρευση εξόδου των ανήλικων τέκνων από την Κυπριακή 

Δημοκρατία:   

A. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει στα ανήλικα τέκνα των 

διαδίκων .............................................να φύγουν από τη Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση του Αιτητή ή χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου.  

B .Διάταγμα του Δικαστηρίου που να περιλαμβάνει το όνομα του ανήλικου 

τέκνου των διαδίκων, …………………….., στη λίστα προσώπων των οποίων η 

έξοδος τους από τη Κυπριακή Δημοκρατία (stop list) απαγορεύεται. 

C. Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία το Δικαστήριο κρίνει δίκαιη και εύλογη υπό 

τις περιστάσεις. 

D. Έξοδα της Αίτησης 

 

IV. Αίτηση για Προστατευτικό Διάταγμα    Ναι   ⃝ (Βλέπε επισυναπτόμενα)   

Μονομερής ⃝ (Βλέπε επισυναπτόμενα),    Ακροαματική Διαδικασία ⃝ 

V.   Κηδεμονία Ανήλικου τέκνου     

Συναινετική ⃝ Μη συναινετική ⃝   (Βλέπε επισυναπτόμενη Συμφωνία)  

Α) Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο εναποθέτει στον Αιτητή την αποκλειστική 

κηδεμονία του ανήλικου τέκνου των διαδίκων.  

Β)  Αίτηση για Δικαστικό  διάταγμα που να υποχρεώνει  τον Αιτητή, στο να  παρέχει 

ασφάλεια, φροντίδα και να συντηρεί το ανήλικο τέκνο του. 

C) Οποιαδήποτε άλλη διαταγή ή θεραπεία το Δικαστήριο κρίνει δίκαιη και εύλογη 

υπό τις περιστάσεις 

D) Έξοδα, πλέον ΦΠΑ (Βλέπε επισυναπτόμενη Προσθήκη) 

_________________________________________________ 

 

Καταχωρήθηκε την …………………………. 

Αιτητής: 

(Υπογραφή)     

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 

 



ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Εγώ, ο/η υποφαινόμενος/η…………………………………………………………… 

απο ………………………………………………………… και κάτοχος 

του Διαβατηρίου/ Κάρτα Αλλοδαπού/ Ταυτότητα με αρ.………………………………. 

ορκίζομαι και λέγω ότι τα ακόλουθα είναι αληθή και ορθά ως εξ όσων κάλλιον 

γνωρίζω.  

Βλέπε Επισυναπτόμενα: 

⃝ Επαληθευμένη Αίτηση Διαζυγίου  

⃝ Επαληθευμένες Οικονομικές καταστάσις και σχετικές τεκμηριώσεις. 

⃝ Αίτηση για νομική αρωγή (δωρεάν νομική βοήθεια) 

⃝ Μονομερής Αίτηση για Προστατευτικό Διάταγμα για τον/την 

υποφαινόμενο/η_____  / για τα Ανήλικα τέκνα _______ 

⃝ Μονομερής Αίτηση για Απαγορευτικό Διάταγμα 

 

 Ο ΕΝΟΚΩΣ ΔΗΛΩΝ 

 Η ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΟΥΣΑ 

 ………………………………………… 

Ορκίστηκε και υπόγραφε ενώπιον μου  

στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………………… 

σήμερα την …………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

              

       ΠΡΩΤΟΚΟΛΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

 

I. Οικονομική Κατάσταση 

1. Περιουσιακά Στοιχεία:   Παγοποίηση ⃝             Ακροαματική Διαδικασία ⃝      

A. Οικία:    Αριθμός : ___________    

Επίδικη Κατοικία ⃝ 

Άλλες Ακίνητες Ιδιοκτησίες  –  

 

Διευθύνσεις: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

B. Τραπεζικοί Λογαριασμοί: 

1. 

2. 

3. 

C.  Μετοχές: 

1. 

2. 

3.  

       D.  Ομόλογα: 

1. 

2. 

3.  

 

       Ε. Ασφαλιστικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία : 

1. 

2. 

 

        



 F. Άλλα νομισματικά ταμεία: 

1. 

2.         

