
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Παρακαλώ πρώτα διαβάστε 

 

1. Συμπλήρωσε το έντυπο Προσθήκης. 

 Δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, αν και είναι 

σημαντικό να συμπληρώσετε το κάθε κουτί (-ια)  που θα εξηγήσει/ουν στο 

Δικαστήριο τους λόγους  για τη στήριξη της μονομερής σας αίτηση ούτως 

ώστε να ζητήσετε από το Δικαστήριο να σας χορηγήσει ένα άμεσο, 

απαγορευτικό διάταγμα προστασίας για τον περιορισμό του εναγόμενου. 

 

2. Συμπλήρωσε το έντυπο 45. Αναφέρσου στην προσθήκη, για παράδειγμα, 

«Βλέπε την επισυναπτόμενη προσθήκη του ενάγοντα.» Αντίγραφο του 

εντύπου 45 παρέχεται για συμπλήρωση πιο κάτω. 

 

3. Συμπληρώστε το έντυπο της Ένορκης Δήλωσης. Αναφέρσου στην προσθήκη, 

για παράδειγμα, «Βλέπε την επισυναπτόμενη προσθήκη του ενάγοντα.» 

Αντίγραφο του εντύπου της Ένορκης Δήλωσης παρέχεται για συμπλήρωση 

πιο κάτω. 

 

4. Συμπληρώστε το έντυπο ‘Κλητήριο Ένταλμα (Δ.2, Κ1)’.  Αντίγραφο του 

εντύπου παρέχεται για συμπλήρωση πιο κάτω. 

 

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

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

συμπλήρωση. 

 

6. Φωτοτυπήστε και κρατήστε για το αρχείο σας τις συμπληρωμένες, 

υπογεγραμμένες και χρονολογημένες αιτήσεις σας και να τις καταχωρήσετε 

έτσι ώστε να δοθούν στον δικαστικό κλητήρα για να παραδοθούν μαζί με 

όποιο Διάταγμα εκδώσει το Δικαστήριο στον εναγόμενο.  

 

7. Τα πιο πάνω συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και χρονολογημένα πρωτότυπα 

έγγραφα πρέπει να καταχωρηθούν αυτοπροσώπως στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

της περιοχή σας. 

 

8. Μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλλετε ένα τέλος για την κατάθεση της 

Μονομερής σας αίτηση στο Δικαστήριο. 



 

9. Εάν η μονομερής σας αίτηση απορριφθεί, μπορείτε όπως καταχωρίσετε 

αίτηση. 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.  

 

 

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 προειδοποίησης της ακρόασης εξαιτίας 

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

 

Έκτακτο Διάταγμα σημαίνει άμεσα. 

 

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: 

 

Εάν επιθυμείτε να εκπροσωπείται τον εαυτό σας για να ξεκινήσετε μια διαδικασία 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο για μονομερές Έκτακτο Απαγορευτικό Διάταγμα 

προστασίας για τον περιορισμό του εναγομένου στο να έρθει σε ανεπιθύμητη επαφή 

μαζί σας.  Τα ακόλουθα έντυπα και οδηγίες παρέχονται ως οδηγός μόνο για την αυτό-

εκπροσώπηση σας, και δεν παρέχονται ως νομική συμβουλή ή για να ερμηνευτούν 

ως νομική εκπροσώπηση. 

 

 

 

 
  



ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ 

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

από …………………………………………………………………………………………………………………….και κάτοχος 

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

ορκίζομαι και λέγω τα ακόλουθα : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ο ΕΝΟΚΩΣ ΔΗΛΩΝ 

 Η ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΟΥΣΑ 

 ………………………………………… 

Ορκίστηκε και υπόγραφε ενώπιον μου  

στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………………… 

σήμερα την …………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

                    ΠΡΩΤΟΚΟΛΗΤΗΣ 



Προσθήκη 

Τύπος 45 

Μονομερής Αίτηση 

για έκτακτα Ασφαλιστικά Μέτρα  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

ΩΡΑ: 

 

 ΕΝΑΓΟΝΤΑΣ 

  

 Επώνυμο: 

 Όνομα: 

 Εθνικότητα: 

 Ημερομηνία Γέννησης: 

   

 Διεύθυνσης: 

 Τηλέφωνο: 

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

 Πόλη: 

 

 

 

 
 

  

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ  

 Επώνυμο:  Όνομα: 

 Ημερομηνία Γέννησης:  Εθνικότητα: 

 Διεύθυνση:  

 Τηλέφωνο:  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Άλλα άτομα που ζουν μαζί με τον ενάγοντα 

 Ονοματεπώνυμο:  Ημερομηνία γέννησης:  Οικογενειακή Σχέση: 

   

   

   

   

   

   



 
 
 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕ ΤΗΝ 
ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ. 

