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Έντυπο αρ.1:  Ένορκη Δήλωση Επίδοσης 

Μέρος 6 Κανονισμός 4(3)(β) 

 
 

 

Εγώ, ο/η………......................(πλήρες όνομα), ιδιώτης επιδότης ορκίζομαι και 

δηλώνω ότι επέδωσα πιστοποιημένο αντίγραφο του εντύπου απαίτησης στην 

Υπόθεση με  αριθ......................... του Πρωτοκολλητείου, στην ….................... 

(πόλη ή χωριό) την.........................(ημερομηνία) αφήνοντάς το στην παρουσία του 

Εναγόμενου αρ. …….., ...................................(όνομα Εναγόμενου) ή στον 

...................................(όνομα προσώπου) για τον Εναγόμενο αρ. ..................... τον 

οποίο δεν βρήκα στο σπίτι του ή στον συνηθισμένο τόπο εργασίας του. Το πιο 

πάνω αναφερόμενο πρόσωπο είναι  .......................(σχέση με τον Εναγόμενο) του 

πιο πάνω αναφερόμενου Εναγόμενου. 

 

Αντίγραφο του εγγράφου που επιδόθηκε επισυνάπτεται ως τεκμήριο στην 

παρούσα και σημειώνεται ως «A» 

ή 

Η παρούσα ένορκη δήλωση ενσωματώνεται σε αντίγραφο του επιδοθέντος 

εγγράφου.1 
 

 

 

Υπέγραψε και ορκίστηκε ενώπιόν μου στην .............................. 

 

Ημερομηνία: 

 

Υπογραφή/Σφραγίδα : 

 

Πρωτοκολλητής 

 

 

Σημείωση: 

Η Ένορκη Δήλωση Επίδοσης πρέπει να γίνεται και να καταχωρίζεται εντός επτά 

ημερών από την επίδοση. 

 

 

  

                                                      
1 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Έντυπο αρ.2:  Αίτημα για Επίδοση σε Ξένο Κράτος με το οποίο 
υπάρχει  Σύμβαση  

Μέρος 6 Κανονισμός 10 (4) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,0002 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

Με την παρούσα αιτούμαι τη διαβίβαση του Εντύπου της Απαίτησης της παρούσας 

υπόθεσης, μέσω της προβλεπόμενης από τη Σύμβαση οδού στην 

………………………. (όνομα Κράτους) προς  επίδοση ή υποκατάστατη επίδοση 

στον Εναγόμενο στη ........................................ (διεύθυνση) ή αλλού στην 

............................ (όνομα Κράτους)  από την αρμόδια αρχή. 

 

 Δεσμεύομαι προσωπικά ότι, σε περίπτωση που οι δαπάνες στις οποίες 

υποβάλλεται η Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επίδοση που 

ζητείται με το παρόν αίτημα υπερβαίνουν το ποσό των  €............ για κάθε πρόσωπο 

στο οποίο θα επιδοθεί,  το οποίο  καταβλήθηκε για αυτό τον σκοπό από εμένα στο 

προαναφερόμενο  δικαστήριο, θα καταβάλω, μόλις λάβω τη δέουσα ειδοποίηση για 

το ύψος τού ποσού των εξόδων αυτών, το ποσό που υπερβαίνει την εν λόγω 

κατάθεση στον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου. 

  

                                                      
2 Διαγράψτε κατά περίπτωση 

 

 

Πλήρες Όνομα Ενάγοντα: 

Ονοματεπώνυμο Δικηγόρου: 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 



 402 

Έντυπο αρ 3:  Ειδοποίηση για Υποκατάστατη Επίδοση 

Μέρος 6 Κανονισμός 13(1) 

 
 

Επαρχιακό Δικαστήριο ……………. 

 

Ειδοποιείστε σύμφωνα με το Μέρος 6 Κανονισμό 13 των Κανονισμών Πολιτικής 

Δικονομίας, ότι στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………… (επαρχία) 

καταχωρίστηκε από τον/την …………..……….(όνομα Ενάγοντα) από 

………………. (πόλη ή χωριό) εναντίον του/της ………………….. (όνομα 

Εναγόμενου) από ……………………. (πόλη ή χωριό) Απαίτηση η οποία φέρει 

αριθμό …………. και αφορά …………………………………. (περιγραφή της φύσης 

της διαφοράς και της αξίωσης/απαίτησης).  

 

Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή από το αρμόδιο 

Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου …………………. (επαρχία). 

 

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Δικαστηρίου, ημερομηνίας ……..…………….., αν δεν 

καταχωριστεί Σημείωμα Εμφάνισης μέσα σε προθεσμία ……………. ημερών από 

την παράδοση ή δημοσίευση τής παρούσας Ειδοποίησης, η διαδικασία θα 

συνεχιστεί στην απουσία του Εναγόμενου και οποιαδήποτε μελλοντική Ειδοποίηση 

θα γίνει με ανάρτηση των σχετικών προς τούτο εγγράφων στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του ως άνω Δικαστηρίου. 

 

 

*Σημείωση: 

Εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, οι διαστάσεις της παρούσας 

Ειδοποίησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 10Χ15 εκ. ούτε μικρότερες 

από 8 Χ 10 εκ. 

  

 

 

Πλήρες Όνομα Ενάγοντα: 

Πλήρες όνομα Δικηγόρου: Ενάγοντα: 
(εάν εφαρμόζεται) 
 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ.4:  Έντυπο Απαίτησης 

Μέρος 7 Κανονισμός 1(1)(α) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αρ. Απαίτησης  

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,0003 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Ενάγοντα (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 

 
 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Εναγόμενου (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 
 

 
 

 

 
Ειδοποιείστε ότι το Έντυπο Απαίτησης βάσει του Μέρους 7 των Κανονισμών 
Πολιτικής Δικονομίας καταχωρίστηκε εναντίον σας από τον …………………..  
(όνομα Ενάγοντα) 
 

Περιεκτική Δήλωση της φύσης της Απαίτησης (συμπεριλαμβανομένων των 
ζητούμενων θεραπειών)4 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
4 Βλέπε Κανονισμό 16.3 
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Δήλωση Αξίας5 

 

 

 

 

 

 
Η Έκθεση Απαίτησης επισυνάπτεται ή θα ακολουθήσει6 
 

 

Σημαντική Σημείωση προς τον (τους) Εναγόμενο (-ους) 
 

1. Με το παρόν Έντυπο Απαίτησης, ο (οι) προαναφερόμενος (-οι) Ενάγων (-
οντες) έχει (-ουν) καταχωρίσει Απαίτηση εναντίον σας στο (Όνομα 
Δικαστηρίου). Εάν δεν λάβετε μέτρα για την καταχώριση Σημειώματος 
Εμφάνισης και την υπεράσπιση αυτής της Απαίτησης, ο (οι) Ενάγων (-οντες) 
μπορεί να προωθήσει (-ούν) την απαίτηση του και να εξασφαλίσει (-ουν)  
απόφαση εναντίον σας. 

2. Το Σημείωμα Εμφάνισης μπορεί να καταχωριστεί είτε αυτοπροσώπως είτε 

μέσω δικηγόρου, με καταχώρισή του ως το Έντυπο αρ.10 στο 

Πρωτοκολλητείο ……… (πόλη) εντός 14 ημερών από την επίδοση του 

Εντύπου Απαίτησης, και με την παράδοση τού εν λόγω Σημειώματος 

Εμφάνισης στη διεύθυνση επίδοσης του Ενάγοντα. 

 

                                                      
5 Βλέπε Κανονισμό 16.4 
6 Βλέπε Κανονισμό 16.3 (3). 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω7) (Ο Ενάγων πιστεύει8) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο παρόν 

Έντυπο Απαίτησης (και στην Έκθεση Απαίτηση που επισυνάπτεται στο παρόν 

Έντυπο Απαίτησης) είναι αληθή. 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
7 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
8 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 

Διεύθυνση του 
Ενάγοντα ή του 
δικηγόρου του 
Ενάγοντα στην 
οποία πρέπει 
να αποσταλούν 
τα έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

Στοιχεία Επίδοσης Ενάγοντα ή Δικηγόρου του Ενάγοντα 
 

 

 

Όνομα Ενάγοντα  
Όνομα δικηγόρου του Ενάγοντα 
(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Ενάγοντα επισυνάπτεται   
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  
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Έντυπο Αρ.5:  Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου εκ μέρους του 
Ενάγοντα 

Μέρος 7 Κανονισμός 1(5) 

 
 

 

Εγώ, ................................ (όνομα) από ..................... (τόπος διαμονής) διά του 

παρόντος εξουσιοδοτώ τον/την/το .......................................... (όνομα) από 

(επαγγελματική διεύθυνση δικηγόρου/ δικηγορικού οίκου) ............................. να 

λάβει δικαστικά μέτρα  εκ μέρους μου εναντίον του/των .......................... (όνομα 

προτιθέμενου Εναγόμενου) από ........................ (διεύθυνση) και ............................ 

(όνομα προτιθέμενου Εναγόμενου) από ……………………… (διεύθυνση) για την 

.................................. (αντικείμενο προτιθέμενης απαίτησης) 

 

Δεν έχω κάνει ρητή συμφωνία με τον εν λόγω δικηγόρο όσον αφορά στην αμοιβή 

του, αλλά θα τον πληρώσω σύμφωνα με τις κλίμακες των Κανονισμών Πολιτικής 

Δικονομίας. 

ή 

Έχω κάνει την ακόλουθη ρητή συμφωνία με τον εν λόγω δικηγόρο όσον αφορά στην 

αμοιβή του. (Αναφέρετε τους συμφωνηθέντες όρους αμοιβής). 

 

 

(Υπογραφή εξουσιοδοτούντος / πελάτη) 

 

 

Σημείωση 

Όταν ο εξουσιοδοτών/πελάτηςπου διορίζει δικηγόρο είναι αναλφάβητος, η 

ακόλουθη βεβαίωση πρέπει να δίνεται: 

«Βεβαιώνω ότι το περιεχόμενο   αυτού του εντύπου  διορισμού δικηγόρου 

διαβάστηκε από εμένα στον προαναφερόμενο ......................... (όνομα 

εξουσιοδοτούντος/πελάτη)9 ο οποίος συμφώνησε με αυτό  και στη συνέχεια έθεσε 

το σήμα του  σε αυτό στην παρουσία μου». 

 

(Υπογραφή) 

Πρωτοκολλητής, Πιστοποιών Υπάλληλος ή δύο ικανοί μάρτυρες οι οποίοι δεν είναι 

δικηγορικοί υπάλληλοι (ανάλογα με την περίπτωση). 

 

 

Σημείωση 

Το έντυπο διορισμού δικηγόρου θα πρέπει να χαρτοσημαίνεται ως σύμβαση εάν 

περιέχει ρητή συμφωνία σχετικά με την αμοιβή του δικηγόρου. 
 

                                                      
9  Εισάγετε  το όνομα του προσώπου που δίδει  το έντυπο διορισμού δικηγόρου. 



 407 

Έντυπο Aρ.6:  Ειδοποίηση Επίδοσης σε Συνεταιρισμό 

Μέρος 7 Κανονισμός 8(9) 

 
 

 

 

Ειδοποιείστε ότι το Έντυπο Απαίτησης που σας επιδίδεται διά της παρούσης, σας 

επιδίδεται ως:11 

 

(α) Συνέταιρο στον Εναγόμενο Συνεταιρισμό της/του......................, ή 

 

(β)Το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο ή τη διαχείριση των εργασιών του Εναγόμενου 

Συνεταιρισμού στον κύριο τόπο διεξαγωγής των εργασιών του Συνεταιρισμού 

στην Κύπρο ή 

 

(γ) Και υπό τις δύο ιδιότητες 

 

 

Πλήρες Όνομα: ………………………………………… (Ενάγων) (Δικηγόρος Ενάγοντα) 

 
 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται εκ 
μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

  

                                                      
10 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
11 Διαγράψτε κατά περίπτωση 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00010 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  
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Έντυπο αρ.7:  Έντυπο Απαίτησης για Μέρος 8 

Μέρος 8 Κανονισμός 2(1) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00012 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αρ. Απαίτησης (Μέρος 8)  

Ημερομηνία Καταχώρισης 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Ενάγοντα (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 

 
 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Εναγόμενου (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 
 

 
 

 

 
Ειδοποιείστε ότι Έντυπο Απαίτησης βάσει του Μέρους 8 των Κανονισμών Πολιτικής 
Δικονομίας καταχωρίστηκε εναντίον σας από τον ………………….. (όνομα 
Ενάγοντα) εκ ……………………. 
 

 
Λεπτομέρειες της Απαίτησης του Ενάγοντα (συμπεριλαμβανομένων των 
ζητούμενων θεραπειών και της σχετικής νομοθεσίας): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 Διαγράψτε κατά περίπτωση 



 409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δήλωση Αξίας (εάν εφαρμόζεται) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Η γραπτή μαρτυρία επισυνάπτεται 13 
 

 

Σημειώσεις προς τον (τους) Εναγόμενο (-ους) 
 

3. Σημειώστε ότι εάν δεν καταχωρίσετε Σημείωμα Εμφάνισης κατά τον τρόπο 

και χρόνο που ορίζεται κατωτέρω, το Δικαστήριο δύναται να προχωρήσει με 

την Απαίτηση και δυνατό να εκδοθεί απόφαση στην απουσία σας. Στην 

περίπτωση αυτή δύνασθε να παραστείτε στην ακρόαση της Απαίτησης, αλλά 

δεν δικαιούστε να λάβετε μέρος σ αυτήν, εκτός εάν δοθεί σχετική άδεια από 

το Δικαστήριο. 

4. Το Σημείωμα Εμφάνισης μπορεί να καταχωριστεί είτε αυτοπροσώπως είτε 

μέσω δικηγόρου, με καταχώρισή του ως το Έντυπο αρ.8 στο 

Πρωτοκολλητείο ……… (πόλη) εντός 14 ημερών από την επίδοση του 

Εντύπου Απαίτησης, και με την παράδοση τού εν λόγω Σημειώματος 

Εμφάνισης στη διεύθυνση επίδοσης του Ενάγοντα. 

 

 

 

                                                      
13 Βλέπε Κανονισμό 8.3 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω14) (Ο Ενάγων πιστεύει15) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο παρόν 

Έντυπο Απαίτησης (και στην γραπτή μαρτυρία που επισυνάπτεται στο παρόν 

Έντυπο Απαίτησης)  είναι αληθή. 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

Στοιχεία Επίδοσης Ενάγοντα ή Δικηγόρου του Ενάγοντα 
 
Όνομα Ενάγοντα  
Όνομα δικηγόρου του Ενάγοντα 
(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Ενάγοντα επισυνάπτεται   
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  

 

Διεύθυνση του 
Ενάγοντα ή του 
δικηγόρου του 
Ενάγοντα στην 
οποία πρέπει 
να αποσταλούν 
τα έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

 

                                                      
14 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
15 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Σημειώσεις προς τον Ενάγοντα Μέρους 8: 

1. Στις λεπτομέρειες της Απαίτησης ο (οι) Ενάγων (-οντες) πρέπει να δηλώνει 

(-ουν) λεπτομέρειες σχετικά με το ζητημα το οποίο ο Ενάγων (-οντες) 

επιθυμεί (-ουν) να αποφασίσει το Δικαστήριο ή τη θεραπεία που ζητεί (-ουν) 

καθώς και τη νομική βάση της Απαίτησης για την εν λόγω θεραπεία 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.2 (1) (β). 

2. Ο (οι) Ενάγων (-οντες) πρέπει να προσδιορίσει (-ουν) την αξία του 

αντικειμένου της διαφοράς εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα 

με τον Κανονισμό 8.2 (1)(στ). 

3. Ο (οι) Ενάγων (-οντες) πρέπει να καταχωρίσει (-ουν) οποιαδήποτε γραπτή 

μαρτυρία στην οποία προτίθεται να βασιστεί κατά την καταχώριση του 

Εντύπου Απαίτησης και να την επιδώσει στον Εναγόμενο μαζί με το Έντυπο 

Απαιτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 8.3 (1) (2). 
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Έντυπο αρ.8:  Σημείωμα Εμφάνισης  

Μέρος 8 Κανονισμός 4(1)(α) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00016 

Αρ. Απαίτησης (Μέρος 8)  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

Ο (οι) κατωτέρω αναφερόμενος (-οι) Εναγόμενος (-οι) στην Απαίτηση δυνάμει του 

Μέρους 8 ..................................................................................(πλήρες όνομα και 

διεύθυνση) καταχωρίζει (-ουν) Σημείωμα Εμφάνισης στην εν λόγω Απαίτηση. 

 

Ο (οι) Εναγόμενος (-οι)17: 

 

   (α) Δεν προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή.18 

 

   (β) Προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή ή μέρος της 

απαίτησης αυτής.19 

 

   (γ) Προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.20 

 

  (δ) Προτίθεται να ζητήσει την ακόλουθη θεραπεία η οποία δεν περιλαμβάνεται 

στο  Έντυπο της Απαίτησης21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
17 Σημειώστε x στις επιλογές που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση και συμπληρώστε όπου 
χρειάζεται 
18 Βλέπε Μέρος 15 
19 Βλέπε Μέρος 8.7 
20 Βλέπε Κανονισμό 12.1 (2) 
21 Βλέπε Κανονισμούς 8.4 και 8.7 
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  (ε)  Ενίσταται στη χρήση της διαδικασίας του Μέρους 822 διότι: 

               υφίσταται ουσιώδης αμφισβήτηση γεγονότων, και συγκεκριμένα               

                   .............................. 

               η χρήση της διαδικασίας του Μέρους 8 δεν απαιτείται ή επιτρέπεται από    

                   τον Κανονισμό ή την Νομοθεσία …………..  

 

Εάν εφαρμόζεται το στοιχείο (ε) ανωτέρω, δηλώστε τους λόγους για τους οποίους 

ενίσταστε στη χρήση της διαδικασίας του Μέρους 8 και επισυνάψετε τυχόν γραπτή 

μαρτυρία: 

 

 

 

 

 Επισυνάπτεται γραπτή μαρτυρία. 

 

Εάν εφαρμόζονται τα στοιχεία (β) και/ή (δ) ανωτέρω, συμπληρώστε μια από τις 

δύο πιο κάτω επιλογές ανάλογα με την περίπτωση: 

 

  Η Ένσταση ως το Έντυπο 9 μαζί με την γραπτή μαρτυρία θα καταχωριστεί εντός 

28 ημερών από την καταχώριση του εν λόγω Σημειώματος Εμφάνισης και θα 

επιδοθεί σε όλους τους διαδίκους. 

 

        

  Ο Εναγόμενος (-οι) θα υπερασπιστεί (-ουν)  τον  εαυτό του (τους) 

 

  Ο Εναγόμενος (-οι) εκπροσωπείται (-ούνται) από δικηγόρο 

 

 

                                                      
22 Βλέπε Κανονισμό 8.5 
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Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημαντική Σημείωση προς τον (τους) Εναγόμενο (-ους) 
 

1. Εάν ο Εναγόμενος επιθυμεί να αμφισβητήσει την απαίτηση ή μέρος αυτής ή 
εάν ζητά θεραπεία που δεν περιλαμβάνεται στο Έντυπο Απαίτησης, ο 
Εναγόμενος πρέπει να καταχωρίσει Ένσταση στο Μέρος 8 σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 7 του Μέρους 8 εντός 28 ημερών από την καταχώριση του εν 
λόγω Σημειώματος Εμφάνισης. 

2. Εάν ο Εναγόμενος δεν υποβάλει αίτηση αμφισβήτησης της δικαιοδοσίας του 
Δικαστηρίου εντός 14 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης τού 
αναφερόμενου στο σημείο 1 Σημειώματος Εμφάνισης, θεωρείται ότι έχει 
αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και δεν δύναται να ισχυριστεί ότι 
το δικαστήριο δεν πρέπει να ασκήσει τη δικαιοδοσία του. 

 

  

Στοιχεία Επίδοσης Εναγόμενου ή Δικηγόρου του Εναγόμενου 
 

 

 

Πλήρες όνομα Εναγόμενου 
 
Όνομα δικηγόρου του Εναγόμενου  

(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Εναγόμενου ως το Έντυπο αρ.11 επισυνάπτεται  

(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται) 
 

Διεύθυνση του 
Ενανγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 
  

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος  
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ.9:  Ένσταση στην Απαίτηση του Μέρους 8  

Μέρος 8 Κανονισμός 7(1) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00023 

Αρ. Απαίτησης (Μέρος 8)  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

 

Ο (οι) πιο κάτω αναφερόμενος (-οι) Εναγόμενος (-οι), ο (οι) οποίος (-οι) έχει (-

ουν) καταχωρίσει Σημείωμα Εμφάνισης εντός των τελευταίων 28 ημερών για 

την Απαίτηση δυνάμει του Μέρους 8, με το παρόν καταχωρίζει (-ουν) Ένσταση 

στην Απαίτηση δυνάμει του Μέρους 8 και24: 

 

   Ενίσταται στο σύνολο της Απαίτησης. 

   Ενίσταται σε μέρος της Απαίτησης και συγκεκριμένα:  
(Αναφέρετε το συγκεκριμένο μέρος για το οποίο καταχωρείτε την παρούσα Ένσταση). 
 

 

 

 

 

 

 

  Ζητά την ακόλουθη θεραπεία η οποία δεν περιλαμβάνεται στο Έντυπο της 
Απαίτησης:  

    (Αναφέρετε τη θεραπεία που ζητάτε). 
 

 

 

                                                      
23 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
24 Συμπληρώστε κατά περίπτωση 
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 Λόγοι Ένστασης ή Λόγοι για τους οποίους ζητάτε άλλη θεραπεία: 
    (Δηλώστε ευκρινώς  τους λόγους για τους οποίους έχετε ένσταση στην Απαίτηση ή 

 τουςλόγους για τους οποίους ζητάτε άλλη θεραπεία). 
 

 
 
 
 

 

 

 
 Νομική βάση της Ένστασης: 
(Δηλώστε την συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια ή τον συγκεκριμένο κανονισμό επί των 

οποίων η Ένσταση στηρίζεται) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Εναγόμενος25 

 Ο Εναγόμενος βασίζεται στα πιο κάτω γεγονότα τα οποία προκύπτουν από 
τα δικόγραφα ή το περιεχόμενο του φακέλου της υπόθεσης: 
 

 
 
 
 
 

 
  Ο Εναγόμενος βασίζεται στη γραπτή μαρτυρία η οποία επισυνάπτεται 

στην παρούσα Ένσταση ως Παράρτημα Α . 
 

 
Σημείωση: 
Εάν η γραπτή μαρτυρία δεν επιδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 του Μέρους 8, η 

εν λόγω μαρτυρία δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την Ακρόαση, εκτός εάν ο δικαστής 

δώσει σχετική άδεια. 

 

 

                                                      
25 Συμπληρώστε κατά περίπτωση 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω26) (Ο Εναγόμενος πιστεύει27) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

παρούσα ένσταση (και στην γραπτή μαρτυρία που επισυνάπτεται στο παρόν Έντυπο 

Ένστασης)  είναι αληθή. 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εναγόμενο να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα Εναγόμενου 

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

                                                      
26 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
27 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Στοιχεία Εναγόμενου ή Δικηγόρου του Εναγόμενου 
 

 

 

Πλήρες όνομα Εναγόμενου 
 
Όνομα δικηγόρου του Εναγόμενου  

(εάν εφαρμόζεται) 

Διεύθυνση του 
Ενανγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος  
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ.10:  Σημείωμα Εμφάνισης  

Μέρος 10 Κανονισμός 1(3) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00028 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

 

Ο (οι) κατωτέρω αναφερόμενος (-οι) Εναγόμενος (-οι) 

........................................................... (πλήρες όνομα και διεύθυνση)  

καταχωρίζει (-ουν) Σημείωμα Εμφάνισης για την  εν λόγω Απαίτηση. 

 

Ο (οι) Εναγόμενος (-οι)29: 

 

   (α) Δεν προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή30. 

 

   (β) Προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή ή μέρος της 

απαίτησης αυτής31. 

 

   (γ) Προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.32 

 

       

   Ο Εναγόμενος (-οι) θα υπερασπιστεί (-ουν)  τον  εαυτό του (τους) 

 

   Ο Εναγόμενος (-οι) εκπροσωπείται (-ούνται) από δικηγόρο 

 

 

                                                      
28 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
29 Σημειώστε x στις επιλογές που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση 
30 Βλέπε Μέρος 15 
31 Βλέπε Κανονισμό 17.2 
32 Βλέπε Κανονισμό 12.1 (2) 
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Σημαντική Σημείωση προς τον (τους) Εναγόμενο (-ους) 
 

1. Εάν καταχωρίσετε Σημείωμα Εμφάνισης αλλά δεν καταχωρίσετε 
Υπεράσπιση εντός 28 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης τού 
Σημειώματος Εμφάνισης ή από την επίδοση τής Έκθεσης Απαίτησης (εάν 
καταχωριστεί ξεχωριστά από το Έντυπο Απαίτησης), μπορεί να εκδοθεί 
απόφαση εναντίον σας.33 

2. Εάν δεν καταχωρίσετε Αίτηση αμφισβήτησης της δικαιοδοσίας του 
Δικαστηρίου εντός 14 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης τού 
παρόντος Σημειώματος Εμφάνισης, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τη 
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και μπορεί να εκδοθεί απόφαση εναντίον σας. 

 

  

                                                      
33 Βλέπε Κανονισμούς 17.3 και 17.4 και Μέρος 13 

Διεύθυνση του 
Ενανγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

Στοιχεία Επίδοσης Εναγόμενου ή Δικηγόρου του Εναγόμενου 
 

 

 

Πλήρες όνομα Εναγόμενου 
Όνομα δικηγόρου του Εναγόμενου  

(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Εναγόμενου ως το Έντυπο αρ.11 επισυνάπτεται  

(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται) 
  

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος  
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο Αρ.11:  Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου εκ μέρους του 
Εναγόμενου 

Μέρος 10 Κανονισμός 1(11) και Μέρος 8 Κανονισμός 4(3) 

 
 

 

Εγώ, ................................ (όνομα) από ..................... (τόπος διαμονής) διά του 

παρόντος εξουσιοδοτώ τον/την/το .......................................... (όνομα) από 

(επαγγελματική διεύθυνση δικηγόρου) ............................. να με υπερασπιστεί στην 

εν λόγω Απαίτηση με Αρ……… η οποία καταχωρίστηκε στο Πρωτοκολλητείο του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου .........................  (επαρχία) 

 

Δεν έχω κάνει ρητή συμφωνία με τον εν λόγω δικηγόρο όσον αφορά στην αμοιβή 

του, αλλά θα τον πληρώσω σύμφωνα με τις κλίμακες των Κανονισμών Πολιτικής 

Δικονομίας. 

ή 

Έχω κάνει την ακόλουθη ρητή συμφωνία με τον εν λόγω δικηγόρο όσον αφορά  στην 

αμοιβή του. (Αναφέρετε τους συμφωνηθέντες όρους αμοιβής).34 

 

 

(Υπογραφή εναγόμενου/πελάτη)35 

 

 

Σημείωση 

Όταν ο εναγόμενος/πελάτηςπου διορίζει δικηγόρο είναι αναλφάβητος, η ακόλουθη 

βεβαίωση πρέπει να δίνεται: 

«Βεβαιώνω ότι το περιεχόμενο   αυτού του εντύπου  διορισμού δικηγόρου 

διαβάστηκε από εμένα στον προαναφερόμενο ......................... (όνομα εναγόμενου 

/πελάτη)36 ο οποίος συμφώνησε με αυτό  και στη συνέχεια έθεσε το σημάδι του  σε 

αυτό στην παρουσία μου». 

 

(Υπογραφή) 

Πρωτοκολλητής, Πιστοποιών Υπάλληλος ή δύο ικανοί μάρτυρες οι οποίοι δεν είναι 

δικηγορικοί υπάλληλοι (ανάλογα με την περίπτωση). 

 

 

Σημείωση 

Το έντυπο διορισμού δικηγόρου θα πρέπει να χαρτοσημαίνεται ως σύμβαση εάν 

περιέχει ρητή συμφωνία σχετικά με την αμοιβή του δικηγόρου. 

 
  

                                                      
34 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
35 Υπογραφή του πελάτη που δίδει  το έντυπο διορισμού δικηγόρου 
36 Εισάγετε  το όνομα του προσώπου που δίδει  το έντυπο διορισμού δικηγόρου 
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Έντυπο Aρ.12:  Ειδοποίηση Διακοπής κατόπιν άδειας του 
Δικαστηρίου 

Μέρος 11 Κανονισμός 2 και 3(1)(α)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00037 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς: ......................................................... Δικηγόρο (Εναγόμενου) (Ενάγοντα) 

 

 

 

Ειδοποιείστε ότι ο Ενάγων (ή ο Εναγόμενος) στην παρούσα Απαίτηση έχει αιτηθεί 

και εξασφαλίσει άδεια από το Δικαστήριο ημερομηνίας ……………. για να διακόψει38: 

 

(α) όλη την παρούσα Απαίτηση (ή Ανταπαίτηση) (ή Πρόσθετη Απαίτηση βάσει του 

Μέρους 21) 

ή 

(β) το μέρος της παρούσας Απαίτησης (ή Ανταπαίτησης) (ή Πρόσθετης Απαίτησης 

βάσει του μέρους 21) σχετικά με.......................................................(διευκρινίστε 

ποιο μέρος)  κατά του (Εναγομένου) (Ενάγοντα) (των πιο κάτω Εναγομένων) 

(των πιο κάτω Εναγόντων): 

      ...................................... 

 

Δηλώνω ότι έχω επιδώσει αντίγραφο της παρούσας Ειδοποίησης Διακοπής σε κάθε 

άλλο διάδικο στη διαδικασία. 

 

 

 

 

 

                                                      
37 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
38 Διαγράψτε το (α) ή το (β)  και συμπληρώστε ανάλογα με την περίπτωση 
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 Αντίγραφο των γραπτών συναινέσεων των λοιπών Εναγόντων (ή Εναγόμενων) 

επισυνάπτεται στην παρούσα ειδοποίηση39. 

 

 

Σημείωση 

Η γραπτή συναίνεση (ως το Έντυπο αρ. 14) πρέπει να επισυνάπτεται όταν ο 

διάδικος που προβαίνει στην παρούσα ειδοποίηση διακοπής έχει λάβει ενδιάμεση 

πληρωμή ή όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Ενάγοντες /Εναγόμενοι. 

 

 

Πλήρες Όνομα: ……………………………………………. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

  

                                                      
39 Όταν κάποιος άλλος διάδικος πρέπει να συναινέσει στη διακοπή της διαδικασίας, αντίγραφο της 

αναγκαίας συναίνεσης πρέπει να επισυνάπτεται στην Ειδοποίηση Διακοπής και να επιδίδεται με παρόν 
Έντυπο Αρ 14. 
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Έντυπο Aρ.13:  Ειδοποίηση Διακοπής  

Μέρος 11 Κανονισμός 3(1)(α)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00040 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς: ......................................................... Δικηγόρο (Εναγόμενου) (Ενάγοντα) 

 

 

 

Ειδοποιείστε ότι ο Ενάγων (ή ο Εναγόμενος) στην παρούσα Απαίτηση διακόπτει41 : 

 

(α) ολόκληρη την Απαίτηση (ή Ανταπαίτηση) (ή Πρόσθετη Απαίτηση βάσει του 

Μέρους 21) 

ή 

(β) το μέρος της Απαίτησης (ή Ανταπαίτησης) (ή Πρόσθετης Απαίτησης βάσει του 

μέρους 21) σχετικά με.......................................................(διευκρινίστε ποιο 

μέρος)  κατά του (Εναγομένου) (Ενάγοντα) (των πιο κάτω Εναγομένων) (των πιο 

κάτω Εναγόντων): 

      ...................................... 

 

Δηλώνω ότι έχω επιδώσει αντίγραφο τής παρούσας Ειδοποίησης Διακοπής σε κάθε 

άλλο διάδικο στη διαδικασία. 

 

 Αντίγραφα των γραπτών συνεναίσεων των λοιπών Εναγόντων (ή Εναγόμενων) 

επισυνάπτεται στην παρούσα ειδοποίηση42. 

 

                                                      
40 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
41 Διαγράψτε το (α) ή το (β) και συμπληρώστε ανάλογα με την περίπτωση 
42 Όταν κάποιος άλλος διάδικος πρέπει να συναινέσει στη διακοπή της διαδικασίας, αντίγραφο της 

αναγκαίας συναίνεσης πρέπει να επισυνάπτεται στην Ειδοποίηση Διακοπής και να επιδίδεται με παρόν 
Έντυπο Αρ 14. 
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Πλήρες Όνομα: ……………………………………………. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο Aρ.14:  Συναίνεση Διακοπής  

Μέρος 11 Κανονισμός 3(3)

 
 

 

 

Προς: ......................................................... Δικηγόρο (Εναγόμενου) (Ενάγοντα) 

 

 

 

Εγώ, .............. Ενάγων (ή Εναγόμενος) δηλώνω διά της παρούσης ότι έλαβα 

αντίγραφο της συνημμένης Ειδοποίησης Διακοπής για44: 

 

(α) ολόκληρη την Απαίτηση (ή Ανταπαίτηση) (ή Πρόσθετη Απαίτηση βάσει του 

Μέρους 21) 

ή 

(β) το μέρος της Απαίτησης (ή Ανταπαίτησης) (ή Πρόσθετης Απαίτησης βάσει του 

μέρους 21) σχετικά με.......................................................(διευκρινίστε ποιο 

μέρος)  κατά του (Εναγομένου) (Ενάγοντα) (των πιο κάτω Εναγομένων) (των πιο 

κάτω Εναγόντων): 

 

     ...................................... 

 

 

και συναινώ στην εν λόγω διακοπή. 

 

 

 

                                                      
43 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
44 Διαγράψτε το (α) ή το (β) και συμπληρώστε ανάλογα με την περίπτωση 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00043 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  
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Πλήρες Όνομα: ……………………………………………. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο Aρ.15:  Αίτημα για Απόφαση Ερήμην για Καθορισμένο 
Χρηματικό Ποσό 

Μέρος 13 Κανονισμός 4(1)(α) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00045 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

1. Με το παρόν δηλώνω ότι το Έντυπο Απαίτησης το οποίο περιέχει την Έκθεση 

Απαίτησης (ή η Έκθεση Απαίτησης εάν δεν περιλαμβάνεται στο Έντυπο 

Απαίτησης) έχει επιδοθεί στον Εναγόμενο στις  ……………….. (ημερομηνία) 

και46: 

 

(α) Ο Εναγόμενος παρέλειψε να καταχωρίσει Σημείωμα Εμφάνισης σύμφωνα 

με το Μέρος 10 και η προθεσμία των 14 ημερών προς τούτο έχει παρέλθει·  

ή 

(β) Ο Εναγόμενος παρέλειψε να καταχωρίσει Υπεράσπιση σύμφωνα με το 

Μέρος 17 και η περίοδος των 28 ημερών από την καταχώριση τού 

Σημειώματος Εμφάνισης έχει παρέλθει και 

 

(i) Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των μερών για 

παράταση της προθεσμίας καταχώρισης Υπεράσπισης βάσει του 

Μέρους 17.5 (1)·  

ή 

(ii) Η περίοδος παράτασης έχει παρέλθει χωρίς συμμόρφωση .  

 

2. Με το παρόν αιτούμαι την έκδοση απόφασης ερήμην κατά του Εναγομένου για: 

 

(α) Το ποσό της Απαίτησης €...............  (ή το μικρότερο ποσό των  €.....) 

 

(β) Τόκο από την ημερομηνία καταχώρισης της Απαίτησης έως την ημερομηνία 

καταχώρισης  του εν λόγω αιτήματος σε ποσοστό...% ετησίως, ο οποίος 

ανέρχεται σε  €.............  

                                                      
45 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
46 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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(γ) Τόκο από την ημερομηνία έκδοσης τής απόφασης μέχρι την εξόφληση του 

ποσού σε ποσοστό...% ετησίως. 

 

(δ) Έξοδα €..............  

 

Δηλώνω ότι47: 

(i) Δεν έχει γίνει  οποιαδήποτε πληρωμή έναντι της Απαίτησης από την 

ημερομηνία καταχώρισής της έως σήμερα. 

             ή 

(ii) Ο Εναγόμενος έχει καταβάλει το ποσό των €.......... από την 

ημερομηνία καταχώρισης τής Απαίτησης και το ποσό αυτό έχει 

αφαιρεθεί από το ποσό της Απαίτησης.  

 

 

Πλήρες όνομα: ……………………………………… (Ενάγων) (Δικηγόρος Εναγόμενου) 

 
 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση προς Ενάγοντα 

Οφείλετε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΩΣ το Δικαστήριο για τυχόν είσπραξη 

οποιουδήποτε  ποσού μετά την καταχώριση του εν λόγω αιτήματος αλλά πριν από 

την έκδοση της απόφασης. 

