
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

[άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής] (1)

ΜΕΡΟΣ Α: Συμπληρώνεται από την αιτούσα κεντρική αρχή

1. Αιτούσα κεντρική αρχή

1.1. Ονομασία:

1.2. Διεύθυνση:

1.2.1. Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα:

1.2.2. Τόπος και ταχυδρομικός τομέας:

1.2.3. Κράτος μέλος
Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική ∆ηµοκρατία

Γερµανία Εσθονία Ιρλανδία

Ελλάδα Ισπανία Γαλλία

Κροατία Ιταλία Κύπρος

Λεττονία Λιθουανία Λουξεµβούργο

Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες

Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία

Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία

Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο

1.3. Τηλ.:

1.4. Φαξ:

1.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

1.6. Αριθμός αναφοράς:

1.7. Πρόσωπο επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της αίτησης:

1.7.1. Ονοματεπώνυμο:

1.7.2. Τηλ.:

1.7.3. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

2. Κεντρική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση

2.1. Ονομασία:
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(1) ΕΕ L 7 της 10.1.2009, σ. 1.



2.2. Διεύθυνση:

2.2.1. Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα:

2.2.2. Τόπος και ταχυδρομικός τομέας:

2.2.3. Κράτος μέλος
Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική ∆ηµοκρατία

Γερµανία Εσθονία Ιρλανδία

Ελλάδα Ισπανία Γαλλία

Κροατία Ιταλία Κύπρος

Λεττονία Λιθουανία Λουξεµβούργο

Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες

Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία

Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία

Φινλανδία Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο

3. Αίτηση

3.1. Το ζητούμενο ειδικό μέτρο έχει στόχο:

3.1.1. να διευκολύνει τον εντοπισμό του υποχρέου ή του δικαιούχου διατροφής (βλέπε σημεία 3.3. και 3.4.)

3.1.2. να διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα ή την περιουσία του υποχρέου ή του δικαιούχου (βλέπε σημεία
3.3. και 3.4.)

3.1.3. να διευκολύνει την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων, γραπτών ή άλλου τύπου

3.1.4. να επιτύχει συνδρομή προς απόδειξη της γνησιότητας τέκνου

3.1.5. να κινήσει ή να διευκολύνει την κίνηση διαδικασιών για τη λήψη τυχόν απαραίτητων προσωρινών μέτρων εδαφικού χαρακτήρα

3.1.6. να διευκολύνει την κοινοποίηση ή επίδοση πράξεων

3.2. Αιτιολόγηση της αίτησης:

3.3. Οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν:

3.3.1. τον εξής υπόχρεο

3.3.1.1. Ονοματεπώνυμο:

3.3.1.2. Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης (*):

3.3.1.3. Τελευταία γνωστή διεύθυνση:

3.3.1.4. Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (*):

3.3.1.5. Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία (**):
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(*) Εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα.
(**) Π.χ. το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου εργοδότη, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις μελών της οικογενείας του, στοιχεία αυτοκινήτου ή ακινήτου που ανήκει στον ενδιαφερόμενο.



3.3.2. τον εξής δικαιούχο

3.3.2.1. Ονοματεπώνυμο:

3.3.2.2. Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης (*):

3.3.2.3. Τελευταία γνωστή διεύθυνση:

3.3.2.4. Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (*):

3.3.2.5. Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία (**):

3.4. Πληροφορίες που ζητούνται

3.4.1. Σημερινή διεύθυνση του υποχρέου/δικαιούχου.

3.4.2. Εισοδήματα του υποχρέου/δικαιούχου.

3.4.3. Περιουσιακά στοιχεία του υποχρέου/δικαιούχου, μεταξύ άλλων τόπος όπου βρίσκεται η περιουσία του υποχρέου/δικαιούχου

Ο δικαιούχος προσκόμισε αντίγραφο απόφασης, δικαστικού συμβιβασμού ή δημοσίου εγγράφου προς εκτέλεση, που συνοδευόταν
ενδεχομένως από το σχετικό έντυπο.

Ναι Όχι

Η ενημέρωση του προσώπου το οποίο αφορούν οι πληροφορίες ενδέχεται να θίξει την πραγματική είσπραξη της αξίωσης διατροφής
(άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009).

Τόπος:

ημερομηνία:

(ημέρα/μήνας/έτος)

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της αιτούσας κεντρικής αρχής:

ΜΕΡΟΣ B: Συμπληρώνεται από την κεντρική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση

4. Αριθμός αναφοράς της κεντρικής αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση:
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(*) Εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα.
(**) Π.χ. το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου εργοδότη, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις μελών της οικογενείας του, στοιχεία αυτοκινήτου ή ακινήτου που ανήκει στον ενδιαφερόμενο.



5. Πρόσωπο επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της αίτησης:

5.1. Ονοματεπώνυμο:

5.2. Τηλ.:

5.3. Φαξ:

5.4. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

6. Λαμβανόμενα μέτρα και επιτευχθέντα αποτελέσματα

7. Πληροφορίες που συλλέχθηκαν:

7.1. Χωρίς εφαρμογή των άρθρων 61, 62 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009:

7.1.1. Διεύθυνση του υποχρέου/δικαιούχου:

Όχι Ναι (να διευκρινισθεί):

7.1.2. Εισοδήματα του υποχρέου/του δικαιούχου:

Όχι Ναι (να διευκρινισθεί):

7.1.3. Περιουσιακά στοιχεία του υποχρέου/του δικαιούχου:

Όχι Ναι (να διευκρινισθεί):

7.2. Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61, 62 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009:

7.2.1. Διεύθυνση του υποχρέου/δικαιούχου:

Όχι Ναι (να διευκρινισθεί):

7.2.2. Ύπαρξη εισοδήματος του υποχρέου:
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Όχι Ναι

7.2.3. Ύπαρξη περιουσίας του υποχρέου:

Όχι Ναι

ΠΡΟΣΟΧΗ

[σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 61, 62 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009]

Εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν την ίδια την ύπαρξη διεύθυνσης, εισοδήματος ή περιουσίας στο κράτος μέλος στο οποίο
υποβάλλεται η αίτηση, οι πληροφορίες του άρθρου 61 παράγραφος 2 δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν στο πρόσωπο το οποίο απευθύνθηκε
στην αιτούσα κεντρική αρχή, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των δικονομικών κανόνων ενώπιον δικαστηρίου [άρθρο 62 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009].

8. Οι ζητούμενες πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν

Η κεντρική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τους εξής λόγους:

Τόπος:

στις:

(ημέρα/μήνας/έτος)

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της κεντρικής αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση:
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