 

 

      G. Κινητή/Προσωπική Περιουσία 

1. Κοσμήματα: 

 

2. Έργα Τέχνης: 

 

3. Έπιπλα: 

 

4. Αντίκες: 

 

5. Κληρονομική Περιουσία: 

 

6.  Άλλα Προσωπικά Αντικείμενα: 

 

2.  Εισοδήματα 

Αιτητής:  

Α. Μηνιαίος Μισθός Απασχόλησης: 

B. Μηνιαίος Μισθός αυτό-απασχόλησης: 

C. Άλλα εισοδήματα/ Άλλης Πηγές: 

D. Εισόδημα Καταπιστεύματος: 

E. Ετήσια Έσοδα: 

F. Τόκοι/Μερίδια από Καταθέσεις: 

G. Άλλα εισοδήματα και ποσά εισοδήματος: 

 



3.  Μηνιαία Έξοδα  

1. Στεγαστικό Δάνειο: _________ 

2.  Κοινωφελείς υπηρεσίες: __________ 

⃝ ΝΕΡΟ                   ⃝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

3.  Φαγητό: _________ 

4.  Ένδυση: Για δική μου χρήση ⃝                  Για Παιδιά  ⃝ 

5.  Φαρμακευτική Περίθαλψη: _________ 

6.  Εκπαίδευση: _________ 

7.  Τηλέφωνο: __________ 

8.  Μεταφορές (καύσιμα): ___________ 

9.   Εξασφαλισμένα Δάνεια: ____________ 

10.  Άλλα εξασφαλισμένα Δάνεια 

11. Άλλοι λόγοι: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________     

 

3. Επίδομα Διατροφής:   

Αιτητής με  3+1 παιδιά ⃝     

a. Αιτητής με Αναπηρία  ⃝   

b. Αιτητής που έχει παιδιά με αναπηρία ⃝   

 

4. Κηδεμονία Παιδιού  και Πληροφορίες Υποστήριξης 

Ανήλικα Παιδιά: Αρ._________ 

         Ηλικία(ες) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

   

Ενήλικα Παιδιά εγγεγραμένα σε κολλεγιο/Πανεπιστήμιο  πάνω των 18 

ετών:____________ 



5. Κηδεμονία Παιδιού: Συμφωνία (Βλ. επισυναπτόμενα)  

⃝ Μη συμφωνία    

⃝  Αίτηση για Ακροαματική διαδικασία για πλήρης 

κηδεμονία και Απόφαση 

 

6. Αίτηση Απαγορευτικού Διατάγματος 

Λόγοι:  ⃝  Αλλοδαπός σύζυγος / Φόβος Απαγωγής        ⃝ Κακοποίηση  

⃝ Μη κακοποίηση αλλά ανεπιθύμητη μη-σωματική κακοποίηση  

 ⃝ Άλλοι Λόγοι  

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Καταχωρήθηκε την …............................................ 

 

 

 

 

Αιτητής: 

(Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 

Έντυπο Aρ.1 –  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΝΤΑΛΜΑ (Δ.2, Κ.1) 

Εν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω      Αρ.     20 

Μεταξύ         

         Ενάγοντος  

Και                 

     

   Εναγόμενου 

Τω ανω 

Εκ (α) 

Διατάττεσθε δια του παρόντος όπως εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως του παρόντος 

κλητηρίου καταχωρήσετε εμφάνιση στην αγωγή η οποία κινήθηκε εναντίον σας από τον πιο 

πάνω ενάγοντα.          

 Εκ (α) 

Η αξίωση του ενάγοντος στην αγωγή εκτίθεται στην όπισθεν του παρόντος κλητηρίου 

οπισθογράφηση 

Η διεύθυνση επίδοσης του ενάγοντος είναι (δ) 

Έστω δε εις γνώση σας ότι εάν παραλείψετε να καταχωρήσετε εμφάνιση σύμφωνα προς τον 

κατωτέρω καθοριζόμενο τρόπο, ο ενάγων δύναται να προχωρήσει την αγωγή και δύναται να 

δοθεί απόφαση στην απουσία σας. 

Καταχωρήθηκε την (ε) 

Πρωτοκολλητής       (υπογρ) 

        Δικηγόρος για ενάγοντα 

Σημείωση – Εμφάνιση δύναται να καταχωρηθεί είτε προσωπικός είτε δια δικηγόρου με την 

παράδοση στον Πρωτοκολλητή στην (ζ)                       σημειώματος εμφάνισης και με 

την παράδοση την ίδια ημέρα εις την διεύθυνση επιδόσεως του ενάγοντος, αντιγράφου του 