 

  

                                                      
47 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Έντυπο Aρ.16:  Αίτημα για Απόφαση Ερήμην για Χρηματικό Ποσό 
το οποίο θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο 

Μέρος 13 Κανονισμός 4(1)(β) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00048 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

3. Με το παρόν δηλώνω ότι το Έντυπο Απαίτησης το οποίο περιέχει την Έκθεση 

Απαίτησης (ή η Έκθεση Απαίτησης εάν δεν περιλαμβάνεται στο Έντυπο 

Απαίτησης) έχει επιδοθεί στον Εναγόμενο στις ……………… (ημερομηνία) και49: 

 

(α) Ο Εναγόμενος παρέλειψε να καταχωρίσει Σημείωμα Εμφάνισης σύμφωνα με 

το Μέρος 10 και η προθεσμία των 14 ημερών προς τούτο έχει παρέλθει·  

ή 

(β) ο Εναγόμενος παρέλειψε να καταχωρίσει Υπεράσπιση σύμφωνα με το 

Μέρος 17 και η περίοδος των 28 ημερών από την καταχώριση τού 

Σημειώματος Εμφάνισης έχει παρέλθει και 

 

(iii) Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των μερών για παράταση 

της περιόδου καταχώρισης Υπεράσπισης βάσει του Μέρους 17.5 (1)·  

ή 

(iv) Η περίοδος παράτασης έχει παρέλθει χωρίς συμμόρφωση.  

 

4. Με το παρόν αιτούμαι την έκδοση απόφασης ερήμην κατά του Εναγόμενου για: 

 

(α) Ποσό και τόκο ως ήθελε αποφασιστεί από το Δικαστήριο 

 

(β) Έξοδα €……. 
 

 

 

 

 

                                                      
48 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
49 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Δηλώνω ότι50: 

 

(iii) Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πληρωμή έναντι της Απαίτησης από την 

ημερομηνία καταχώρισής της έως σήμερα. 

 

(iv) Ο Εναγόμενος έχει καταβάλει το ποσό των €.......... από την 

ημερομηνία καταχώρισης της Απαίτησης και το ποσό αυτό έχει 

αφαιρεθεί από το ποσό της Απαίτησης.  

 

 

Πλήρες όνομα: ……………………………………… (Ενάγων) (Δικηγόρος Εναγόμενου) 

 
 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση προς Ενάγοντα 

Οφείλετε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΩΣ το Δικαστήριο για τυχόν είσπραξη 

οποιουδήποτε  ποσού μετά την καταχώριση του εν λόγω αιτήματος αλλά πριν από 

την έκδοση της απόφασης. 

 

  

                                                      
50 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Έντυπο Aρ.17:  Αίτημα για Απόφαση Ερήμην σε Απαίτηση για 
Παράδοση Αγαθών  

Μέρος 13 Κανονισμός 4(1)(γ) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00051 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

5. Με το παρόν δηλώνω ότι το Έντυπο Απαίτησης το οποίο περιέχει την Έκθεση 

Απαίτησης (ή η Έκθεση Απαίτησης εάν δεν περιλαμβάνεται στο Έντυπο 

Απαίτησης) έχει επιδοθεί στον Εναγόμενο στις ……………… (ημερομηνία) 

και52: 

 

(α) Ο Εναγόμενος παρέλειψε να καταχωρίσει Σημείωμα Εμφάνισης σύμφωνα 

με το Μέρος 10 και η προθεσμία των 14 ημερών προς τούτο έχει παρέλθει·  

ή 

(β) ο Εναγόμενος παρέλειψε να καταχωρίσει Υπεράπιση σύμφωνα με το Μέρος 

17 και η προθεσμία των 28 ημερών από την καταχώριση τού Σημειώματος 

Εμφάνισης έχει παρέλθει και 

 

(v) Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των μερών για 

παράταση της περιόδου καταχώρισης Υπεράσπισης βάσει του 

Μέρους 17.5 (1)·  

ή 

(vi) Η περίοδος παράτασης έχει παρέλθει χωρίς συμμόρφωση.  

 

(γ) Τα αγαθά που περιγράφονται στην παράγραφο..... του Εντύπου Απαίτησης 

που περιέχει  την Έκθεση Απαίτησης (ή της Έκθεση Απαίτησης εάν δεν 

περιλαμβάνεται στο Έντυπο Απαίτησης) δεν έχουν παραδοθεί στον 

Ενάγοντα από τον Εναγόμενο· και 

 

(δ) Το Έντυπο Απαίτησης παρέχει στον Εναγόμενο την εναλλακτική επιλογή 

καταβολής της αξίας των εν λόγω αγαθών. 

                                                      
51 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
52 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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6. Με το παρόν αιτούμαι την έκδοση απόφασης ερήμην κατά του Εναγόμενου για: 

 

(α) Το ποσό της αξίας των αγαθών €......... (ή το μικρότερο ποσό των  €........ ) 

 

(β)Τόκο από την ημερομηνία καταχώρισης της απαίτησης έως την ημερομηνία 
καταχώρισης  του παρόντος αιτήματος σε ποσοστό...% ετησίως, ο οποίος 
ανέρχεται   σε  €.............  

 
(γ)Τόκο από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης μέχρι την εξόφληση του 

ποσού σε ποσοστό...% ετησίως. 
 
(δ) Έξοδα €.............. 

 

Δηλώνω ότι53: 

 

(v) Δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με την 

Απαίτηση από την ημερομηνία καταχώρισής της έως σήμερα. 

                            ή 

(vi) Ο Εναγόμενος έχει καταβάλει το ποσό των €.......... από την 

ημερομηνία καταχώρισης τής Απαίτησης και το ποσό αυτό έχει 

αφαιρεθεί από το ποσό της Απαίτησης.  

 

 

 
Πλήρες όνομα: …………………………………… (Ενάγων) (Δικηγόρος Ενάγοντα) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Ενάγων)  
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

                                                      
53 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

Σημείωση προς Ενάγοντα 

Οφείλετε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΩΣ το Δικαστήριο για τυχόν είσπραξη 

οποιουδήποτε  ποσού μετά την καταχώριση του εν λόγω αιτήματος αλλά πριν από 

την έκδοση της απόφασης. 
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Έντυπο Aρ.18:  Ειδοποίηση με αξίωση για Παραδοχή 
Περιεχομένου Εγγράφων και Παραδοχή Κατόπιν της Ειδοποίησης 

Μέρος 15 Κανονισμός 2(1)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00054 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

Προς. ………………………………., δικηγόρο του Εναγόμενου (ή Ενάγοντα) 

 

 

 

Ειδοποιείστε ότι ο Ενάγων (ή ο Εναγόμενος) στην παρούσα υπόθεση προτίθεται 

να προσκομίσει ως μαρτυρία τα διάφορα έγγραφα που αναφέρονται πιο κάτω, και 

ότι αυτά μπορούν να ελεγχθούν από τον Εναγόμενο (ή τον Ενάγοντα), τον 

δικηγόρο του ή τον αντιπρόσωπό του, στη 

διεύθυνση............................................................., μεταξύ των 

ωρών....................................· και ο Εναγόμενος (ή ο Ενάγων) υποχρεούται, εντός 

............ ημερών από τη συμπλήρωση της τελευταίας αναφερθείσας ώρας, να 

παραδεχθεί ότι όσα από τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως 

πρωτότυπα, γράφτηκαν, υπογράφηκαν ή εκτελέστηκαν αντίστοιχα ως τέτοια και  

ότι όσα προσδιορίζονται ως αντίγραφα αποτελούν πιστά αντίγραφα· και όσα 

έγγραφα για τα οποία δηλώνεται ότι επιδόθηκαν, στάλθηκαν ή παραδόθηκαν,  

έχουν όντως επιδοθεί, σταλεί ή παραδοθεί αντίστοιχα· με την επιφύλαξη όλων των 

δικαιολογημένων εξαιρέσεων ως προς τη δεκτότητα όλων αυτών των εγγράφων 

ως μαρτυρία στην παρούσα υπόθεση. 

 

 

                                                      
54 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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 Περιγραφή εγγράφων Ημερομηνίες 

(α) Πρωτότυπα:  

  

  

  

(β) Αντίγραφα:  

  

  

  

 

 

Πλήρες Όνομα: ……………………………………………. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Παραδοχή κατόπιν Ειδοποίησης παραδοχής περιεχομένου Εγγράφων 

 

Διά της παρούσης προβαίνω στις παραδοχές ως ζητείται στην ειδοποίηση 

παραδοχής περιεχομένου εγγράφων. Αν η παραδοχή αφορά σε μέρος μόνο των 

εγγράφων, τότε περιορίστε αναλόγως την παραδοχή τους και, για τον σκοπό αυτό, 

αριθμήστε αυτά τα έγγραφα στην ειδοποίηση παραδοχής, κατά τρόπο που η 

αρίθμηση να αντιστοιχεί με αυτήν που αναφέρεται στην ειδοποίηση και δηλώστε την 

άρνησή σας να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη από τις απαιτούμενες παραδοχές).55 

 

Πλήρες Όνομα: ……………………………………………. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

*Υπέγραψε ενώπιον μου στο Επαρχιακό Δικαστήριο …………..(πόλη) 

 στις …………………………(ημερομηνία). 

Υπογραφή/Σφραγίδα Πρωτοκολλητή* 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

*Σημείωση: 

Αν η παραδοχή υπογραφεί από τον ίδιο τον διάδικο, υπογράφεται ενώπιον 

Πρωτοκολλητή, ο οποίος πιστοποιεί την υπογραφή του. 

 

 

  

                                                      
55 Συμπληρώστε το κείμενο κατά περίπτωση 
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Έντυπο Aρ.19:  Ειδοποίηση με αξίωση για Παραδοχή Γεγονότων 

Μέρος 15 Κανονισμός 6(1)

 
 

 

 

Προς. ………………………………., δικηγόρο του Εναγόμενου (ή Ενάγοντα) 

 

 

 

Ειδοποιείστε ότι ο Ενάγων (ή ο Εναγόμενος) σε αυτή την υπόθεση αξιώνει από τον 

Εναγόμενο (ή τον Ενάγοντα) να παραδεχθεί, μόνο για τους σκοπούς της παρούσας 

υπόθεσης, τα διάφορα γεγονότα που προσδιορίζονται πιο κάτω· και ο Εναγόμενος 

(ή Ενάγων) υποχρεούται, εντός οκτώ ημερών από την επίδοση τής παρούσας 

ειδοποίησης, να παραδεχθεί τα προαναφερόμενα γεγονότα, με την επιφύλαξη όλων 

των δικαιολογημένων εξαιρέσεων ως προς την δεκτότητα τού παραδεκτού τέτοιων 

γεγονότων ως μαρτυρία στην παρούσα υπόθεση. 

 

 

Πλήρες Όνομα: ……………………………………………. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 
 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

                                                      
56 Διαγράψτε κατά περίπτωση 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00056 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  
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Τα γεγονότα, η παραδοχή των οποίων ζητείται, είναι: 
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Έντυπο Aρ.20:  Ειδοποίηση Παραδοχής Γεγονότων κατόπιν 
Ειδοποίησης 

Μέρος 15 Κανονισμός 6(1)

 
 

 

 

Προς. ………………………………., δικηγόρο του Εναγόμενου (ή Ενάγοντα) 

 

 

 

Ο Εναγόμενος (ή ο Ενάγων) στην παρούσα υπόθεση και μόνο για τους σκοπούς 

της παρούσας υπόθεσης, παραδέχεται τα διάφορα γεγονότα που προσδιορίζονται 

πιο κάτω, με τις επιφυλάξεις ή περιορισμούς που καθορίζονται πιο κάτω (εάν 

υπάρχουν) και με την επιφύλαξη όλων των δικαιολογημένων εξαιρέσεων ως προς 

την δεκτότητα αυτών των γεγονότων ή οποιουδήποτε από αυτά ως μαρτυρία στην 

υπόθεση. 

 Νοείται ότι η παραδοχή αυτή γίνεται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας 

υπόθεσης και δεν αποτελεί παραδοχή για να χρησιμοποιηθεί εναντίον του 

Εναγομένου (ή του Ενάγοντος) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ή υπέρ 

προσώπου πλην του διαδίκου ο οποίος δίδει την ειδοποίηση . 

 

 

 Παραδεκτά Γεγονότα 
Επιφυλάξεις ή περιορισμοί (εφόσον 

υπάρχουν) βάσει των οποίων γίνονται 

παραδεκτά. 

  

                                                      
57 Διαγράψτε κατά περίπτωση 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00057 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  
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Πλήρες όνομα: ………………………………………(Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

 

*Υπέγραψε ενώπιον μου στο Επαρχιακό Δικαστήριο …………..(επαρχία) 

 στις …………………………(ημερομηνία). 

Υπογραφή/Σφραγίδα Πρωτοκολλητή* 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

*Σημείωση: 

Αν η παραδοχή υπογραφεί από τον ίδιο τον διάδικο, υπογράφεται ενώπιον 

Πρωτοκολλητή, ο οποίος πιστοποιεί την υπογραφή του. 
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Έντυπο αρ.21: Υπεράσπιση 

Μέρος 17 Κανονισμοί 2(1) και 7 και Μέρος 21 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης ………………….. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

Αρ. Απαίτησης   

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 
 

 

Συμπληρώστε τις Ενότητες Α — Δ, ανάλογα με την περίπτωση. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συμπληρώσετε την Ενότητα Α. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

 

   Ο Εναγόμενος προτίθεται να υπερασπιστεί το σύνολο ή μέρος της 

Απαίτησης       

       (Παραθέστε λεπτομέρειες της  υπεράσπισης). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

 

   Ο Εναγόμενος προτίθεται να καταχωρίσει Ανταπαίτηση58 

      (Παραθέστε την Έκθεση Ανταπαίτησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ* 

 
   Ο Εναγόμενος προτίθεται να εγείρει Πρόσθετη Απαίτηση για συνεισφορά 

ή αποζημίωση από άλλο διάδικο σύμφωνα με τον Κανονισμό 21.6.  

     

   Επισυνάπτεται Ειδοποίηση Πρόσθετης Απαίτησης για συνεισφορά ή 

αποζημίωση από άλλο διάδικο (Έντυπο αρ. 27) ως Παράρτημα «Α». 

    

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ** 
 

 Ο Εναγόμενος προτίθεται να εγείρει Πρόσθετη Απαίτηση εναντίον  

προσώπου, το οποίο δεν είναι ήδη διάδικος σύμφωνα με τον Κανονισμό 

21.7. 

      

   Επισυνάπτεται Έντυπο Πρόσθετης Απαίτησης κατά μη διαδίκου (Έντυπο 

αρ. 28) το οποίο περιέχει την Έκθεση Πρόσθετης Απαίτησης ως 

Παράρτημα «Β». 

 

 

 

                                                      
58 Βλέπε Κανονισμούς 17.7 και 21.4 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω59) (Ο Εναγόμενος πιστεύει60) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

παρούσα Υπεράσπιση  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εναγόμενο να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημειώσεις προς Εναγόμενο: 
 
Θα πρέπει να επιδώσετε αντίγραφο της Υπεράσπισης σε κάθε διάδικο αμέσως μετά 
την καταχώρισή της. 
 
* Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η Ενότητα Γ σύμφωνα με τον Κανονισμό 21.6:  
Ο Εναγόμενος δύναται να καταχωρίσει και επιδώσει ειδοποίηση Πρόσθετης 
Απαίτηση για συνεισφορά ή αποζημίωση από άλλο διάδικο: 
(α) χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, αν ο εναγόμενος την καταχωρίσει και την 
επιδώσει: 

                                                      
59 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
60 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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(i) με την υπεράσπιση∙ ή 
(ii) στην περίπτωση πρόσθετης απαίτησης για συνεισφορά ή αποζημίωση εναντίον 
διαδίκου ο οποίος προστέθηκε στην απαίτηση μεταγενέστερα, εντός 28 ημερών από 
την καταχώριση υπεράσπισης από τον διάδικο αυτό∙ ή 
(β) σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο με άδεια του δικαστηρίου. 
 
**Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η Ενότητα Δ σύμφωνα με τον Κανονισμό 21.7: 
Ο Εναγόμενος δύναται να καταχωρίσει και επιδώσει Έντυπο Πρόσθετης Απαίτηση 
κατά μη διαδίκου: 
(α) χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, αν η πρόσθετη απαίτηση καταχωρίζεται πριν 
από ή ταυτόχρονα με την καταχώριση υπεράσπισης από τον εναγόμενο∙ 
(β) σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο με την άδεια του δικαστηρίου. 
 

 

Στοιχεία Εναγόμενου ή Δικηγόρου του Εναγόμενου 
 
Πλήρες όνομα Εναγόμενου 
 
Όνομα δικηγόρου του Εναγόμενου  

(εάν εφαρμόζεται) 
 
 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος  
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
Ενανγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο Aρ.22:  Προκαταρτικό Αίτημα για Περαιτέρω Πληροφορίες 
δυνάμει του Μέρους 19  

Μέρος 19 Κανονισμός 2(4)

 
 

 

 Όνομα Διεύθυνση  

Διάδικος (-οι) ο (οι) 
οποίος (-οι) 
προωθεί (-ουν) το 
Αίτημα 

1. [...], 
2. [...], 

1. [...], 
2. [...], 

Διάδικος  (-οι) 
στον (-ους) οποίο 
(-ους) απευθύνεται 
το Αίτημα /  

1. [...], 
2. [...], 

1. [...], 
2. [...], 

 

 
Προς: ......................................................... (Όνομα Διαδίκου) (Δικηγόρο διαδίκου) 
 
Καλείστε να παραθέσετε τις ακόλουθες περαιτέρω πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις δυνάμει του Μέρους 19 μέχρι την ...............(ημερομηνία): 
 

 

 

 
Αίτημα62:  

 
(Όταν οποιοδήποτε Αίτημα αφορά έγγραφο, 

τότε το Αίτημα πρέπει να προσδιορίζει το 

έγγραφο και (εάν εφαρμόζεται 

 
Απάντηση: 

 
(Να γίνει παραπομπή και επισύναψη 
αντιγράφου οποιουδήποτε εγγράφου το 
οποίο δεν είναι ήδη στην κατοχή του 
διαδίκου ο οποίος προωθεί το Αίτημα και το 

                                                      
61 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
62 Παραθέστε ξεχωριστή αριθμημένη παράγραφο για κάθε αίτημα για πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00061 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  
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τιςπαραγράφους ή τις λέξεις στις οποίες 

αναφέρεται) 
(Όταν το Αίτημα συντάσσεται με το παρόν 
έντυπο, αντίγραφο σε μορφή word θα 
πρέπει να παρέχεται στον διάδικο που 
απαντά) 

 

οποίο αποτελεί μέρος της απάντησής του 
διαδίκου που απαντά) 
 

 

 

1. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

3. 

 

 

 
Η πιο κάτω Δήλωση Αληθείας πρέπει να συμπληρώνεται από τον διάδικο ο 
οποίος απαντά μέσω του εν λόγω Εντύπου. 
 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Αιτών 
Διάδικος) 

(Δικηγόρος 
Αιτούντος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Όνομα: ……………………………(Αιτών Διάδικος) (Δικηγόρος Αιτούντος Διαδίκου) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω63) (Ο Διάδικος ο οποίος απαντά πιστεύει64) ότι τα γεγονότα τα οποία 

δηλώνονται στην παρούσα Απάντηση  στο προκαταρτικό αίτημα για περαιτέρω  

πληροφορίες είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον διάδικο ο οποίος απαντά να υπογράψω 

την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Διάδικος)  
(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

  

                                                      
63 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
64 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Έντυπο Aρ.23:  Ειδοποίηση Απαίτησης προς μη διαδίκους 

Μέρος 20 Κανονισμός 11(2)(α)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00065 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς: ......................................................... (πλήρες όνομα και διεύθυνση) 

 

 

 

Ειδοποιείστε ότι έχει καταχωριστεί Απαίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

……………….............. (πόλη) ως το συνημμένο Έντυπο Απαίτησης. 

 

1. Είστε ένα από τα πρόσωπα που δεν είναι διάδικος αλλά επηρεάζεται ή 

ενδέχεται να επηρεαστεί από την παρούσα Απαίτηση. 

 

2. Αντίγραφα του Εντύπου Απαίτησης, δικογράφων, δηλώσεων μαρτύρων και 

ένορκων δηλώσεων66 επισυνάπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου ημερομηνίας ………………. 

 

3. Μπορείτε να καταχωρίσετε Σημείωμα Εμφάνισης στην παρούσα Ειδοποίηση 

Απαίτησης εντός 14 ημερών από την επίδοση τής παρούσας ειδοποίησης, 

συμπληρώνοντας το συνημμένο Έντυπο αρ.8 ή αρ.10 και καταχωρίζοντας 

αυτό στο Επαρχιακό Δικαστήριο ....................... (πόλη ή επαρχία όπου 

καταχωρίστηκε η Απαίτηση). Εάν το πράξετε, θα καταστείτε διάδικος στην 

Απαίτηση. 

 

4. Εάν δεν καταχωρίσετε το συνημμένο Σημείωμα Εμφάνισης εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας, θα δεσμεύεστε από οποιαδήποτε απόφαση η 

οποία θα εκδοθεί στην Απαίτηση, ως εάν να ήσασταν διάδικος. 

 

                                                      
65 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
66 Διαγράψετε ανάλογα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου 
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Πλήρες Όνομα: ……………………………………………. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο Aρ.24:  Ειδοποίηση Απόφασης ή Διατάγματος προς μη 
διαδίκους 

Μέρος 20 Κανονισμός 11(2)(β)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00067 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς: ......................................................... (πλήρες όνομα και διεύθυνση) 

 

 

 

5. Ειδοποιείστε ότι η συνημμένη απόφαση ή διάταγμα τού παρόντος 

Δικαστηρίου εκδόθηκε στις ……………(ημερομηνία) με την οποία (το οποίο)  

αποφασίστηκε/ διατάχθηκε ...............(αναφέρετε την ουσία της εν λόγω 

απόφασης ή διατάγματος). 

 

6. Ως πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται η παρούσα Ειδοποίηση, δεσμεύεστε από 

την επισυνημμένη απόφαση ή διάταγμα ως εάν να ήσασταν διάδικος στην 

Απαίτηση. 

 

7. Μπορείτε να καταχωρίσετε Σημείωμα Εμφάνισης στην παρούσα Ειδοποίηση 

εντός 14 ημερών από την επίδοση της Ειδοποίησης συμπληρώνοντας το 

συνημμένο Σημείωμα Εμφάνισης (Έντυπο αρ.8 ή αρ.10 ανάλογα με την 

περίπτωση) και καταχωρίζοντας αυτό στο Δικαστήριο όπου καταχωρίστηκε 

η Απαίτηση. 

 

8. Υπό την προϋπόθεση ότι θα καταχωρίσετε Σημείωμα Εμφάνισης σύμφωνα 

με το Έντυπο αρ.8 ή αρ.10 που συνοδεύει την παρούσα ειδοποίηση, 

μπορείτε: 

 

(α) Εντός 28 ημερών από την επίδοση της παρούσας Ειδοποίησης, να 

υποβάλετε αίτηση στο  Δικαστήριο για να παραμερίσει ή τροποποιήσει 

την απόφαση ή το διάταγμα· και 

                                                      
67 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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(β) Να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία σχετίζεται 

με την εν λόγω απόφαση ή  διάταγμα. 

 

 

 

 

Πλήρες Όνομα: ……………………………………………. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Ενάγων) 
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
(Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο αρ.25:  Σημείωμα Εμφάνισης σε Ειδοποίηση Απαίτησης 
από Μη Διάδικο 

Μέρος 20 Κανονισμός 11(4)(α)(ii) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00068 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

 

Το κατωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο Μη Διάδικος στην Απαίτηση: 

........................................................... (πλήρες όνομα και διεύθυνση)  

καταχωρίζει Σημείωμα Εμφάνισης στην Ειδοποίηση Απαίτησης. 

 

Ο Μη Διάδικος που κατέστη Εναγόμενος69: 

 

  Δεν προτίθεταί να αμφισβητήσει την απαίτηση αυτή.70 

 

  Προτίθεται να αμφισβητήσει την απαίτηση αυτή ή μέρος της απαίτησης 

αυτής71. 

 

  Προτίθεται να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.72 

 

       

  Ο Μη Διάδικος θα υπερασπιστεί τον εαυτό του  

 

   Ο Μη Διάδικος  εκπροσωπείται από δικηγόρο 

 

 

                                                      
68 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
69 Σημειώστε x στις επιλογές που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση 
70 Βλέπε Μέρος 15 
71 Βλέπε Κανονισμό 17.2 
72 Βλέπε Κανονισμό 12.1 (2) 

 



 454 

 

 

Σημαντική Σημείωση προς τον Μη Διάδικο 
 

3. Εάν καταχωρίσετε Σημείωμα Εμφάνισης αλλά δεν καταχωρίσετε 
Υπεράσπιση εντός 28 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης τού 
Σημειώματος Εμφάνισης ή από την επίδοση τής Έκθεσης Απαίτησης (εάν 
καταχωριστεί ξεχωριστά από το Έντυπο Απαίτησης), μπορεί να εκδοθεί 
απόφαση εναντίον σας.73 

4. Εάν δεν καταχωρίσετε Αίτηση αμφισβήτησης της δικαιοδοσίας του 
Δικαστηρίου εντός 14 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης τού 
παρόντος Σημειώματος Εμφάνισης, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τη 
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και δύναται να εκδοθεί απόφαση εναντίον σας. 

 
  

                                                      
73 Βλέπε Κανονισμούς 17.3 και 17.4 και Μέρος 13 

Διεύθυνση του  
Μη Διαδίκου  ή 
του δικηγόρου 
του  Μη Διαδίκου  
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

Στοιχεία Επίδοσης Μη Διαδίκου ή Δικηγόρου του Μη Διαδίκου 
 

 

 

Πλήρες όνομα Μη Διαδίκου 
 
Όνομα δικηγόρου του Μη Διαδίκου  

(εάν εφαρμόζεται) 
 

Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου ως το Έντυπο αρ.11 επισυνάπτεται        
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 ( Μη Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Μη Διαδίκου ) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο αρ.26:  Σημείωμα Εμφάνισης σε Ειδοποίηση Απόφασης ή 
Διατάγματος από Μη Διάδικο 

Μέρος 20 Κανονισμός 4(α)(ii) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00074 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

 

Το κατωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο Μη Διάδικος στην Απαίτηση: 

........................................................... (πλήρες όνομα και διεύθυνση)  

καταχωρίζει Σημείωμα Εμφάνισης στην πιο πάνω Ειδοποίηση Απόφασης ή 

Διατάγματος. 

 

Ο Μη Διάδικος75: 

 

 Προτίθεται να δεσμευθεί από την παρούσα Απόφαση ή Διάταγμα ωσάν να ήταν 

διάδικος στην Απαίτηση. 

 

 Προτίθεται, εντός 28 ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης σε αυτόν, να 

υποβάλει αίτηση ζητώντας από το Δικαστήριο να παραμερίσει ή τροποποιήσει 

την Απόφαση ή το Διάταγμα. 

 

 Προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία 

σχετίζεται με την Απόφαση ή το Διάταγμα.  

 

       

  Ο Μη Διάδικος θα υπερασπιστεί τον  εαυτό του  

 

  Ο Μη Διάδικος  εκπροσωπείται από δικηγόρο 

 

 

                                                      
74 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
75 Σημειώστε x στις επιλογές που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση 
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Για δικαστηριακή χρήση 
 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
 

 
  

Διεύθυνση του  
Μη Διαδίκου  ή 
του δικηγόρου 
του  Μη Διαδίκου  
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

Στοιχεία Επίδοσης Μη Διαδίκου  ή Δικηγόρου του Μη Διαδίκου 
 

 

 

Πλήρες όνομα Μη Διαδίκου 
 
Όνομα δικηγόρου του Μη Διαδίκου  

(εάν εφαρμόζεται) 
 

Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου ως το Έντυπο αρ.11 επισυνάπτεται        
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 ( Μη Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Μη Διαδίκου ) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ.27:  Ειδοποίηση Πρόσθετης Απαίτησης για συνεισφορά 
ή αποζημίωση κατά άλλου διαδίκου  

Μέρος 21 κανονισμός 6(1)(α) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00076 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

Μέρος 21.6 Ενάγων (-οντες)  

Μέρος 21.6 Εναγόμενος (-οι)  

 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Μέρους 21.6 Ενάγοντα (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα  

 
 
 
 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Μέρους 21.6 Εναγόμενου (-
ων), συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 

 
 
 
 

 

 

Ειδοποιείστε ότι ο Εναγόμενος και Μέρος 21.6 Ενάγων εγείρει πρόσθετη απαίτηση 

για συνεισφορά ή αποζημίωση εναντίον σας. 

 

 

 

 

 

                                                      
76 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Λεπτομέρειες Υπεράσπισης Εναγόμενου και  δυνάμει του Μέρους 21.6 
Ενάγοντα) 
(Παραθέστε όλες τις λεπτομέρειες τυχόν υπεράσπισης) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Λεπτομέρειες και στοιχεια σχετικά με την πρόσθετη απαίτηση για 
συνεισφορά ή αποζημίωση από άλλο διάδικο 
(Παραθέστε όλα τα στοιχεία  συμπεριλαμβανομένης της φύσης και των λόγων τις πρόσθετης 
απαίτησης) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω) (Ο Εναγόμενος και δυνάμει του Μέρους 21.6 Ενάγοντας πιστεύει) ότι τα 

γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην παρούσα Ειδοποίηση Πρόσθετης Απαίτησης  

είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Εναγόμενοςς) 
(Δικηγόρος  
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

Στοιχεία Επίδοσης  Εναγόμενου και δυνάμει του Μέρους 21.6 Ενάγοντα ή του 
Δικηγόρου του Εναγόμενου και δυνάμει του Μέρους 21.6 Ενάγοντα 
 
Πλήρες όνομα Διαδίκου 
Όνομα δικηγόρου του Διαδίκου  
(εάν εφαρμόζεται) 
  

 
 

 

 

Διεύθυνση του 
Εναγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
και δυνάμει του 
Μέρους 21.6 
Ενάγοντα στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο αρ.28:  Έντυπο Πρόσθετης Απαίτησης κατά μη διαδίκου 

Μέρος 21 Κανονισμός7(2) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αρ. Απαίτησης  

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00077 

Ημερομηνία Καταχώρισης 

Σφραγίδα/Υπογραφή Πρωτοκολλητή  

 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Ενάγοντα (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 

 
 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Εναγόμενου (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 

 
 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) δυνάμει του Μέρους 21.7 
Ενάγοντα (-ων), συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα (εάν είναι 

διαφορετική από πιο πάνω) 

 
 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) δυνάμει του Μέρους 21.7 
Εναγόμενου (-ων), συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 

 
 

 

Το παρόν Έντυπο Πρόσθετης Απαίτησης εκδόθηκε βάσει διατάγματος του 

Δικαστηρίου ημερομηνίας............... …., αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην 

παρούσα (διαγράψτε εάν δεν εφαρμόζεται). 

 

                                                      
77 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Περιεκτική Δήλωση της φύσης της Απαίτησης (συμπεριλαμβανομένων των 
ζητούμενων θεραπειών) 

 

Δήλωση Αξίας 

 

Η Έκθεση Πρόσθετης Απαίτησης επισυνάπτεται78  

 

Στο παρόν Έντυπο Πρόσθετης Απαίτησης επισυνάπτονται τα ακόλουθα έντυπα: 
 

  Έντυπο υπεράσπισης της απαίτησης∙ 
  Έντυπο παραδοχής της απαίτησης∙ 
  Έντυπο σημειώματος εμφάνισης∙  

Αντίγραφο: 
        κάθε δικογράφου το οποίο έχει ήδη επιδοθεί στη διαδικασία 
         τέτοιων άλλων εγγράφων σύμφωνα με οδηγίες του δικαστηρίου   
 

 

Σημαντική Σημείωση προς τον (τους) δυνάμει του Μέρος 21.7 Εναγόμενο (-
ους) 
Με το παρόν Έντυπο Απαίτησης, ο (οι) προαναφερόμενος (-οι) Ενάγων (-οντες) 

έχει (-ουν) καταχωρίσει Απαίτηση εναντίον σας στο ……………………… (Όνομα 

Δικαστηρίου). Εάν δεν λάβετε μέτρα για την υπεράσπιση αυτής της Απαίτησης, ο 

(οι) Ενάγων (-οντες) μπορεί να προωθήσει (-ούν) την απαίτηση και να εξασφαλίσει 

(-ουν)  απόφαση εναντίον σας. 

 

 

                                                      
78Βλέπε Κανονισμό 21.7(4) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω) (Ο δυνάμει του Μέρους 21.7 Ενάγοντας πιστεύει) ότι τα γεγονότα τα οποία 

δηλώνονται στο παρόν Έντυπο Πρόσθετης Απαίτησης (και στην Έκθεση Πρόσθετης 

Απαίτηση που επισυνάπτεται στο παρόν Έντυπο Απαίτησης)  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον δυνάμει του Μέρους 21.7  Ενάγοντα να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγοντας) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

Στοιχεία Επίδοσης Ενάγοντα δυνάμει του Μέρους 21.7 ή Δικηγόρου του 
Ενάγοντα Μέρους 21.7 

 
Πλήρες όνομα Ενάγοντα δυνάμει του 
Μέρους 21.7 
Όνομα δικηγόρου του Ενάγοντα  
(εάν εφαρμόζεται) 

 

 
 

Διεύθυνση του 
δυνάμει του 
Μέρους 21.7 
Ενάγοντα ή του 
δικηγόρου του 
Ενάγοντα στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο αρ.29:  Σημείωμα Εμφάνισης σε Πρόσθετη Απαίτηση κατά 
μη Διαδίκου 

Μέρος 21 Κανονισμός 12 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00079 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

Μέρος 21.7 Ενάγων (-οντες)  

Μέρος 21.7 Εναγόμενος (-οι)  

 

 

 

Ο (οι) κατωτέρω αναφερόμενος (-οι) δυνάμει του Μέρους 21.7 Εναγόμενος (-οι) 

........................................................... (πλήρες όνομα και διεύθυνση)  

καταχωρίζει (-ουν) Σημείωμα Εμφάνισης για την  εν λόγω Απαίτηση. 

 

Ο (οι) Εναγόμενος (-οι)80: 

 

   Δεν προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή81. 

 

   Προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή ή μέρος της 

απαίτησης αυτής82. 

 

   Προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.83 

 

                                                      
79 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
80 Σημειώστε x στις επιλογές που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση 
81 Βλέπε Μέρος 15 
82 Βλέπε Κανονισμό 17.2 
83 Βλέπε Κανονισμό 12.1 (2) 
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Διεύθυνση του 
Ενανγόμενου  
δυνάμει του 
Μέρους 21.7 ή 
του δικηγόρου του 
Εναγόμενου στην 
οποία πρέπει να 
αποστέλλονται τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

Στοιχεία Επίδοσης Εναγόμενου δυνάμει του Μέρους 21.7 ή Δικηγόρου του 
Εναγόμενου δυνάμει του Μέρους 21.7 

 
 

 

Πλήρες όνομα Εναγόμενου 
Όνομα δικηγόρου του Εναγόμενου  

(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Εναγόμενου ως το Έντυπο αρ.11 επισυνάπτεται  

(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται) 
 

  
 
 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν 
υπογράφεται εκ 
μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Εναγόμενος  
Δυνάμει του 
Μέρους 21.6) 
(Δικηγόρος  
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο Aρ.30:  Αίτημα για Απόφαση Ερήμην για σε Πρόσθετη 
Απαίτηση 

Μέρος 21 Κανονισμός 13(2)(β) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,00084 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

1. Με το παρόν δηλώνω ότι η Πρόσθετη Απαίτηση: 

 

(α) Δεν αποτελεί ανταπαίτηση ή απαίτηση από τον Εναγόμενο για 

συνεισφορά ή αποζημίωση εναντίον άλλου Εναγόμενου · και 

 

(β) Η Πρόσθετη Απαίτηση επιδόθηκε στο πρόσωπο κατά του οποίου 

καταχωρίστηκε εντός 14 ημερών από την καταχώρισή της (ή εντός της 

προθεσμίας που καθορίστηκε από το Δικαστήριο) ·και 

 

(γ) Το πρόσωπο αυτό παρέλειψε (α) να καταχωρίσει Σημείωμα 

Εμφάνισης εντός 14 ημερών από την επίδοση  της Πρόσθετης Απαίτησης 

ή (β) να καταχωρίσει Υπεράσπιση στην Πρόσθετη Απαίτηση εντός 28 

ημερών από την καταχώριση του Σημειώματος Εμφάνισης85 

 

2. Με το παρόν αιτούμαι την έκδοση απόφασης ερήμην κατά του 

Εναγόμενου στην Πρόσθετη Απαίτηση για: 

 

(α) Το ποσό της Πρόσθετης Απαίτησης €...............  (ή το μικρότερο 

ποσό των  €........ ) (ή για το ποσό το οποίο θα αποφασιστεί από το 

Δικαστήριο) 

 

(β) Τόκο από την ημερομηνία έγερσης της Πρόσθετης Απαίτησης έως 

την ημερομηνία καταχώρισης  του παρόντος Αιτηματος σε 

ποσοστό...% ετησίως, ο οποίος ανέρχεται σε  €.............  

