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Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások
Görögország
Görögországban a fizetésképtelenségi nyilvántartásoknak nincs internetes honlapja. Folyamatban van az adatbázisok digitalizálásának és elektronikus
felületük kialakításának megtervezése.
Mit kínál a görög fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A görög jogszabályok értelmében a fizetésképtelenségi eljárások a következők:
csődeljárás (a 2007. évi 3588. törvény 1-61. cikke, a 2011. évi 4013. törvény 13. cikkének (1)-(4) bekezdése és a 2012. évi 4055. törvény 22. cikkének (1)
bekezdése);
különleges felszámolás folyamatos működés mellett (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (a 2007. évi 3588. törvény 106k. cikke és a 2011. évi 4013. törvény
12. cikke);
csődmegelőző határozat (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (a 2007. évi 3588. törvény 70-101. cikke, a 2012. évi 4055. törvény 22. cikkének (2)
bekezdése, és a 2012. évi 4072. törvény 116. cikkének (3) és 234. cikkének (1)-(3) bekezdése);
szerkezetátalakító tervek (a 2007. évi 3588. törvény 109-123. cikke és a 2010. évi 3858. törvény 34. cikkének (1) bekezdése);
egyszerűsített eljárás kisebb csődök esetén (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (a 2007. évi 3588. törvény 162-163. cikke);
A helyi járási polgári bíróságok (ειρηνοδικεία) feladata a természetes személyek csődjével összefüggő ügyek elbírálása és a keresetek nyomán határozat
hozatala.
A helyi elsőfokú bíróságok (πρωτοδικεία) feladata az egyesületek (προσωπικές εταιρίες), betéti társaságok (ετερόρρυθμες εταιρίες), közkereseti társaságok (
ομόρρυθμες εταιρίες), zárt részvénytársaságok (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), korlátolt felelősségű társaságok (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), nyílt
részvénytársaságok (ανώνυμες εταιρίες), európai gazdasági társaságok, valamint az európai szövetkezetek csődjével összefüggő ügyek elbírálása és a
keresetek nyomán határozat hozatala.
A csődeljáráshoz szükséges igazolások kibocsátása a helyi kereskedelmi kamarák által működtetett általános kereskedelmi nyilvántartás (Γενικό Εμπορικό
Μητρώο – ΓΕΜΗ) feladata.
Ingyenes-e a görög fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Nem áll rendelkezésre ilyen lehetőség.
Hogyan keressek a görög fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
–
A görög fizetésképtelenségi nyilvántartás története
Utolsó frissítés: 03/07/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az
Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk
mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