παρόντος σημειώματος χρονολογημένου υπογεγραμμένου και σφραγισμένου από τον 

Πρωτοκολητή 

   _______________________________ 

(α) Σημειώσατε πλήρη διεύθυvσιv, συμπεριλαμβαvoμέvωv oδoύ και αριθμoύ oικήματoς, εάv υπάρχη. 
(β) Δηλώσατε επάγγελμα Εvαγoμέvoυ, εάv είvαι γvωστόv. 
(γ) Δηλώσατε επάγγελμα Εvάγovτoς. 
(δ) Σημειώσατε τo ovoματεπώvυμov, τo επάγγελμα και τηv διεύθυvσιv πρoσώπoυ τιvός εvτός τωv 

δημoτικώv oρίωv της πόλεως ή τoυ χωρίoυ έvθα κείται τo Πρωτoκoλλητείov εις ό κατεχωρήθη η 
αγωγή, παρά τω oπoίω πρoσώπω δύvαvται vα αφεθώσιv έγγραφα πρooριζόμεvα διά τov 
Εvάγovτα. 

(ε) Η ημερoμηvία δέov vα συμπληρωθή υπό τoυ Πρωτoκoλλητoύ. 
(στ) Απαλείψατε τας λέξεις «Δικηγόρoς δι’Εvάγovτα» εάv κιvήτε τηv αγωγήv πρoσωπικώς, και πρoσθέσατε 
τηv λέξιv «Εvάγωv». 
(ζ) Δηλώσατε τηv πόλιv ή τo χωρίov εις ό κείται τo Πρωτoκoλλητείov τo περιγραφόμεvov εις (δ) αvωτέρω. Σ 
ημείωσις.- Κατά τηv σύvταξιv κλητηρίoυ δέov vα δίδεται πρoσoχή εις τας πρovoίας της Διατάξεως 2 και τας 
πρovoίας τας διεπoύσας εκθέσεις απαιτήσεως. 
Σημείωσις δι’ Εvαγόμεvov.-Εvαγόμεvoς κλητευθείς δι’ αξίωσιv υπερβαίvoυσαv τας Λ.25, όστις επιθυμεί vα 
χρησιμoπoιήση τας υπηρεσίας δικηγόρoυ, δέov vα έχη υπ’όψιv τoυ ότι τη αδεία τoυ Δικαστoύ, δικηγόρoς 
δεv δύvαται vα καταχωρήσει εμφάvισιv δι’αυτόv, εκτός εάv oύτoς έχη έγγραφov εvτoλήv δoθείσαv εις αυτόv 
υπό τoυ Εvαγoμέvoυ κατά τov τύπov 12Α. 



 

ΕΚΘΕΣIΣ ΑΠΑIΤΗΣΕΩΣ 
 

Η αξίωση του ενάγοντα είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστόν αντίγραφο 

Πρωτοκολλητής      (Υπογρ.) 

 

       (α) Δικηγόρος δια ενάγοντα 

    __________________________________ 

(α) Απαλείψατε τις λέξεις «δικηγόρος δια ενάγοντα» εάν κινείται την αγωγή προσωπικά και 

προσθέσατη την λέξη «ενάγων» 

 

 



ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Δ.8, Κ.1) 

 

Εν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω ………………..    Αρ. 

 

Μεταξύ  

 

________________Ενάγοντος 

  

      ΚΑΙ 

________________ Εναγόμενου 

  

 

Η/O αιτήτρια/ης έχει κατατεθεί μονομερή αίτηση 45 για ασφαλιστικά μέτρα στις 

________________. (ημερ.) 

Η/Ο αιτήτρια/ης δηλώνει πως καταχωρεί την αίτηση της και πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν 

άπορη για τους εξής λόγους που αναφέρονται στην Διαταγή 8, Κανόνας 1 των Θεσμών 

Πολιτικής Δικονομίας:  

(Ι) ότι δεν έχει περιούσια 171,00 (εκτός από ενδύματα, είδη για τον ύπνο και το επίδικο θέμα 

της αγωγής), 

(ΙΙ) ότι το σύνηθες εισόδημα του από όλες τις πηγές δεν υπερβαίνει τα 9,00 την εβδομάδα και  

(ΙΙΙ) ότι έχει βάσιμο λόγο να μηνύσει ή να υπερασπισθεί. 

 

Η/Ο αιτήτρια/ης καταθέτει ένορκη δήλωση προς υποστήριξη των πιο πάνω δηλώσεων αυτής 

της αίτησης. 

 

         Όνομα: 

         Ημερομηνία:  

Καταχωρήθηκε την ____________________     

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 