 

                                                      
84 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
85 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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(γ) Τόκο από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης μέχρι την 

εξόφληση του ποσού σε ποσοστό...% ετησίως. 

 

(δ) Έξοδα €..............  

 

Δηλώνω ότι:86 

(vii) Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πληρωμή έναντι της Πρόσθετης 

Απαίτησης από την ημερομηνία καταχώρισής της έως 

σήμερα. 

ή 

(viii) Ο Εναγόμενος στην Πρόσθετη Απαίτηση έχει καταβάλει το 

ποσό των €.......... από την ημερομηνία καταχώρισης της 

Πρόσθετης Απαίτησης και το ποσό αυτό έχει αφαιρεθεί από 

το ποσό της Πρόσθετης Απαίτησης. 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Πλήρες όνομα: ……………………………………… (Ενάγων) (Δικηγόρος Ενάγοντα στην       

                                                                                                         Πρόσθετη Απαίτηση) 

 
 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

Σημείωση  

Οφείλετε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΩΣ το Δικαστήριο για τυχόν είσπραξη 

οποιουδήποτε  ποσού μετά την καταχώριση τού εν λόγω αιτήματος αλλά πριν από 

την έκδοση της απόφασης. 

 

  

                                                      
86 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Έντυπο Αρ.31:  Δήλωση αληθείας 

Μέρος 22 Κανονισμός 1(1) 
/ 

 

Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω87) (Ο (διάδικος) πιστεύει88) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

(ονομασία του εγγράφου που επαληθεύεται) είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον (διάδικο) να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου 

χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

                        (Αντιπρόσωπος) 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Διάδικος) 
(Μάρτυρας) 
(Δικηγόρος) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

  

                                                      
87 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 
αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
88 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 
ανίκανου προσώπου 
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Έντυπο αρ.32:  Πιστοποιητικό για πρόσωπο το οποίο αδυνατεί να 
διαβάσει ή να υπογράψει έγγραφα τα οποία επβεβαιώνονται με 

δήλωση αλήθειας 

Μέρος 22 Κανονισμός 2(1) 

Ο κατώθι υπογεγραμμένος, ………………………. (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση 

πιστοποιούντος προσώπου) δεόντως εξουσιοδοτημένος να επάγω όρκους και να 

δέχομαι ένορκες δηλώσεις, πιστοποιώ: 

(α) ότι το έγγραφο έχει αναγνωσθεί στο πρόσωπο το οποίο το υπογράφει∙ 
(β) ότι το πρόσωπο αυτό φάνηκε να το κατανοεί και να εγκρίνει το περιεχόμενό του 
ως ακριβές∙ 
(γ) ότι η δήλωση αληθείας έχει αναγνωσθεί στο πρόσωπο αυτό∙ 
(δ) ότι το πρόσωπο αυτό φάνηκε να κατανοεί τη δήλωση και τις συνέπειες ψευδούς 
δήλωσης∙ και 
(ε) ότι το πρόσωπο αυτό υπέγραψε ή έθεσε το σημείο του στην παρουσία του 
εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
 
Υπογραφή πιστοποιούντος προσώπου89:  
 

 

 

 
  

                                                      
89 Βλέπε Κανονισμό 22.2(4) 
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Έντυπο Aρ.33:  Αίτηση (Πριν από την έγερση Απαίτησης) 

Μέρος 23 Κανονισμός 2(2) και 4

 
 

 

Ο (οι) αιτητής (-ες) να συμπληρώσει (-ουν) κατά περίπτωση 

  Αίτηση που καταχωρίστηκε πριν από την έγερση απαίτησης ή αγωγής 

  Προσχέδιο Διατάγματος Δικαστηρίου (εάν απαιτείται) 

  Αίτηση χωρίς Ειδοποίηση 

  Αίτημα για ορισμό της Αίτησης (Ακρόασης Διαδικαστικών Οδηγιών (ΑΔΟ)) σε   

επείγουσα βάση 

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Αιτητής (-ες) 1. [...], 

3. [...], 

1. [...], 

3. [...], 

Καθ’ου (-ων) η 
Αίτηση 

1. [...], 

3. [...], 

1. [...], 

3. [...], 

 

Δηλώστε τα ονόματα και τις διευθύνσεις για την επίδοση των 

προτιθέμενων Εναγόντων και των προτιθέμενων Εναγομένων στην εν 

λόγω διαδικασία. Εάν δεν είστε σε θέση να δώσετε αυτές τις λεπτομέρειες, 

εξηγήστε τους λόγους. 

 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αριθμός Αίτησης: 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόασης Διαδικαστικών Οδηγιών 

(“ΑΔΟ”): 

Δικαστηριακή κλίμακα: 

Ημερομηνία Καταχώρισης Αίτησης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Διάταγμα το οποίο ζητείται από το Δικαστήριο: 

 

 

 

 

 

Νομική βάση Αίτησης:  

(Αναφέρετε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια ή τον συγκεκριμένο κανονισμό στα οποία 

η Αίτηση στηρίζεται) 

 

 

 

 

 

 

 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Αιτητής90 

 
    Ο Αιτητής βασίζεται στη (στις) δήλωση (-εις) μάρτυρα(-ων) που επισυνάπτεται  

(-ονται)  ως Παράρτημα Α. 
 

 

                                                      
90 Συμπληρώστε κατά περίπτωση 
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Εάν η εν λόγω Αίτηση υποβάλλεται χωρίς να επιδοθεί αντίγραφο της στον 

καθ’ ου η Αίτηση, αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η αίτηση 

υποβάλλεται χωρίς ειδοποίηση: 

 

 

 

 

 

 

Γραπτές Αγορεύσεις επισυνάπτονται (ή θα ακολουθήσουν) 

 

Στοιχεία Επίδοσης Αιτητή  ή Δικηγόρου του Αιτητή 
 
Πλήρες όνομα Αιτητή 
Όνομα δικηγόρου του Αιτητή 

(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Αιτητή ως το Έντυπο αρ.5 επισυνάπτεται  
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται) 

 
 

 

 

Διεύθυνση του 
Αιτητή ή του 
δικηγόρου του 
Αιτητή στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Αιτητής) 
(Δικηγόρος  
Αιτητή 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω91) (Ο Αιτητής πιστεύει92) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

παρούσα Αίτηση  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Αιτητή ο οποίος απαντά να υπογράψω 

την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Αιτητής)  
(Δικηγόρος 
Αιτητή) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

Σημαντική Σημείωση προς Καθ’ ου (-ων) η Αίτηση  

Με την παρούσα Αίτηση, ο (οι) προαναφερόμενος (-οι) Αιτητής (-ες) έχει (-ουν) 
υποβάλει Αίτηση ζητώντας από το (Όνομα Δικαστηρίου) να εκδώσει (-διάταγμα (-
τα) που μπορεί να είναι εναντίον σας ή να σας επηρεάσει (-ουν). Εάν δεν λάβετε 
μέτρα για να απαντήσετε στην παρούσα Αίτηση, ο (οι) Αιτητής (-ες) μπορεί (-ούν) 
να προχωρήσει (-ούν) στην απουσία σας. 

 

  

                                                      
91 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
92 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 



 473 

Έντυπο Aρ.34:  Αίτηση (Εκκρεμούσα διαδικασία) 

Μέρος 23 Κανονισμός 4(6) 

 
 

 

Ο (οι) αιτητής (-ες) να συμπληρώσει (-ουν) κατά περίπτωση 

    Αίτηση από μη διάδικο στην Απαίτηση  

      Αίτηση κατά μη διαδίκου στην Απαίτηση 

     Προσχέδιο Διατάγματος Δικαστηρίου (εάν απαιτείται) 

     Αίτηση χωρίς Ειδοποίηση 

    Αίτημα για ορισμό της Αίτησης (Ακρόασης Διαδικαστικών Οδηγιών (ΑΔΟ)) σε   

επείγουσα βάση 

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Αιτητής (-ες) 2. [...], 

4. [...], 

2. [...], 

4. [...], 

Καθ’ου (-ων) η 
Αίτηση 

2. [...], 

4. [...], 

2. [...], 

4. [...], 

 

Διάταγμα το οποίο ζητείται από το Δικαστήριο: 

 

 

 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Αρ. Απαίτησης   

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

 

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  
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Νομική βάση Αίτησης:  

(Αναφέρετε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια ή τον συγκεκριμένο κανονισμό στα οποία 

η Αίτηση στηρίζεται) 

 

 

 

 

 

 

 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Αιτητής93 

 Ο Αιτητής βασίζεται στα ακόλουθα γεγονότα τα οποία προκύπτουν από τα 
δικόγραφα ή το περιεχόμενο του φακέλου της υπόθεσης: 

       
 

 
 
 
 
 

 
 
    Ο Αιτητής βασίζεται στη (στις) δήλωση (-εις) μάρτυρα(-ων) που επισυνάπτεται  

(-ονται)  ως Παράρτημα Α. 
 

 Ο Αιτητής στηρίζεται στις ακόλουθες παραγράφους της πιο κάτω γραπτής 

μαρτυρίας που περιλαμβάνεται  ήδη στον φάκελο του δικαστηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
93 Συμπληρώστε κατά περίπτωση 
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Εάν η εν λόγω Αίτηση υποβάλλεται χωρίς να επιδοθεί αντίγραφο της στον 

καθ’ ου η Αίτηση, αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η αίτηση 

υποβάλλεται χωρίς ειδοποίηση: 

 

 

 

 

 

 

Γραπτές Αγορεύσεις επισυνάπτονται (ή θα ακολουθήσουν) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτητής) 

(Δικηγόρος 
Αιτητή) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Αιτητής) (Δικηγόρος Αιτητή) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω94) (Ο Αιτητής πιστεύει95) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

παρούσα Αίτηση  είναι αληθή. 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Αιτητή ο οποίος απαντά να υπογράψω 

την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
Αιτητής)  
(Δικηγόρος 
Αιτητή) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

 

Σημαντική Σημείωση προς Καθ’ ου (-ων) η Αίτηση  

Με την παρούσα Αίτηση, ο (οι) προαναφερόμενος (-οι) Αιτητής (-ες) έχει (-ουν) 
υποβάλει Αίτηση ζητώντας από το (Όνομα Δικαστηρίου) να εκδώσει (-διάταγμα (-
τα) που μπορεί να είναι εναντίον σας ή να σας επηρεάσει (-ουν). Εάν δεν λάβετε 
μέτρα για να απαντήσετε στην παρούσα Αίτηση, ο (οι) Αιτητής (-ες) μπορεί (-ούν) 
να προχωρήσει (-ούν) στην απουσία σας. 

  

                                                      
94 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
95 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόασης Διαδικαστικών Οδηγιών 
(“ΑΔΟ”): 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο Aρ.35:  Ένσταση (Πριν από την έγερση Απαίτησης) 

Μέρος 23 Κανονισμός 2(2) και 7(6)

 
 

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Αιτητής (-ες) 3. [...], 

5. [...], 

3. [...], 

5. [...], 

Καθ’ου (-ων) η 
Αίτηση 

3. [...], 

5. [...], 

3. [...], 

5. [...], 

 

Καθ’ ων η αίτηση που 
καταχωρίζουν αυτή την 
Ένσταση 

 

 

 

Ο Καθ’ου η Αίτηση: 

   Ενίσταται στο σύνολο της Αίτησης. 

    Ενίσταται σε μέρος της Αίτησης και συγκεκριμένα:  
(Αναφέρετε το συγκεκριμένο μέρος για το οποίο δεν ενίστασθε). 

       

 

 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αριθμός Αίτησης: 

Ημερομηνία καταχώρισης της Αίτησης: 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόασης Διαδικαστικών Οδηγιών 

(“ΑΔΟ”): 

Ημερομηνία Καταχώρισης Ένστασης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Λόγοι Ένστασης: 

(Αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους ενίσταστε στην Αίτηση) 

 

 

 

 

 

 

 

Νομική βάση Ένστασης:  

(Αναφέρετε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια ή τον συγκεκριμένο κανονισμό στα 

 οποία η Ένσταση στηρίζεται) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Αιτητής 

  Ο Καθ’ου η Αίτηση βασίζεται στα ακόλουθα γεγονότα τα οποία προκύπτουν 
από τα δικόγραφα ή το περιεχόμενο του φακέλου της υπόθεσης: 

       

 
 
 

 
   Ο Καθ’ου η Αίτηση βασίζεται στη (στις) δήλωση (-εις) μάρτυρα(-ων) που 

επισυνάπτεται  (-ονται)  ως Παράρτημα Α. 
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    Ο Καθ’ου η Αίτηση στηρίζεται στις ακόλουθες παραγράφους της πιο κάτω 
γραπτής μαρτυρίας που περιλαμβάνεται  ήδη στον φάκελο του δικαστηρίου 

 

 
 
 
 

 
 

 

Στοιχεία Επίδοσης Καθ’ου η Αίτηση ή Δικηγόρου του Καθ’ου η Αίτηση 
 
Πλήρες όνομα του Καθ’ου η Αίτηση 
Όνομα δικηγόρου του Καθ’ου η Αίτηση 

(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Καθ’ου η Αίτηση  
ως το Έντυπο αρ.11 επισυνάπτεται   
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  
 

 
 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
 

(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος  
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
Καθ’ου η Αίτηση 
ή του δικηγόρου 
του Καθ’ου η 
Αίτηση στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω96) (Ο Καθ’ου η Αίτηση πιστεύει97) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται 

στην παρούσα Ένσταση είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Καθόυ η Αίτηση να υπογράψω την 

παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Διάδικος)  
(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

  

                                                      
96 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
97 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Έντυπο Aρ.36:  Ένσταση (Εκκρεμούσα Διαδικασία) 

Μέρος 23 Κανονισμός 7(6)

 
 

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Αιτητής (-ες) 4. [...], 

6. [...], 

4. [...], 

6. [...], 

Καθ’ου (-ων) η 
Αίτηση 

4. [...], 

6. [...], 

4. [...], 

6. [...], 

 

Καθ’ ων η αίτηση που 
καταχωρίζουν αυτή την 
Ένσταση 

 

Ημερομηνία καταχώρισης της 
Αίτησης 

 

Ημερομηνία  Ακρόασης 
Διαδικαστικών Οδηγιών 
(«ΑΔΟ») 

 

 

 

Ο Καθ’ου η Αίτηση: 

   Ενίσταται στο σύνολο της Αίτησης. 

    Ενίσταται σε μέρος της Αίτησης και συγκεκριμένα:  
(Αναφέρετε το συγκεκριμένο μέρος για το οποίο δεν ενίστασθε). 

       

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Αρ. Απαίτησης   

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

 

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  
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Λόγοι Ένστασης: 

(Αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους ενίσταστε στην Αίτηση) 

 

 

 

 

 

 

 

Νομική βάση Ένστασης:  

(Αναφέρετε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια ή τον συγκεκριμένο κανονισμό στα 

 οποία η Ένσταση στηρίζεται) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Αιτητής 

  Ο Καθ’ου η Αίτηση βασίζεται στα ακόλουθα γεγονότα τα οποία προκύπτουν 
από τα δικόγραφα ή το περιεχόμενο του φακέλου της υπόθεσης: 

       

 
 
 

 
   Ο Καθ’ου η Αίτηση βασίζεται στη (στις) δήλωση (-εις) μάρτυρα(-ων) που 

επισυνάπτεται  (-ονται)  ως Παράρτημα Α. 
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    Ο Καθ’ου η Αίτηση στηρίζεται στις ακόλουθες παραγράφους της πιο κάτω 
γραπτής μαρτυρίας που περιλαμβάνεται  ήδη στον φάκελο του δικαστηρίου 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Καθ’ου η 

Αίτηση) 

(Δικηγόρος Καθ’ 
ου η Αίτηση) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: ……………………………… (Καθ’ου η Αίτηση) (Δικηγόρος Καθ’ου η Αίτσηη) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω98) (Ο Καθ’ου η Αίτηση πιστεύει99) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται 

στην παρούσα Ένσταση είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Καθ’ου η Αίτηση να υπογράψω την 

παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Διάδικος)  
(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

                                                      
98 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
99 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Έντυπο Aρ.37:  Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας (Πριν από την 
έγερση Απαίτησης) 

Μέρος 23 Κανονισμοί 2(2) και 10(1) και (2) 

 
 

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Αιτητής (-ες) 5. [...], 

7. [...], 

5. [...], 

7. [...], 

Καθ’ου (-ων) η 
Αίτηση 

5. [...], 

7. [...], 

5. [...], 

7. [...], 

 

Διάδικος ή διάδικοι που 
καταχωρίζουν το Χρονοδιάγραμμα 
της διαδικασίας 

 

Δηλώστε τον διάδικο ή τους 
διαδίκους που συμφωνούν με το 
παρόν Χρονοδιάγραμμα της 
διαδικασίας 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας  

(συμπληρώστε x σε ό,τι εφαρμόζεται και συμπληρώστε όπου χρειάζεται) 

 

  Δεν έχει συμφωνηθεί 
 

   Έχει συμφωνηθεί από όλους τους διαδίκους 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αριθμός Αίτησης: 

Ημερομηνία καταχώρισης τής Αίτησης 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόασης Διαδικαστικών Οδηγιών 

(“ΑΔΟ”): 

Ημερομηνία Καταχώρισης Χρονοδιαγράμματος 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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     Έχει συμφωνηθεί από τους πιο κάτω διαδίκους: 
 

 
 
 
 

 
 

 

Αρ. Στάδιο Διάδικοι/ 
Δικαστήριο100 

Ημερομηνία/ Χρόνος/ 

Διάρκεια 

1.  Καταχώριση ένστασης Καθ’ ου (-ων) η 
αίτηση 

 

2.  Καταχώριση 
συμπληρωματικής 
γραπτής μαρτυρίας 

Αιτητής (-ες)  

3.  Καταχώριση 
συμπληρωματικής 
γραπτής μαρτυρίας 

Καθ’ ου (-ων) η 
αίτηση 

 

4.  Καταχώριση αίτησης για 
αντεξέταση 

Αιτητής (-ες) 

Καθ’ ου (-ων) η 
αίτηση 

 

5.  Καταχώριση γραπτών 
αγορεύσεων 

Αιτητής (-ες)  

6.  Καταχώριση γραπτών 
αγορεύσεων 

Καθ’ ου (-ων) η 
αίτηση 

 

7.  Ημερομηνία και ώρα 
ακρόασης της αίτησης 

Δικαστήριο/Διάδικοι  

8.  Διάρκεια της ακρόασης101 Δικαστήριο/διάδικοι   

9.  Κατανομή χρόνου/σειρά 
παρουσίασης 

Αιτητής (-ες): [...]  

Καθ’ου (-ων) η 
αίτηση: [...] 

Απάντηση τού 
(των) Αιτητή (-ων): 
[...] 

 

                                                      
100Όταν το Δικαστήριο εμπλέκεται σε ένα στάδιο (π.χ. Ημερομηνία/Ώρα Ακρόασης της Αίτησης), τα μέρη 
μπορούν να υποβάλουν πρόταση ή μπορούν να αφήσουν κενή την καταχώριση. 
101Η διάρκεια της ακρόασης θα πρέπει να επιτρέπει στο δικαστήριο να εκδώσει απόφαση ex tempore. 



 487 

Προθεσμία για την 
έκδοση απόφασης: 
[...] 

Συνολικός χρόνος: 
[...] 

 

 

  

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
( Διάδικος) 

(Δικηγόρος  
Διαδίκου ) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 
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Έντυπο Aρ.38:  Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας (Εκκρεμούσα 
διαδικασία) 

Μέρος 23 Κανονισμοί 10(1) και (2) 

 
 

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Αιτητής (-ες) 6. [...], 

8. [...], 

6. [...], 

8. [...], 

Καθ’ου (-ων) η 
Αίτηση 

6. [...], 

8. [...], 

6. [...], 

8. [...], 

 

Διάδικος ή διάδικοι που 
καταχωρίζουν το Χρονοδιάγραμμα 
της διαδικασίας 

 

Δηλώστε τον διάδικο ή τους 
διαδίκους που συμφωνούν με το 
παρόν Χρονοδιάγραμμα της 
διαδικασίας 

 

Ημερομηνία καταχώρισης της 
Αίτησης 

 

Ημερομηνία Ακρόασης 
Διαδικαστικών Οδηγιών («ΑΔΟ») 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας  

(συμπληρώστε x σε ό,τι εφαρμόζεται και συμπληρώστε όπου χρειάζεται) 

 

  Δεν έχει συμφωνηθεί 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

Αρ. Απαίτησης   

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  
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   Έχει συμφωνηθεί από όλους τους διαδίκους 

 
   Έχει συμφωνηθεί από τους πιο κάτω διαδίκους: 

 

 
 
 
 

 
 

 

Αρ. Στάδιο Διάδικοι/ 
Δικαστήριο102 

Ημερομηνία/ Χρόνος/ 

Διάρκεια 

10.  Καταχώριση ένστασης Καθ’ ου (-ων) η 
αίτηση 

 

11.  Καταχώριση 
συμπληρωματικής 
γραπτής μαρτυρίας 

Αιτητής (-ες)  

12.  Καταχώριση 
συμπληρωματικής 
γραπτής μαρτυρίας 

Καθ’ ου (-ων) η 
αίτηση 

 

13.  Καταχώριση αίτησης για 
αντεξέταση 

Αιτητής (-ες) 

Καθ’ ου (-ων) η 
αίτηση 

 

14.  Καταχώριση γραπτών 
αγορεύσεων 

Αιτητής (-ες)  

15.  Καταχώριση γραπτών 
αγορεύσεων 

Καθ’ ου (-ων) η 
αίτηση 

 

16.  Ημερομηνία και ώρα 
ακρόασης της αίτησης 

Δικαστήριο/Διάδικοι  

17.  Διάρκεια της ακρόασης103 Δικαστήριο/διάδικοι   

18.  Κατανομή χρόνου/σειρά 
παρουσίασης 

Αιτητής (-ες): [...]  

Καθ’ου (-ων) η 
αίτηση: [...] 

 

                                                      
102Όταν το Δικαστήριο εμπλέκεται σε ένα στάδιο (π.χ. Ημερομηνία/Ώρα Ακρόασης της Αίτησης), τα μέρη 
μπορούν να υποβάλουν πρόταση ή μπορούν να αφήσουν κενή την καταχώριση. 
103Η διάρκεια της ακρόασης θα πρέπει να επιτρέπει στο δικαστήριο να εκδώσει απόφαση ex tempore. 
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Απάντηση τού 
(των) Αιτητή (-ων): 
[...] 

Προθεσμία για την 
έκδοση απόφασης: 
[...] 

Συνολικός χρόνος: 
[...] 

 

 

 

 

  

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
( Διάδικος) 

(Δικηγόρος  
Διαδίκου ) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Διάδικος) (Δικηγόρος Διαδίκου) 

 

Μόνο για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο αρ.39:  Ερωτηματολόγιο Οδηγιών 

Μέρος 28 Κανονισμός 2(1) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

Αρ. Απαίτησης   

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 
 

 

Συμπληρώστε τις Ενότητες Α — Κ, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – Διακανονισμός 

 

Σύμφωνα με τον πρωταρχικό σκοπό, οι διάδικοι θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσουν την υπόθεσή τους πριν από την  ακρόαση. 

Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω συζήτησης ή διαπραγμάτευσης (όπως συνεδρίαση 

στρογγυλής τραπέζης ή διάσκεψη διευθέτησης) ή μέσω μιας πιο επίσημης 

διαδικασίας. Το δικαστήριο επιθυμεί να γνωρίζει ποια διαβήματα έχουν ληφθεί (εάν 

λήφθηκαν) στα πλαίσια αυτά. Η έγκαιρη διευθέτηση της υπόθεσης μπορεί να 

εξοικονομήσει έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων της 

ακρόασης. 

 

Για δικηγόρους μόνο 

 

Επιβεβαιώνω ότι έχω εξηγήσει στον πελάτη μου τα πλεονεκτήματα του 

διακανονισμού και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων ως προς τα έξοδα σε 

περίπτωση που αρνηθούν να καταβάλουν προσπάθειες για διευθέτηση. 

 

     Επιβεβαιώνω  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Δικαστήριο 

 

Β1. Η Απαίτηση έχει  καταχωριστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο …............. 

Θεωρείτε ότι θα πρέπει να παραμείνει εκεί;         Ναι     Όχι 

 

Εάν όχι, σε ποιο δικαστήριο πιστεύετε ότι πρέπει να εκδικαστεί η υπόθεση; 

 

 

 

 

 

Β2. Η υπόθεση έχει  καταχωριστεί στην κλίμακα εξόδων................ Υπήρξε 

κάποια αλλαγή;        Ναι     Όχι 

 

Εάν ναι, ποια κλίμακα είναι ορθή και γιατί; 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Προδικαστηριακό Πρωτόκολλο 

 
Αναμένεται η πλήρης συμμόρφωση  με το σχετικό προδικαστικό πρωτόκολλο. 

 

Το έχετε πράξει;        Ναι     Όχι 

 

Εάν δεν έχετε συμμορφωθεί ή έχετε συμμορφωθεί μόνο μερικώς, 

εξηγήστε τους λόγους για αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ - Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση υποθέσεων 
 

Δ1. Αιτήσεις 
 
Έχετε υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση (-εις) στην παρούσα απαίτηση; 

  Ναι     Όχι 
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Εάν ναι, τι αφορούν; (π.χ. συνοπτική απόφαση, προσθήκη άλλου διαδίκου). 
 

 
 
 

 
Δ2. Αποκάλυψη Εγγράφων 
 
Πιστεύετε ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την 
ανακάλυψη ή επιθεώρηση εγγράφων ή τυχόν άλλες οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό; 
    Ναι     Όχι 

 
Εάν ναι, διευκρινίστε ποιες οδηγίες προτείνονται. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – Πραγματογνώμονες 

 

Επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μαρτυρία πραγματογνώμονα στη δίκη; 
       Ναι     Όχι 

 
Έχετε ήδη παραδώσει αντίγραφο τυχόν έκθεσης πραγματογνώμονα στον άλλο 

διάδικο/ στους άλλους διάδικους;     Ναι     Όχι 

 
 Δεν έχει ακόμη αποκτηθεί         Ναι     Όχι 

 
Θεωρείτε ότι η υπόθεση είναι κατάλληλη για  να δοθεί μαρτυρία  από έναν κοινό 

πραγματογνώμονα σε οποιονδήποτε τομέα;        Ναι     Όχι 

 
 

Όνομα 
πραγματογνώμονα 

Τομέας 
πραγματογνωμοσύνης 
(π.χ. ορθοπεδικός 

χειρουργός, εκτιμητής, 
μηχανικός) 

Αιτιολόγηση της ανάγκης 
για μαρτυρία 
πραγματογνώμονα και 
εκτίμηση των εξόδων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ – Μάρτυρες 

 

Ποιους μάρτυρες γεγονότων σκοπεύετε να καλέσετε στη δίκη, 

συμπεριλαμβανομένου, ανάλογα με περίπτωση, του εαυτού σας; 

 

 
Όνομα μάρτυρα 
 

Μάρτυρας ποιων γεγονότων 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η – Δίκη ή Τελική Ακρόαση 

 

Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει η δίκη; 
 

    λιγότερο από μία μέρα         

 

    ώρες     

      

      μία ημέρα 

 

     περισσότερες από μία ημέρα                      

 

Αναφέρετε αριθμό ημερών: ……………… 

 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ -  Έξοδα 
 

Εκτιμώ ότι τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες του …………………. (όνομα διαδίκου) 
μέχρι το τέλος της διαδικασίας θα είναι ………………. 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι – Άλλες πληροφορίες 
 

Σκοπεύετε να υποβάλετε οποιεσδήποτε αιτήσεις στο μέλλον;        Ναι     Όχι 

 
Εάν ναι, για ποιο θέμα;  
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Παραθέστε πιο κάτω κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε ότι θα βοηθήσει τον 

δικαστή στη διαχείριση της απαίτησης. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Κ – Οδηγίες 
 

Οφείλετε να προσπαθήσετε να συμφωνήσετε τις προτεινόμενες οδηγίες με όλους 

τους διαδίκους. Είτε έχει συμφωνηθεί είτε όχι, το παρόν έντυπο πρέπει να 

συνοδεύεται από προσχέδιο με το διάταγμα οδηγιών που ζητάτε. 
 

 

 

Υπογραφή και Στοιχεία Επίδοσης Διαδίκου ή Δικηγόρου Διαδίκου 
 
Όνομα διαδίκου  
 
Όνομα δικηγόρου του διαδίκου 

  
 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
Ενανγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο αρ.40:  Δείγμα Διαδικαστικών Οδηγιών 

Μέρος 30 Κανονισμός 2(2) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000  

Αρ. Απαίτησης   

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ……………. 

 

Κατόπιν συνάντησης με τους δικηγόρους του Ενάγοντα και του Εναγόμενου 

αναφορικά με την διαχείριση της υπόθεσης,  

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ τα πιο κάτω: 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 

 

1. Τα μέρη θα πρέπει να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 

που επισυνάπτεται στην παρούσα διαδικαστική οδηγία.  

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Πραγματογνώμονες 

 

2. Οι υπογεγραμμένες εκθέσεις πραγματογνωμόνων να περιορίζονται σε έναν 

πραγατογνώμονα για τον Ενάγοντα και έναν για κάθε έναν από τους 

Εναγόμενους για κάθε ένα από τα ακόλουθα πεδία πραγματογνωμοσύνης και 

για τα ακόλουθα θέματα: 

 

2.1 Επενδύσεις και αποτίμηση έργων ακινήτων σε θέματα (i) του κόστους 

ανάπτυξης και των σταδίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη, της του 

ακινήτου Χ, (ii) της αναμενόμενης αξίας της του ακινήτου Χ σε περίπτωση 
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επιτυχούς ανάπτυξης σύμφωνα με την πολεοδομική άδεια και (iii) της 

αξίας της εταιρείας Χ. 

 

2.2 Ο Ισπανικός Νόμος περί παραγραφής. 

 
3. Με εξαίρεση τα ζητήματα για τα οποία έχει δοθεί άδεια πραγματογνωμοσύνης στην 

παράγραφο 2.2 ανωτέρω, ο Ισπανικός Νόμος θα θεωρείται ότι είναι ο ίδιος με τον 

Κυπριακό Νόμο. 

 

4. Εάν οι εκθέσεις πραγματογνωμόνων δεν μπορούν να συμφωνηθούν, οι διάδικοι 

είναι ελεύθεροι να καλέσουν πραγματογνώμονες στη δίκη, περιοριζόμενοι στους 

πραγματογνώμονες των οποίων οι εκθέσεις έχουν ανταλλαγεί σύμφωνα με την 

παρούσα διάταξη. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Προετοιμασία για τη δίκη 

 
5. Το περιεχόμενο δέσμης ή δέσμεων εγγράφων για την ακρόαση θα πρέπει 

να καθοριστεί κατά την προδικαστική εξέταση). 

 

6. Το χρονοδιάγραμμα της ακρόασης θα πρέπει να καθοριστεί κατά την 

προδικαστική εξέταση. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ - Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) 
 

7. Αναφορικά με τις διαδικασίες ΕΕΔ: 

7.1 Κατά ή πριν από τις ……………….. (ημερομηνία), ο Ενάγων και οι 

Εναγόμενοι (από κοινού) να ανταλλάξουν λίστες τριών ουδέτερων 

ατόμων που είναι διαθέσιμα να διεξάγουν διαδικασιες ΕΕΔ στην 

παρούσα υπόθεση πριν από τις ………………….(ημερομηνία). 

 

7.2 Κατά ή πριν από τις ……………….. (ημερομηνία),  οι διάδικοι να 

καταβάλλουν με καλή πίστη προσπάθειες να συμφωνήσουν σε ένα 

ουδέτερο άτομο από τις λίστες που ανταλλάσσονται και παρέχονται με 

τον τρόπο αυτό. 

 

7.3 Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας έως τις ……………….. (ημερομηνία), η 

συνεδρία διαχείρισης της υπόθεσης επαναορίζεται στις ……………….. 

(ημερομηνία), ή το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία αυτή, ώστε 

να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας για ένα ουδέτερο άτομο. 

 
7.4 Τα μέρη, κατόπιν τυχόν συμβουλής,θα πρέπει να λάβουν σοβαρά μέτρα  

για να επιλύσουν τις διαφορές τους με διαδικασίες ΕΕΔ πριν από την 
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επιλογή του ουδέτερου προσώπου κατ’ αυτόν τον τρόπο το αργότερο 

έως τις……………….. (ημερομηνία).  

 

7.5 Εάν η υπόθεση δεν διευθετηθεί οριστικά, οι διάδικοι να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο με επιστολή, πριν από την ανταλλαγή συμπληρωματικών 

δηλώσεων μαρτύρων, σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς την 

κατεύθυνση τής ΕΕΔ και (με την επιφύλαξη θεμάτων προνομίου) για τους 

λόγους αποτυχίας των εν λόγω ενεργειών. 

 
7.6 Εάν τα μέρη δεν έχουν κινήσει διαδικασίες ΕΕΔ έως τις ……………….. 

(ημερομηνία), η συνεδρία διαχείρισης υπόθεσης επαναορίζεται για 

περαιτέρω εξέταση τής υπόθεσης. 

 
7.7 Τα έξοδα των διαδικασιών ΕΕΔ θα είναι έξοδα της υπόθεσης. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – Διάφορα 

 

8. Εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις: 
 

8.1 Αιτήσεις παράτασης χρόνου πρέπει να υποβάλλονται το συντομότερο 
δυνατόν και πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας·δεν χορηγούνται 
παρατάσεις προθεσμίας που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις 
ημερομηνίες ακρόασης. 

 
8.2 Τα έξοδα της διαδικασίας επιφυλάσσονται. 

 
 

 
 
 
 

[Σφραγίδα Δικαστηρίου] 
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Έντυπο Aρ.41:  Δείγμα Χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας 
(Συνήθης διαδικασία) 

Μέρος 30 Κανονισμοί 2(2) 

 
 

 

ΑΡ
. 

Στάδιο Διάδικοι/ 

Δικαστήριο 

Χρόνος από το 
προηγούμενο 

στάδιο 

Ημερομηνία 

 Ταυτόχρονη ανταλλαγή 
αιτημάτων προσαγωγής 
εγγράφων 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 
 

ηη/μμ/έτος 

 Ταυτόχρονη προσκόμιση 
των ζητούμενων εγγράφων 
και ενστάσεις στις αιτήσεις 
προσαγωγής εγγράφων, 
όταν αμφισβητούνται 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/έτος 

 Απαντήσεις σε ενστάσεις 
σχετικά με αιτήματα 
προσαγωγής εγγράφων 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/έτος 

 Απόφαση σχετικά με 
αιτήσεις προσαγωγής 
εγγράφων 

Δικαστήριο 
 ηη/μμ/έτος 

 Προσαγωγή εγγράφων 
κατόπιν διατάγματος τού 
Δικαστηρίου 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/έτος 

 Ανταλλαγή Δηλώσεων 
Μαρτύρων 
(πραγματογνώμονες και 
μάρτυρες γεγονότων, εάν 
υπάρχουν) 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/έτος 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

Αρ. Απαίτησης   

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  
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ΑΡ
. 

Στάδιο Διάδικοι/ 

Δικαστήριο 

Χρόνος από το 
προηγούμενο 

στάδιο 

Ημερομηνία 

 Διάδικοι που προσφεύγουν 
σε ΕΕΔ (Εναλλακτική 
Επίλυση Διαφορών) 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/εεεε έως 
ηη/μμ/εεεε 

 Κοινός Κατάλογος 
πραγματογνωμόνων 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/έτος 

 Ανταλλαγή 
συμπληρωματικών 
δηλώσεων μαρτύρων 
(πραγματογνώμονες και 
μάρτυρες γεγονότων, εάν 
υπάρχουν) 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/έτος 

 Καταχώριση Λιστών 
Προδικαστικού Ελέγχου 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/έτος 

 Προδικαστική εξέταση Ενάγοντες, 
Εναγόμενοι 
και 
Δικαστήριο 

 ηη/μμ/έτος 

 Εισαγωγικές Γραπτές 
Αγορεύσεις 

Ενάγοντες 
και 
Εναγόμενοι 

 ηη/μμ/έτος 

 Δέσμη Εγγράφων Ενάγοντες 
 ηη/μμ/έτος 

 Ακρόαση Ενάγοντες, 
Εναγόμενοι 
και 
Δικαστήριο 

 (* * * ημέρες 
που 

δεσμεύτηκαν  
ηη/μμ/εεεε έως 

ηη/μμ/εεεε 
(συμπεριλαμβ
ανομένων [χ] 
ημερών για 

προετοιμασία) 
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Έντυπο αρ.42:  Λίστα Προδικαστικού Ελέγχου 

Μέρος 30 Κανονισμός 4(1) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

Αρ. Απαίτησης   

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 
 

 

Συμπληρώστε τις Ενότητες Α — Κ, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με οδηγίες 

 

1. Επιβεβαιώνω ότι έχω συμμορφωθεί με τις οδηγίες οι οποίες έχουν ήδη δοθεί και 

απαιτούν τη λήψη ενεργειών από εμένα.      Ναι  Όχι 

 

Εάν δεν είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε τα πιο πάνω, παραθέστε τις οδηγίες με τις 

οποίες δεν έχετε ακόμη συμμορφωθεί και την ημερομηνία μέχρι την οποία θα γίνει 

αυτό. 

