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Αρχική σελίδα>Μητρώα - επιχειρήσεων, αφερεγγυότητας και κτηματολογίου>Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας
Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας
Όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν μητρώα αφερεγγυότητας και πτωχεύσεων για τα οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες. Επί του παρόντος βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία διασύνδεσης των εν λόγω μητρώων ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων από ένα κεντρικό σημείο.
Τα εν λόγω μητρώα καταγράφουν, αναλύουν και τηρούν πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις αφερεγγυότητας, και καθιστούν τις πληροφορίες αυτές
διαθέσιμες στο κοινό, αν και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη χώρα:
Κράτη που τηρούν ειδικά μητρώα αφερεγγυότητας: τα κράτη αυτά δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα στάδια των διαδικασιών αφερεγγυότητας και
τα μέρη των εν λόγω διαδικασιών.
Κράτη που δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις αφερεγγυότητας μέσω άλλων μητρώων: η κατάσταση διαφοροποιείται. Ορισμένα κράτη
δημοσιεύουν μόνο την επωνυμία και το καθεστώς της εταιρείας, ενώ άλλα περιλαμβάνουν και πληροφορίες σχετικά με όλα τα στάδια των διαδικασιών.
Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα
Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.
Ενιαία αναζήτηση
Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να αναζητήσετε –σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ– στα εθνικά μητρώα αφερεγγυότητας:
πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας
έγγραφα σχετικά με οφειλέτες
Αναζήτηση στα εθνικά μητρώα
Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που μπορείτε να βρείτε στα μητρώα αυτά θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν.
Επί του παρόντος, δεν είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας αυτής τα μητρώα όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί έως τα μέσα
του 2019, προθεσμία την οποία θέτει ο αναθεωρημένος κανονισμός περί αφερεγγυότητας για την πραγματοποίηση της διασύνδεσης σε επίπεδο ΕΕ των
εθνικών μητρώων αφερεγγυότητας μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice). Το εν λόγω μελλοντικό σύστημα
διασύνδεσης θα περιλαμβάνει, με εναρμονισμένο τρόπο, ένα προκαθορισμένο σύνολο πληροφοριών («υποχρεωτικές πληροφορίες») σχετικά με τις

διαδικασίες αφερεγγυότητας που θα έχουν κινηθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Αφερεγγυότητα
Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα αφερεγγυότητας - Βέλγιο
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο.
Τι ισχύει όσον αφορά τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο;
Στο Βέλγιο δεν υπάρχουν δημόσια μητρώα αφερεγγυότητας.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η Tράπεζα δεδομένων επιχειρήσεων (Banque-Carrefour des Entreprises - BCE) είναι ένα μητρώο το οποίο περιέχει όλα τα
στοιχεία ταυτοποίησης των επιχειρήσεων, καθώς και τη νομική τους κατάσταση (μεταξύ άλλων και την πτώχευση). Οι αποφάσεις για την κήρυξη πτώχευσης
και οι δικαστικοί πτωχευτικοί συμβιβασμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη εφημερίδα ( Moniteur Belge), που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά.
Όσον αφορά τους ιδιώτες, στο Βέλγιο υπάρχει βάση δεδομένων που καταγράφει συγκεντρωτικά ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τα υπερχρεωμένα
πρόσωπα που επέλεξαν να κινήσουν διαδικασία συλλογικής ρύθμισης χρεών. Αυτή η τράπεζα δεδομένων έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Τράπεζα του
Βελγίου, αλλά δεν είναι δημόσια.
Η πρόσβαση στα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας επιτρέπεται επί πληρωμή;
Όχι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων δεν υπόκειται σε τέλος.
Μέθοδος αναζήτησης σε ένα βελγικό μητρώο αφερεγγυότητας
Μπορεί κανείς να αναζητήσει τις αποφάσεις που κηρύσσουν πτώχευση ή που επικυρώνουν δικαστικό συμβιβασμό στο Moniteur Belge.
Περίοδος την οποία καλύπτουν τα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας
Δημοσιεύονται στοιχεία για τις επιχειρήσεις από τη 1η Ιανουαρίου 1983 με σύνδεσμο προς τις δημοσιεύσεις που έγιναν μετά την 1η Ιουνίου 1997.
Διατίθενται επίσης οι δημοσιεύσεις σχετικά με σωματεία που είναι μεταγενέστερες της 1ης Ιουλίου 2003.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Βουλγαρία
Η παρούσα σελίδα περιέχει σύντομη επισκόπηση του βουλγαρικού μητρώου αφερεγγυότητας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Το βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας αποτελείται από τρία τμήματα :
Ένα τμήμα του
μητρώου συνδίκων είναι προσιτό μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, το τμήμα που είναι προσιτό στο κοινό δεν
παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτε στα δεδομένα που δεν έχουν επαληθευθεί ακόμη από τους συνδίκους.