 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  
 
 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

1. Είσαστε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίσης πολίτης Κράτους 
Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

  

2.  Επιθυμεί ο Ενάγων να καταχωρήσει την μονομερή αίτηση για επείγον 
διάταγμα προστασίας ώστε να μην έχει επαφή με τον Εναγόμενο , αφού ο 
ενάγοντας έχει εύλογη πεποίθηση ότι είναι επείγον να περιορίσει την επαφή του 
με τον Εναγόμενο  για λόγους που αναφέρονται στην προσθήκη αυτή και 
συγκεκριμένα ότι ο Εναγόμενος παραβιάζει τα δικαιώματα σας  που σας 
παρέχονται ως πολίτης της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες που διασφαλίζονται από 
το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τα Πρωτόκολλα; 
   

  

3. Ισχυρίζεστε ότι με  βάση τους πιο πάνω νόμους, και την φύση της 
μονομερής αίτησής σας, είναι απαραίτητο για εσάς να αυτό-εκπροσωπηθείτε για 
να διεκδικήσετε άμεση πρόσβαση στο δικαστήριο για άμεση προστασία; 
 

  

4. Επισημαίνει  ο ενάγων πως για λόγους που επικαλείται πιο κάτω, 
στηρίζει την αίτηση του για να του δοθεί από το Δικαστήριο η απαιτούμενη 
θεραπεία  έκτακτης μονομερής αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όπως το 
απαιτεί η Δικαιοσύνη; 

  

5. Ισχυρίζεστε πως η επαφή σας με το Εναγόμενο είναι ανεπιθύμητη, για το 

λογω ότι  σας απειλεί, εκφοβίζει ή παρενοχλεί σε τέτοιο σημείο που επηρεάζετε 

το δικαίωμα στη ζωή;1 
 

  

6. Ισχυρίζεστε ότι η επαφή σας με τον Εναγόμενο είναι ανεπιθύμητη, διότι 

εύλογα πιστεύεις ότι επεμβαίνει ουσιαστικά στο δικαίωμα της ελευθερίας και της 

ασφάλεια σας;2  
 

  

7.  Ισχυρίζεστε ότι η επαφή σας με τον Εναγόμενο είναι ανεπιθύμητη και πρέπει 

να περιορισθεί για προστασία του εαυτού σας ή/και των παιδιών σας προς 

αποφυγή ανεπανόρθωτης ζημιάς η βλάβης .3 

  

8. Ισχυρίζεστε ότι η αυτό-εκπροσώπηση σας είναι αναγκαία για την 

απόκτηση άμεσου διατάγματος για περιορισμό του Εναγόμενου ώστε να 

τον περιορίσει από ανεπιθύμητη επαφή με το πρόσωπα σας, για να 

αποφευχθεί η πιθανότητα ανεπανόρθωτης ζημιάς ή βλάβης σε εσάς ή στα 

παιδιά σας, και κάτω από αυτές τις περιστάσεις, δεν μπορείτε να 

περιμένετε για νομική αρωγή (βοήθεια) ή να πληρώσετε δικηγόρο;4 

 

  

                                                      
1 Pursuant to Article 2 ECHR: Everyone’s right to life shall be protected by law, CY Const. Art. 7 
2 Pursuant to Article 5 ECHR: Everyone has the right to liberty and security of person,  CY Const. Art.11 
3 Pursuant to Article 8ECHR: Right to respect for private and family life, CY Const. Art. 15 
4 Pursuant to Article 6ECHR: Right to a fair trial, CY Const. Art. 30 



9. Ισχυρίζεστε ότι η επαφή σας με τον Εναγόμενο είναι ανεπιθύμητη 

διότι εύλογα πιστεύετε πως παρεμβαίνει ουσιαστικά στο δικαίωμα της 

ιδιωτικής σας ζωής. 5 

 