 

 

Οδηγίες 

 

 

Ημερομηνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πιστεύω ότι απαιτούνται περαιτέρω οδηγίες πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.   

 Ναι  Όχι 

 

   Εάν ναι, πρέπει να επισυνάψετε αίτηση και προσχέδιο διατάγματος. 
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Να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για να 

καταστεί δυνατή η εκδίκαση της υπόθεσης κατά την ημερομηνία, ή εντός της 

περιόδου  κατά την οποία θα διεξαχθεί η δίκη ή ακρόαση, που έχει ήδη 

καθοριστεί. Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα ζητήματα που αφορούν 

τους πραγματογνώμονες και την μαρτυρία τους, καθώς και τυχόν διατάγματα που 

απαιτούνται σε σχέση με οδηγίες που εξακολουθούν να απαιτούν την λήψη 

ενεργειών από οποιονδήποτε άλλο διάδικο.  

 

3. Έχετε συμφωνήσει με τους άλλους διάδικους τις περαιτέρω οδηγίες που ζητάτε; 

 Ναι  Όχι 

 

 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β – Μάρτυρες 

 

1. Πόσοι μάρτυρες (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας) θα καταθέσουν 

για λογαριασμό σας στη δίκη;  

(Μην συμπεριλάβετε πραγματογνώμονες — βλ. Μέρος Γ)     

 

 
 

 

2. Εάν η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, υπάρχουν οποιεσδήποτε 

ημέρες εντός της περιόδου κατά της οποία θα διεξαχθεί η δίκη που οι μάρτυρες 

σας θα ήθελαν να αποφύγουν εάν αυτό είναι δυνατό;  

(Μην συμπεριλάβετε πραγματογνώμονες — βλ. Μέρος Γ) 

 

Παρακαλώ δώστε πληροφορίες 

 

Όνομα μάρτυρα Ημερομηνίες που 

πρέπει να 

αποφευχθούν, εάν είναι 

δυνατό 

Αιτιολογία 
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Διευκρινίστε τυχόν ειδικές διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις που απαιτούνται στο 

δικαστήριο για τον διάδικο ή οποιοδήποτε μάρτυρα (π.χ. μάρτυρας με κάποια 

αναπηρία). 

 

 

 

 

 

3. Θα παρέχετε διερμηνέα για οποιονδήποτε από τους μάρτυρες σας;  

 Ναι  Όχι 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Πραγματογνώμονες 
 

Υπενθυμίζεστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρτυρία πραγματογνώμονα ή 

να ζητήσετε από τον πραγματογνώμονα να καταθέσει προφορικά, εκτός εάν το 

δικαστήριο δώσει σχετική άδεια. Εάν δεν έχετε εξασφαλίσει τέτοια άδεια, πρέπει να 

υποβάλετε αίτηση (βλ. Ενότητα Α2 πιο πάνω) 

 

1. Δώστε τις πληροφορίες που ζητούνται για τον (τους) πραγματογνώμονα (-ες) σας 

Όνομα Πεδίο  
πραγματογνωμοσύνης    

Κοινός 
πραγματογνώμονας; 

Έχει 
συμφωνηθεί 
η έκθεση; 

Έχει δοθεί 
άδεια για 
προφορική 
εξέταση; 

  

 

      

 Ναι  Όχι   

 

 

 Ναι  
Όχι  

  

 Ναι  
Όχι 

  

 

       Ναι  Όχι       

 

  Ναι  
Όχι    

 

  Ναι  
Όχι     

  

 

       Ναι  Όχι 

 

  Ναι  
Όχι    

 

 Ναι  
Όχι 
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2. Υπήρξε συζήτηση μεταξύ πραγματογνωμόνων;        Ναι  Όχι 

 

 

3. Έχουν υπογράψει οι πραγματογνώμονες κοινή δήλωση;         Ναι  Όχι 

 
4. Εάν ο πραγματογνώμονας σας δίδει μαρτυρία προφορικά και η ημερομηνία της 

δίκης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, υπάρχουν οποιεσδήποτε ημέρες εντός της 

περιόδου κατά την οποία θα διεξαχθεί η δίκη που ο πραγματογνώμονας θα ήθελε 

να αποφύγει, εάν αυτό είναι δυνατό;       Ναι  Όχι 

 

Εάν ναι, δώστε λεπτομέρειες 

Όνομα 
πραγματογνώμονα 

Ημερομηνίες που 
πρέπει να 
αποφευχθούν, εάν είναι 
δυνατό 

Αιτιολογία 

   

   

   

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ - Νομική Eκπροσώπηση 
 
1. Ποιος θα παρουσιάσει την υπόθεσή σας στη δίκη;        Εσείς    Δικηγόρος 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – Η δίκη 

 

1. Έχει αλλαξει η εκτίμηση τού χρόνου που απαιτείται για τη δίκη     Ναι  Όχι 

 

Εάν ναι, δηλώστε πόσος χρόνος εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει ολόκληρη η δίκη,  

συμπεριλαμβανομένης της αντεξέτασης και των τελικών αγορεύσεων όλων των  

πλευρών    μέρες    ώρες      λεπτά 

 

2. Εάν ο χρόνος διαφέρει από την αρχική εκτίμηση, έχετε συμφωνήσει με τους άλλους 

διαδίκους ότι αυτός είναι τώρα ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται; 

        Ναι  Όχι 

 

3. Έχετε συμφωνήσει το επισυνημμένο χρονοδιάγραμμα της δίκης με τους άλλους 

διαδίκους;        Ναι  Όχι 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ – Λίστα ελέγχου εγγράφων 
 

Να συμπληρωθεί κατά περίπτωση 
 
Επισυνάπτω στο παρόν ερωτηματολόγιο 
 

   Αίτηση για περαιτέρω οδηγίες   

      

    Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τη δίκη 

 

    Προσχέδιο διατάγματος 

 

     Εκτίμηση των εξόδων 

 

 

Υπογραφή και Στοιχεία Επίδοσης Διαδίκου ή Δικηγόρου Διαδίκου 
 
Όνομα διαδίκου  
 
Όνομα δικηγόρου του διαδίκου 
  
 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

Διεύθυνση του 
διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο Aρ.43:  Γενική Αποκάλυψη Εγγράφων 

Μέρος 31 Κανονισμός 3(2) και 4 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000104 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

Διάδικος που καταχωρίζει την 
παρούσα δήλωση 

 

 

Εγώ, [όνομα], αναφέρω τα εξής: 

1. Είμαι [...]. 

2. Εγώ ο ………………………………… Ενάγων/Εναγόμενος έχω ή είχα στην 

κατοχή, φύλαξη, έλεγχο ή εξουσία μου τα έγγραφα που απαριθμούνται στην 

παρούσα δήλωση μάρτυρα, και στα οποία προτίθεμαι να στηριχτώ για την 

υπόθεσή μου ή τα οποία είναι αναγκαία ώστε οι άλλοι διάδικοι και το 

Δικαστήριο να κατανοήσουν την υπόθεσή μου. 

3. Δεν έχω ένσταση να προσκομίσω τα έγγραφα που απαριθμούνται στον 

Πίνακα Α της παρούσας δήλωσης μάρτυρα. 

4. Έχω τις ακόλουθες ενστάσεις για την προσαγωγή των εγγράφων που 

απαριθμούνται στον Πίνακα Β της παρούσας δήλωσης μάρτυρα: [...] 

5. Εξ όσων καλύτερα γνωρίζω, πληροφορούμαι και πιστεύω, 

[εγώ/Ενάγων/Εναγόμενος] δεν έχω, και ουδέποτε είχα στην κατοχή, φύλαξη, 

έλεγχο ή εξουσία μου, ή κατοχή, φύλαξη, έλεγχο ή εξουσία του δικηγόρου 

μου, ή κατοχή, φύλαξη, έλεγχο ή εξουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου εξ 

ονόματός μου, οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο προτίθεμαι να στηριχθώ για 

την υπόθεσή μου ή που είναι αναγκαίο για τους άλλους διαδίκους και το 

Δικαστήριο να κατανοήσουν την υπόθεσή μου, εκτός από τα έγγραφα που 

απαριθμούνται στην παρούσα δήλωση μάρτυρα. 

 

 

                                                      
104 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Δήλωση Αληθείας 

Πιστεύω ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην παρούσα δήλωση μάρτυρα είναι 

αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από [αναφέρετε πρόσωπο/διάδικο]105 να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Μάρτυρας)  
(Δικηγόρος 
Μάρτυρας) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
105 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο ή άλλο αντιπρόσωπο. Δείτε Κ. 31.3(3). 
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Κατάλογος εγγράφων 

 

Πίνακας A 

Αρ. Ημερομηνία Τίτλος ή 
Περιγραφή 

Συντάκτης Αποστολέας Παραλήπτης 

      

      

 

Πίνακας B 

Αρ. Ημερομηνία Τίτλος ή 
Περιγραφή 

Συντάκτης Αποστολέας Παραλήπτης 
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Έντυπο Aρ.44:  Ειδική Αποκάλυψη Εγγράφων 

Μέρος 31 Κανονισμός 3(2) και 5 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000106 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Διάδικος ο 

οποίος 

καταχωρίζει 

το Αίτημα  

7. [...], 

8. [...], 

7. [...], 

8. [...], 

Διάδικος 

στον οποίο 

απευθύνεται 

το Αίτημα 

7. [...], 

8. [...], 

7. [...], 

8. [...], 

 

Διάδικος που καταχωρίζει την 
παρούσα Δήλωση 

 

 

Εγώ, [όνομα], αναφέρω τα εξής: 

6. Είμαι [...]. 

7. Αναφορικά με το αίτημα για Ειδική Αποκάλυψη που καταχωρίστηκε από [...] 

στις [...], προβαίνω σε Ειδική Αποκάλυψη στους Πίνακες Α και Β [σύμφωνα 

με το διάταγμα του Δικαστηρίου ημερομηνίας [...]. 

8. Επιβεβαιώνω ότι γνωρίζω την υποχρέωσή μου να πραγματοποιήσω Εύλογη 

Έρευνα και έχω προβεί σε Εύλογη Έρευνα προκειμένου να συμμορφωθώ με 

τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από το Αίτημα για Ειδική Αποκάλυψη. 

 

9. Επιβεβαιώνω ότι έχω πραγματοποιήσει τις ακόλουθες έρευνες σε σχέση με 

κάθε αίτημα: 
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(1) Αίτημα [χ] 

 

(2) Αίτημα [ψ] 

 

Δήλωση Αληθείας 

Πιστεύω ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην παρούσα δήλωση μάρτυρα είναι 

αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον [αναφέρετε πρόσωπο/διάδικο]107 να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Μάρτυρας)  
(Δικηγόρος 
Μάρτυρας) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση 

Ένα δεν γίνεται αποκάλυψη σχετικά με ένα ή περισσότερα αιτήματα, αυτό πρέπει 

να αναφέρεται ρητά. 

 

                                                      
107 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο ή άλλο αντιπρόσωπο. Δείτε Κ. 31.3(3). 
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Πίνακας Α 

Αίτημα Αριθ. [χ] 

Αρ. Ημερομηνία Τίτλος ή 
Περιγραφή 

Συντάκτης Αποστολέας Παραλήπτης 

      

Αίτημα Αριθ. [ψ] 

Αρ. Ημερομηνία Τίτλος ή 
Περιγραφή 

Συντάκτης Αποστολέας Παραλήπτης 

      

 

 

Πίνακας B 

Αρ. Ημερομηνία Τίτλος ή 
Περιγραφή 

Συντάκτης Αποστολέας Παραλήπτης 
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Έντυπο Aρ.45:  Συμπληρωματική Γενική Αποκάλυψη Εγγράφων 

Μέρος 31 Κανονισμός 4(2) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000108 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

Διάδικος που καταχωρίζει την 

παρούσα Δήλωση 

 

Ημερομηνία (-ες) προηγούμενων 

Γενικών Αποκαλύψεων Εγγράφων 

 

Ημερομηνία Ακρόασης (εάν έχει 

καθοριστεί) 

 

 

Εγώ, [όνομα], αναφέρω τα εξής: 

10. Είμαι [...]. 

11. Εγώ/Ενάγων/Εναγόμενος έχω ή είχα στην κατοχή, φύλαξη, έλεγχο ή εξουσία 

μου τα έγγραφα που απαριθμούνται στην παρούσα δήλωση μάρτυρα, και στα 

οποία προτίθεμαι να στηριχτώ για την υπόθεσή μου ή τα οποία είναι αναγκαία 

ώστε οι άλλοι διάδικοι και το Δικαστήριο να κατανοήσουν την υπόθεσή μου. 

12. Δεν έχω ένσταση να προσκομίσω τα έγγραφα που απαριθμούνται στον 

Πίνακα Α της παρούσας δήλωσης μάρτυρα. 

13. Έχω τις ακόλουθες ενστάσεις για την προσαγωγή των εγγράφων που 

απαριθμούνται στον Πίνακα Β της παρούσας δήλωσης μάρτυρα: [...] 

14. Η παρούσα δήλωση αποτελεί Συμπληρωματική Γενική Αποκάλυψη 

Εγγράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό 31.4 (2). Ο λόγος για τον οποίο δεν 

συμπεριέλαβα τα έγγραφα στους Πίνακες Α και Β σε προηγούμενες Γενικές 

Αποκαλύψεις Εγγράφων  είναι: (εκθέσετε εν συντομία τους λόγους για τους 

οποίους τα έγγραφα δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενες 

αποκαλύψεις). 

15. Εξ όσων καλύτερα γνωρίζω, πληροφορούμαι και πιστεύω, δεν έχω, και 

ουδέποτε είχα στην κατοχή, φύλαξη, έλεγχο ή εξουσία μου, ή κατοχή, φύλαξη, 

                                                      
108 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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έλεγχο ή εξουσία του δικηγόρου μου, ή κατοχή, φύλαξη, έλεγχο ή εξουσία 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου εξ ονόματός μου, οποιοδήποτε έγγραφο στο 

οποίο προτίθεμαι να στηριχθώ για την υπόθεσή μου ή που είναι αναγκαίο για 

τους άλλους διαδίκους και το Δικαστήριο να κατανοήσουν την υπόθεσή μου, 

εκτός από τα έγγραφα που απαριθμούνται στην παρούσα δήλωση μάρτυρα. 

 

 

Δήλωση Αληθείας 

Πιστεύω ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην παρούσα δήλωση μάρτυρα είναι 

αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον [αναφέρετε πρόσωπο/διάδικο]109 να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Μάρτυρας)  
(Δικηγόρος 
Μάρτυρας) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

 

 

 

                                                      
109 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο ή άλλο αντιπρόσωπο. Δείτε Κ. 31.3(3). 



 514 

 

Κατάλογος εγγράφων 

 

Πίνακας A 

Αρ. Ημερομηνία Τίτλος ή 
Περιγραφή 

Συντάκτης Αποστολέας Παραλήπτης 

      

      

 

Πίνακας B 

Αρ. Ημερομηνία Τίτλος ή 
Περιγραφή 

Συντάκτης Αποστολέας Παραλήπτης 
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Έντυπο Aρ.46:  Αίτημα Ειδικής Αποκάλυψης 

Μέρος 31 Κανονισμός 5(2)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000110 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα  

9. [...], 

9. [...], 

9. [...], 

9. [...], 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το Αίτημα 

9. [...], 

9. [...], 

9. [...], 

9. [...], 

 

Διάταγμα το οποίο ζητείται από το Δικαστήριο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο αιτών διάδικος (εάν δεν περιλαμβάνονται 

στον Πίνακα Α ή σε συνημμένη δήλωση μάρτυρα) 
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Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτών) 

(Δικηγόρος 
Αιτούντος) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………… (Αιτών Διάδικος) (Δικηγόρος Αιτούντος Διαδίκου) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω111) (Ο Αιτών διάδικος πιστεύει112) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν Αίτημα  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον (όνομα διαδίκου) ο οποίος απαντά να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Αιτών)  
(Δικηγόρος 
Αιτούντος) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση προς Διαδίκους  

Αντίγραφο του Παραρτήματος Α πρέπει να παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους σε 
ψηφιακή έκδοση σε μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων που 
χρησιμοποιούν  όλα τα μέρη.  
 
Το τελικό Παράρτημα Α (μόλις όλοι οι διάδικοι συμπληρώσουν όλες τις στήλες του 
Πίνακα Α) πρέπει επίσης να υποβληθεί στο δικαστήριο σε   ψηφιακή έκδοση σε 
μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων το οποίο χρησιμοποιεί το 
δικαστήριο. 

                                                      
111 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
112 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Παράρτημα Α 

 

 Όνομα Ανάλυση των Αιτημάτων 

Διάδικος ο οποίος  
καταχωρίζει το 
Αίτημα  

1. 

2. 

[Όλα τα Αιτήματα υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων] 

[Τα Αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων , 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται από τον αιτούντα διάδικο [1] μόνο κ.λπ.] 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

1. 

2. 

[Όλα τα αιτήματα απευθύνονται σε όλους τους παραλήπτες διαδίκους] 

[Τα αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται μόνο κατά του παραλήπτη διαδίκου [1].Τα 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται μόνο από τον αιτούντα διάδικο [2] κ.λπ.] 

 

Αρ. Έγγραφο 
ή 
κατηγορίες 
εγγράφων 
που 
ζητούνται 

Συνάφεια, σημασία, 
κατοχή, άλλες 
πληροφορίες που 
υποστηρίζουν το 
Αίτημα κ.λπ. 

Λόγοι για τους οποίους 
ο διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα (-
οι) πιστεύει ότι το (τα) 
έγγραφο (-α) βρίσκεται 
(-ονται) ή βρισκόταν (-
ονταν) στην κατοχή, τη 
φύλαξη, τον έλεγχο ή 
την εξουσία του (των) 
παραλήπτη (-ων) 
διάδικου (-ων) 

Λόγοι 
ένστασης από 
τον διάδικο 
στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

Απαντήσεις 
του αιτούντος 
διαδίκου στους 
λόγους 
ένστασης 

Απόφαση του Δικαστηρίου 

1.        

2.        
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Έντυπο Aρ.47:  Ένσταση στο Αίτημα Ειδικής Αποκάλυψης 

Μέρος 31 Κανονισμός 5(4)(α) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000113 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα  

10. [...], 

10. [...], 

10. [...], 

10. [...], 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το Αίτημα 

10. [...], 

10. [...], 

10. [...], 

10. [...], 

 

Διάδικος στον οποίο απευθύνεται το Αίτημα που καταχωρίζει αυτή την 

Απάντηση 

 

 

 

 

 

 

Αιτήματα του Παραρτήματος Α για τα οποία δεν προβάλλεται ένσταση 
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Αιτήματα του Παραρτήματος Α για τα οποία προβάλλεται ένσταση 

 

 

 

 

 

 

(i) Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Διάδικος στον οποίο απευθύνεται το 

Αίτημα (εάν δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α ή σε συνημμένη  

μαρτυρία) 

(ii) Δηλώστε περιεκτικά, αλλά συγκεκριμένα τους λόγους της ένστασης στο  

Αίτημα Ειδικής Αποκάλυψης (εάν δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω114) (Ο παραλήπτης διάδικος πιστεύει115) ότι τα γεγονότα τα οποία 

δηλώνονται στην παρούσα Ένσταση και στο Παράρτημα Α είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον (όνομα διαδίκου) ο οποίος απαντά να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Διάδικος)  
(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                      
114 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
115 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 

Πλήρες Όνομα: …………………………… (Διάδικος στον οποίο απευθύνεται το Αίτημα)   

                            (Δικηγόρος Διαδίκου) 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Διάδικος) 

(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση προς Διαδίκους  

Αντίγραφο του Παραρτήματος Α πρέπει να παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους σε 
ψηφιακή έκδοση σε μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων που 
χρησιμοποιούν  όλα τα μέρη.  
 
Το τελικό Παράρτημα Α (μόλις όλοι οι διάδικοι συμπληρώσουν όλες τις στήλες του 
Πίνακα Α) πρέπει επίσης να υποβληθεί στο δικαστήριο σε   ψηφιακή έκδοση σε 
μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων το οποίο χρησιμοποιεί το 
δικαστήριο. 
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Παράρτημα Α 

 

 Όνομα Ανάλυση των Αιτημάτων 

Διάδικος ο οποίος  
καταχωρίζει το 
Αίτημα  

1. 

2. 

[Όλα τα Αιτήματα υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων] 

[Τα Αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων , 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται από τον αιτούντα διάδικο [1] μόνο κ.λπ.] 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

1. 

2. 

[Όλα τα αιτήματα απευθύνονται σε όλους τους παραλήπτες διαδίκους] 

[Τα αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται μόνο κατά του παραλήπτη διαδίκου [1].Τα 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται μόνο από τον αιτούντα διάδικο [2] κ.λπ.] 

 

Αρ. Έγγραφο 
ή 
κατηγορίες 
εγγράφων 
που 
ζητούνται 

Συνάφεια, σημασία 
,κατοχή, άλλες 
πληροφορίες που 
υποστηρίζουν το 
Αίτημα κ.λπ. 

Λόγοι για τους οποίους 
ο διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα (-
οι) πιστεύει ότι το (τα) 
έγγραφο (-α) βρίσκεται 
(-ονται) ή βρισκόταν (-
ονταν) στην κατοχή, τη 
φύλαξη, τον έλεγχο ή 
την εξουσία του (των) 
παραλήπτη (-ων) 
διάδικου (-ων) 

Λόγοι 
ένστασης από 
τον διάδικο 
στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

Απαντήσεις 
του αιτούντος 
διαδίκου στους 
λόγους 
ένστασης 

Απόφαση του Δικαστηρίου 

3.        

4.        
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Έντυπο Aρ.48:  Απάντηση στην Ένσταση Αιτήματος Ειδικής 
Αποκάλυψης 

Μέρος 31 Κανονισμός 5(4)(β)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000116 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα  

11. [...], 

11. [...], 

11. [...], 

11. [...], 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το Αίτημα 

11. [...], 

11. [...], 

11. [...], 

11. [...], 

 

Διάδικος ο οποίος καταχώρισε το Αίτημα και  καταχωρίζει αυτή την Απάντηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
116 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Διάδικος ο οποίος καταχωρίζει την 

Απάντηση(εάν δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α ή σε συνημμένη  

μαρτυρία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρες Όνομα: ………………………(Αιτών Διάδικος)  (Δικηγόρος Αιτούντος Διαδίκου) 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Διάδικος) 

(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω117) (Ο Αιτών διάδικος πιστεύει118) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται 

στην παρούσα Απάντηση στην Ένσταση και στο Παράρτημα Α είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον (όνομα διαδίκου) ο οποίος απαντά να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Αιτών)  
(Δικηγόρος 
Αιτούντος) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση προς Διαδίκους  

Αντίγραφο του Παραρτήματος Α πρέπει να παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους σε 
ψηφιακή έκδοση σε μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων που 
χρησιμοποιούν  όλα τα μέρη.  
Το τελικό Παράρτημα Α (μόλις όλοι οι διάδικοι συμπληρώσουν όλες τις στήλες του 
Πίνακα Α) πρέπει επίσης να υποβληθεί στο δικαστήριο σε   ψηφιακή έκδοση σε 
μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων το οποίο χρησιμοποιεί το 
δικαστήριο. 

 

                                                      
117 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
118 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Παράρτημα Α 

 

 Όνομα Ανάλυση των Αιτημάτων 

Διάδικος ο οποίος  
καταχωρίζει το 
Αίτημα  

1. 

2. 

[Όλα τα Αιτήματα υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων] 

[Τα Αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων , 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται από τον αιτούντα διάδικο [1] μόνο κ.λπ.] 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

1. 

2. 

[Όλα τα αιτήματα απευθύνονται σε όλους τους παραλήπτες διαδίκους] 

[Τα αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται μόνο κατά του παραλήπτη διαδίκου [1].Τα 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται μόνο από τον αιτούντα διάδικο [2] κ.λπ.] 

 

Αρ. Έγγραφο 
ή 
κατηγορίες 
εγγράφων 
που 
ζητούνται 

Συνάφεια,  σημασία, 
κατοχή, άλλες 
πληροφορίες που 
υποστηρίζουν το 
Αίτημα κ.λπ. 

Λόγοι για τους οποίους 
ο διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα (-
οι) πιστεύει ότι το (τα) 
έγγραφο (-α) βρίσκεται 
(-ονται) ή βρισκόταν (-
ονταν) στην κατοχή, τη 
φύλαξη, τον έλεγχο ή 
την εξουσία του (των) 
παραλήπτη (-ων) 
διάδικου (-ων) 

Λόγοι 
ένστασης από 
τον διάδικο 
στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

Απαντήσεις 
του αιτούντος 
διαδίκου στους 
λόγους 
ένστασης 

Απόφαση του Δικαστηρίου 

5.        

6.        
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Έντυπο Aρ.49:  Αίτημα Επιθεώρησης Εγγράφων 

Μέρος 31 Κανονισμός 8(2) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000119 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα  

12. [...], 

12. [...], 

12. [...], 

12. [...], 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το Αίτημα 

12. [...], 

12. [...], 

12. [...], 

12. [...], 

 

Διάταγμα το οποίο ζητείται από το Δικαστήριο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
119 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο αιτών διάδικος (εάν δεν περιλαμβάνονται 

στον Πίνακα Α ή σε συνημμένη δήλωση μάρτυρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτών) 

(Δικηγόρος 
Αιτούντος) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………… (Αιτών Διάδικος) (Δικηγόρος Αιτούντος Διαδίκου) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω120) (Ο Αιτών διάδικος πιστεύει121) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν Αίτημα  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον (όνομα αιτούντος διαδίκου) να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Αιτών)  
(Δικηγόρος 
Αιτούντος) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση προς Διαδίκους  

Αντίγραφο του Παραρτήματος Α πρέπει να παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους σε 
ψηφιακή έκδοση σε μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων που 
χρησιμοποιούν  όλα τα μέρη.  
 
Το τελικό Παράρτημα Α (μόλις όλοι οι διάδικοι συμπληρώσουν όλες τις στήλες του 
Πίνακα Α) πρέπει επίσης να υποβληθεί στο δικαστήριο σε   ψηφιακή έκδοση σε 
μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων το οποίο χρησιμοποιεί το 
δικαστήριο. 

                                                      
120 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
121 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Παράρτημα Α 

 

 Όνομα Ανάλυση των Αιτημάτων 

Διάδικος ο οποίος  
καταχωρίζει το 
Αίτημα  

1. 

2. 

[Όλα τα Αιτήματα υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων] 

[Τα Αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων , 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται από τον αιτούντα διάδικο [1] μόνο κ.λπ.] 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

1. 

2. 

[Όλα τα αιτήματα απευθύνονται σε όλους τους παραλήπτες διαδίκους] 

[Τα αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται μόνο κατά του παραλήπτη διαδίκου [1].Τα 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται μόνο από τον αιτούντα διάδικο [2] κ.λπ.] 

 

Αρ. Έγγραφο 
ή 
κατηγορίες 
εγγράφων 
που 
ζητούνται 

Συνάφεια, σημασία, 
κατοχή, άλλες 
πληροφορίες που 
υποστηρίζουν το 
Αίτημα κ.λπ. 

Λόγοι για τους οποίους 
ο διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα (-
οι) πιστεύει ότι το (τα) 
έγγραφο (-α) βρίσκεται 
(-ονται) ή βρισκόταν (-
ονταν) στην κατοχή, τη 
φύλαξη, τον έλεγχο ή 
την εξουσία του (των) 
παραλήπτη (-ων) 
διάδικου (-ων) 

Λόγοι 
ένστασης από 
τον διάδικο 
στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

Απαντήσεις 
του αιτούντος 
διαδίκου στους 
λόγους 
ένστασης 

Απόφαση του Δικαστηρίου 

7.        

8.        
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Έντυπο Aρ.50:  Ένσταση στο Αίτημα για Επιθεώρηση Εγγράφων 

Μέρος 31 Κανονισμός 8 (5)(α)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000122 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα  

13. [...], 

13. [...], 

13. [...], 

13. [...], 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το Αίτημα 

13. [...], 

13. [...], 

13. [...], 

13. [...], 

 

Διάδικος στον οποίο απευθύνεται το Αίτημα που καταχωρίζει αυτή την 

Απάντηση 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτήματα του Παραρτήματος Α για τα οποία δεν προβάλλεται ένσταση 

 

 

 

 

                                                      
122 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Αιτήματα του Παραρτήματος Α για τα οποία προβάλλεται ένσταση 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Διάδικος στον οποίο απευθύνεται το 

Αίτημα (εάν δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α ή σε συνημμένη  

μαρτυρία) 

(ii) Δηλώστε περιεκτικά, αλλά συγκεκριμένα τους λόγους της ένστασης στο  

Αίτημα Επιθεώρησης Εγγράφων (εάν δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω123) (Ο διάδικος ο οποίος απαντά πιστεύει124) ότι τα γεγονότα τα οποία 

δηλώνονται στην παρούσα Ένσταση και στο Παράρτημα Α είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον (όνομα διαδίκου) ο οποίος απαντά να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Διάδικος)  
(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                      
123 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
124 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 

Πλήρες Όνομα: …………………………… (Διάδικος στον οποίο απευθύνεται το Αίτημα)   

                            (Δικηγόρος Διαδίκου) 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Διάδικος) 

(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση προς Διαδίκους  

Αντίγραφο του Παραρτήματος Α πρέπει να παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους σε 
ψηφιακή έκδοση σε μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων που 
χρησιμοποιούν  όλα τα μέρη.  
 
Το τελικό Παράρτημα Α (μόλις όλοι οι διάδικοι συμπληρώσουν όλες τις στήλες του 
Πίνακα Α) πρέπει επίσης να υποβληθεί στο δικαστήριο σε   ψηφιακή έκδοση σε 
μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων το οποίο χρησιμοποιεί το 
δικαστήριο. 
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Παράρτημα Α 

 

 Όνομα Ανάλυση των Αιτημάτων 

Διάδικος ο οποίος  
καταχωρίζει το 
Αίτημα  

1. 

2. 

[Όλα τα Αιτήματα υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων] 

[Τα Αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων , 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται από τον αιτούντα διάδικο [1] μόνο κ.λπ.] 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

1. 

2. 

[Όλα τα αιτήματα απευθύνονται σε όλους τους παραλήπτες διαδίκους] 

[Τα αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται μόνο κατά του παραλήπτη διαδίκου [1].Τα 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται μόνο από τον αιτούντα διάδικο [2] κ.λπ.] 

 

Αρ. Έγγραφο 
ή 
κατηγορίες 
εγγράφων 
που 
ζητούνται 

Συνάφεια, σημασία, 
κατοχή, άλλες 
πληροφορίες που 
υποστηρίζουν το 
Αίτημα κ.λπ. 

Λόγοι για τους οποίους 
ο διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα (-
οι) πιστεύει ότι το (τα) 
έγγραφο (-α) βρίσκεται 
(-ονται) ή βρισκόταν (-
ονταν) στην κατοχή, τη 
φύλαξη, τον έλεγχο ή 
την εξουσία του (των) 
παραλήπτη (-ων) 
διάδικου (-ων) 

Λόγοι 
ένστασης από 
τον διάδικο 
στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

Απαντήσεις 
του αιτούντος 
διαδίκου στους 
λόγους 
ένστασης 

Απόφαση του Δικαστηρίου 

9.        

10.        
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Έντυπο Aρ.51:  Απάντηση στην Ένσταση Αιτήματος για 
Επιθεώρηση Εγγράφων 

Μέρος 31 Κανονισμός 8(5)(β) 

 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000125 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα  

14. [...], 

14. [...], 

14. [...], 

14. [...], 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το Αίτημα 

14. [...], 

14. [...], 

14. [...], 

14. [...], 

 

Διάδικος ο οποίος καταχώρισε το Αίτημα και  καταχωρίζει αυτή την Απάντηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Διάδικος ο οποίος καταχωρίζει την Απάντηση 

(εάν δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α ή σε συνημμένη  μαρτυρία) 

 

 

 

                                                      
125 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Πλήρες Όνομα: ………………………(Αιτών Διάδικος)  (Δικηγόρος Αιτούντος Διαδίκου) 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Διάδικος) 

(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω126) (Ο Αιτών διάδικος πιστεύει127) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται 

στην παρούσα Απάντηση στην Ένσταση του Αιτήματος για επιθεώρηση και στο 

Παράρτημα Α είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον (όνομα διαδίκου) ο οποίος απαντά να 

υπογράψω την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Αιτών)  
(Δικηγόρος 
Αιτούντος) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημείωση προς Διαδίκους  

Αντίγραφο του Παραρτήματος Α πρέπει να παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους 
σε ψηφιακή έκδοση σε μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων 
που χρησιμοποιούν  όλα τα μέρη.  

Το τελικό Παράρτημα Α (μόλις όλοι οι διάδικοι συμπληρώσουν όλες τις στήλες του 
Πίνακα Α) πρέπει επίσης να υποβληθεί στο δικαστήριο σε   ψηφιακή έκδοση σε 
μορφή συμβατή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένων το οποίο χρησιμοποιεί το 
δικαστήριο. 

 

                                                      
126 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
127 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Παράρτημα Α 

 

 Όνομα Ανάλυση των Αιτημάτων 

Διάδικος ο οποίος  
καταχωρίζει το 
Αίτημα  

1. 

2. 

[Όλα τα Αιτήματα υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων] 

[Τα Αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται εκ μέρους όλων των αιτούντων διαδίκων , 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται από τον αιτούντα διάδικο [1] μόνο κ.λπ.] 

Διάδικος στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

1. 

2. 

[Όλα τα αιτήματα απευθύνονται σε όλους τους παραλήπτες διαδίκους] 

[Τα αιτήματα χ, ψ, ζ υποβάλλονται μόνο κατά του παραλήπτη διαδίκου [1].Τα 
Αιτήματα α, β, γ υποβάλλονται μόνο από τον αιτούντα διάδικο [2] κ.λπ.] 

 

Αρ. Έγγραφο 
ή 
κατηγορίες 
εγγράφων 
που 
ζητούνται 

Συνάφεια, σημασία, 
κατοχή, άλλες 
πληροφορίες που 
υποστηρίζουν το 
Αίτημα κ.λπ. 

Λόγοι για τους οποίους 
ο διάδικος ο οποίος 
καταχωρίζει το Αίτημα (-
οι) πιστεύει ότι το (τα) 
έγγραφο (-α) βρίσκεται 
(-ονται) ή βρισκόταν (-
ονταν) στην κατοχή, τη 
φύλαξη, τον έλεγχο ή 
την εξουσία του (των) 
παραλήπτη (-ων) 
διάδικου (-ων) 

Λόγοι 
ένστασης από 
τον διάδικο 
στον οποίο 
απευθύνεται το 
Αίτημα 

Απαντήσεις 
του αιτούντος 
διαδίκου στους 
λόγους 
ένστασης 

Απόφαση του Δικαστηρίου 

11.        

12.        
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Έντυπο αρ.52:  Δήλωση Μάρτυρα  

Μέρος 32 Κανονισμός 7(1)  
 

 

Καταχωρίζεται εκ μέρους του 

Ενάγοντος/Εναγόμενου 

Όνομα μάρτυρα:  

Αρ. Δήλωσης Μάρτυρα:  

Τεκμήριο (-ια):   

 Ημερομηνία:   

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

Αρ. Απαίτησης   

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ …….. 