Το
μητρώο πωλήσεων και πλειστηριασμών είναι πλήρως προσιτό μέσω του ιστοτόπου του βουλγαρικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ενέργειας και
Τουρισμού.
Το μητρώο διαδικασιών αφερεγγυότητας δεν τηρείται προς το παρόν σε κεντρικό επίπεδο, λόγω ελλείψεως διασύνδεσης μεταξύ των δικαστηρίων.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Η πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας παρέχεται δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο βουλγαρικό μητρώο αφερεγγυότητας
Στον ιστότοπο μπορείτε να αναζητήσετε
σύνδικο πτώχευσης με βάση τα εξής :
Ονοματεπώνυμο
Ενιαίο αριθμό ταυτότητας
Διεύθυνση
Ειδικότητα
Λέξη-κλειδί στον τομέα της επαγγελματικής πείρας
Τμήμα του αριθμού της υπουργικής απόφασης διορισμού του
Καθεστώς - ενεργό ή μη ενεργό
Μέθοδος αναζήτησης πωλήσεων
Ένα
δελτίο πωλήσεων περιέχεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.
Ιστορικό του βουλγαρικού μητρώου αφερεγγυότητας
Το σύστημα καθιερώθηκε το 2003 μετά την υλοποίηση του σχεδίου Phare BG 0103.04 «Ενίσχυση του συστήματος αφερεγγυότητας». Ο στόχος ήταν να
δημιουργηθεί ένα σύστημα πληροφοριών σχετικά με την αφερεγγυότητα και να περιληφθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες σε ενιαία βάση δεδομένων. Το
σύστημα λειτουργεί σε ορισμένα δικαστήρια : περιφερειακά δικαστήρια, εφετεία, Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Τελευταία επικαιροποίηση: 25/08/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Τσεχική ∆ηµοκρατία
Η παρούσα ενότητα παρέχει σύντομη εισαγωγή στο μητρώο αφερεγγυότητας της Τσεχικής Δημοκρατίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας;
Το
μητρώο αφερεγγυότητας της Τσεχικής Δημοκρατίας τηρείται από το
υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας και αποτελεί ιδιοκτησία του.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο τσεχικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Η πρόσβαση στο μητρώο είναι δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας
Μέσω της μηχανής σύνθετης αναζήτησης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των εγγράφων του μητρώου, σε μορφή PDF.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας
Το μητρώο περιέχει πληροφορίες που χρονολογούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και εξής.
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Δανία
Η Δανία δεν τηρεί μητρώο αφερεγγυότητας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/08/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Γερµανία
Η παρούσα σελίδα παρέχει σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Γερμανίας.
Μητρώο αφερεγγυότητας της Γερμανίας
Οι αναγγελίες κήρυξης πτώχευσης των γερμανικών πτωχευτικών δικαστηρίων δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πτωχευτικού κώδικα, στον
διαδικτυακό τόπο
Insolvenzbekanntmachungen (Μητρώο αφερεγγυότητας). Οι δημοσιεύσεις είναι νομικά δεσμευτικές και προσιτές στο κοινό.
Το μητρώο ανήκει στην κοινή επιτροπή της Ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατιδίων για την επεξεργασία των δεδομένων και τον εξορθολογισμό του
τομέα της δικαιοσύνης, η οποία το διαχειρίζεται και την οποία εκπροσωπεί το υπουργείο Δικαιοσύνης του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Γερμανίας;
Ναι
Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας
Η αναζήτηση είναι εφικτή μόνον μέσω του διαδικτυακού τόπου
Insolvenzbekanntmachungen (μητρώο αφερεγγυότητας). Η μέθοδος αναζήτησης
διευκρινίζεται, κατά περίπτωση, στον διαδικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες διατίθενται μόνον στα γερμανικά.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η απεριόριστη έρευνα των δεδομένων όλων των γερμανικών πτωχευτικών δικαστηρίων είναι εφικτή μόνο για διάστημα δύο
εβδομάδων μετά την ημερομηνία δημοσίευσης. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας είναι απαραίτητο, κατά την έρευνα, να προσδιορίζεται η έδρα του
πτωχευτικού δικαστηρίου και τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες πληροφορίες: Επώνυμο, επωνυμία, έδρα ή κατοικία του οφειλέτη, στοιχεία του πτωχευτικού
δικαστηρίου ή δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου, τύπος μητρώου και αριθμός μητρώου.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας
Ο διαδικτυακός τόπος του μητρώου αφερεγγυότητας δημοσιεύει από την 1η Απριλίου 2002 πληροφορίες περί αφερεγγυότητας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα
στοιχεία αυτά, το χρόνο διατήρησής τους και τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτά μπορούν να αναζητηθούν στον διαδικτυακό τόπο.
Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες αφορούν υποθέσεις στις οποίες η διαδικασία πτώχευσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα δεδομένα διαγράφονται το
αργότερο έξι μήνες μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Γερμανικό μητρώο αφερεγγυότητας
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Εσθονία
Στην ενότητα αυτή παρέχεται σύντομη επισκόπηση της υπηρεσίας αφερεγγυότητας που παρέχει το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας.
Τι πληροφορίες περί αφερεγγυότητας διατίθενται στην Εσθονία;
Η Εσθονία δεν διαθέτει χωριστό πτωχευτικό μητρώο. Ωστόσο, το
εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις νομικών προσώπων και μη μισθωτών εργαζομένων. Πληροφορίες για
δηλώσεις πτώχευσης νομικών και φυσικών προσώπων παρέχονται και μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής έκδοσης Ametlikud Teadaanded (επίσημες
αναγγελίες), όπου δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων, γνωστοποιήσεις πτωχεύσεων και διαδικασίες πτώχευσης.
Στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και στο μητρώο μη κερδοσκοπικών ενώσεων και ιδρυμάτων καταχωρίζονται, βάσει δικαστικής απόφασης, τα ακόλουθα:
η αναίρεση διαδικασιών πτώχευσης χωρίς κήρυξη πτώχευσης,
δηλώσεις πτώχευσης συνοδευόμενες από το ονοματεπώνυμο και τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης του συνδίκου πτώχευσης, καθώς και σημείωση όπου
αναφέρεται ότι ο τελευταίος εκπροσωπεί την επιχείρηση,
η αναίρεση δήλωσης πτώχευσης συνοδευόμενη από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης,
η αναίρεση δήλωσης πτώχευσης και διαγραφής της επιχείρησης από το μητρώο,
ο τερματισμός διαδικασιών πτώχευσης και η διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο ή η συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
τυχόν συμβιβασμός και οι όροι αυτού, συνοδευόμενα από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας,
η ακύρωση συμβιβασμού και η επανέναρξη των διαδικασιών κήρυξης πτώχευσης, συνοδευόμενα από σημείωση όπου αναφέρεται ότι η επιχείρηση
εκπροσωπείται από σύνδικο πτώχευσης,
η λήξη του συμβιβασμού κατά την εκπνοή της προθεσμίας ισχύος του και η απαλλαγή του συνδίκου πτώχευσης.
Στο μητρώο δεν καταχωρίζονται αναλυτικές πληροφορίες για εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται σε οφειλέτη ή στο άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο
να τον εκπροσωπεί ή για απαγορεύσεις άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων που επιβάλλονται στο άτομο αυτό.
Το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα υπό πτώχευση:
επωνυμία(-ες) του νομικού προσώπου
κωδικός(-οί) καταχώρισης
διεύθυνση(-σεις)
ονοματεπώνυμο(-α) του συνδίκου(-ων) πτώχευσης
ονοματεπώνυμα των μελών του διοικητικού συμβουλίου
ημερομηνία του διατάγματος/της απόφασης κήρυξης πτώχευσης και αριθμός του διατάγματος ή της αστικής υπόθεσης.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες περί αφερεγγυότητας στην Εσθονία;
Πρόσβαση στα καταχωρισμένα δεδομένα παρέχεται στα
τμήματα μητρώου,
στο διαδίκτυο και στα
συμβολαιογραφικά γραφεία. Η πρόσβαση στο
εμπορικό μητρώο της Εσθονίας, στο μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στα έγγραφα φακέλων παρέχεται δωρεάν στα
τμήματα μητρώου.
Δεν προβλέπεται χρέωση για την ηλεκτρονική αναζήτηση νομικών προσώπων, μη μισθωτών εργαζομένων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, για
πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες ή για την πρόσβαση στις πληροφορίες των δελτίων καταχώρισης (περιλαμβανομένων των πληροφοριών για
το ιστορικό των εταιρειών). Ωστόσο, προβλέπεται χρέωση για όλες τις υπόλοιπες αναζητήσεις, περιλαμβανομένων των δεδομένων του δελτίου καταχώρισης
για το ιστορικό των εταιρειών και της πρόσβασης σε ετήσιες εκθέσεις, καταστατικά και άλλα έγγραφα. Οι αμοιβές που χρεώνονται για χρήση των
ηλεκτρονικών δεδομένων τα οποία περιέχονται στο εμπορικό μητρώο καθορίζονται σε
κανονισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ειδικό τέλος χρεώνεται για την πρόσβαση σε δεδομένα καταχώρισης και σε έγγραφα φακέλων από συμβολαιογραφικό γραφείο. Οι χρεώσεις παρατίθενται
στον
νόμο περί συμβολαιογραφικών αμοιβών.
