RO
Prima pagină>Introducerea unei acțiuni în justiție>Atlas Judiciar European în materie civilă>Asistenţă juridică
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
a fost modificată
recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la
traducătorii noștri.
Swipe to change
Asistenţă juridică
Dreptul național

greacă

(183 Kb)

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii
noștri.
Ministerul elen pentru Justiție, Transparență și Drepturile Omului
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală
Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grecia
Τelefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail:civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr
Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora
Autoritatea competentă menționată anterior are jurisdicție pe întreg teritoriul Greciei.
Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea
Cererile sunt primite prin poștă. În cazuri urgente, acestea pot fi primite prin fax sau e-mail până la sosirea prin poștă a cererii în original.
Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii
Cererile pot fi formulate în limba greacă sau în limba engleză.
Ultima actualizare: 02/12/2019
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale
actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi
modificate în curând.