 

Εγώ, ο ………..[πλήρες όνομα] από [να αναγραφεί η διεύθυνση κατοικίας ή 

εργασίας],/ Ενάγων ή Εναγόμενος  

 

Ή 

 

Εγώ, [πλήρες όνομα δικηγόρου] [συνεταίρου/εταίρου ή συνεργάτη] της [επωνυμία 

εταιρείας] από [διεύθυνση του χώρου εργασίας] Δικηγόρος Ενάγοντα / Εναγόμενου,  

 

Ή 

 

Εγώ, [πλήρες όνομα] από [διεύθυνση του χώρου εργασίας], [Γραμματέας ή 

Διευθύνων Σύμβουλος] της Ενάγουσας / Εναγόμενης εταιρείας, με εγγεγραμμένο 

γραφείο [διεύθυνση], 
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Ή 

 

Εγώ, [όνομα του μη διαδίκου/μάρτυρα] του/της [αναφέρετε τόπο διαμονής ή χώρο 

εργασίας, και επάγγελμα ή, εάν δεν υπάρχει, περιγραφή] 

δηλώνω τα ακόλουθα: 

 

1. Εξ όσων γνωρίζω, δηλώνω ότι…………………… [παραθέστε σε αριθμημένες 

παραγράφους λεπτομέρειες των γεγονότων που ο μάρτυρας γνωρίζει 

προσωπικά]. 

 

2. Έχω ενημερωθεί από τον/την [όνομα] και πιστεύω ότι ……………[αναφέρετε 

λεπτομέρειες των γεγονότων που ο μάρτυρας πιστεύει ως αληθή]. 

 

3. Αναφέρομαι στο (περιγραφή τεκμηρίου) σημειούμενο ως «……» [παραθέστε 

λεπτομέρειες που προκύπτουν από το τεκμήριο επί των οποίων στηρίζεστε στα 

πλαίσια της δήλωσης μάρτυρα]. 

 

[Όταν μάρτυρας προβαίνει σε πέραν της μίας δήλωσης μάρτυρα στην ίδια 

διαδικασία, στις οποίες υπάρχουν τεκμήρια, η αρίθμηση των τεκμηρίων αυτών 

πρέπει να είναι συνεχής και να μην αρχίζει από την αρχή για κάθε δήλωση] 

 

Η παρούσα Δήλωση Μάρτυρα έχει συνταχθεί για [αναφέρετε τη διαδικασία για  την 

οποία συντάχθηκε] 
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Δήλωση Αληθείας 

Πιστεύω ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην παρούσα δήλωση μάρτυρα είναι 

αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 

 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο αρ.53:  Ένορκη Δήλωση   

Μέρος 32 Κανονισμός 15(1) 
 

 

Καταχωρίζεται εκ μέρους του 

Ενάγοντα/Εναγόμενου 

Όνομα ενόρκως δηλούντα  

Αρ. Ένορκης Δήλωσης   

Τεκμήριο (-ια):   

 Ημερομηνία:   

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

Αρ. Απαίτησης   

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

 

ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ …….. 

 

Εγώ, ο ……………… [πλήρες όνομα] από…………………. [να αναγραφεί η 

διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας],  Ενάγων ή Εναγόμενος  

Ή 
Εγώ, [πλήρες όνομα δικηγόρου] [συνεταίρου/εταίρου ή συνεργάτη] της [επωνυμία 

εταιρείας] από [διεύθυνση του χώρου εργασίας], Δικηγόρος του Ενάγοντα/ 

Εναγόμενου,  

Ή 

Εγώ, [πλήρες όνομα] από [διεύθυνση του χώρου εργασίας], [Γραμματέας ή 

Διευθύνων Σύμβουλος] της Ενάγουσας/Έναγόμενης εταιρείας, με εγγεραμμένο 

γραφείο [διεύθυνση], 

Ή 
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Εγώ, [όνομα του μη διαδίκου/μάρτυρα] του/της [αναφέρετε τόπο διαμονής ή χώρο 

εργασίας, και επάγγελμα ή, εάν δεν υπάρχει, περιγραφή] 

Ορκίζομαι και δηλώνω τα ακόλουθα: 

4. Εξ όσων γνωρίζω, δηλώνω ότι …………….. [παραθέστε σε αριθμημένες 

παραγράφους λεπτομέρειες των γεγονότων που ο μάρτυρας γνωρίζει 

προσωπικά]. 

5. Έχω ενημερωθεί από τον/την [όνομα] και πιστεύω ότι……... [αναφέρετε 

λεπτομέρειες των γεγονότων που ο μάρτυρας πιστεύει ως αληθή]. 

6. Στο σημείο αυτό μου παρουσιάζεται σημειούμενο ως τεκμήριο ..…το 

(περιγραφή τεκμηρίου)», 

 

[Όταν ενόρκως δηλών προβαίνει σε πέραν της μιας ένορκης δήλωσης (στις 

οποίες υπάρχουν τεκμήρια) στην ίδια διαδικασία, η αρίθμηση των τεκμηρίων 

πρέπει να είναι συνεχής και να μην ξεκινά από την αρχή σε κάθε ένορκη 

δήλωση] 

Η παρούσα Ένορκη Δήλωση έχει συνταχθεί για [αναφέρετε τη διαδικασία για  την 

οποία συντάχθηκε] 

 

 
 

 Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

 

Υπογραφή 
Ενόρκως 
Δηλούντα 

 Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 

 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

 
Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου στις ………………..[ημερομηνία] και 
ώρα ……… στο Επαρχιακό Δικαστήριο …………………… 
 
Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο Aρ.54:  Κλήση Μάρτυρα  

Μέρος 32 Κανονισμός 21(2)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς ………………………… (πλήρες όνομα) από ……...................... (πλήρης 
διεύθυνση) 
 

 

 

Καλείστε να παραστείτε ενώπιον τού παρόντος δικαστηρίου στην .............……… 

την................. (ημέρα), ............................ημέρα του ..............., 20........, και 

ώρα....................... το πρωί, και κάθε επόμενη ημερομηνία της ακρόασης, έως ότου 

το δικαστήριο σας ενημερώσει ότι δεν είστε πλέον υποχρεωμένος  να είστε παρών 

για να δώσετε μαρτυρία για λογαριασμό του Ενάγοντα (ή του Εναγομένου) και 

επίσης να προσκομίσετε και να προσαγάγετε κατά τον προαναφερόμενο χρόνο και 

τόπο: ...............................................................................................  

(προσδιορίστε τα έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να προσαχθούν). 

 

Η παρούσα κλήση εκδόθηκε κατόπιν αίτησης τού Ενάγοντα (ή του Εναγομένου) ή 

του νόμιμου εκπροσώπου του Ενάγοντα (ή του Εναγομένου), του οποίου το όνομα 

και η διεύθυνση είναι: 

 

 

 

Πρωτοκολλητής 
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Έντυπο Aρ.55:  Αίτημα για Εξέταση Μάρτυρα σε Ξένο Κράτος  

Μέρος 33 Κανονισμός 3(2)

 
 

 

Προς αρμόδια Δικαστική Αρχή του/της................... (χώρα) στην.................(επαρχία 

ή περιφέρεια ή, ανάλογα με την περίπτωση). 

 

 

 

Eκκρεμεί αστική απαίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο της......................... στην 

Κύπρο στην οποία ο ………………….. (πλήρες όνομα και περιγραφή) είναι 

Ενάγων και ο …………………… (πλήρες όνομα και περιγραφή) είναι Εναγόμενος. 

Στην εν λόγω υπόθεση  ο Ενάγων ισχυρίζεται …………………(αναφέρετε την 

απαίτηση όπως περιγράφεται στο έντυπο της Απαίτησης). 

 

Και επειδή τέθηκε στο εν λόγω Δικαστήριο ότι, για  σκοπούς απονομής της 

δικαιοσύνης και για την ορθή επίλυση των επίδικων θεμάτων μεταξύ των 

διαδίκων, ο/η .................... από......................., ο/η .......................... από  

......................... και ο/η   από.......................... (δηλώστε πλήρη ονόματα, 

διευθύνσεις και περιγραφές) θα πρέπει να εξεταστούν ως μάρτυρες ενόρκως 

αναφορικά με τα πιο κάτω  θέματα: 

 

………………………………… 

 

Και επειδή διαφαίνεται ότι οι εν λόγω μάρτυρες διαμένουν εντός της δικαιοδοσίας 

σας: 

 

Εγώ ο/η ……………………, Δικαστής στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

της........................, έχω την τιμή να ζητήσω, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν και προς συνδρομή του παρόντος δικαστηρίου,  να κλητεύσετε 

τον εν λόγω μάρτυρα (τους εν λόγω μάρτυρες) για να παραστεί(-ουν) σε χρόνο 

και τόπο που θα ορίσετε ενώπιον σας ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου 

ως αρμόδιου να διεξάγει την εξέταση μαρτύρων σύμφωνα με τη διαδικασία που 

ισχύει στη δική σας δικαιοδοσία, καθώς και να πραγματοποιήσετε την εξέταση του 

μάρτυρα (-ων) (128με βάση το ερωτηματολόγιο το οποίο συνοδεύει το παρόν 

αίτημα), προφορικά (viva voce) σε σχέση με τα αναφερόμενα ζητήματα στην 

παρουσία των αντιπροσώπων του Ενάγοντα και Εναγόμενου ή όσων από αυτούς 

μετά από σχετική  ειδοποίηση, θα πρέπει να παρίστανται σε αυτή την  εξέταση 

μάρτυρα (-ων). 

 

                                                      
128 Διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται 
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Περαιτέρω έχω την τιμή να ζητήσω από εσάς (*οι απαντήσεις του/των εν λόγω 

μάρτυρα (-ων) και όλες τις πρόσθετες προφορικές ερωτήσεις (viva voce), είτε κατά 

την εξέταση, αντεξέταση ή την επανεξέταση) η μαρτυρία του/των μάρτυρα (-ων) 

να καταγράφεται και όλα τα βιβλία, επιστολές, χαρτιά και έγγραφα που 

προσκομίστηκαν κατά την εν λόγω εξέταση να σημειώνονται  δεόντως για 

σκοπούς προσδιορισμού τους  και περαιτέρω  να ζητήσω από εσάς να 

επικυρώσετε αυτήν την εξέταση μαζί με (129τα ερωτηματολόγια)  με τη σφραγίδα 

του δικαστηρίου σας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τη διαδικασία 

που ισχύει στη δική σας δικαιοδοσία, και να προωθήσετε αυτήν μαζί με σημείωση 

των χρεώσεων και εξόδων που είναι πληρωτέα σε σχέση με την εκτέλεση τού εν 

λόγω αιτήματος, μέσω του προξενείου / της πρεσβείας / ή άλλης αντιπροσωπείας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας από την οποία παραλήφθηκε το εν λόγω αίτημα για 

διαβίβαση στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ............... 

 

Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από εσάς να ενημερώσετε το αναφερόμενο 

προξενείο/πρεσβεία/ή άλλη αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά 

με την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης. 

 

Ημερομηνία .............................................................. 

 

[Σφραγίδα του] 

(Υπογραφή) 

[Επαρχιακού Δικαστηρίου.] 
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Έντυπο Aρ.56:  Ανάληψη Δέσμευσης για τα Έξοδα που θα  
προκύψουν κατά την Εξέταση Μάρτυρα σε Ξένο Κράτος με το 

οποίο υπάρχει Σύμβαση  

Μέρος 33 Κανονισμός 3(3)(α) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000130 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Με την παρούσα  αναλαμβάνω προσωπικά τη δέσμευση ότι, σε περίπτωση που τα 

έξοδα τα οποία επωμίστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το αίτημα που 

εκδόθηκε την............ ημέρα του..................... 20......., υπερβαίνουν το ποσό των 

€............ που κατατέθηκε από εμένα στο Δικαστήριο για αυτό το σκοπό, θα καταβάλω, 

αφού λάβω τη δέουσα ειδοποίηση του ποσού των εν λόγω εξόδων, το ποσό που 

υπερβαίνει την εν λόγω κατάθεση όταν ζητηθεί από τον Πρωτοκολλητή. 

 

Σε σχέση με την εκτέλεση του ως άνω αιτήματος, έχουν οριστεί ως αντιπρόσωποι των 

διαδίκων οι πιο κάτω:  

 

Αντιπρόσωπος του Ενάγοντα ……………………, από..................... 

Αντιπρόσωπός τού Εναγόμενου ………………….., από...................... 
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Υπογραφή 
Δικηγόρου 
για 
(Ενάγοντα) 
(Εναγόμενο) 

 Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 

(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Δικηγόρος Διαδίκου) 
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Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο Aρ.57:  Διάταγμα για την Εξέταση Μάρτυρα  σε Πρεσβεία/ 
Προξενείο ή άλλη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας σε Ξένο 

Κράτος  

Μέρος 33 Κανονισμός 3(3)(στ) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000131 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Κατόπιν ακρόασης των δικηγόρων των δύο πλευρών, και κατόπιν  ανάγνωσης της 

ένορκης δήλωσης του/της....................... 

Διατάσσεται ο διορισμός εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της 

πρεσβείας/προξενείου/ή άλλης αντιπροσωπίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(δηλώστε τον τόπο στο ξένο κράτος) ως ειδικού εξεταστή για τους σκοπούς της 

διεξαγωγής της εξέτασης, αντεξέτασης και επανεξέτασης, προφορικά (viva voce), 

ενόρκως ή  με βεβαίωση  του/των ……………….. 

από........................από........................ (ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις) 

μάρτυρες εκ μέρους του ……………………….. (Ενάγοντα ή Εναγόμενου, ανάλογα 

με την περίπτωση) στην προαναφερόμενη ………………….(δηλώστε τόπο στο 

ξένο κράτος). Ο εξεταστής δύναται να ζητήσει την παρουσία των εν λόγω 

μαρτύρων και την προσκόμιση εγγράφων, χωρίς όμως να έχει την εξουσία  να τους 

υποχρεώσει προς τούτο. Κατά τα λοιπά, η εξέταση αυτή θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την Κυπριακή διαδικασία. Ο ………………….. 

δικηγόρος του ………………………(Ενάγοντα ή Εναγόμενου) θα πρέπει να δώσει 

στον δικηγόρο του Ενάγοντα ή Εναγόμενου (ανάλογα με την περίπτωση) γραπτή 

ειδοποίηση ......................... ημερών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία 

προτίθενται να αποστείλουν το παρόν διάταγμα στη/στο ....................... (όνομα 

τόπου στο ξένο κράτος) για εκτέλεση και......... ημέρες μετά την επίδοση τής εν 

λόγω ειδοποίησης οι δικηγόροι του Ενάγοντα και του Εναγόμενου αντίστοιχα να 

ανταλλάξουν τα ονόματα των αντιπροσώπων τους στον προαναφερόμενο τόπο, 

στους οποίους μπορεί να αποσταλεί η εν λόγω ειδοποίηση σχετικά με την εξέταση 

των αναφερόμενων μαρτύρων. Περαιτέρω, ...........ημέρες (εξαιρουμένης της 

Κυριακής), πριν από την εξέταση οποιουδήποτε μάρτυρα , πρέπει να δίδεται 

ειδοποίηση για την εξέταση αυτή από τον αντιπρόσωπο του διαδίκου για 

λογαριασμό του οποίου ο μάρτυρας αυτός θα εξεταστεί στον αντιπρόσωπο τού 
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άλλου διαδίκου (εκτός εαν αυτή η ειδοποίηση δεν απαιτείται). Οι  καταθέσεις, όταν  

ολοκληρωθούν,  μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα στα οποία αναφέρονται, ή 

πιστοποιημένα αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων ή αποσπασμάτων αυτών, να 

διαβιβάζονται από τον Εξεταστή, σφραγισμένα, στο Επαρχιακό Δικαστήριο της 

................................ κατά ή πριν από την ………..............ημέρα του...........202......, 

ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα ήθελε  διαταχθεί. Κάθε διάδικος είναι ελεύθερος να 

διαβάζει και να παρουσιάζει τέτοιες καταθέσεις ως μαρτυρία στη δίκη της 

παρούσας υπόθεσης, με την επιφύλαξη όλων των δικαιολογημένων εξαιρέσεων.  

 

Η εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης  αναστέλλεται μέχρι την καταχώριση των 

καταθέσεων αυτών. Τα έξοδα της παρούσας αίτησης και της ως άνω εξέτασης 

αποτελούν έξοδα της υπόθεσης. 

 

Ημερομηνία   ......................................... 

 

[Σφραγίδα του Επαρχιακού Δικαστηρίου]      

     

 

                     

                    (Υπογραφή) 
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Έντυπο αρ.58:  Πρόταση Διακανονισμού  

Μέρος 35 Κανονισμός 5(1) 
 

 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000132 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  
 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Προς τον (Αποδέκτη) (Δικηγόρο του Αποδέκτη) (συμπληρώστε όνομα και 

διεύθυνση): 

 

 

Ειδοποιείστε  ότι: 

Ο/Η ……………………(αναγράψτε το όνομα του προτείνοντος διαδίκου) υποβάλλει 

την παρούσα πρόταση διακανονισμού σύμφωνα με το Μέρος 35 των Κανονισμών 

Πολιτικής Δικονομίας. 

Η πρόταση προορίζεται να είναι: ………….πρόταση του Ενάγοντα /........... 

πρόταση του Εναγόμενου 

 

Η πρόταση είναι ανοικτή προς αποδοχή μέχρι …………………….(Επισημαίνεται 

ότι η καθορισμένη προθεσμία πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν 

από την έναρξη της  δίκης) 

 

Η πρόταση αφορά τη διευθέτηση: 

 

- Της Απαίτησης 

- Της Ανταπαίτησης 

- Άλλων Πρόσθετων Απαιτήσεων 
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Λεπτομέρειες της πρότασης διακανονισμού 

(Αναφέρετε λεπτομέρειες της πρότασης που υποβάλλετε και δηλώστε κατά πόσο 

η πρόταση σχετίζεται με το σύνολο τής δικαστικής διαδικασίας ή μέρος αυτής ή 

οποιοδήποτε άλλο ζήτημα (εάν το προτεινόμενο ποσό περιλαμβάνει τόκο ή έξοδα 

ή και τα δύο, η πρόταση πρέπει να αναφέρει οποιοδήποτε ποσό περιλαμβάνεται 

για κάθε ένα από αυτά)) 

 

 

 

 

 

 

 

Η εν λόγω πρόταση διακανονισμού λαμβάνει.........../ δεν λαμβάνει υπόψη..... 

ολόκληρο / μέρος της ακόλουθης ανταπαίτησης (ή άλλης πρόσθετης απαίτησης): 

 

 

Στοιχεία διαδίκου που υποβάλλει την πρόταση 
 
Πλήρες όνομα διαδίκου 
 
Όνομα δικηγόρου του διαδίκου  
(εάν εφαρμόζεται) 

 
 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 Διεύθυνση του 

διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000133 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

 

Προς τον (Προτείνοντα) (Δικηγόρο  τού Προτείνοντος) (συμπληρώστε όνομα 

και διεύθυνση) 

Ειδοποιείστε  ότι: 

Ο/Η …………………………. (αναγράψτε το όνομα του αποδέκτη διαδίκου) 

αποδέχεται την πρόταση διακανονισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 του 

Μέρους 35 των Κανόνισμών Πολιτικής Δικονομίας. 

 

 

Στοιχεία διαδίκου που αποδέχεται την πρόταση 
 
Πλήρες όνομα διαδίκου 
 
Όνομα δικηγόρου του διαδίκου  

(εάν εφαρμόζεται) 

 
 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 Διεύθυνση του 

διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  
 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο Aρ.59:  Πιστοποιητικό Πληρωμής στο Δικαστήριο  

Μέρος 36 Κανονισμός 1(α) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000134 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

 

Πιστοποιώ ότι το ποσό των   €.......................  κατατέθηκε στο Δικαστήριο 
την.................. ημέρα του................., 20......, από............................ 

 
. 

Πρωτοκολλητής 

 

   Ημερομηνία: ………………………… 

 

 

 

 

Σημείωση: 

Το παρόν πιστοποιητικό πληρωμής πρέπει να επισυναφθεί στην Ειδοποίηση 

Πληρωμής σύμφωνα με το  Έντυπο με αριθμό 59. 
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Έντυπο Aρ.60:  Ειδοποίηση Πληρωμής στο Δικαστήριο  

Μέρος 36 Κανονισμός 1(β) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000135 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς: …………………………………………………….., Δικηγόρο του Ενάγοντα 
 

 

Ειδοποιείστε ότι ο Εναγόμενος.................... κατέθεσε στο Δικαστήριο €................... 

και ισχυρίζεται ότι το ποσό αυτό ή μέρος αυτού επαρκεί για να ικανοποιήσει την 

απαίτηση τού Ενάγοντα για.................. και    €................  ή το υπόλοιπο του ποσού 

αυτού επαρκεί για να ικανοποιήσει την απαίτηση του Ενάγοντα για................... και 

αποδέχεται ή αρνείται ευθύνη για αυτήν. 

 

Επισυνάπτεται Πιστοποιητικό Πληρωμής στο Δικαστήριο. 

 

 

 
Πλήρες όνομα διαδίκου 
 
Όνομα δικηγόρου του διαδίκου  
(εάν εφαρμόζεται) 
 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο Aρ.61:  Δείγμα Χρονοδιαγράμματος Ακρόασης (Συνήθης 
Διαδικασία) 

Μέρος 37 Κανονισμός 5(5) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000136 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
 

 

Διάρκεια της Ακρόασης [3 ημέρες] 

 

Αρ. Συμβάν Ημέρα/Ώρα/Διάρκεια137 

 Προφορικές Εισαγωγικές 
Αγορεύσεις 

Ημέρα 1, 8 π.μ. μέχρι 10 π.μ. 
(1 ώρα για καθε διάδικο) 

 Μάρτυρες του Ενάγοντα 
Ημέρα 1, 10.15 π.μ. μέχρι 1.15 μ.μ. 
κ. ΧΨ,  κα. AB, 

 Μάρτυρες Εναγόμενου 
Ημέρα 2, 8 π.μ. μέχρι 12.30 μ.μ. 
κ. ZZ, κα. ΓΔ, κ. ΕΦ 

 Προφορικές Τελικές 
Αγορεύεσεις 

Ημέρα 3, 10 π.μ. μέχρι 12 μ.μ.         
(1 ώρα για κάθε διάδικο) 
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Έντυπο αρ.62:  Ειδοποίηση Αλλαγής Δικηγόρου 

Μέρος 40 Κανονισμός 1(α) 
 

 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000138 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  
 

 

 

 

Δίδεται Ειδοποίηση ότι: 

 

Ο δικηγόρος μου  ……………………….. (αναφέρετε όνομα και διεύθυνση) έπαυσε 

να ενεργεί για μένα και τώρα θα ενεργώ αυτοπροσώπως. 

 

Ή 

 

Εγώ ο /Εμείς οι  …………………………….. (αναγράψετε το όνομα δικηγόρουή του 

δικηγορικού οίκου) έχω/έχουμε λάβει οδηγίες να ενεργήσω (-ουμε) για λογαριασμό 

του Ενάγοντα / Εναγόμενου στην παρούσα υπόθεση  σε αντικατάσταση 

(αναγράψετε το όνομα και την διεύθυνση του προηγούμενου δικηγόρου). 

 

Έχω επιδώσει / Έχουμε επιδωσει την εν λόγω Ειδοποίηση σε όλους τους 

διαδίκους της υπόθεσης. 
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Πλήρες όνομα διαδίκου 
 
Όνομα δικηγόρου του διαδίκου  
(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου επισυνάπτεται      
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  
 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 Διεύθυνση του 

διαδίκου ή του 
δικηγόρου του 
διαδίκου στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο αρ.EE63: Ειδοποίηση Εφεσείοντα  (Όλες οι Εφέσεις 
εκτός από μικρές απαιτήσεις)  

Μέρος 41 Κανονισμός 6(1) 
 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αρ. Έφεσης  

Ημερομηνία Καταχώρισης 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

 

Υπάρχουν επεξηγηματικές σημειώσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 
συμπληρώσετε αυτό το Έντυπο. Διαβάστε  τις προσεκτικά πριν  συμπληρώσετε το 
κάθε Τμήμα. 
 

Προτίθεμαι να ασκήσω έφεση κατά απόφασης η οποία εκδόθηκε στο 
…………………………………………………………………… (δικαστήριο) 
Ήμουν ο   Ενάγοντας  Εναγόμενος 
 
Σημείωση: Θα θεωρείστε ο «Εφεσειών» στην Έφεση 
 

 

Τμήμα 1:   Λεπτομέρειες της απαίτησης ή της υπόθεσης κατά της οποίας 
ασκείτε έφεση 

 

Αριθμός Απαίτησης ή υπόθεσης   

Όνομα (-τα) του          Ενάγοντα (-οντων)          Αιτητή (-ων)  

 

Όνομα (-τα) του         

 Εναγόμενου (-ων)     

  Καθ’ ου (-ων) η 

αίτηση 
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Στοιχεία Προσώπου το οποίο ασκεί ή επιδιώκει να ασκήσει έφεση  
(στο εξής «εφεσειών») 

 
Πλήρες Όνομα Εφεσείοντα 
 
  
 

 

Διεύθυνση του 
Εφεσείοντα 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

     

Στοιχεία Προσώπου κατά του οποίου ασκείται ή επιδιώκεται να ασκηθεί 
έφεση(στο εξής «εφεσίβλητος») 

 
Πλήρες Όνομα  
 
 
 

 

Διεύθυνση του 
Εφεσίβλητου 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

Τμήμα 2:   Λεπτομέρειες της έφεσης 

 
Δηλώστε το Δικαστήριο το οποίο έχει εκδώσει την απόφαση που εφεσιβάλλεται: 

 
 Επαρχιακό Δικαστήριο 

 
 

 
 Οικογενειακό Δικαστήριο 

 
 

 
 Άλλο (Διευκρινίστε) 
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Ποια είναι η ημερομηνία της απόφασης κατά της οποίας επιθυμείτε να ασκήσετε 
έφεση; 

 

 
Εάν ασκείται έφεση μόνο κατά μέρους απόφασης, αναφέρετε τις αριθμημένες 

παραγράφους της απόφασης /διατάγματος /διαταγής κατά των οποίων θέλετε να 

ασκήσετε έφεση ή εάν δεν απαριθμούνται παραθέστε το κείμενο εκείνου του μέρους 

της απόφασης. 

 

 

Τμήμα 3:   Νομική Εκπροσώπηση 

 

Εκπροσωπείστε από Δικηγόρο;     Ναι   Όχι 

Στοιχεία Δικηγόρου του Εφεσείοντα 
 
Όνομα Δικηγόρου 
Εφεσείοντα 
 
  
 

 

Διεύθυνση του 
Δικηγόρου του 
Εφεσείοντα 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

Ο εφεσίβλητος εκπροσωπείται από δικηγόρο;  Ναι   Όχι 

Εάν απαντήσατε «Ναι», δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον δικηγόρο  του 

εφεσίβλητου πιο κάτω. 
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Στοιχεία Δικηγόρου του Εφεσίβλητου 
 
Όνομα Δικηγόρου 
Εφεσίβλητου 
 
  
 

 

Διεύθυνση του 
Δικηγόρου του 
Εφεςίβλητου 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

Τμήμα 4:   Άδεια Έφεσης139 

 

Χρειάζεστε άδεια για να ασκήσετε έφεση;    Ναι   Όχι 

Έχει εξασφαλιστεί άδεια έφεσης;    Ναι (Συμπληρώστε το  Μέρος Α)      

  Όχι (Συμπληρώστε το Μέρος Β)      

Μέρος Α Μέρος Β 

Ημερομηνία εξασφάλισης της 

άδειας: 

 

 

Όνομα Δικαστή που εξέδωσε την 

άδεια: 

 
 

Εγώ, ο/ή  

 

δικηγόρος τού Εφεσείοντα υποβάλλω 

αίτηση για παραχώρηση άδειας για 

άσκηση έφεσης. 

 

Τμήμα 5:   Άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την Έφεση 

 

                                                      
139 Βλέπε Κανονισμό 41.2 
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Ζητάτε αναστολή εκτέλεσης απόφασης εναντίον σας;  (Εάν χορηγηθεί, αυτό σημαίνει 

ότι δεν θα μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά με την απόφαση μέχρι 

την εκδίκαση της έφεσής σας)    Ναι   Όχι 

Εάν απαντήσατε «Ναι», πρέπει να συμπληρώσετε το Μέρος Α του Τμήματος 9 και 

το Τμήμα 10 

Έχετε καταχωρίσει την παρούσα ειδοποίηση εγκαίρως;  Ναι   Όχι 

Εάν όχι θα πρέπει να συμπληρώσετε το Μέρος Β του Τμήματος 9 και το Τμήμα 10 

Κάνετε οποιεσδήποτε άλλες αιτήσεις; 

 Ναι   Όχι 

Εάν απαντήσατε «Ναι», πρέπει να συμπληρώσετε το Μέρος Γ του Τμήματος 9 και 

το Τμήμα 10 

 

Τμήμα 6:   Λόγοι Έφεσης 

 

Αναφέρετε, σε αριθμημένες παραγράφους τους λόγους της έφεσης με όσο το 

δυνατόν πιο συνοπτικό τρόπο και με τον ίδιο τρόπο αναφέρετε τους λόγους για 

τους οποίους η εφεσιβαλλόμενη απόφαση ή διάταγμα  είναι εσφαλμένη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ή 

 Οι λόγοι Έφεσης αναφέρονται σε αριθμημένες παραγράφους σε ξεχωριστό 

φύλλο που επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση με τίτλο «Λόγοι 

Έφεσης». 

 

Τμήμα 7:   Γραπτή Αγόρευση («Διάγραμμα»)προς υποστήριξη των λόγων 
Έφεσης 

 

 

Τμήμα 8:   Τι ζητάτε από το Εφετείο; 

 

Από το Εφετείο αιτούμαι: 

(Σημειώστε την αντίστοιχη επιλογή)  

 

 τον παραμερισμό του διατάγματος ή της απόφασης η οποία εκδόθηκε από το 

κατώτερο δικαστήριο 
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  την διαφοροποίηση του διατάγματος ή της απόφασης η οποία εκδόθηκε από το 

κατώτερο δικαστήριο και την αντικατάσταση του/της με την ακόλουθη διαταγή. 

     (Παραθέστε την διαταγή που ζητάτε) 

 

 

 

 Την έκδοση διατάγματος για επανεκδίκαση 

 

Τμήμα 9:   Άλλες αιτήσεις 

 

Συμπληρώστε το τμήμα αυτό, μόνο σε περίπτωση που υποβάλλετε πρόσθετες 

αιτήσεις. 

 

Μέρος A 

  Υποβάλλω αίτηση αναστολής εκτέλεσης. (Στο Τμήμα 10 πρέπει να παραθέσετε 

τους λόγους για τους οποίους ζητάτε αναστολή της εκτέλεσης και να επισυνάψετε 

μαρτυρία προς υποστήριξη τής αίτησής σας). 

Μέρος Β 

  Υποβάλλω αίτηση για παράταση τής προθεσμίας για την καταχώριση τής 

ειδοποίησης έφεσής μου. (Στο Τμήμα 10 πρέπει να παραθέσετε τους λόγους της 

καθυστέρησης και τα μέτρα που έχετε λάβει μετά την έκδοση της απόφασης που 

εφεσιβάλλετε). 

Μέρος Γ 

  Υποβάλλω αίτηση για 

 

 

(Στο Τμήμα 10 πρέπει να παραθέσετε τους λόγους και τη μαρτυρία σας προς 

υποστήριξη της αίτησής σας). 

 

Τμήμα 10:   Μαρτυρία προς υποστήριξη 

 

Προς υποστήριξη της αίτησής μου στο Τμήμα 9, επιθυμώ να βασιστώ στους 

ακόλουθους λόγους και μαρτυρία: 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω140) (Ο Εφεσειών πιστεύει141) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν τμήμα είναι αληθή. 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εφεσείοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα Εφεσείοντος 

(και ιδιότητα όπου 

χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Εφεσειών) 
(Δικηγόρος 
Εφεσείοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

                                                      
140 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
141 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Τμήμα 11:   Δικαιολογητικά έγγραφα 

 

Για να υποστηρίξετε την έφεσή σας, θα πρέπει να καταχωρίσετε μαζί με την παρούσα 

Ειδοποίηση όλα τα σχετικά έγγραφα που απαριθμούνται πιο κάτω. Για να δείξετε ποια 

έγγραφα καταχωρίζετε, σημειώστε τις κατάλληλες επιλογές. 

Εάν δεν βρίσκεται στην κατοχή σας έγγραφο το οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε 

για να στηρίξετε την έφεσή σας, συμπληρώστε τον αντίστοιχο πίνακα πιο κάτω. 

 

Στο Εφετείο: 

  τρία αντίγραφα της Ειδοποίησης του εφεσείοντα και τρία αντίγραφα των λόγων 

έφεσης σε ξεχωριστό φύλλο που επισυνάπτεται σε κάθε Ειδοποίηση εφεσείοντα· 

  ένα συμπληρωματικό αντίγραφο της Ειδοποίησης εφεσείοντα και ένα αντίγραφο 

των λόγων έφεσης για κάθε εφεσίβλητο· 

  ένα αντίγραφο της σφραγισμένης (με τη σφραγίδα του Δικαστηρίου) απόφασης 

που αποτελεί αντικείμενο της έφεσης· 

  αντίγραφο οποιασδήποτε διαταγής που παρέχει ή αρνείται την άδεια για άσκηση 

έφεση, μαζί με αντίγραφο των λόγων για τους οποίους ο δικαστής επέτρεψε ή 

αρνήθηκε την άδεια έφεσης· 

  αντίγραφο κάθε δήλωσης μάρτυρα ή ένορκης δήλωσης  προς υποστήριξη τυχόν 

αίτησης που περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση του εφεσείοντα· 

  σε αίτηση για δικαστική αναθεώρηση ή για άδεια άσκησης έφεσης λόγω 

απόρριψης αίτησης για δικαστική αναθεώρηση, αντίγραφο της αρχικής 

απόφασης που αποτέλεσε το αντικείμενο της αίτησης ενώπιον τού κατώτερου 

δικαστηρίου· 

  ένα αντίγραφο της γραπτής αγόρευσης προς στήριξη της έφεσης ή της αίτησης 

για τη χορήγηση άδειας έφεσης· 

  πιστοποιημένο αντίγραφο τής απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου  

 

Λόγοι για τους οποίους δεν υποβάλατε έγγραφο και ημερομηνία κατά την οποία 

αναμένετε ότι θα είναι διαθέσιμο: 

Τίτλος Εγγράφου και λόγοι μη 

καταχώρισης 

Ημερομηνία κατά την οποία θα 

παρασχεθεί 
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Σημαντική Σημείωση: 
 
(1) Η γραπτή αγόρευση («Διάγραμμα») πρέπει να είναι συνοπτική και σε κάθε 

περίπτωση:  
 

α) να μην ξεπερνά τις 25 σελίδες (εκτός του εμπρόσθιου φύλλου και του  
     οπίσθιου φύλλου)· 

 
β) να εκτυπώνεται σε χαρτί A4 με τουλάχιστον 12 γραμματοσειρά και 1.5  
     διάστημα γραμμών (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων)· 

 
γ) να φέρει επισήμανση κατά περίπτωση και να αναγράφει την ημερομηνία    
    στο εμπρόσθιο φύλλο. 

 
(2) Γραπτή Αγόρευση που δεν συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις του εδαφίου 

ανωτέρω:  
 

α) επιστρέφεται στον συντάκτη της από το Πρωτοκολλητείο Πολιτικής  
     Έφεσης·  και 

 
β) δεν μπορεί να καταχωριστεί, εκτός εάν η έφεση πληροί τις προϋποθέσεις     
     αυτές·  

 
  (3)  Εάν η γραπτή αγόρευση καταχωριστεί εκ νέου εκπρόθεσμα:  
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    α) πρέπει να επιδοθεί σε όλους τους λοιπούς διαδίκους· αλλά 
 

β) οι διάδικοι που την καταχωρίζουν εκ νέου πρέπει να υποβάλουν αίτηση  
    σύμφωνα με το Μέρος 23, για να ζητήσουν την άδεια τού Δικαστηρίου πριν   
     από την ακρόαση, προκειμένου να στηριχθούν σε αυτήν. 

 
(4) Όταν ο εφεσειών πρέπει να καταχωρίσει γραπτή αγόρευση προς στήριξη αίτησης 

για τη χορήγηση άδειας έφεσης, μπορεί να στηριχθεί  στην ίδια γραπτή αγόρευση 
για την έφεση ή ο εφεσειών μπορεί να καταχωρίσει Γραπτή Αγόρευση 
(«Διάγραμμα») Έφεσης. 

 
(5) Κατά την ακρόαση, το Εφετείο μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει επιχειρήματα επί 

σημείου που δεν περιλαμβάνεται στη γραπτή αγόρευση που καταχωρίστηκε εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας. 