10. Ισχυρίζεστε ότι η επαφή σας με τον Εναγόμενο είναι ανεπιθύμητη διότι 

ο εναγόμενος δεν σας επιτρέπει να εκφράσετε ανοικτά  τις σκέψεις και 

τις απόψεις σας;6 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

11. Ισχυρίζεστε ότι η επαφή σας με τον Εναγόμενο είναι ανεπιθύμητη, διότι 

παρεμβαίνει στο δικαίωμα σας να επιλέξετε με ποιους να συνέρχεστε, αν θα 

βλέπετε φίλους, την οικογένεια σας ή να επιλέξετε να μην συνέρχεστε με τον 

Eναγόμενο;7 

 

  

12. Πιστεύετε ότι η μονομερής αίτηση για άμεσο απαγορευτικό διάταγμα για 

περιορισμό του Εναγόμενου από την ανεπιθύμητη επαφή  μαζί σας είναι 

απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις προστασίες και τις θεραπείες έτσι ώστε 

να αποφευχθεί η επαφή με τον Εναγόμενο  η οποία παραβιάζει τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ελευθερίας σας; 8 

 

  

13. Ισχυρίζεστε ότι η επαφή σας με τον Εναγόμενο είναι ανεπιθύμητη διότι 

παρεμβαίνει στο δικαίωμα σας στην ελεύθερη διακίνηση και ως και 

τούτου παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σας. 9 

 

  

14. Ισχυρίζεστε ότι η ανεπιθύμητη επαφή σας με τον Εναγόμενο 

παραβιάζει το δικαίωμα σας να επιλέξετε τη δική σας κατοικία; 10 

 

  

15. Έχετε εύλογη υποψία ότι η ανεπιθύμητη συμπεριφορά του Εναγόμενου 

αδικαιολόγητα παρενοχλεί, απειλεί ή παρεμβαίνει την ικανότητα  να 

απολαμβάνετε την ιδιωτική σας ζωή;11 

  

  

16. Έχετε εύλογη υποψία ότι η ανεπιθύμητη  επαφή σας με τον Εναγόμενο έχει 

ως αποτέλεσμα μια σημαντική παρέμβαση  στα δικαιώματα σας που 

αναφέρονται στους πιο πάνω αριθμούς (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (14), 

(15)  και (17) πιο κάτω) οι οποίοι απαιτούν από το δικαστήριο να σας 

χορηγήσει μια αποτελεσματική θεραπεία για άμεσο απαγορευτικό διάταγμα 

προστασίας; 12 

  

17. Μήπως ο Εναγόμενος είναι ιδιοκτήτης  ή  κατέχει οποιαδήποτε θανατηφόρα 

όπλα στο σπίτι ή έχει πρόσβαση σε άλλα όπλα για άλλους λόγους ώστε να 

έχετε απειληθεί ή εκφοβιστεί από την πρόσβαση του εναγόμενου σε αυτά τα 

όπλα;  

  

18. Θέλετε να αποτραπεί από στον Εναγόμενο οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί 

σας;13 

 

  

                                                      
5 Pursuant to Article 8ECHR: Right to respect for private and family life, CY Const. Art. 15 
6 Pursuant to Article 10ECHR: Freedom of expression, CY Const. Art. 19 
7 Pursuant to Article 11ECHR: Freedom of assembly and association. 
8 Pursuant to Article 14ECHR: Right to an effective remedy. 
9 Pursuant to Protocol No.4, Article 2ECHR: Freedom of movement, CY Const. Art 13 
10 Pursuant to Protocol No.4, Article 2ECHR: Freedom of movement, CY Const. Art 13 
11 Pursuant to Protocol No.7, Article 5ECHR: Equality between spouses. 
12 Pursuant to Article 14ECHR: Right to an effective remedy. 
13 Pursuant to Article 8 and 11 of ECHR, CY Const. Art.15 



19. Θέλετε να αποτραπεί από τον Εναγόμενο οποιαδήποτε επικοινωνία με τα 

παιδιά σας ( εάν έχετε ) για λόγους που αναφέρονται στον αριθμό (17);14 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

20. Επιθυμείτε ο Εναγόμενος να έρχεται σε επαφή  με τα παιδιά σας κάτω από 

ένα καθιερωμένο σύστημα επισκέψεων και φροντίδας των παιδιών σας;  

  

21. Έχετε εύλογη υποψία ότι το άμεσο απαγορευτικό διάταγμα προστασίας προς  

τον Εναγόμενο θα αποτρέψει μια ανεπανόρθωτη βλάβη ή ζημιά;  

  

22. Έχετε την εύλογη πεποίθηση ότι για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, 

είναι απαραίτητο για το δικαστήριο να παγώσει αμέσως όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία της οικογένειας σας, (που ανήκουν από κοινού με τον εναγόμενο ή 

είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του εναγομένου, ως αποτέλεσμα του γάμου), 

εκτός εάν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρειάζονται για την πληρωμή 
τροφίμων, ρουχισμό, στέγη, και για οποιαδήποτε ιατρικές ή εκπαιδευτικές 

ανάγκες  είτε για εσάς και τον εναγόμενο είτε  για τα παιδία σας, κατά τη 

διάρκεια της εκκρεμούσης αγωγής. 
 