 
(6) Το Εφετείο μπορεί να απορρίψει τα έξοδα για την προετοιμασία της Γραπτής 

Αγόρευση ς(«Διάγραμμα») Έφεσης, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις/ 
προϋποθέσεις αυτές ή δεν καταχωρίστηκε εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

 
(7) Ένας διάδικος μπορεί να καταχωρίσει συμπληρωματική γραπτή αγόρευση μόνο   
      εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο και μόνο με την άδεια του Εφετείου. 
 

Τμήμα 12:   Η Ειδοποίηση Έφεσης πρέπει να υπογράφεται εδώ 

 

 

  

 

 Όνομα: ………………………………………….. (Εφεσειών) (Δικηγόρος Εφεσείοντα) 
 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Εφεσειών) 
(Δικηγόρος 
Εφεσείοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ.EE64:  Ειδοποίηση Εφεσείοντα (Μόνο για μικρές 
απαιτήσεις) 

Μέρος 41 Κανονισμός 6(1) 
 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αρ. Έφεσης  

Ημερομηνία Καταχώρισης 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

 

 
Υπάρχουν επεξηγηματικές σημειώσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 
συμπληρώσετε αυτό το Έντυπο. Διαβάστε  τις προσεκτικά πριν  συμπληρώσετε το 
κάθε Τμήμα. 
 

 
Προτίθεμαι να ασκήσω έφεση κατά απόφασης η οποία εκδόθηκε στο 
…………………………………………………………………… (δικαστήριο) 
Ήμουν ο   Ενάγοντας  Εναγόμενος 
 
Σημείωση: Θα θεωρείστε ο «Εφεσειών» στην Έφεση 
 

 
 

Τμήμα 1:   Λεπτομέρειες της απαίτησης ή της υπόθεσης κατά της οποίας 
ασκείτε έφεση 

 

Αριθμός Απαίτησης ή υπόθεσης   

Όνομα (-τα) του          Ενάγοντα (-οντων)          Αιτητή (-ων)  

 

 

Όνομα (-τα) του          Εναγόμενου (-ων)       Καθ’ ου (-ων) η αίτηση 
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Στοιχεία Προσώπου το οποίο ασκεί ή επιδιώκει να ασκήσει έφεση  
(στο εξής «εφεσειών») 

 
Πλήρες Όνομα Εφεσείοντα 
 
  
 

 

Διεύθυνση του 
Εφεσείοντα 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 
 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

     

Στοιχεία Προσώπου κατά του οποίου ασκείται ή επιδιώκεται να ασκηθεί 
έφεση(στο εξής «εφεσίβλητος») 

 
Πλήρες Όνομα  
 
 
 

 

Διεύθυνση του 
Εφεσίβλητου 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 
 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

Τμήμα 2:   Λεπτομέρειες της έφεσης 

 
Δηλώστε το Δικαστήριο το οποίο έχει εκδώσει την απόφαση που εφεσιβάλλεται: 

 
 Επαρχιακό Δικαστήριο 

 
 

 
 Οικογενειακό Δικαστήριο 

 
 

 
 Άλλο (Διευκρινίστε) 
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Ποια είναι η ημερομηνία της απόφασης κατά της οποίας επιθυμείτε να ασκήσετε 
έφεση; 

 

 
Εάν ασκείται έφεση μόνο κατά μέρους απόφασης, αναφέρετε τις αριθμημένες 

παραγράφους της απόφασης κατά των οποίων θέλετε να ασκήσετε έφεση ή εάν 

δεν απαριθμούνται παραθέστε  το κείμενο εκείνου του μέρους της απόφασης. 

 

 

Τμήμα 3:   Νομική Εκπροσώπηση 

 

Εκπροσωπείστε από Δικηγόρο;     Ναι   Όχι 

Στοιχεία Δικηγόρου του Εφεσείοντα 
 
Όνομα Δικηγόρου 
Εφεσείοντα 
 
  
 

 

Διεύθυνση του 
Δικηγόρου του 
Εφεσείοντα 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

Ο εφεσίβλητος εκπροσωπείται από δικηγόρο;  Ναι   Όχι 

Εάν απαντήσατε «Ναι», δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον δικηγόρο  του 

εφεσίβλητου πιο κάτω. 
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Στοιχεία Δικηγόρου του Εφεσίβλητου 
 
Όνομα Δικηγόρου 
Εφεσίβλητου 
 
  
 

 

Διεύθυνση του 
Δικηγόρου του 
Εφεςίβλητου 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

Τμήμα 4:   Άδεια Έφεσης142 
 

 

Χρειάζεστε άδεια για να ασκήσετε έφεση;    Ναι   Όχι 

Έχει εξασφαλιστεί άδεια έφεσης;    Ναι (Συμπληρώστε το  Μέρος Α)      

  Όχι (Συμπληρώστε το Μέρος Β)      

Μέρος Α Μέρος Β 

Ημερομηνία εξασφάλισης της 

άδειας: 

 

 

Όνομα Δικαστή που εξέδωσε την 

άδεια: 

 
 

Εγώ, ο/ή  

 

Εφεσειών / δικηγόρος του Εφεσείοντα 

υποβάλλω αίτηση για παραχώρηση 

άδειας για άσκηση έφεσης. 

 

Τμήμα 5:   Άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την Έφεση 

Ζητάτε αναστολή εκτέλεσης απόφασης εναντίον σας;  (Εάν χορηγηθεί, αυτό σημαίνει 

ότι δεν θα μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά με την απόφαση μέχρι 

την εκδίκαση της έφεσής σας)    Ναι   Όχι 

                                                      
142 Βλέπε Κανονισμό 41.2 
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Εάν απαντήσατε «Ναι», πρέπει να συμπληρώσετε το Μέρος Α του Τμήματος 9 και 

το Τμήμα 10 

Έχετε καταχωρίσει την παρούσα ειδοποίηση εγκαίρως;  Ναι   Όχι 

Εάν όχι θα πρέπει να συμπληρώσετε το Μέρος Β του Τμήματος 9 και το Τμήμα 10 

== 

 

Τμήμα 6:   Λόγοι Έφεσης 

Αναφέρετε, σε αριθμημένες παραγράφους τους λόγους της έφεσης με όσο το 

δυνατόν πιο συνοπτικό τρόπο και με τον ίδιο τρόπο αναφέρετε τους λόγους για 

τους οποίους η εφεσιβαλλόμενη απόφαση ή διάταγμα  είναι εσφαλμένη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ή 

 Οι λόγοι Έφεσης αναφέρονται σε αριθμημένες παραγράφους σε ξεχωριστό 

φύλλο που επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση με τίτλο «Λόγοι 

Έφεσης». 

 

Τμήμα 7:   Γραπτή Αγόρευση («Διάγραμμα»)προς υποστήριξη των λόγων 
Έφεσης 

 

Η γραπτή μου αγόρευση: - 
 
  παρατίθεται πιο κάτω    
 
  επισυνάπτεται σε ξεχωριστό φύλλο στην παρούσα Ειδοποίηση 
 
  θα καταχωριστεί και επιδοθεί εντός 14 ημερών από την καταχώριση της    
      Ειδοποίησης Εφεσείοντα 
 
 
 
Εγώ/Ο Εφεσειών θα στηριχθώ/εί στα ακόλουθα επιχειρήματα κατά την ακρόαση της 
έφεσης: - 
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Τμήμα 8:   Τι ζητάτε από το Εφετείο; 

 

Από το Εφετείο αιτούμαι: 

(Σημειώστε την αντίστοιχη επιλογή)  

 

 τον παραμερισμό του διατάγματος ή της απόφασης η οποία εκδόθηκε από το 

κατώτερο δικαστήριο 

 

  την διαφοροποίηση του διατάγματος ή της απόφασης η οποία εκδόθηκε από το 

κατώτερο δικαστήριο και την αντικατάσταση του/της με την ακόλουθη διαταγή. 

     (Παραθέστε την διαταγή που ζητάτε) 

 

 

 

 Την έκδοση διατάγματος για επανεκδίκαση 

 

Τμήμα 9:   Άλλες αιτήσεις 

 

Συμπληρώστε το τμήμα αυτό, μόνο σε περίπτωση που υποβάλλετε πρόσθετες 

αιτήσεις. 

Μέρος A 

  Υποβάλλω αίτηση αναστολής εκτέλεσης. (Στο Τμήμα 10 πρέπει να παραθέσετε 

τους λόγους για τους οποίους ζητάτε αναστολή της εκτέλεσης και να επισυνάψετε 

μαρτυρία προς υποστήριξη τής αίτησής σας). 

Μέρος Β 

  Υποβάλλω αίτηση για παράταση της προθεσμίας για την καταχώριση της 

ειδοποίησης έφεσής μου. (Στο Τμήμα 10 πρέπει να παραθέσετε τους λόγους της 

καθυστέρησης και τα μέτρα που έχετε λάβει μετά την έκδοση της απόφασης που 

εφεσιβάλλετε). 

Μέρος Γ 

  Υποβάλλω αίτηση για 
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(Στο Τμήμα 10 πρέπει να παραθέσετε τους λόγους και τη μαρτυρία σας προς 

υποστήριξη της αίτησής σας). 

 

Τμήμα 10:   Μαρτυρία προς υποστήριξη 

 

Προς υποστήριξη της αίτησής μου στο Τμήμα 9, επιθυμώ να βασιστώ στους 

ακόλουθους λόγους και μαρτυρία: 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω143) (Ο Εφεσειών πιστεύει144) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν τμήμα είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εφεσείοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 

 

 

  Πλήρες Όνομα Εφεσείοντος 

(και ιδιότητα όπου 

χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Εφεσειών) 
(Δικηγόρος 
Εφεσείοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

Τμήμα 11:   Δικαιολογητικά έγγραφα 

 

Σημείωση: Μαζί με την Ειδοποίηση Εφεσείοντα, πρέπει να καταχωρίσετε στο 

δικαστήριο αντίγραφο της εφεσιβαλλόμενης απόφασης και όπου άδεια άσκησης 

έφεσης έχει ήδη εξετασθεί από το δικαστήριο, αντίγραφο του της απόφασης του 

Δικαστηρίου που επιτρέπει ή αρνείται την παραχώρηση άδειας άσκησης έφεσης  

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η έφεσή σας δεν μπορεί να προχωρήσει πριν από 

την παραλαβή του (των) εγγράφου (-ων) από το δικαστήριο. 

Επισυνάπτω (επιλέξτε) 

  αντίγραφο της εφεσιβαλλόμενης απόφασης  

                                                      
143 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
144 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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και 

  αντίγραφο της απόφασης του Δικαστηρίου που επιτρέπει ή αρνείται την 

παραχώρηση άδειας άσκησης έφεσης 

 

Τμήμα 12:   Η Ειδοποίηση Έφεσης πρέπει να υπογράφεται εδώ 

 

 

  

 

 Όνομα: ………………………………………….. (Εφεσειών) (Δικηγόρος Εφεσείοντα) 
 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Εφεσειών) 
(Δικηγόρος 
Εφεσείοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ.EE65: Ειδοποίηση Εφεσίβλητου  

Μέρος 41 Κανονισμός 7(3) 
 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αρ. Έφεσης  

Ημερομηνία Καταχώρισης 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

 

Υπάρχουν επεξηγηματικές σημειώσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 
συμπληρώσετε αυτό το Έντυπο. Διαβάστε  τις προσεκτικά πριν  συμπληρώσετε το 
κάθε Τμήμα. 
 

 

Τμήμα 1:   Λεπτομέρειες της απαίτησης ή της υπόθεσης  

 

Αριθμός Απαίτησης ή υπόθεσης   

Όνομα (-τα) του          Ενάγοντα (-οντων)          Αιτητή (-ων)  

 

Όνομα (-τα) του         

 Εναγόμενου (-ων)     

  Καθ’ ου (-ων) η 

αίτηση 

 

 

Στην εν λόγω υπόθεση ή απαίτηση, εσείς ήσασταν 

(συμπληρώστε την κατάλληλη επιλογή) 

 Ενάγων            Αιτητής                  

 Εναγόμενος     Καθ’ου η Αίτηση    άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)         

                                                                    …………………….. 

Τμήμα 2:   Όνομα και διεύθυνση εφεσίβλητου 
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Στοιχεία Προσώπου κατά του οποίου ασκείται ή επιδιώκεται να ασκηθεί 
έφεση(στο εξής «εφεσίβλητος») 

 
Πλήρες Όνομα  
 
 
 

 

Διεύθυνση του 
Εφεσίβλητου 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

Επισυνάπτονται στοιχεία του/των εφεσίβλητου/ων      Ναι   Όχι 

 

Τμήμα 3:   Υπολογιζόμενος χρόνος για την ακρόαση 

 

Πόσος χρόνος υπολογίζετε να χρειαστεί για να παρουσιάσετε την υπόθεσή 

σας κατά την ακρόαση στο Εφετείο; 

 Ημέρες  Ώρες  Λεπτά 

             

 

Ποιος θα σας εκπροσωπήσει κατά την ακρόαση της έφεσης;  

 αυτοπροσώπως  δικηγόρος 

Στοιχεία Δικηγόρου του Εφεσίβλητου 
 
Όνομα Δικηγόρου 
Εφεσίβλητου 
 
  
 

 

Διεύθυνση του 
Δικηγόρου του 
Εφεςίβλητου 
συμπεριλαμβα-
νομένου του 
ταχυδρομικού 
κώδικα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Τμήμα 4:   Λεπτομέρειες της απαίτησης ή της υπόθεσης κατά της οποίας 
θέλετε να ασκήσετε έφεση 

 
Δηλώστε το Δικαστήριο το οποίο έχει εκδώσει την απόφαση που εφεσιβάλλεται: 

 
 Επαρχιακό Δικαστήριο 

 
 

 
 Οικογενειακό Δικαστήριο 

 
 

 
 Άλλο (Διευκρινίστε) 

 
 

 

Ποια είναι η ημερομηνία της απόφασης κατά της οποίας ασκείται έφεση; 

 

 
Εάν ασκείται έφεση μόνο κατά μέρους απόφασης, αναφέρετε τις αριθμημένες 

παραγράφους της απόφασης /διατάγματος /διαταγής κατά των οποίων ασκείται 

έφεση ή εάν δεν απαριθμούνται παραθέστε το κείμενο εκείνου του μέρους της 

απόφασης. 

 

 

 

Τμήμα 5:   Άδεια Έφεσης 

 

Έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης έφεσης στον Εφεσείοντα κατά της απόφασης του 

Τμήματος 4;    

 Ναι (Συμπληρώστε το  Μέρος Α)   

 Όχι (Συμπληρώστε το Μέρος Β) (αν ζητάτε άδεια ή δεν απαιτείται)      

    

Μέρος Α Μέρος Β 
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Ημερομηνία εξασφάλισης της άδειας: 

 

 

Όνομα Δικαστηρίου που εξέδωσε την 

άδεια: 

 
 

 

 Δεν χρειάζομαι άδεια 

  Εγώ, ο/ή  

 

Εφεσίβλητος /δικηγόρος του 

Εφεσίβλητου υποβάλλω αίτηση για 

παραχώρηση άδειας για άσκηση έφεσης 

κατά της (των) απόφασης (-εων) στο 

Τμήμα 4 πιο πάνω. 

 

Κάνετε οποιαδήποτε άλλη αίτηση;             Ναι    Όχι 

Εάν ναι, συμπληρώστε το Τμήμα 9 
 
Είναι ο εφεσίβλητος δικαιούχος νομικής αρωγής;   Ναι   Όχι 

 

Τμήμα 6:   Λόγοι Έφεσης ή επικύρωσης της απόφασης 

 

 
Εγώ (ο Εφεσίβλητος) 
 
  εφεσιβάλλω την απόφαση           
                                    
  επιθυμώ το Εφετείο να επικυρώσει την απόφαση στη βάση πρόσθετων 
λόγων 
                                                                                                  
 
Οι λόγοι προς τούτο είναι: 
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Τμήμα 7:   Γραπτή Αγόρευση («Διάγραμμα»)προς υποστήριξη των λόγων 
Έφεσης 

 

 
Η γραπτή μου αγόρευση: - 
 
  παρατίθεται πιο κάτω    
 
  επισυνάπτεται    
 
  θα καταχωριστεί και επιδοθεί εντός 14 ημερών από την καταχώριση της    
      Ειδοποίησης εφεσίβλητου 
 
Εγώ/Ο εφεσίβλητος θα στηριχθώ/εί στα ακόλουθα επιχειρήματα κατά την ακρόαση της 
έφεσης: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Τμήμα 8:   Ποια απόφαση ζητάτε από το Εφετείο να λάβει; 

 

Εγώ (ο εφεσίβλητος) αιτούμαι: - (να σημειωθεί  η κατάλληλη επιλογή ) 

 

 τον παραμερισμό της απόφασης του Τμήματος 4 
 

 την διαφοροποίηση της απόφασης του Τμήματος 4 και την αντικατάσταση  με 
την ακόλουθη απόφαση 
 

 

 

 

 Την έκδοση διατάγματος για επανεκδίκαση 

 

 την έκδοση των ακόλουθων επιπρόσθετων διαταγών:- 
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 την επικύρωση της απόφασης , αλλά για τους ακόλουθους πρόσθετους 

λόγους: 

 

 

 

Τμήμα 9:   Άλλες αιτήσεις 

 
Προτίθεμαι να υποβάλω αίτηση για επιπρόσθετα διατάγματα 
 

 σε αυτό το Τμήμα 

 στο έντυπο αίτησης του Μέρους 23 (Έντυπο αρ.34) που επισυνάπτεται 

 
Μέρος A 

 Εγώ (ο εφεσίβλητος) υποβάλλω αίτηση για έκδοση διατάγματος 

(προσχέδιο του οποίου επισυνάπτεται) για: 

Για τους ακόλουθους λόγους: 

 

 
Μέρος Β 

 

Εγώ (ο εφεσίβλητος) επιθυμώ (-ει) να βασιστώ (-ει) σε: 

 

 γραπτή μαρτυρία στο Μέρος Γ 

 δήλωση μάρτυρα (ένορκη δήλωση) 

 

Μέρος Γ 

 

Εγώ/ Ο εφεσίβλητος επιθυμώ(-ει) να στηριχθώ(-ει) στην ακόλουθη  γραπτή 

μαρτυρία προς υποστήριξη αυτής της αίτησης: - 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω145) (Ο Εφεσίβλητος πιστεύει146) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν τμήμα είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εφεσίβλητος να υπογράψω την 

παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα Εφεςίβλητου 

(και ιδιότητα όπου 

χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Εφεσίβλητος) 
(Δικηγόρος 
Εφεσίβλητου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

Τμήμα 10:   Δικαιολογητικά έγγραφα 

                                                      
145 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
146 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Σημειώστε τα έγγραφα που καταχωρείτε στη δέσμη: 

  την Ειδοποίηση Εφεσίβλητου· 

   γραπτή αγόρευση (εάν εφαρμόζεται)· 

  τυχόν δήλωση μάρτυρα ή ένορκης δήλωση  προς υποστήριξη τυχόν αίτησης που 

περιλαμβάνεται στο Τμήμα 5 ή 9 της Ειδοποίησης η σε ξεχωριστή ειδοποίηση 

αίτησης τού Μέρους 23. 

 οποιαδήποτε άλλη δήλωση μάρτυρα ή ένορκης δήλωση που καταχωρίζεται προς 

υποστήριξη των επιχειρημάτων σας 

 αντίγραφο πιστοποιητικού παροχής νομικής αρωγής (όπου τούτο εφαρμόζεται)· 

και 

 οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο ζητήθηκε από το δικαστήριο για να 

καταχωριστεί με την έφεσή σας (δώστε λεπτομέρειες). 

 

Λόγοι για τους οποίους δεν υποβάλατε έγγραφο και ημερομηνία κατά την οποία 

αναμένετε ότι θα είναι διαθέσιμο: 

 

Τίτλος Εγγράφου και λόγοι μη 

καταχώρισης 

Ημερομηνία κατά την οποία θα 

παρασχεθεί 

  

  

  

  

 

 

 

 

Τμήμα 11:   Η Ειδοποίηση Εφεσίβλητου πρέπει να υπογράφεται εδώ 
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 Όνομα: ………………………………………….. (Εφεσίβλητος) (Δικηγόρος Εφεσίβλητου) 
 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
Εφεσίβλητος) 
(Δικηγόρος 
Εφεσίβλητου 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ ΝΑΥ66: Τίτλος εγγράφων για χρήση σε διαδικασία 
δυνάμει του Νόμου ….., Ν…./20 

Μέρος 43 Κανονισμός 2(1)(α) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)147 
 

Εναγόμενος (-μενοι)148  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ149………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….150) 

 

 

 
  

                                                      
147 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
148 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
149 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
150 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ67: Έντυπο Απαίτησης (Απαίτηση Ναυτοδικείου 
in rem) 

Μέρος 43 Κανονισμός 4(2) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)151 
 

Εναγόμενος (-μενοι)152  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ153………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….154) 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή της απαίτησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Έκθεση Απαίτησης (επισυνάπτεται)  (θα ακολουθήσει)155 

 
 
 
 
 
 

                                                      
151 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
152 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
153 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
154 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
155 Διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω156) (Ο Ενάγων πιστεύει157) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν Έντυπο Απαίτησης (και στην Έκθεση Απαίτηση που επισυνάπτεται στο 

παρόν Έντυπο Απαίτησης)  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγόρου ή 

δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
δικηγορικής 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
156 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο 
157 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου 
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Στοιχεία Επίδοσης Ενάγοντα ή Δικηγόρου του Ενάγοντα 
 
Πλήρες Όνομα Ενάγοντα 
Όνομα δικηγόρου του Ενάγοντα  
(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Ενάγοντα επισυνάπτεται  
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  
 

Διεύθυνση του 
Ενάγοντα ή του 
δικηγόρου του 
Ενάγοντα στην 
οποία πρέπει 
να αποσταλούν 
τα έγγραφα.158 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

                                                      
158 Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ68: Σημείωμα Εμφάνισης (Απαίτηση 
Ναυτοδικείου)   

Μέρος 43 Κανονισμός 4(4) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-μενοι)  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ159………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….160) 

 

 

 

 

Ο (οι) κατωτέρω αναφερόμενος (-οι) Εναγόμενος (-οι) στην Απαίτηση 

..................................................................................(πλήρες όνομα) καταχωρίζει  

(-ουν) Σημείωμα Εμφάνισης για την  εν λόγω Απαίτηση. 

 

Φύση της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου: 

 

………………………………………………….. 

 

Σημειώστε ν στο σωστό τετραγωνίδιο  
 

Ο (οι) Εναγόμενος (-οι)161: 

 

   Προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) το σύνολο της παρούσας απαίτησης  

      (δείτε σημείωση 1) 

 

 Προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή ή μέρος της 

απαίτησης αυτής (δείτε σημείωση 1) 

     

 Προτίθεται (-ενται)  να αμφισβητήσει (-ουν) τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.162 

                                                      
159 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
160 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
161 Σημειώστε x στο κατάλληλο τετραγωνίδιο 
162 Βλέπε Κανονισμό 12.1 (2) 
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      (δείτε σημείωση 2) 

 

 
Πρέπει να καταχωρίσετε σημείωμα εμφάνισης εντός 14 ημερών από την 
επίδοση σ’ εσάς  του εντύπου της  απαίτησης, είτε έχει επιδοθεί μαζί έκθεση 
απαίτησης είτε όχι.  
Αν παραλείψετε να το πράξετε, ενδέχεται να εκδοθεί απόφαση εναντίον σας. 
 

 

 

   Ο Εναγόμενος (-οι) θα υπερασπιστεί (-ουν)  τον  εαυτό του (τους) 

 

    Ο Εναγόμενος (-οι) εκπροσωπείται (-ούνται) από δικηγόρο 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση του 
Ενανγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

Στοιχεία Επίδοσης Εναγόμενου ή Δικηγόρου του Εναγόμενου 
 

 Όνομα δικηγόρου του Εναγόμενου  

(εάν εφαρμόζεται) 
 

Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Εναγόμενου ως το Έντυπο αρ.11 επισυνάπτεται    
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται) 

  

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος  
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημαντική Σημείωση προς τον (τους) Εναγόμενο (-ους) 
 

1. Αν καταχωρίσετε σημείωμα εμφάνισης, αλλά δεν καταχωρίσετε στη συνέχεια: 

(α) υπεράσπιση εντός 28 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης τής    

έκθεσης απαίτησης. ή 

(β)  έκθεση γεγονότων σύγκρουσης πλοίων εντός 2 μηνών (στην περίπτωση 

αγωγής λόγω σύγκρουσης πλοίων), 

ενδέχεται να εκδοθεί απόφαση εναντίον σας, 

 

2. Αν δεν καταχωρίσετε αίτηση εντός 14 ημερών από την καταχώριση τού 

σημειώματος εμφάνισης θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τη δικαιοδοσία του 

δικαστηρίου και ενδέχεται να εκδοθεί απόφαση εναντίον σας. 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ69: Έντυπο Απαίτησης (Απαίτηση Ναυτοδικείου 
in personam) 

Μέρος 43 Κανονισμός 5(3) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)163 
 

Εναγόμενος (-μενοι)164  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ165………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….166) 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή της απαίτησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Έκθεση Απαίτησης (επισυνάπτεται)  (θα ακολουθήσει αν καταχωριστεί Σημείωμα 
Εμφάνισης το οποίο υποδεικνύει την πρόθεση του εναγόμενου να υπερασπιστεί την 
απαίτηση)167 

 
 
 
 
 
 

                                                      
163 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
164 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
165 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
166 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
167 Διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω168) (Ο Ενάγων πιστεύει169) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν Έντυπο Απαίτησης (και στην Έκθεση Απαίτηση που επισυνάπτεται στο 

παρόν Έντυπο Απαίτησης)170  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.)171 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγόρου ή 

δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
δικηγορικής 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                      
168 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο 
169 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου 
170 Διαγράψτε εάν δεν εφαρμόζεται 

171 Διαγράψτε εάν δεν εφαρμόζεται 
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Στοιχεία Επίδοσης Ενάγοντα ή Δικηγόρου του Ενάγοντα 
 
Όνομα δικηγόρου του Ενάγοντα  
(εάν εφαρμόζεται) 
 

Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Ενάγοντα επισυνάπτεται     
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  

 

Διεύθυνση του 
Ενάγοντα ή του 
δικηγόρου του 
Ενάγοντα στην 
οποία πρέπει 
να αποσταλούν 
τα έγγραφα.172 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

                                                      
172 Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ70: Έκθεση γεγονότων σύγκρουσης πλοίων  

Μέρος 43 Κανονισμός 6(6)(α)(i) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)173 
 

Εναγόμενος (-μενοι)174  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ175………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….176) 

 

 

 

 
Έκθεση γεγονότων σύγκρουσης εκ μέρους ………………………………………. 
 

 

 
ΜΕΡΟΣ 1 
 

 

1. Τα ονόματα των πλοίων που συγκρούστηκαν και οι λιμένες νηολόγησης 

τους 

 
 
 
 
 

 

2. Το μήκος, πλάτος, ολική χωρητικότητα, ιπποδύναμη και βύθισμα του 

πλοίου κατά τον ουσιώδη χρόνο και η φύση και χωρητικότητα του 

μεταφερόμενου από το πλοίο φορτίου 

                                                      
173 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
174 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
175 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
176 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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3. Η ημερομηνία και ώρα (περιλαμβανομένης της ζώνης ώρας) της 

σύγκρουσης 

 
 
 
 
 

 

4. Η τοποθεσία της σύγκρουσης 

 
 
 
 
 

 

5. Η κατεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου 

 
 
 
 
 

 

6. Η κατάσταση του καιρού 

 
 
 
 
 

 

7. Η κατάσταση, κατεύθυνση και η δύναμη του παλιρροιακού ή άλλου 

ρεύματος 
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8. Η θέση, η χαραγμένη πορεία και η ταχύτητα του πλοίου μέσα στο νερό όταν 

το άλλο πλοίο πρωτοεμφανίστηκε, ή αμέσως πριν τη στιγμή που 

λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα αναφορικά με την παρουσία του άλλου 

πλοίου, όποιο από τα δύο συνέβη πρώτο 

 
 
 
 
 

 

9. Τα τυχόν φωτεινά ή οπτικά σήματα που έφερε το πλοίο 

 
 
 
 
 

 

10.  (α) Η απόσταση και το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του άλλου πλοίου 

αν και όταν το στίγμα του εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το ραντάρ 

(β) Η απόσταση, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος και η κατά προσέγγιση 

κατεύθυνση του άλλου πλοίου όταν πρωτοεμφανίστηκε  

 
 
 
 
 

 

11. Ποια τα φωτεινά ή οπτικά σήματα ή συνδυασμός των δύο (αν υπήρχαν) 

του άλλου πλοίου  που θεάθηκαν πρώτα 
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12. Ποια φωτεινά ή οπτικά σήματα ή συνδυασμός φωτεινών ή οπτικών 

σημάτων (αν υπήρχαν) του άλλου πλοίου θεάθηκαν μεταγενέστερα πριν 

από τη σύγκρουση, και πότε 

 
 
 
 
 

 

13. Ποιες τυχόν αλλαγές έγιναν στην πορεία και στη ταχύτητα του πλοίου μετά 

από τον προγενέστερο από τους δύο χρόνους που αναφέρονται στο άρθρο 

8 μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης, και πότε, και ποια τυχόν μέτρα 

λήφθηκαν, άλλα από τις αλλαγές στη κατεύθυνση ή την ταχύτητα, για να 

αποφευχθεί η σύγκρουση, και πότε 

 
 
 
 
 

 

14. Η χαραγμένη πορεία του πλοίου, τα μέρη του κάθε πλοίου που ήρθαν 

πρώτα σε επαφή και η κατά προσέγγιση γωνία μεταξύ των δύο πλοίων τη 

στιγμή της επαφής 

 
 
 
 
 

 

15. Ποια τυχόν ηχητικά σήματα δόθηκαν, και πότε 
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16. Ποια τυχόν ηχητικά σήματα ακούστηκαν από το άλλο πλοίο, και πότε 
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ΜΕΡΟΣ 2 

 

 

 

Δηλώσετε: 

 
1. ότι οι πληροφορίες στο Μέρος 1 ενσωματώνονται στο Μέρος 2˙ 

 

2. οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και ζητήματα τα οποία επικαλείται ο 
διάδικος που  καταχωρίζει  την παρούσα έκθεση 
γεγονότωνσύγκρουσης πλοίων ˙ 
 

3. όλους τους ισχυρισμούς αμέλειας ή άλλης υπαιτιότητας στους οποίους 
στηρίζεται ο διάδικος που καταχωρίζει  την παρούσα έκθεση 
γεγονότων της σύγκρουσης ˙ 
 

4. τη θεραπεία που διεκδικεί ο διάδικος  που  καταχωρίζει  την παρούσα 
έκθεση γεγονότων της σύγκρουσης.  
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω177) (Ο Ενάγων πιστεύει178) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

παρούσα έκθεση γεγονότων σύγκρουσης πλοίων  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.)179 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγόρου ή 

δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
δικηγορικής 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

                                                      
177 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο 
178 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου 
179 Διαγράψτε εάν δεν εφαρμόζεται 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ71:  Αίτηση για συντηρητική κατάσχεση και 
φύλαξη πλοίου και δέσμευση  

Μέρος 43 Κανονισμός 7(3)(α) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)180 
 

Εναγόμενος (-μενοι)181  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ182………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….183) 

 

 
 

  

Ο/Η ……………………………….. (πλήρες όνομα), Αιτητής στην παρούσα, αιτείται 

την έκδοση εντάλματος για τη συντηρητική κατάσχεση του 

 

(για πλοίο, προσθέσατε το όνομα του πλοίου και το λιμένα νηολόγησης· σε 

περίπτωση που πρόκειται για άλλο περιουσιακό στοιχείο, περιγράψετε το) 

Τ 

ο οποίο βρίσκεται στο (δώσετε λεπτομέρειες) 

 

Δεσμεύομαι (Δεσμευόμαστε) προσωπικά έναντι του Δικαστηρίου να 

πληρώσω/σουμε μόλις απαιτηθεί τα δικαιώματα του Αξιωματικού Ναυτοδικείου και 

όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που έχουν διενεργηθεί, ή που θα διενεργηθούν από 

τον ίδιο ή εκ μέρους του κατά τη συμμόρφωση με την παρούσα αίτηση και που 

αφορούν 

 

1. τη συντηρητική κατάσχεση του περιουσιακού στοιχείου, ή τις προσπάθειες 

για τη συντηρητική κατάσχεση · και 

 

2. τη  μέριμνα και φύλαξη του κατά τη διάρκεια της συντηρητικής κατάσχεσης 

του· και 

 

                                                      
180 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
181 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
182 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
183 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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3. την αποδέσμευση , ή τις προσπάθειες για την αποδέσμευση του. 

 

Αιτούμαι (Αιτούμαστε) τη διενέργεια έρευνας στο Μητρώο πριν την έκδοση του  

εντάλματος για διακρίβωση κατά πόσο υπάρχει σε ισχύ caveat κατά της 

συντηρητικής κατάσχεσης που να αφορά το πιο πάνω περιουσιακό στοιχείο. 

 

 

 

Για υπηρεσιακή χρήση 

 
Βεβαιώνω ότι δεν έχει/έχουν καταχωριστεί ή  εγγραφεί caveat/s κατά της 

κατάσχεσης του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου  

ή 

Βεβαιώνω ότι το ακόλουθο caveat/s είναι σε ισχύ184: 

(δώσετε λεπτομέρειες) 

…………………………………………. 

Υπογραφή:  

 
 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή: 

  

                                                      
184 Διαγράψτε ό.τι δεν εφαρμόζεται 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτητής) 

(Δικηγόρος 
Αιτητή) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Αιτητής) (Δικηγόρος Αιτητή) 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ72:  Δήλωση προς υποστήριξη της αίτησης για 
έκδοση εντάλματος συντηρητικής κατάσχεσης  

Μέρος 43 Κανονισμός 7(3)(β) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)185 
 

Εναγόμενος (-μενοι)186  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ187………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….188) 

 

 
 

  

Η απαίτηση σχετικά με την οποία ζητείται η συντηρητική κατάσχεση είναι 

(κατονομάσετε τη φύση της απαίτησης) 

 
189Η απαίτηση δεν έχει ικανοποιηθεί (στην περίπτωση που η δήλωση  γίνεται από 

τον ενάγοντα) / Έχω πληροφορηθεί από τον ( όνομα και ιδιότητα του 

πληροφοριοδότη όπου η δήλωση δε γίνεται από τον ενάγοντα) ότι η απαίτηση του 

ενάγοντα δεν έχει ικανοποιηθεί 

 

Το περιουσιακό στοιχείο για το οποίο υπάρχει πρόθεση να κατασχεθεί είναι το πλοίο 

(όνομα) / το φορτίο (περιγράψετε το και αναφέρετε που βρίσκεται) / ο ναύλος 

(περιγράψετε και αναφέρετε στη κατοχή ποιου βρίσκεται ο ναύλος190 ) 

 

Το ποσό της εξασφάλισης  για την απαίτηση που επιζητείται από τον ενάγοντα είναι 

(αναφέρετε το ποσό αν είναι γνωστό) 

 

Η σχετική ειδοποίηση (αν απαιτείται) (τεκμήριο αρ.   ) έχει αποσταλεί στο προξενικό 

γραφείο της (κατονομάσετε τη χώρα ή το κράτος) 

 

                                                      
185 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
186 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
187 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
188 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
189 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
190 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Στην περίπτωση που η απαίτηση εμπίπτει στο άρθρο ….. (αντίστοιχο του άρθρου 

21(4) του Supreme Court Act 1981) και δεν δημιουργεί ναυτικό προνόμιο ή άλλη 

επιβάρυνση, η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει επιπρόσθετα: 

 

Το πλοίο (όνομα του πλοίου που πρόκειται να κατασχεθεί) είναι το πλοίο (ή ένα από 

τα πλοία) εναντίον του οποίου στρέφεται η απαίτηση και είναι/δεν είναι* το πλοίο με 

το οποίο συνδέεται η απαίτηση που εγέρθηκε. 

 

Το πρόσωπο που θα ήταν υπόλογο για την απαίτηση σε αγωγή in personam («το 

σχετικό  πρόσωπο») είναι (όνομα) 

 

Όταν θεμελιώθηκε το δικαίωμα έγερσης της απαίτησης (όνομα του σχετικού 

προσώπου) ήταν  (ο πλοιοκτήτης ή ο ναυλωτής) (που είχε στην κατοχή του ή στον 

έλεγχο του) (αναλόγως της περίπτωσης) το πλοίο (όνομα του πλοίου σε σχέση με το 

οποίο εγέρθηκε η απαίτηση) 

 

(Όνομα του σχετικού προσώπου) ήταν την / στις (ημερομηνία καταχώρισης της 

απαίτησης ο κατ΄ωφέλιμη κυριότητα δικαιούχος (beneficial owner) όλων των 

μεριδίων του πλοίου (όνομα του πλοίου σε σχέση με το οποίο εγέρθηκε η απαίτηση 

και είναι το πλοίο για το οποίο υπάρχει πρόθεση να κατασχεθεί συντηρητικά  / ο 

ναυλωτής του πλοίου δυνάμει ναύλωσης γυμνού πλοίου*. 

 

(Ή, αν το πλοίο που θα κατασχεθεί συντηρητικά δεν είναι αυτό που συνδέεται με την 

εγερθείσα απαίτηση) 

 

Ο (όνομα του σχετικού προσώπου) ήταν την (ημερομηνία καταχώρισης της 

απαίτησης ο κατ΄ωφέλιμη κυριότητα δικαιούχος (beneficial owner) όλων των 

μεριδίων του πλοίου (όνομα του πλοίου που θα κατασχεθεί). 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω191) (Ο Ενάγων πιστεύει192) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

παρούσα  Δήλωση προς υποστήριξη της αίτησης για έκδοση εντάλματος 

συντηρητικής κατάσχεσης  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγόρου ή 

δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
δικηγορικής 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή: 

 

  

                                                      
191 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο 
192 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου  
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ73: Ειδοποίηση στον Προξενικό Λειτουργό περί 
της πρόθεσης υποβολής αίτησης για έκδοση εντάλματος 

συντηρητικής κατάσχεσης  

Μέρος 43 Κανονισμός 7(7)(α) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)193 
 

Εναγόμενος (-μενοι)194  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ195………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….196) 

 

 

Προς τον Προξενικό Λειτουργό (όνομα Κράτους) 

 
Το Πλοίο (όνομα πλοίου) 
 
στο Λιμάνι του/της 
 

 
 

 

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  ότι ως δικηγόροι του (όνομα ή περιγραφή του διαδίκου που 

επιδιώκει τη συντηρητική κατάσχεση) καταχωρίσαμε έντυπο απαίτησης την 

………………….(ημερομηνία) στο Ναυτοδικείο εναντίον του πιο πάνω 

αναφερόμενου πλοίου σε σχέση με απαίτηση (ή ανταπαίτηση) του (όνομα ή 

περιγραφή του διάδικου που επιδιώκει τη συντηρητική κατάσχεση) για (περιγράψετε 

τη φύση της απαίτησης ή ανταπαίτησης) 

και ότι έχουμε πρόθεση να υποβάλουμε αίτηση στο Ναυτοδικείο για τη συντηρητική 

κατάσχεση του πλοίου. 

 

 

                                                      
193 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
194 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
195 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
196 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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Πλήρες όνομα:     ……………………………………………………….  

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Διάδικος)  
(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ74: Ένταλμα Συντηρητικής Κατάσχεσης  

Μέρος 43 Κανονισμός 8(4)(α) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)197 
 

Εναγόμενος (-μενοι)198  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ199………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….200) 

 

 

Προς τον Αξιωματικό του Ναυτοδικείου 
 

Εντέλλεστε και εξουσιοδοτείστε να προβείτε στη συντηρητική κατάσχεση του πλοίου 

[του φορτίου του και του ναύλου, ή ανάλογα με την περίπτωση] και να το τηρήσετε 

σε ασφαλή φύλαξη μέχρις ότου λάβετε περαιτέρω διαταγή του Δικαστηρίου. 

 
Εκδόθηκε τη …………….. μέρα του ………………………………. 20….. . 
 
      (Υπογραφή) ….…………………. 
 Δικαστής 
 

 

Βεβαίωση Επίδοσης του Εντάλματος Συντηρητικής Κατάσχεσης Περιουσιακού 
Στοιχείου 
 
Το ένταλμα του Δικαστηρίου αυτού για τη συντηρητική κατάσχεση (περιγράψετε το 
υπό κατάσχεση περιουσιακό στοιχείο) ημερομηνίας ……………… 
……….…………….., 20….., επιδόθηκε από τον ………………………… με τον εξής 
τρόπο (αναφέρατε τη μέθοδο επίδοσης π.χ., επικολλώντας το ένταλμα στον ιστό του 
Πλοίου ………………………………., ή ανάλογα με την περίπτωση) τη …………. 
μέρα του ……………………….., 20….. . 
 
Υπογραφή ………………… Ημερομηνία ……………………………………… 
 

  

                                                      
197 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
198 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
199 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
200 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 



 614 

Έντυπο αρ.ΝΑΥ75: Ειδοποίηση από τον Αξιωματικό 
Ναυτοδικείου  

Μέρος 43 Κανονισμός 8(5) 
 

 

 

 

 

Προς: Τους Πλοιοκτήτες, τον Πλοίαρχο και όλα τα πρόσωπα που έχουν συμφέρον 

επί του περιουσιακού στοιχείου υπό συντηρητική κατάσχεση: 

 

(α) Το ανωτέρω αναφερόμενο πλοίο, φορτίο ή ναύλος (κατά  περίπτωση) βρίσκεται 

υπό τη φύλαξη του Αξιωματικού Ναυτοδικείου και προειδοποιείστε όπως μη 

προσπαθήσετε να μετακινήσετε αυτό ή να παρέμβετε σε αυτό, χωρίς τη γραπτή 

εξουσιοδότηση του Αξιωματικού Ναυτοδικείου.  

 

(β) Εάν επιθυμείτε την αποδέσμευση του περιουσιακού στοιχείου από τη 

συντηρητική κατάσχεση, μπορείτε να το πράξετε δίνοντας ικανοποιητική 

εξασφάλιση για το ποσό της απαίτησης, ή την αξία του περιουσιακού στοιχείου που 

έχει κατασχεθεί συντηρητικά, όποιο είναι το χαμηλότερο. Στην περίπτωση 

διχογνωμίας ως προς το ποσό της εξασφάλισης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο 

Δικαστήριο για επίλυση της διαφοράς. 

 

 

 

                             (Υπογραφή)  …………………………………………. 

                                               Αξιωματικός Ναυτοδικείου 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ76:  Γενικές οδηγίες προς τον Αξιωματικό 
Ναυτοδικείου 

Μέρος 43 Κανονισμός 8(7) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)201 
 

Εναγόμενος (-μενοι)202  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ203………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….204) 

 

 
 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ όπως ο Αξιωματικός Ναυτοδικείου δύναται  οποιαδήποτε στιγμή:  
 
 (α) Να λάβει μέτρα για να προστατεύσει το πλοίο (δώσετε λεπτομέρειες) 

 τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του˙ 
 

(β) Να μετακινήσει το πλοίο εντός των ορίων του λιμένος όπου βρίσκεται υπό   
συντηρητική κατάσχεση, είτε για την ασφάλεια του είτε για να  
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Λιμενικής Αρχής˙ 

 
(γ) Να παρέχει τα ελάχιστα εφόδια, καύσιμα οικιακής χρήσης και νερό τα 

οποία είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί ταλαιπωρία στο πλήρωμα. 
 
Εκδόθηκε τη …………….. μέρα του ………………………………. 20….. . 
 
      (Υπογραφή) ….…………………. 
       Δικαστής 
 

 

  

                                                      
201 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
202 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
203 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
204 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ77:  Αίτημα για εγγραφή caveat κατά της 
συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου  

Μέρος 43 Κανονισμός 10(2) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)205 
 

Εναγόμενος (-μενοι)206  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ207………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….208) 

 

 

 
Πλοίο/ άλλο περιουσιακό στοιχείο:  
(περιγραφή περιουσιακού στοιχείου, δίδοντας το όνομα αν πρόκειται για πλοίο) 

 

……………………….. 

 

Πρόσωπο(α) που αιτείται/αιτούνται την καταχώριση του caveat: 

 (όνομα) 

 

………………………… 

 

Σχέση με το πλοίο/ περιουσιακό στοιχείο: 

 

…………………………. 

 

Είδος δικαστικής διαδικασίας την οποία αφορά το caveat: 

(απαριθμήσετε τα είδη των διαδικασιών στα οποία έχει εφαρμογή το caveat, για 

παράδειγμα, «Όλες οι διαδικασίες», «Οποιαδήποτε διαδικασία επί απαίτησης που 

αναφέρεται στο εδάφιο ……… ή την παράγραφο (…… ) έως (…… ) 

(συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου περί  Ναυτοδικείου …….., ανάλογα με την 

περίπτωση). 

 

                                                      
205 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
206 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
207 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
208 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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…………………………. 

 

Ποσό για το οποία καταχωρίζεται το caveat: 

 

…………………………. 

 

Αν η διαδικασία εναντίον του (δώσετε το όνομα του πλοίου ή άλλου περιουσιακού 

στοιχείου) έχει εγερθεί στο Ναυτοδικείο (πλήρες όνομα του Δικαστηρίου όταν το 

γνωρίζουμε) εγώ (εμείς) (όνομα του προσώπου (-ων) που ζητούν το caveat) 

δεσμεύομαι (- όμαστε): 

 

1. να καταχωρίσουμε σημείωμα εμφάνισης μετά την επίδοση του εντύπου 

απαίτησης. και 

 

2. να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ως προς την εγγύηση ή 

την κατάθεση ποσού στο Δικαστήριο δυνάμει του Κανονισμού 43.10(2)(α)(ii) 

του Μέρους 43 των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας εντός 3 ημερών μετά 

τη λήψη ειδοποίησης ότι έχει καταχωριστεί  απαίτηση. 

 

Συναινώ/ούμε ότι το έντυπο της απαίτησης  και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα στην 

απαίτηση μπορούν να αφεθούν σε μένα/εμάς στη (αναφέρατε διεύθυνση) 

 

………………………………… 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή: 

  

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτών) 

(Δικηγόρος 
Αιτούντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Αιτών) (Δικηγόρος Αιτούντα) 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ78:  Αίτημα για Εγγραφή Caveat κατά της 
Αποδέσμευσης Πλοίου ή άλλου Περιουσιακού Στοιχείου  

Μέρος 43 Κανονισμός 11(2)(β) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)209 
 

Εναγόμενος (-μενοι)210  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ211………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….212) 

 

 
 

 
Πλοίο/ περιουσιακό στοιχείο:  
(περιγράψετε το περιουσιακό στοιχείο, δίδοντας όνομα αν πρόκειται για πλοίο και το λιμένα 

νηολόγησης˙ αν πρόκειται για άλλο περιουσιακό στοιχείο, περιγράψετε αυτό) 

 

……………………….. 

 

Εγώ/Εμείς …………………………….. από ……………………………………….. 

αιτούμαι/μαστε με το παρόν  να  καταχωριστεί caveat κατά της αποδέσμευσης του 

ανωτέρω αναφερόμενου περιουσιακού στοιχείου, ή του προϊόντος πώλησης του 

που κατατέθηκε στο Δικαστήριο από τον Αξιωματικό Ναυτοδικείου. 

 
213O αιτητής για εγγραφή caveat ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα in rem κατά του 

ανωτέρω αναφερόμενου περιουσιακού στοιχείου ή των εσόδων από την  εκποίηση 

του για  (περιγράψετε τη φύση της απαίτησης  in rem και το κατά προσέγγιση ποσό που 

απαιτείται, αν είναι γνωστό). 

 

 

                                                      
209 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
210 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
211 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
212 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
213 Να συμπληρωθεί μόνο εάν ο αιτητής  για caveat δεν είναι διάδικος στη διαδικασία στην οποία το 

πλοίο ή το περιουσιακό στοιχείο έχει κατασχεθεί συντηρητικά. 

 



 619 

 
 

 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή: 

 

  

                                                      
214 Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτών) 

(Δικηγόρος 
Αιτούντος) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Αιτών) (Δικηγόρος Αιτούντος) 

 

Διεύθυνση 
επίδοσης του 
Αιτούντος ή του 
δικηγόρου του 
Αιτούντος στην 
οποία πρέπει 
να αποσταλούν 
τα έγγραφα.214 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ79:  Αίτημα για αποδέσμευση πλοίου ή άλλου 
περιουσιακού στοιχείου, και ανάληψη δέσμευσης  

Μέρος 43 Κανονισμός 11(5)(ε)(ii) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)215 
 

Εναγόμενος (-μενοι)216  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ217………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….218) 

 

 
 

  

Ο Αξιωματικός Ναυτοδικείου καλείται να αποδεσμεύσει από συντηρητική κατάσχεση 

στη πιο πάνω απαίτηση το πλοίο / το περιουσιακό στοιχείο219 (δώσετε λεπτομέρειες) 

που βρίσκεται (δώσετε λεπτομέρειες) 

…………………………. 

 

Η σχέση μου/μας με το περιουσιακό στοιχείο είναι:  

(δώσετε μία σύντομη περιγραφή του συμφέροντος) 

……………………………. 

 

Λόγοι για τους οποίους επιζητείται η αποδέσμευση: 

………………………………….. 

 

Έχω (-ουμε) διενεργήσει έρευνα στο Μητρώο και δεν υπάρχει σε ισχύ caveat κατά 

της αποδέσμευσης. 

 

Αναλαμβάνω (-ουμε) προσωπική δέσμευση έναντι του Δικαστηρίου να καταβάλουμε 

τα δικαιώματα του Αξιωματικού Ναυτοδικείου όπως και τα έξοδα και δαπάνες του 

Αξιωματικού Ναυτοδικείου, που προέκυψαν ή που θα προκύψουν, σε σχέση ή 

συνδεδεμένα με: 

                                                      
215 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
216 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
217 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
218 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
219 Διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται 
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1. τη συντηρητική κατάσχεση, ή τις προσπάθειες για τη συντηρητική 

κατάσχεση του περιουσιακού στοιχείου˙  

 

2. τη μέριμνα και φύλαξη του κατά τη διάρκεια της συντηρητικής 

κατάσχεσης˙ 

 

3. την αποδέσμευση του, ή προσπάθειες για την αποδέσμευση του. 

 

 

 

Για υπηρεσιακή χρήση 

 
Βεβαιώνω ότι στις (ώρα) της…………………………20…. (ημερομηνία) δεν  έχει 

καταχωριστεί ή εγγραφεί caveat κατά της αποδέσμευσης του ανωτέρου 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

Υπογραφή: ………………………… 

                                                      
220 Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτών) 

(Δικηγόρος 
Αιτούντος) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Αιτών) (Δικηγόρος Αιτούντος) 

 

Διεύθυνση του 
Αιτούντος ή του 
δικηγόρου του 
Αιτούντος στην 
οποία πρέπει 
να αποσταλούν 
τα έγγραφα.220 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 
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Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή: 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ80:  Απόσυρση του caveat κατά της 
αποδέσμευσης  

Μέρος 43 Κανονισμός 11(6)(α) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)221 
 

Εναγόμενος (-μενοι)222  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ223………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….224) 

 

 

Εγώ/ εμείς ………………………  από ………………………………… 
225Δικηγόροι του/των  …………………………… από……………………….. 

 

Αιτούμαι (-μαστε) όπως το caveat που έχει καταχωριστεί την ………… μέρα του 

………………………………, 20…… κατά της αποδέσμευσης του ανωτέρω 

αναφερόμενου περιουσιακού στοιχείου ή των εσόδων από την  εκποίηση του που 

κατατέθηκαν από τον Αξιωματικό Ναυτοδικείου στο Δικαστήριο, αποσυρθεί. 

 

 

                                                      
221 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
222 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
223 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
224 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
225 Διαγράψετε αν δεν εφαρμόζεται 
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Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή: 

 

  

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτητής) 

(Δικηγόρος 
Αιτητή) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Αιτητής) (Δικηγόρος Αιτητή) 
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Έντυπο Aρ.ΝΑΥ81:  Αίτημα για έκδοση απόφασης λόγω 
παράλειψης καταχώρισης σημειώματος εμφάνισης και/ή 
υπεράσπισης ή έκθεσης γεγονότων  σύγκρουσης πλοίων  

Μέρος 43 Κανονισμός 13(3)(α)(i)

 
 

 

 

Προς τον εναγόμενο (-ους) και/ή όλα τα πρόσωπα που έχουν καταχωρίσει 

caveats κατά της αποδέσμευσης 

 

7. Με το παρόν δηλώνω ότι το Έντυπο Απαίτησης in rem έχει επιδοθεί στον 

(στους) Εναγόμενο (-ους) στις .../.../20... και230: 

 

(α) Ο Εναγόμενος παρέλειψε να καταχωρίσει Σημείωμα Εμφάνισης και η 

προθεσμία των 14 ημερών προς τούτο έχει εκπνεύσει  

ή 

(β) Ο Εναγόμενος παρέλειψε να καταχωρίσει Υπεράσπιση και η περίοδος των 

28 ημερών από την επίδοση του Σημειώματος Εμφάνισης έχει εκπνεύσει  

                                                          ή 

(γ) Ο Εναγόμενος δεν έχει καταχωρίσει έκθεση γεγονότων σύγκρουσης και η 

περίοδος των δύο μηνών έχει εκπνεύσει 

 

 

                                                      
226 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
227 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
228 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
229 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
230 Διαγράψτε κατά περίπτωση 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)226 
 

Εναγόμενος (-μενοι)227  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ228………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….229) 
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8. Με το παρόν ο ενάγων (οντες) αιτείται (-ούνται)231:  

 

(α) την έκδοση απόφασης ερήμην υπέρ του ενάγοντα (-ντων) και  εναντίον του 

Εναγόμενου (-ων) λόγω παράλειψης καταχώρισης σημειώματος εμφάνισης 

(και/ή υπεράσπισης) (ή έκθεσης γεγονότων της σύγκρουσης πλοίων) για  

το ποσό των  ………………………………. πλέον τόκους (ή για ποσό που 

θα υπολογιστεί) και για τα έξοδα της απαίτησης, περιλαμβανομένων των 

εξόδων της αίτησης αυτής, τα οποία να υπολογιστούν 232 (συνοπτικά), αν 

δεν συμφωνηθούν. 

 
(β) (αν εφαρμόζεται) την έκδοση διατάγματος  όπως το πλοίο (δώσετε όνομα) 

εκτιμηθεί και εκποιηθεί από τον Αξιωματικό Ναυτοδικείου. 
 

9. Δηλώνω ότι:233 

 

(α) Δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με την 

Απαίτηση από την ημερομηνία καταχώρισής της έως σήμερα. 

                                  ή 

 

(β) Ο Εναγόμενος έχει καταβάλει το ποσό των €.......... από την ημερομηνία 

καταχώρισης τής Απαίτησης και το ποσό αυτό έχει αφαιρεθεί από το ποσό 

της Απαίτησης.  

 

10. Στο παρόν αίτημα επισυνάπτονται: 

 

        (α) βεβαίωση επίδοσης του εντύπου απαίτησης in rem  

              και 

        (β) γραπτή μαρτυρία σύμφωνα με το Μέρος 43.13(3) 

 

11. Έχω επιδώσει όλη την μαρτυρία σε όλα τα πρόσωπα που καταχώρισαν 

caveat κατά της αποδέσμευσης στο Μητρώο των Caveat 

 

 

                                                      
231 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
232 Διαγράψετε αν δεν εφαρμόζεται 
233 Διαγράψτε το (α) ή το (β) ή και τα δύο ανάλογα με την περίπτωση 
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Πλήρες όνομα  …………………………………… (Ενάγων) (Δικηγόρος Ενάγοντα) 

 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα)) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

 

Σημείωση προς Ενάγοντα 

Οφείλετε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΩΣ το Δικαστήριο για τυχόν είσπραξη 

οποιουδήποτε  ποσού μετά την καταχώριση του εν λόγω αιτήματος αλλά πριν από 

την έκδοση της απόφασης. 

 

  

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 
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Έντυπο αρ ΝΑΥ82:  Διάταγμα για εκτίμηση και/ή εκποίηση πλοίου 
ή άλλου περιουσιακού στοιχείου  

Μέρος 43 Κανονισμός 15(4) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)234 
 

Εναγόμενος (-μενοι)235  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ236………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….237) 

 

 

 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ  
 
 
Και μετά την ανάγνωση της έγγραφης μαρτυρίας του (δώσετε λεπτομέρειες) 

 

[και αφού δεν έχει καταχωριστεί σημείωμα εμφάνισης και/ή υπεράσπιση ή έκθεση 

γεγονότων  σύγκρουσης πλοίου εκ μέρους του εναγόμενου (-νων)] 

 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ όπως: 

 

(1) Το πλοίο/περιουσιακό στοιχείο (δώσετε λεπτομέρειες) 

εκτιμηθεί και εκποιηθεί από τον Αξιωματικό Ναυτοδικείου (πριν την έκδοση 

απόφασης (αν εφαρμόζεται)) 

(2) Ο Αξιωματικός Ναυτοδικείου επιλέξει ένα ή περισσότερα έμπειρα πρόσωπα 

για να εκτιμήσουν το πλοίο/ περιουσιακό στοιχείο238 (αν πρόκειται για πλοίο, 

                                                      
234 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
235 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
236 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
237 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
238 Διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται 
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όνομα του πλοίου˙ αν πρόκειται για άλλο περιουσιακό στοιχείο, περιγράψετε 

το) και να επιβεβαιώσουν την πραγματική του αξία γραπτώς. 

(3) Ο Αξιωματικός Ναυτοδικείου εκποιήσει το πλοίο/ περιουσιακό στοιχείο239 

(αν πρόκειται για πλοίο, όνομα του πλοίου˙ αν πρόκειται για άλλο 

περιουσιακό στοιχείο, περιγράψετε το) με τους όρους πώλησης του για το 

υψηλότερο αντίτιμο που είναι δυνατόν να επιτευχθεί, αλλά όχι χαμηλότερο 

από την βεβαιωμένη αξία χωρίς διάταγμα του Δικαστηρίου. 

(4) Ο Αξιωματικός Ναυτοδικείου καταθέσει στο Δικαστήριο το προϊόν της 

πώλησης του πλοίου/ περιουσιακού στοιχείου. 

(5) Με την ολοκλήρωση της εκποίησης ο Αξιωματικός Ναυτοδικείου  

προσυπογράψει και  καταχωρίσει τη βεβαίωση της αξίας του πλοίου ή 

περιουσιακού στοιχείου, μαζί με λογαριασμό των δικαιωμάτων και των 

εξόδων του. 

(6) Ο ενάγων/ δικηγόροι του ενάγοντα (οποιοδήποτε ισχύει) δώσει/δώσουν 

στον Αξιωματικό Ναυτοδικείου μέσα σε ……… (αναφέρετε λεπτομέρειες) 

προσωπική δέσμευση να πληρώσει/σουν  μόλις απαιτηθεί τα δικαιώματα, 

τα έξοδα και τις δαπάνες του Αξιωματικού που πραγματοποιήθηκαν από 

τον ίδιο ή εκ μέρους του σχετικά με την εκτίμηση και εκποίηση του πλοίου/ 

περιουσιακού στοιχείου240 (αν πρόκειται για πλοίο, όνομα του πλοίου˙ αν 

πρόκειται για άλλο περιουσιακό στοιχείο, δώσετε περιγραφή), ή σχετικά με 

τις προσπάθειες εκτίμησης ή εκποίησης του πλοίου/ περιουσιακού 

στοιχείου241. 

 

[  ή, εκποιηθεί με τέτοιο άλλο τρόπο όπως διατάξει το Δικαστήριο ] 

 

  

                                                      
239 Διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται 
240 Διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται 
241 Διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ83: Έντυπο Απαίτησης για περιορισμό ευθύνης 

 Μέρος 43 Κανονισμός 16(2)(α) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)242 
 

Εναγόμενος (-μενοι)243  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ244………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….245) 

 

 

 

Λεπτομέρειες της απαίτησης για περιορισμό ευθύνης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δώσατε το όνομα και τη διεύθυνση του εναγόμενου 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
242 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
243 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
244 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
245 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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Λεπτομέρειες της απαίτησης για περιορισμό της ευθύνης  
(διατυπώσετε τα γεγονότα και τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται ο ενάγων) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω246) (Ο Ενάγων πιστεύει247) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στις 

λεπτομέρειες  της απαίτησης είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.)248 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγόρου ή 

δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
δικηγορικής 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
246 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο 
247 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου 
248 Διαγράψτε εάν δεν εφαρμόζεται 
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Στοιχεία Επίδοσης Ενάγοντα ή Δικηγόρου του Ενάγοντα 
 
Όνομα δικηγόρου του Ενάγοντα  
(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Ενάγοντα (Έντυπο αρ.5) επισυνάπτεται       
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  

 

 

Διεύθυνση του 
Ενάγοντα ή του 
δικηγόρου του 
Ενάγοντα στην 
οποία πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα ή να 
γίνουν 
πληρωμές.249 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

                                                      
249 Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ84:  Υπεράσπιση σε απαίτηση ναυτοδικείου για 
περιορισμό ευθύνης 

 Μέρος 43 Κανονισμός 16(7)(α)(i) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)250 
 

Εναγόμενος (-μενοι)251  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ252………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….253) 

 

 

 

Υπεράσπιση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
250 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
251 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
252 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
253 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω254) (Ο Ενάγοενος πιστεύει255) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

έντυπο της Υπεράπισης είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εναγόμενο να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.)256 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγόρου ή 

δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
δικηγορικής 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγοντας) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
254 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο 
255 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου 
256 Διαγράψτε εάν δεν εφαρμόζεται 
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Στοιχεία Επίδοσης Εναγόμενου ή Δικηγόρου του Εναγόμενου 
 
Όνομα δικηγόρου του Εναγόμενου  
(εάν εφαρμόζεται) 
 

Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Εναγόμενου (Έντυπο αρ.11) επισυνάπτεται    
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  

 
 

Διεύθυνση του 
Εναγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα ή να 
γίνουν 
πληρωμές.257 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

                                                      
257 Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ85:  Ειδοποίηση αποδοχής του δικαιώματος του 
ενάγοντα να περιορίσει την ευθύνη του  

Μέρος 43 Κανονισμός 16(7)(α)(ii) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)258 
 

Εναγόμενος (-μενοι)259  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ260………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….261) 

 

 

Προς : ………………………………………….. 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΟΤΙ ο κάτωθι αναφερόμενος  εναγόμενος / οι κάτωθι αναφερόμενοι 

εναγόμενοι (κατονομάσετε τους) 

…………………………… 

 

Αποδέχεται (-ονται) το δικαίωμα του ενάγοντα (εναγόντων) σ΄αυτή την απαίτηση να 

περιορίσει (-ουν) την ευθύνη του/των κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του (δώσετε 

λεπτομέρειες του οικείου Νόμου) 

…………………………….. 

                                                      
258 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
259 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
260 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
261 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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Πλήρες όνομα:     …………………………………………… (Εναγόμενος) (Δικηγόρος 
Εναγόμενου) 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Εναγόμενος)  
(Δικηγόρος 
Εναγόμενου) 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ86:  Αίτηση για έκδοση περιορισμένης έκτασης 
διάταγμα περιορισμού ευθύνης. 

Μέρος 43 Κανονισμός 16(9)(α) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)262 
 

Εναγόμενος (-μενοι)263  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ264………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….265) 

 

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Αιτητής (-ες) 15. [...], 

15. [...], 

15. [...], 

15. [...], 

Καθ’ου (-ων) η 
Αίτηση 

15. [...], 

15. [...], 

15. [...], 

15. [...], 

 

Διάταγμα το οποίο ζητείται από το Δικαστήριο: 

Ο ενάγων αιτείται  

(1) Άδεια (αν απαιτείται) να τροποποιήσει το έντυπο  απαίτησης του  ώστε  

εναγόμενοι να είναι μόνο εκείνοι που κατονομάζονται ως εναγόμενοι και οι 

οποίοι έχουν αποδεχθεί το δικαίωμα του ενάγοντα να περιορίσει την ευθύνη 

του δυνάμει του  περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για 

Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που 

τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων 

Νόμου του 2005 (Ν. 20(III)/2005). 

 

(2)  Διάταγμα περιορισμού της ευθύνης περιορισμένης έκτασης σύμφωνα με 

τον  περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές 

                                                      
262 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
263 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
264 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
265 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_3_020.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_3_020.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_3_020.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_3_020.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_3_020.pdf
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Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν 

λόγω Σύμβαση (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2005 (Ν. 

20(III)/2005) το οποίο να περιορίζεται στις υποχρεώσεις του έναντι των 

ανωτέρω κατονομαζόμενων εναγόμενων στην παράγραφο (1) πιο πάνω. 

 

(3) Διάταγμα όπως το  κατατεθειμένο στο Δικαστήριο ποσό του ταμείου 

περιορισμού ευθύνης  εκταμιευθεί και  κατανεμηθεί ως ακολούθως: 

          (δώσετε λεπτομέρειες) 

          ………………………… 

 

(4) Τα έξοδα αυτής της αίτησης να είναι …………………. 

 

Νομική βάση Αίτησης:  

(Αναφέρετε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια ή τον συγκεκριμένο κανονισμό στα οποία 

η Αίτηση στηρίζεται) 

 

 

 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Αιτητής 

 Ο Αιτητής βασίζεται στα ακόλουθα γεγονότα τα οποία προκύπτουν από τα 
δικόγραφα ή το περιεχόμενο του φακέλου της υπόθεσης: 

      .......................................... 
 

  Ο Αιτητής βασίζεται στη (στις) δήλωση (-εις) μάρτυρα(-ων) που επισυνάπτεται  (-
ονται)  ως Παράρτημα Α. 

 
 Ο Αιτητής στηρίζεται στις ακόλουθες παραγράφους της πιο κάτω γραπτής 

μαρτυρίας που περιλαμβάνεται  ήδη στον φάκελο του δικαστηρίου 

 

Εάν η εν λόγω Αίτηση υποβάλλεται χωρίς να επιδοθεί αντίγραφο της στον 

καθ’ ου η Αίτηση, αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η αίτηση 

υποβάλλεται χωρίς ειδοποίηση: 

 

 

 

Γραπτές Αγορεύσεις επισυνάπτονται (ή θα ακολουθήσουν) 

 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_3_020.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_3_020.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_3_020.pdf
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω266) (Ο Αιτητής πιστεύει267) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

παρούσα Αίτηση  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Αιτητή ο οποίος απαντά να υπογράψω 

την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Διάδικος)  
(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

                                                      
266 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
267 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτητής) 

(Δικηγόρος 
Αιτητή) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Αιτητής) (Δικηγόρος Αιτητή) 
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Σημαντική Σημείωση προς Καθ’ ου (-ων) η Αίτηση  

Με την παρούσα Αίτηση, ο (οι) προαναφερόμενος (-οι) Αιτητής (-ες) έχει (-ουν) 
υποβάλει Αίτηση ζητώντας από το (Όνομα Δικαστηρίου) να εκδώσει (-διάταγμα (-
τα) που μπορεί να είναι εναντίον σας ή να σας επηρεάσει (-ουν). Εάν δεν λάβετε 
μέτρα για να απαντήσετε στην παρούσα Αίτηση, ο (οι) Αιτητής (-ες) μπορεί (-ούν) 
να προχωρήσει (-ούν) στην απουσία σας. 

 

 

Προς: Τον/τους Εναγόμενο/ους ως ανωτέρω 

 

 

 

 

 

  

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόασης Διαδικαστικών Οδηγιών 
(“ΑΔΟ”): 
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Έντυπο αρ ΝΑΥ87:  Διάταγμα Περιορισμού Ευθύνης 
Περιορισμένης Έκτασης  

Μέρος 43 Κανονισμός 16(9)(β) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)268 
 

Εναγόμενος (-μενοι)269  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ270………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….271) 

 

 

 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ (του συνηγόρου) 
 
Και μετά την ανάγνωση της γραπτής μαρτυρίας (δώσετε λεπτομέρειες) 

 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ δυνάμει (αναφέρατε τη σχετική  διάταξη του περί της 

Σύμβασης περί Περιορισμού Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του 

Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση (Κυρωτικού) και περί 

Συναφών Θεμάτων  Νόμου του 2005) ότι: 

 

1. Οι ενάγοντες δεν είναι υπόλογοι για αποζημιώσεις αναφορικά με απαιτήσεις των 

προαναφερόμενων εναγομένων ή πρoσώπων που διεκδικούν μέσω αυτών, πέραν 

του ποσού (δώσετε ποσό) των Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων, σε σχέση με 

την απώλεια, ζημία και καθυστέρηση που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε 

περιουσιακό στοιχείο ή παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος μέσω της πράξης ή 

της παράλειψης των εναγόντων ή  συνεπεία της πράξης ή παράλειψης 

οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκετο επί του πλοίου (δώσετε όνομα) 

                                                      
268 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
269 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
270 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
271 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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στη ναυσιπλοϊα ή τη διαχείριση του (δώσετε όνομα) 

 

όταν το (δώσετε όνομα) 

 

συγκρούστηκε με το (δώσετε όνομα) 

 

στο (δώσετε λεπτομέρειες) 

 

την/στις (δώσετε ημερομηνία). 

 

2. Ο περιορισμός της χωρητικότητας του (δώσετε όνομα)                       που διαπιστώθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του (αναφέρατε τη σχετική διάταξη του περί της 

Σύμβασης περί Περιορισμού Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και 

του  Πρωτοκόλλου  του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση 

(Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων  Νόμου του 2005) είναι (εισάγετε 

αριθμό)  κόροι, ότι το ποσό του  Ταμείου  Περιορισμού της Ευθύνης  που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον Νόμο είναι Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα και ότι η 

ευθύνη των εναγόντων έναντι των προαναφερόμενων εναγομένων είναι € 

(αναφέρετε ποσό) μαζί με απλούς τόκους από την (αναφέρατε την ημερομηνία της 

σύγκρουσης) έως σήμερα και όχι περισσότερο (ή όπως μπορεί να συμφωνηθεί 

μεταξύ των διαδίκων στην απαίτηση). 

 

3. Οι ενάγοντες αφού έχουν  συστήσει  Ταμείο  Περιορισμού της Ευθύνης με την 

κατάθεση στο Δικαστήριο του ποσού κατά την (αναφέρατε την ημερομηνία 

κατάθεσης στο Δικαστήριο), κάθε περαιτέρω διαδικασία εναντίον τους από τους 

προαναφερθέντες εναγόμενους που προκύπτει από το περιστατικό αυτό 

αναστέλλεται. Ο Ενάγων(τες) / Ο Εναγόμενος(οι) (περιοριστείτε στους εναγόμενους 

που έχουν αποδεκτεί το δικαίωμα των εναγόντων να περιορίσουν την ευθύνη) 

 

4. Το  ποσό του ταμείου που κατατέθηκε στο Δικαστήριο, περιλαμβανομένων όλων 

των δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, πρέπει να εκταμιευθεί 

και να  κατανεμηθεί ως εξής: (δώσετε λεπτομέρειες) 

 

5. Τα έξοδα της αίτησης αυτής είναι ……………. 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ88:  Αίτηση για έκδοση πλήρους έκτασης 
διατάγματος περιορισμού ευθύνης. 

Μέρος 43 Κανονισμός 16(13) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)272 
 

Εναγόμενος (-μενοι)273  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ274………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….275) 

 

 

 Πλήρες Όνομα Διεύθυνση Επίδοσης 

Αιτητής (-ες) 16. [...], 

16. [...], 

16. [...], 

16. [...], 

Καθ’ου (-ων) η 
Αίτηση 

16. [...], 

16. [...], 

16. [...], 

16. [...], 

 

Διάταγμα το οποίο ζητείται από το Δικαστήριο: 

Ο ενάγων υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για έκδοση: 
 
(1)  διατάγματος περιορισμού της ευθύνης πλήρους έκτασης 
 
(2) διάταγμα όπως το  ποσό του ταμείου περιορισμού της ευθύνης που κατατέθηκε 
στο Δικαστήριο εκταμιευθεί και  κατανεμηθεί ως εξής:  
(δώσετε λεπτομέρειες) 
 
……………………………… 
 
(3) τα έξοδα της αίτησης αυτής να είναι 

 

                                                      
272 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
273 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
274 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
275 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 



 645 

 

Νομική βάση Αίτησης:  

(Αναφέρετε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια ή τον συγκεκριμένο κανονισμό στα οποία 

η Αίτηση στηρίζεται) 

 

 

 

Γεγονότα στα οποία βασίζεται ο Αιτητής 

 Ο Αιτητής βασίζεται στα ακόλουθα γεγονότα τα οποία προκύπτουν από τα 
δικόγραφα ή το περιεχόμενο του φακέλου της υπόθεσης: 

      .......................................... 
 

  Ο Αιτητής βασίζεται στη (στις) δήλωση (-εις) μάρτυρα(-ων) που επισυνάπτεται  (-
ονται)  ως Παράρτημα Α. 