 
Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε συμπληρώστε την επόμενη λίστα των 

συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων και επίσης να επισυνάψετε το κλητήριο 

ένταλμα Δ2, Κ.1. 

  

 

  

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, παρακαλώ αποδώστε με 

λεπτομέρειες (αν υπάρχουν) 

i. Τραπεζικοί Λογαριασμοί 

 

ii. Κατοικία 

 

iii. Μετοχές (stock) 
 

 

iv. Άλλα 

 

                                                      
14 Pursuant to Article 8 of ECHR and Section I, Article 2. 



 

ΤΥΠΟΣ 45 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ (EX PARTE) 

(Δ.48, Κ.2) 
 
Εν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω……………………Αρ. Αγωγής…………. 
Μεταξύ………………………….ΑΒ,…………………Ενάγοντος, 
Και 
……………………………………….ΓΒ,………………Ενογομένου. 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟ Α.Β. εκ ………………………………………, Αιτητού 

Ο Ανωτέρω αιτητής εξαιτείται όπως (α) ………..…………….. 

Η αίτηση βασίζεται (β) σε ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με τη Διαταγή 48, 
Κανόνα 8, παράγραφο 1 (ss) στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας. 

*Τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται είναι τα ακόλουθα (γ) ……………………… 

   ή 

*( Τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται παρατίθενται στην επισυνημμένη ένορκο 
δήλωση του Α.Β., ημερομηνίας …………………………………..) 

Η αίτηση αυτή συνετάχθη υπό του Ε.Ζ., δικηγόρου του Α.Β., 

 

Διεύθυνση επιδόσεως………………………………………….. 

        (Υπογραφή) 
        Δικηγόρος αιτητού 
Κατεχωρήθη την …………………………. 

Ωρίσθη προς ακρόαση την…………………………….. 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 

 

α) Παραθέσατε διάταγμα ή οδηγίες που αιτούνται. 
β) Παραθέσατε ειδικό μέρος του Νόμου και κανονισμών Δικαστηρίου. 
γ) Αν η αίτηση δεν απαιτείται από τους κανονισμούς του Δικαστηρίου να 
συνοδεύεται από ένορκο δήλωση τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται πρέπει να 
αναφερθούν στην αίτηση. 

*Διαγράψατε αν δεν εφαρμόζεται. 
 

 

 



 

A.1 –  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΝΤΑΛΜΑ (O.2, R.1) 

Εν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω    Αρ.     20 

Μεταξύ………………………….ΑΒ,…………………Ενάγοντος, 

Και 

……………………………………….ΓΒ,………………Ενογομένου. 

Τω ανω Εκ (α)....................................(β).............................. 

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).......................................(γ)................................ 

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) .....................................................   (υπογρ) 

Πρωτοκολλητής.      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 διεύθυνση περιλαμβανομένου οδού και αριθμού 

(β) Δηλώσατε επάγγελμα εναγομένου εάν είναι γνωστό 

(γ) Δηλώσατε επάγγελμα ενάγοντος 

(δ) Σημειώστε το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κάποιου 

προσώπου εντός των δημοτικών ορίων  της πόλεως όπου ευρίσκεται το 

Πρωτοκολλητείο όπου καταχωρήθηκε η αγωγή και στο οποίο πρόσωπο μπορούν να 

αφεθούν έγγραφα που προορίζονται για τον ενάγοντα. 