 
 Ο Αιτητής στηρίζεται στις ακόλουθες παραγράφους της πιο κάτω γραπτής 

μαρτυρίας που περιλαμβάνεται  ήδη στον φάκελο του δικαστηρίου 

 

Εάν η εν λόγω Αίτηση υποβάλλεται χωρίς να επιδοθεί αντίγραφο της στον 

καθ’ ου η Αίτηση, αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η αίτηση 

υποβάλλεται χωρίς ειδοποίηση: 

 

 

 

Γραπτές Αγορεύσεις επισυνάπτονται (ή θα ακολουθήσουν) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω276) (Ο Αιτητής πιστεύει277) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

παρούσα Αίτηση  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Αιτητή ο οποίος απαντά να υπογράψω 

την παρούσα δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Διάδικος)  
(Δικηγόρος 
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία 
  

/ 
  

/ 
    

 
 
 
 
 

 

 

                                                      
276 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
277 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 

Υπογραφή  Θέση ή 
Αξίωμα (εάν 
υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 
(Αιτητής) 

(Δικηγόρος 
Αιτητή) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

Πλήρες Όνομα: …………………………………………….. (Αιτητής) (Δικηγόρος Αιτητή) 
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Σημαντική Σημείωση προς Καθ’ ου (-ων) η Αίτηση  

Με την παρούσα Αίτηση, ο (οι) προαναφερόμενος (-οι) Αιτητής (-ες) έχει (-ουν) 
υποβάλει Αίτηση ζητώντας από το (Όνομα Δικαστηρίου) να εκδώσει (-διάταγμα (-
τα) που μπορεί να είναι εναντίον σας ή να σας επηρεάσει (-ουν). Εάν δεν λάβετε 
μέτρα για να απαντήσετε στην παρούσα Αίτηση, ο (οι) Αιτητής (-ες) μπορεί (-ούν) 
να προχωρήσει (-ούν) στην απουσία σας. 

 

 

Προς: Τον/τους Εναγόμενο/ους ως ανωτέρω 

 

 

  

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόασης Διαδικαστικών Οδηγιών 
(“ΑΔΟ”): 
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Έντυπο αρ ΝΑΥ89:  Διάταγμα Περιορισμού της Ευθύνης Πλήρους 
Έκτασης 

Μέρος 43 Κανονισμός 16(16) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)278 
 

Εναγόμενος (-μενοι)279  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ280………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….281) 

 

 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ (του συνηγόρου) 
 
Και μετά την ανάγνωση της γραπτής μαρτυρίας (δώσετε λεπτομέρειες) 

 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ δυνάμει (αναφέρατε τη σχετική  διάταξη του περί της 

Σύμβασης περί Περιορισμού Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του 

Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση (Κυρωτικού) και περί 

Συναφών Θεμάτων  Νόμου του 2005) ότι: 

 

1. Οι ενάγοντες δεν είναι υπόλογοι για αποζημιώσεις πέραν του ποσού  (δώσετε ποσό) 

των Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων, σε σχέση με την απώλεια, ζημία και 

καθυστέρηση που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή παραβίαση 

οποιουδήποτε δικαιώματος λόγω της πράξης ή της παράλειψης των εναγόντων ή  

λόγω της πράξης ή παράλειψης οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκετο επί του 

πλοίου (δώσετε όνομα) 

 

Κατά τη ναυσιπλοϊα ή τη διαχείριση του (δώσετε όνομα) 

                                                      
278 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
279 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
280 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
281 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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όταν το (δώσετε όνομα) 

 

συγκρούστηκε με το (δώσετε όνομα) 

 

στο (δώσετε λεπτομέρειες) 

 

την/στις (δώσετε ημερομηνία). 

 

2. Η χωρητικότητα του (δώσετε όνομα) ………………………για σκοπούς περιορισμού 

της ευθύνης που διαπιστώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του (αναφέρατε τη 

σχετική  διάταξη του περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για 

Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του   Πρωτοκόλλου  του 1996 που 

τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων  

Νόμου του 2005 είναι (αναφέρετε αριθμό)  κόροι, ότι το ποσό του ταμείου 

περιορισμού της ευθύνης που υπολογίζεται σύμφωνα με το Νόμο είναι Ειδικά 

Τραβηχτικά Δικαιώματα και ότι η ευθύνη των εναγόντων έναντι των 

προαναφερόμενων εναγομένων είναι €     (αναφέρετε ποσό) μαζί με απλούς τόκους 

από την (αναφέρετε την ημερομηνία σύγκρουσης) έως σήμερα και όχι περισσότερο.  

 

3. Οι ενάγοντες αφού έχουν  συστήσει  Ταμείο Περιορισμού της Ευθύνης με την  

κατάθεση ποσού στο Δικαστήριο κατά την (αναφέρατε την ημερομηνία πληρωμής 

στο Δικαστήριο), κάθε περαιτέρω διαδικασία σε οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον 

τους που προκύπτει από το περιστατικό αυτό αναστέλλεται. 

 

4. Μετά την αφαίρεση του ανωτέρω ποσού μαζί με τους απλούς τόκους επ’ αυτού, το 

υπόλοιπο του ποσού που κατατέθηκε στο Δικαστήριο από τους ενάγοντες την/στις 

(δώσετε ημερομηνία κατάθεσης του ποσού στο Δικαστήριο)………………. , και οι 

δεδουλευμένοι επ’ αυτού τόκοι θα καταβληθούν στους ενάγοντες. 

 

5. Οι  ενάγοντες δημοσιεύσουν  αγγελία σε καθεμία από τρεις εφημερίδες, ήτοι (δώσετε 

πληροφορίες για τις εφημερίδες) …………………..προσδιορίζοντας την απαίτηση 

και αναφέροντας το διάταγμα που εκδόθηκε σ΄αυτήν,  καθορίζοντας προθεσμία 

(δηλώσετε χρονική περίοδο) για την καταχώριση απαιτήσεων και την καταχώριση 

αιτήσεων για παραμερισμό του διατάγματος. 

 

6. Το ποσό των €        (αναφέρετε ποσό)                με απλό τόκο επ’ αυτού  κατανεμηθούν 

αναλογικά μεταξύ των διαφόρων προσώπων που αποδεικνύουν τις απαιτήσεις 

τους κατά του  ταμείου περιορισμού της ευθύνης και ότι εντός 7 ημερών από  τη 

λήξη της χρονικής περιόδου για την καταχώριση απαιτήσεων ή δηλώσεων, ο 

Πρωτοκολλητής του Ναυτοδικείου  ορίσει ημερομηνία για συνεδρία διαχείρισης της 

υπόθεσης στην οποία θα δοθούν οδηγίες για τη περαιτέρω πορεία της διαδικασίας. 

 

8. Τα έξοδα της αίτησης αυτής είναι …………….  
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ90:  Δήλωση αδυναμίας εναγόμενου να 
καταχωρίσει  και  επιδώσει απαίτηση δυνάμει διατάγματος 

περιορισμού της ευθύνης 

 Μέρος 43 Κανονισμός 16(19) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)282 
 

Εναγόμενος (-μενοι)283  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ284………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….285) 

 

 

 

Ο εναγόμενος (δώσετε όνομα) 
αδυνατεί να καταχωρίσει και  να επιδώσει την απαίτηση του εντός του χρόνου που 
έχει οριστεί από το  διάταγμα περιορισμού της ευθύνης πλήρους έκτασης που 
εκδόθηκε σε αυτή την απαίτηση την (δώσετε ημερομηνία) ……………..καθώς 
χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να αποφασίσει αν θα αμφισβητήσει ή όχι 
το δικαίωμα του ενάγοντα να περιορίσει την ευθύνη αναφορικά με τα ακόλουθα 
(αναφέρετε):  
 
Ή 
 
Ο εναγόμενος (δώσετε όνομα) 

χρειάζεται επιπρόσθετο χρόνο (δώσετε χρονική περίοδο) …………………….. μέσα 
στον οποίο να καταχωρίσει και επιδώσει αίτηση για παραμερισμό του εν λόγω  
διατάγματος περιορισμού της ευθύνης πλήρους έκτασης (αναφέρετε τους λόγους του 

αιτήματος) 

 
Ή 
 
Ο εναγόμενος (δώσετε όνομα) 

χρειάζεται επιπρόσθετο χρόνο (δώσετε χρονική περίοδο) ……………………… μέσα 
στον οποίο να καταχωρίσει και επιδώσει  την απαίτηση του  σύμφωνα με το εν λόγω  

                                                      
282 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
283 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
284 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
285 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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διάταγμα περιορισμού της ευθύνης πλήρους έκτασης (δώσετε τους λόγους του 

αιτήματος) 

 

Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω286) (Ο Ενάγοενος πιστεύει287) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται 

σ’αυτήν την απαίτηση του εναγόμενου είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εναγόμενο να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.)288 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγόρου ή 

δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
δικηγορικής 
εταιρείας) 

 

  
(Εναγόμενος) 
(Δικηγόρος 
Εναγόμενου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

                                                      
286 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο 
287 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου 
288 Διαγράψτε εάν δεν εφαρμόζεται 
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Έντυπο αρ.ΝΑΥ91:  Απαίτηση εναγόμενου σε  απαίτηση 
περιορισμού  ευθύνης  

Μέρος 43 Κανονισμός 16(33) 
 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)289 
 

Εναγόμενος (-μενοι)290  

 

(ή το ΠΛΟΙΟ291………………..…….. που βρίσκεται στο Λιμάνι της 
…………….......... ή …………………….292) 

 

 

 

Προς τον ενάγοντα και τους δικηγόρους του. 
 
Προς όλους τους άλλους εναγόμενους και τους δικηγόρους τους. 
 

 
 

Την/Στις ……………………………….. (δώσετε ημερομηνία) είχε χορηγηθεί στους 

ενάγοντες διάταγμα που περιόριζε την ευθύνη τους για τη σύγκρουση σε Ειδικά 

Τραβηχτικά Δικαιώματα. Εξ αιτίας τη σύγκρουσης ο εναγόμενος υπέστη ζημιά και 

απώλεια ως ακολούθως:  

(δώσετε λεπτομέρειες) 

 

……………………………….. 

 

Η απαίτηση του εναγόμενου είναι για αποζημίωση που προκύπτει από την 

προαναφερόμενη σύγκρουση πλοίων. 

 

πλέον τόκο σύμφωνα με το άρθρο 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 και 

έξοδα. 

 

 

                                                      
289 Κατονομάσετε τον ενάγοντα 
290 Κατονομάσετε τον εναγόμενο 
291 Κατονομάσετε το πλοίο και την τοποθεσία του 
292 Αν η απαίτηση στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου, δώσατε σύντομη περιγραφή  αυτού και 

που βρίσκεται 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω293) (Ο Ενάγοενος πιστεύει294) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στην 

απαίτηση του είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εναγόμενο να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.)295 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγόρου ή 

δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
δικηγορικής 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγοντας) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

                                                      
293 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο 
294 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου 
295 Διαγράψτε εάν δεν εφαρμόζεται 
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Έντυπο αρ.92:  Έντυπο Διαιτητικής Απαίτησης 

Μέρος 44 Κανονισμοί 1(2)(δ) και 44.3(3) 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000296 

Για δικαστηριακή χρήση 

Αρ. Απαίτησης  

Ημερομηνία Καταχώρισης 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

 

 
ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Ενάγοντα (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 

 
 

 

Πλήρες όνομα (-τα) και διεύθυνση (-εις) του (των) Εναγόμενου (-ων), 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα 
 

 
 

 

 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ (ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ) ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
 
Ενάγοντα (-οντων) 
 
 
Καθ’ου (-ων) η Απαίτηση 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
296 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
 
(Εάν ο (οι) Ενάγων (-οντες) προτίθεται (-ενται) να επιδώσει (-ουν) το έντυπο της 

διαιτητικής απαίτησης σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι Εναγόμενοι στη Διαιτητική 

Απαίτηση, ο (οι) Ενάγων (-οντες) θα πρέπει να προσδιορίσει (-ουν) κατωτέρω τα 

ονόματα, τις διευθύνσεις και τον ρόλο τους στη διαιτησία, εάν υπάρχει) 

 
 
 
 
 

 

Αυτή η Απαίτηση εγείρεται 

χωρίς ειδοποίηση : 

(Ναι) (Όχι) 

Ημερομηνία Ακρόασης : 
[Ημερομηνία/ώρα] ή  

[Οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν] 

 

 
Αξιούμενη θεραπεία και λόγοι στους οποίους βασίζεται η Απαίτηση 
(Εάν η παρούσα διαιτητική απαίτηση υποβάλλεται χωρίς ειδοποίηση, αναφέρετε επίσης 
τους λόγους εδώ) 
 
 
 

 

 

Δήλωση αξίας του αντικειμένου της διαφοράς  

 

 

 

 

 

 

Ο Ενάγων ζητά την έκδοση διαταγής εξόδων εναντίον των πιο κάτω 

Εναγόμενων 

 

 

 

 

 

(Ο Ενάγων στηρίζεται στα ακόλουθα γεγονότα) (Ο ενάγων στηρίζεται στα 

γεγονότα που εκτίθενται στις συνημμένες δηλώσεις μαρτύρων/ ένορκες 

δηλώσεις) 
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Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω297) (Ο Ενάγων πιστεύει298) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν Έντυπο Διαιτητικής Απαίτησης  είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Ενάγοντα να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου 

χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Ενάγων) 
(Δικηγόρος 
Ενάγοντα) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                      
297 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
298 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Στοιχεία Επίδοσης Ενάγοντα ή Δικηγόρου του Ενάγοντα 
 
Όνομα δικηγόρου του Ενάγοντα  
(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Ενάγοντα επισυνάπτεται  
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  

 

Διεύθυνση του 
Ενάγοντα ή του 
δικηγόρου του 
Ενάγοντα στην 
οποία πρέπει 
να αποσταλούν 
τα έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

 

 
Σημαντική Σημείωση προς τον (τους) Καθ’ου (-ων) η Αίτηση 
 
Με το παρόν Έντυπο Διαιτητικής Απαίτησης, ο (οι) προαναφερόμενος (-οι) Ενάγων 
(-οντες) έχει (-ουν) καταχωρήσει απαίτηση εναντίον σας στο (Όνομα Δικαστηρίου) 
(Κύπρο). Εάν δεν λάβετε μέτρα για την υπεράσπιση αυτής της Απαίτησης, ο (οι) 
Ενάγων (-οντες) μπορεί να προχωρήσει (-ούν) στην απαίτηση  του και να 
εξασφαλίσει απόφαση εναντίον σας. 
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Έντυπο αρ.93:  Σημείωμα Εμφάνισης (Διαιτητική Απαίτηση) 

Μέρος 44 Κανονισμός 3(4) 
 

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000299 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες) 
 

Εναγόμενος (-οι)  

 

 

 

Ο (οι) κατωτέρω αναφερόμενος (-οι) Εναγόμενος (-οι) 

........................................................... (πλήρες όνομα και διεύθυνση)  

καταχωρίζει (-ουν) Σημείωμα Εμφάνισης για την  εν λόγω Διαιτητική Απαίτηση. 

 

Ο (οι) Εναγόμενος (-οι) 

 

   Δεν προτίθεται (-ενται) να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή. 

 

  Προτίθεται (-ενται)  να αμφισβητήσει (-ουν) την απαίτηση αυτή ή μέρος της 

απαίτησης αυτής. 

 

 Προτίθεται να ζητήσει την ακόλουθη διαφορετική θεραπεία η οποία δεν 

περιλαμβάνεται στο  Έντυπο της Διαιτητικής Απαίτησης: 

        

..................................... 

 

    Προτίθεται (-ενται)  να αμφισβητήσει (-ουν) τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.300 

 

    Προτίθεται (-ενται) να βασιστεί (-ουν) σε γραπτή μαρτυρία 

 

Η γραπτή μαρτυρία: 

 

    Καταχωρίζεται με το παρόν έντυπο· ή 

 

                                                      
299 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
300 Βλέπε Κανονισμό 12.1 (2) 
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    Θα καταχωριστεί μαζί με την Ένστασή μου. 

 

       

   Ο (Οι) Εναγόμενος (-οι) θα υπερασπιστεί (-ουν)  τον  εαυτό του (τους) 

 

    Ο (Οι) Εναγόμενος (-οι) εκπροσωπείται (-ούνται) από δικηγόρο 

 

 

Δήλωση Αληθείας 

(Πιστεύω301) (Ο Εναγόμενος πιστεύει302) ότι τα γεγονότα τα οποία δηλώνονται στο 

παρόν Σημείωμα Εμφάνισης είναι αληθή. 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι διαδικασία για καταφρόνηση δικαστηρίου μπορεί να εγερθεί 

εναντίον οποιουδήποτε ο οποίος προβαίνει σε ή προκαλεί ψευδή δήλωση σε 

έγγραφο επιβεβαιωμένο με δήλωση αληθείας, χωρίς ειλικρινή πίστη στο αληθές της. 

  

 (Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Εναγόμενο να υπογράψω την παρούσα 

δήλωση.) 
 

  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

Όνομα δικηγορικού οίκου   

(εάν εφαρμόζεται) 

 

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 

(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

  
(Καθ’ου η 
Απαίτηση) 
(Δικηγόρος Καθ’ου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     

 
 
 
 
 

 

 

                                                      
301 Όταν η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο ή τον δηλούντα της δήλωσης μάρτυρα ή τον 

αντιπρόσωπο παιδιού ή ανίκανου προσώπου 
302 Όταν η δήλωση γίνεται από τον δικηγόρο εκ μέρους του διαδίκου ή αντιπροσώπου παιδιού ή 

ανίκανου προσώπου 
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Για δικαστηριακή χρήση 

 

Ημερομηνία Καταχώρισης: 

Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

  

Διεύθυνση του 
Ενανγόμενου ή 
του δικηγόρου 
του Εναγόμενου 
στην οποία 
πρέπει να 
αποσταλούν τα 
έγγραφα. 
 

 

  Εάν εφαρμόζεται 

 Τηλέφωνο  

 Φαξ  

 Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο 

 

Στοιχεία Επίδοσης Εναγόμενου ή Δικηγόρου του Καθ’ου η Απαίτηση 
 

 

 

΄Όνομα Εναγόμενου 
 
Όνομα δικηγόρου του Εναγόμενου  
(εάν εφαρμόζεται) 
 
Έντυπο Διορισμού Δικηγόρου Εναγόμενου επισυνάπτεται   
(συμπληρώστε x εάν εφαρμόζεται)  

 

Υπογραφή  Θέση ή Αξίωμα 
(εάν 
υπογράφεται εκ 
μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 (Διάδικος) 
(Δικηγόρος  
Διαδίκου) 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
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Έντυπο Aρ.94:  Ένταλμα Σύλληψης  

Μέρος 50 Κανονισμός 5(1)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000303 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς τον Aστυνομικό Διευθυντή…….................. 

 

 

 

Με το παρόν διατάσσεστε να συλλάβετε τον…………………… για να τον 

προσαγάγετε ενώπιον τού Επαρχιακού Δικαστηρίου................. για να απαντήσει 

στον ισχυρισμό για καταφρόνηση του Δικαστηρίου, καθώς και για άλλα ζητήματα για 

τα οποία θα του απαγγελθεί κατηγορία, και στη συνέχεια να εκτελέσει και να 

υπακούσει στο διάταγμα που θα εκδώσει το Δικαστήριο. Διατάσσεστε επίσης να 

προσκομίσετε μαζί σας το παρόν ένταλμα. 

 

Ημερομηνία:   ......................................... 

 

                     

                    (Υπογραφή Δικαστή) 

 

[Σφραγίδα του Επαρχιακού Δικαστηρίου] 

 

 

  

                                                      
303 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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Έντυπο Aρ.95:  Ένταλμα Κατάσχεσης  

Μέρος 50 Κανονισμός  5(1)

 
 

 

 

Προς τους (ονοματεπώνυμα δύο ή περισσοτέρων προσώπων τα οποία διορίζονται 

από το Δικαστήριο για τον σκοπό αυτό) 

 

 

 

Με το παρόν διατάσσεστε  και εξουσιοδοτείστε να εισέλθετε σε όλη την ακίνητη 

περιουσία του ……………………….. και να συλλέξετε, λάβετε και πάρετε στην 

κατοχή σας όχι μόνο τα ενοίκια και τα κέρδη από την εν λόγω ακίνητη περιουσία, 

αλλά επίσης όλα τα αγαθά, περιουσιακά στοιχεία και κινητή περιουσία, και να τα 

κατακρατήσετε και να τα διατηρήσετε υπό κατάσχεση στην κατοχή σας μέχρι αυτός 

να παρουσιαστεί ενώπιον τού Δικαστηρίου και άρει  την καταφρόνηση, ή μέχρι το 

Δικαστήριο να εκδώσει άλλο αντίθετο διάταγμα. 

 

Ημερομηνία:   ......................................... 

 

                     

                    (Υπογραφή Δικαστή) 

 

[Σφραγίδα του Επαρχιακού Δικαστηρίου] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
304 Διαγράψτε κατά περίπτωση 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000304 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  
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Έντυπο Aρ.96:  Ένταλμα Κατοχής  

Μέρος 52 Κανονισμός 1(1)(α)(ii)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000305 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς τον Εντεταλμένο για εκτέλεση των Δικαστικών Αποφάσεων της 

 Επαρχίας .................. 

 

 

 

Επειδή με απόφαση (ή διάταγμα) του παρόντος Δικαστηρίου,................. ημέρας 

του............. 20........., αποφασίστηκε (ή διατάχθηκε) ότι ο Ενάγων δικαιούται σε 

ανάκτηση  κατοχής της ακίνητης περιουσίας που περιγράφεται πιο κάτω και 

διατάχθηκε ο Εναγόμενος να παραδώσει στον Ενάγοντα την κατοχή της περιουσίας 

αυτής, δηλαδή,...…………………………………………………..∙ 

 

Και επειδή ο Εναγόμενος παρέλειψε να συμμορφωθεί με την πιο πάνω απόφαση (ή 

διάταγμα)· 

 

Γι’ αυτό με το παρόν εξουσιοδοτείστε και καλείστε να παραδώσετε χωρίς 

καθυστέρηση την κατοχή της πιο πάνω  ακίνητης περιουσίας στον Ενάγοντα· 

*(Προσθέστε, όπου εφαρμόζεται): Και με το παρόν εξουσιοδοτείστε και καλείστε 

περαιτέρω, από τα αγαθά και κινητή περιουσία του πιο πάνω αναφερόμενου 

Εναγόμενου, εκτός των εκ του νόμου εξαιρουμένων από κατάσχεση και πώληση, να 

εισπράξετε με κατάσχεση και πώληση το ποσό των €............, που αποτελεί το ποσό 

που οφείλεται με βάση την απόφαση (ή διάταγμα), πλέον τόκο επ’ αυτού προς 

.........τοις εκατό ετησίως, από την ........... ημέρα του ...................20......, μέχρι την 

ημέρα της πώλησης, καθώς επίσης και το ποσό των €............... που αφορά στα 

έξοδα που επιδικάστηκαν από την απόφαση (ή διάταγμα) που αναφέρεται πιο 

πάνω, πλέον €.......... έξοδα έκδοσης τού παρόντος εντάλματος, πλέον τα έξοδα τής 

εκτέλεσης. Και με το παρόν περαιτέρω υποχρεούστε να πληρώσετε τα χρήματα που 

                                                      
305 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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θα εισπράξετε (πλην των εξόδων σας για την εκτέλεση, τα οποία δικαιούστε να 

κρατήσετε από τα πιο πάνω ποσά) στον εν λόγω Ενάγοντα ή το Δικηγόρο του). 

Και καλείστε επίσης όπως αναγράψετε στο πίσω μέρος του εντάλματος τον τρόπο 

με τον οποίο έχετε εκτελέσει τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν ένταλμα και να 

επιστρέψετε στο Δικαστήριο το ένταλμα αυτό οπισθογραφημένο, όπως προνοείται 

πιο πάνω, αμέσως μετά την εκτέλεσή του. 

 

Ημερομηνία:   ......................................... 

 

                     

                    (Υπογραφή Δικαστή) 

 

[Σφραγίδα του Επαρχιακού Δικαστηρίου] 
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Έντυπο αρ.97:  Ένορκη Δήλωση προς Υποστήριξη Αίτησης για 
Ένταλμα Κατοχής  

Μέρος 52 Κανονισμός 1(1)(α) 
 

 

Καταχωρίζεται εκ μέρους του 

Ενάγοντα/Εναγόμενου 

Όνομα μάρτυρα:  

Αρ. Ένορκης Δήλωσης   

Τεκμήριο (-ια):   

 Ημερομηνία:   

 

 

 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000306 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ/-ΗΣ …….. 

 

Εγώ, ................................. από ......................... ορκίζομαι και λέγω τα ακόλουθα: 

1. Είμαι ο (Eνάγων ή Εναγόμενος, ανάλογα με την περίπτωση) στην πιο 

πάνω  υπόθεση στην οποία εκδόθηκε απόφαση (ή διάταγμα), την ............... 

ημέρα του ..............20...., υπέρ μου για την ανάκτηση κατοχής της ακίνητης 

περιουσίας που περιγράφεται πιο κάτω: 

............................... (Περιγραφή περιουσίας)                                                                   

                                                      
306 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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2. Αντίγραφο τής εν λόγω απόφασης (ή διατάγματος) επιδόθηκε προσωπικά 

στον Εναγόμενο αρ. …………… την  ........................ημέρα του......... 

20.....και δεν έχει συμμορφωθεί με αυτό. 

 

3. *Κατά την ................ ημέρα του ........... 20...., απέστειλα μέσω συστημένου 

ταχυδρομείου στον…………… και τον ……………………., τα πρόσωπα 

που έχουν πραγματική κατοχή της εν λόγω ακίνητης περιουσίας, επιστολή, 

παραθέτοντας τις λεπτομέρειες της εν λόγω απόφασης (ή διατάγματος) και 

ζητώντας από αυτούς να εκκενώσουν αμέσως την παραπάνω ακίνητη 

περιουσία  (παραθέστε περιληπτικά το περιεχόμενο της επιστολής) και 

αναφέροντας ότι, αν παραλείψουν να εκκενώσουν την εν λόγω ακίνητη 

περιουσία ή αν παραλείψουν να υποβάλουν αίτηση στο Δικαστήριο για 

θεραπεία, θα προχωρούσα στην ανάκτηση τής κατοχής της σύμφωνα με 

την εν λόγω απόφαση (ή διάταγμα) χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

 

4. Την ............... ημέρα του ................... 20...., έλαβα από τον …... και τον ….. 

. την (τις) επιστολή (-ες) που επισυνάπτεται (-ονται) και σημειώνεται (-ονται) 

ως ..... 
 

5. Όπως πληροφορούμαι, και από όσα καλύτερα γνωρίζω και πιστεύω 

(αναφέρετε την πηγή πληροφοριών και τους λόγους πεποιθήσεων σας για 

αυτό), με εξαίρεση τον Εναγόμενο (και) την οικογένειά του και τα 

προαναφερόμενα πρόσωπα στα οποία επιδόθηκε ειδοποίηση αυτών των 

διαδικασιών, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να έχει πραγματική κατοχή 

του συνόλου ή μέρους της εν λόγω ακίνητης περιουσίας και το οποίο θα 

είχε δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για θεραπεία ή 

διαφορετικά (ή ανάλογα με την περίπτωση). Υποβάλλω ότι ο Εναγόμενος 

(και τα προαναφερόμενα πρόσωπα) έχει (–έχουν) λάβει επαρκή 

ειδοποίηση για την παρούσα διαδικασία ούτως ώστε να μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση στο Δικαστήριο για θεραπεία και αιτούμαι να μου δοθεί 

άδεια για την άμεση έκδοση εντάλματος ανάκτησης κατοχής της εν λόγω 

ακίνητης περιουσίας  (και, σε περίπτωση που ο Ενάγων το επιθυμεί, για 

την ανάκτηση τού οφειλόμενου ποσού εξόδων βάσει της εν λόγω 

απόφασης ή διατάγματος). 
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  Πλήρες Όνομα  

(και ιδιότητα όπου χρειάζεται) 

 

Υπογραφή 
Ενόρκως 
Δηλούντα 

 Θέση ή Αξίωμα 
(εάν υπογράφεται 
εκ μέρους 
επιχείρησης ή 
εταιρείας) 

 

 

 
 

            

Ημερομηνία   /   /     
 
 
 
 
 

 

 
 

Για δικαστηριακή χρήση 

Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου στις ………………..[ημερομηνία] και 
ώρα ……… στο Επαρχιακό Δικαστήριο …………………… 
 
Υπογραφή/ Σφραγίδα Πρωτοκολλητή 

 

Σημειώσεις: 
 
Το έντυπο πρέπει να τροποποιείται ώστε να ανταποκρίνεται στις περιστάσεις κάθε 

συγκεκριμένης υπόθεσης. Όταν ο Εναγόμενος είναι ο μόνος κάτοχος, δεν απαιτείται 

επίσημη ειδοποίηση. Όταν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (που δεν είναι διάδικοι στη 

διαδικασία) σε πραγματική κατοχή, τότε είναι απαραίτητο να τους επιδίδεται τέτοια 

γραπτή ειδοποίηση η οποία θα τους παρέχει εύλογη δυνατότητα να αποταθούν στο 

Δικαστήριο. 
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Έντυπο Aρ.98:  Ένταλμα Παράδοσης 

Μέρος 53 Κανονισμός 1(2)

 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα Απαίτησης: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000307 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι  

 

 

Προς τον Πρωτοκολλητή της Επαρχίας............ 

 

 

 

Με το παρόν εξουσιοδοτείστε και καλείστε, χωρίς καθυστέρηση, να ενεργήσετε ώστε 

η ακόλουθη κινητή περιουσία, δηλαδή ............................. (προσδιορίστε την κινητή 

περιουσία που το δικαστήριο έχει διατάξει να ανακτηθεί από τον Εναγόμενο), να 

παραδοθεί στον πιο πάνω αναφερόμενο Ενάγοντα (ή την οποία ο εν λόγω 

Εναγόμενος διατάχθηκε να παραδώσει στον εν λόγω Ενάγοντα) στην παρούσα 

υπόθεση με απόφαση (ή διάταγμα) ημερομηνίας .....................  

 

(α) Και με το παρόν εξουσιοδοτείστε και καλείστε περαιτέρω, αν η πιο πάνω 

αναφερόμενη κινητή περιουσία δεν μπορεί να ανευρεθεί στην επαρχία σας, να 

κατάσχετε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Εναγόμενου, ούτως ώστε 

ούτε ο εν λόγω Εναγόμενος ούτε οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό του να 

έχει την κατοχή της, μέχρι ο Εναγόμενος να παραδώσει στον Ενάγοντα την εν 

λόγω κινητή περιουσία.(α) 

 

(β) Και, σε περίπτωση που η εν λόγω κινητή περιουσία δεν μπορεί να ανευρεθεί 

στην επαρχία σας, εξουσιοδοτείστε και καλείστε με το παρόν να κατασχέσετε και, 

αφού πωλήσετε τα αγαθά και άλλη κινητή περιουσία του πιο πάνω αναφερόμενου 

Εναγόμενου, εκτός των εκ του νόμου εξαιρουμένων από κατάσχεση και πώληση, 

εισπράξετε το ποσό των €................., που αποτελεί την εκτιμημένη αξία της 

κινητής περιουσίας που έχει διαταχθεί με την εν λόγω απόφαση (ή διάταγμα) να 

επιστραφεί από τον Εναγόμενο στον Ενάγοντα .(β) 

 

(γ) Και με το παρόν εξουσιοδοτείστε και καλείστε, από τα αγαθά και την κινητή 

περιουσία του Εναγόμενου, εκτός των εκ του νόμου εξαιρουμένων από 

                                                      
307 Διαγράψτε κατά περίπτωση 
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κατάσχεση και πώληση, να εισπράξετε με κατάσχεση και πώληση το ποσό των 

€................., που αποτελεί το οφειλόμενο ποσό, δυνάμει της εν λόγω απόφασης 

(ή διατάγματος), πλέον τόκους σε ποσοστό …… ετησίως, από ………………. 

μέχρι την ημερομηνία της πώλησης, ως επίσης το ποσό των εξόδων  έκδοσης 

του παρόντος εντάλματος και της εκτέλεσής του. Και με το παρόν περαιτέρω 

υποχρεούστε όπως πληρώσετε τα χρήματα που θα εισπράξετε (πλην των 

εξόδων για την εκτέλεση που δικαιούστε να κρατήσετε από τα εν λόγω χρήματα) 

στο Δικαστήριο (ή στον εν λόγω Ενάγοντα ή στον Δικηγόρο 

του………………………………………) (γ) 

 

Και καλείστε επίσης να καταγράψετε στο πίσω μέρος του εντάλματος τον τρόπο με 

τον οποίο έχετε εκτελέσει τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν ένταλμα και να 

επιστρέψετε στο Δικαστήριο το ένταλμα με ενσωματωμένη την παραπάνω δήλωση, 

αμέσως μετά την εκτέλεσή του. 

 

Ημερομηνία:   ......................................... 

 

                     

                    (Υπογραφή Δικαστή) 

 

[Σφραγίδα του Επαρχιακού Δικαστηρίου] 

 

 

 

Σημείωση: 

(α) — (α) θα πρέπει να διαγραφεί εάν τα στοιχεία (β) — (β) θα αποτελέσουν μέρος  

του παρόντος εντάλματος. 

 

(β) — (β) θα πρέπει να διαγραφεί εάν δεν έχει δοθεί στον Εναγόμενο η δυνατότητα 

να διατηρήσει την κινητή περιουσία καταβάλλοντας την εκτιμημένη αξία της. 

 

(γ) — (γ): Διαγράψτε το μέρος που δεν εφαρμόζεται 
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Έντυπο Aρ.99:  Βιβλίο Δικαστικού Επιδότη  

Μέρος 54 Κανονισμός 1(3)

 
 

 

1. Αριθμός και ημερομηνία εντάλματος. 

2. Ημερομηνία παραλαβής. 

3. Από ποιον παραλήφθηκε. 

4. Όνομα και κατοικία του εξ αποφάσεως χρεώστη.  

5. Όνομα και κατοικία του εξ αποφάσεως πιστωτή.  

6. Ημερομηνία είσπραξης. 

7. Συνολικό ποσό που πρέπει να ανακτηθεί μέχρι την ημερομηνία της είσπραξης. 

   α) Αρχικό  ποσό. 

   β) Ποσοστό επιτοκίου και συνολικό ποσό τόκου. 

   γ)Χρονική περίοδος για την οποία πρέπει να υπολογιστεί τόκος. 

   δ) Έξοδα. 

   ε) Τέλος διανυθέντων χιλιομέτρων . 

8. Ποσό που εισπράχθηκε. 

9. Ποσό στον λογαριασμό του Κοινοτικού Συμβουλίου και η απόδειξη  και η    

παραλαβής του. 

10. Ποσό που καταβλήθηκε στον εξ αποφάσεως πιστωτή και  απόδειξη παραλαβής 

του. 

11. Ποσό που καταβλήθηκε στον Γραφέα Ενταλμάτων («Treasury Clerk») με τον 

αριθμό και την ημερομηνία παραλαβής του. 

12. Ποσό του πλεονάσματος(εάν υπάρχει) που καταβλήθηκε στον εξ αποφάσεως 

χρεώστη και απόδειξη παραλαβής του. 

13. Παρατηρήσεις. 
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Έντυπο Aρ.100:  Ειδοποίηση προς εξ αποφάσεως πιστωτή 
απαίτησης τρίτου σε σχέση με  κατασχεθείσα περιουσία  

Μέρος 57 Κανονισμός 1(1)(β)

 
 

 

 

Προς τον …………εξ αποφάσεως πιστωτή ή τον κ…………………….. δικηγόρο του 

εξ αποφάσεως πιστωτή. 

 

 

 

Ειδοποιείστε ότι σε σχέση με την πιο κάτω  αναφερόμενη περιουσία η οποία 

κατασχέθηκε  σύμφωνα με ένταλμα εκτέλεσης ημερομηνίας …………….εναντίον του 

………εξ αποφάσεως χρεώστη, εγείρεται απαίτηση  από τον 

……………………..εκ…………….επί τω ότι αυτή του ανήκει και ότι είμαι της γνώμης 

πως υπάρχει μερική βάση για την απαίτηση.    

Και ειδοποιείστε ότι  εντός ……ημερών από την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης 

εσείς πρέπει είτε να τερματίσετε την κατάσχεση γραπτώς είτε να δώσετε εγγύηση σε 

μετρητά στο ποσό των €…………. προς τον σκοπό καταχώρησης ένστασης. . Aν  

παραλείψετε να δώσετε τέτοια εγγύηση εντός του πιο πάνω χρόνου θα εγκαταλείψω 

την κατοχή της περιουσίας. 

. 

 

Παραδόθηκε την   ......................................... 

 

                     

                    (Υπογραφή) 

                    Δικαστικός Επιδότης 

 

 

 

                                                      
308 Διαγράψτε κατά περίπτωση 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο της ………………….. 

Κλίμακα: …………………. 

Κάτω των €10,000/ Άνω των €10,000308 

Αρ. Απαίτησης  

Ενάγων (-οντες)  

Εναγόμενος (-μενοι)  
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Η υπό αναφορά περιουσία είναι η ακόλουθη: 
 

   ………………………………                  
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Παράρτημα Β: Πίνακες Εξόδων 
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Ευρετήριο 