(ε) Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθεί από τον Πρωτοκολλητή 

(στ) Απαλείψετε τις λέξεις «δικηγόρος για ενάγοντα» εάν η αγωγή κινείται 

προσωπικά και αντικαταστήστε την με τη λέξη «ενάγων» 

(ζ) Δηλώσατε την πόλη όπου κείται το Πρωτοκολλητείο που περιγράφεται ανωτέρω 

Οπισθογράφηση απαίτησης 



 

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: 

 

Καταχωρήθηκε την ____________________  Υπογραφή:  

    

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 

 



 

 

ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ 

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

από …………………………………………………………………………………………………………………….και κάτοχος 

του Διαβατηρίου/ Aliens Card/ Ταυτότητα με αρ………………………………………………………………… 

ορκίζομαι και λέγω τα ακόλουθα : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ο ΕΝΟΚΩΣ ΔΗΛΩΝ 

 Η ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΟΥΣΑ 

 ………………………………………… 

Ορκίστηκε και υπόγραφε ενώπιον μου  

στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………………… 

σήμερα την …………………………………………………. 

                    ΠΡΩΤΟΚΟΛΗΤΗΣ 



 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΙΟ   (Αγωγή Αρ.     20 ) 

Αρ.5 – ΕΝΟΡΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (Δ.5,Κ. 2 ) 

Εγώ,                                                                Δικαστικός 

Επιδότης  ορκίζομαι και λέγω ότι επέδωσα επίσημο αντίγραφο του κλητηρίου  

εντάλματος  στην αγωγή με αριθμό ……………………….. του Πρωτοκολλητείου 

στο (α)                        την              20          , αφήνοντας το στη παρουσία του 

Έναντι της υπογραφής του / της στον εναγόμενο (β)                               

(γ)                                                                                    από                                              

ή για τον εναγόμενο                                                                               τον οποίο δεν  

βρήκα στο σπίτι του ή στον συνηθισμένο τόπο εργασίας του. 

ο πιο πάνω                                                                    (δ)                                               

είναι                                                                          του πιο πάνω εναγόμενου 

Αντίγραφο του εγγράφου/ εγγράφων που επιδόθηκαν επισυνάπτεται στην παρούσα  

σαν τεκμήριο και σημειώνεται <Α> 

 

 Υπογραφή…………………………… 

Υπόγραψε  και ορκίστηκε ενώπιον μου στη 

Την                        20                                                ………..………………………………… 

  Πρωτοκολλητής 

____________________________________________________________________ 

(α) Πόλη ή χωριό που γίνεται η επίδοση  

(β) Διαγράψετε την λέξη < εναγόμενος> εάν δεν εφαρμόζεται  

(γ) Διαγράψατε μέχρι το τέλος εάν δεν εφαρμόζεται 

(δ) Δηλώσατε την σχέση του με τον εναγόμενο για τον οποίο αφήσετε το κλητήριο 

ΣΗΜ – Η ένορκη δήλωση επίδοσης πρέπει να γίνει μέσα σε 7 ημέρες από την επίδοση. 



 

Αριθ.5 - ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (Έφεσης)  

  

Εγώ ………………………………………………….,  επιδότης ορκίζομαι και λέγω 

ότι επέδωσα επίσημο αντίγραφο της ειδοποίησεως εφέσεως μετ’ αντιγράφου της εν 

αυτή αναφερόμενης αποφάσεως (η διαταγής) εν αγωγή υπ’ αριθμόν 

…………………….. του Πρωτοκολλητείου.  

εν (α) …………………………………………………………………………………… 

την …………………………………………….20 ………., αφίσας ταύτα επί 

παρουσία του …………………………………….. εκ …………………………….. εις 

τον Εφεσίβλητον (β)  ………………………………………………………………… 

(γ)………………………………………………………… εκ 

………………………………….. δια τον Εφεσίβλητον 

………………………………… τον οποίον δεν εύρον εν τη κατοικία του ή εις τον 

συνήθη τόπον εργασίας του, του ρηθέντος…………………………………………….. 

όντος (δ)…………………………………………………………………. Του εν λόγω 

Εφεσιβλήτου. 

 

Η παρούσα ένορκος κατάθεσις οπισθογραφήθη επί αντίγραφου του επιδοθέντος 

εγγράφου. 

   

 

 (Υπογρ.) 

Υπέγραψε και ορκίσθη ενώπιον μου έν ………………………… την ………………... 

 

     

        Πρωτοκολλητής. 

  



 

Περαιτέρω δε έστω  εις γνώσιν υμών ότι οι λόγοι της εφέσεως του και τα αιτιολογικά 

τούτων είναι  

(α)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Υπογρ.) 

        Δικηγόρος γι’  

 

Καταχωρήθηκε την ……………… 

Πρωτοκολλητής 

       Πιστόν Αντίγραφον. 