Η πρόσβαση στην επίσημη ηλεκτρονική έκδοση των εσθονικών επίσημων αναγγελιών ( Ametlikud Teadaanded) παρέχεται δωρεάν.
Αναλυτικές πληροφορίες για εμπορικούς φραγμούς δημοσιεύονται και διατίθενται δωρεάν στο
διαδίκτυο.
Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών περί αφερεγγυότητας
Μπορείτε να αναζητήσετε ένα νομικό πρόσωπο ή μη μισθωτό εργαζόμενο με βάση την εταιρική επωνυμία, το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό καταχώρισής
του, χρησιμοποιώντας το πληροφοριακό σύστημα του εμπορικού μητρώου. Η νομική μορφή του υπό έρευνα νομικού προσώπου ή μη μισθωτού
εργαζόμενου επιτρέπει να ελεγχθεί το ενδεχόμενο κήρυξής του σε πτώχευση.
Ιστορικό της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών περί αφερεγγυότητας της Εσθονίας
Η υπηρεσία αφερεγγυότητας της Εσθονίας υφίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 1995.
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Ιρλανδία
Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας;
Η Ιρλανδία δεν έχει χωριστό μητρώο αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Πληροφορίες σχετικά με την αφερεγγυότητα επιχειρήσεων διατίθενται σε αρχεία της
Υπηρεσίας Καταχώρισης Επιχειρήσεων.
Το Μητρώο Πτωχεύσεων (Personal Bankruptcy Register ) είναι ένα μη ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στο Γραφείο του Ελεγκτή (Examiners Office) του
High Court και περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις πτωχεύσεις που δηλώνονται από το High Court της Ιρλανδίας.
Το Μητρώο Αφερεγγυότητας (Register of Personal Insolvencies) είναι και αυτό μη ηλεκτρονικό. Υπόκειται στην κανονιστική πράξη S.I. αριθ. 334 του 2002 –
Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2002 (αφερεγγυότητα) και περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας που δηλώνονται
από τα δικαστήρια των άλλων κρατών μελών (όπως κοινοποιούνται στον επίσημο σύνδικο πτώχευσης).
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ιρλανδικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Όχι. Καταβάλλεται συνδρομή ανά αναζήτηση. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση παρέχονται στην ενότητα
Κανόνες & Χρεώσεις του
δικτυακού τόπου της δικαστικής υπηρεσίας. Κάθε αναζήτηση χρεώνεται, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν αποτελέσματα που να αντιστοιχούν στα κριτήρια
αναζήτησης στο μητρώο.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας
Αναζήτηση στο μητρώο πτωχεύσεων μπορεί να πραγματοποιείται μόνο αυτοπροσώπως στο Γραφείο του Ελεγκτή, Floor Phoenix House, 2ος όροφος,
Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας
Το μητρώο αφερεγγυότητας περιέχει στοιχεία από το 1922.
Τελευταία επικαιροποίηση: 01/05/2010
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Ελλάδα
Η Ελλάδα δεν διαθέτει ηλεκτρονικά μητρώα αφερεγγυότητας. Επί του παρόντος, τελεί υπό επεξεργασία ο σχεδιασμός της ψηφιοποίησης των βάσεων
δεδομένων και των ηλεκτρονικών διεπαφών τους.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι οι εξής:
η πτώχευση (αρ. 1-61 Ν. 3588/2007, αρ. 13 παρ. 1-4, Ν. 4013/2011, αρ. 22 παρ. 1 Ν. 4055/2012)
η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία (αρ. 106ια Ν. 3588/2007, αρ. 12 Ν. 4013/2011)
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (αρ. 70-101 Ν. 3588/2007, αρ. 22 παρ. 2 Ν. 4055/2012, αρ. 116 παρ. 3, αρ. 234 παρ. 1-3 Ν. 4072/2012)
Σχέδιο αναδιοργάνωσης (αρ. 109-123 Ν. 3588/2007, αρ. 34 παρ. 1 Ν. 3858/2010)
Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου (αρ. 162-163 Ν. 3588/2007)
Τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για την εξέταση υποθέσεων και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων που αφορούν στην πτώχευση φυσικών
προσώπων.
Τα κατά τόπους Πρωτοδικεία είναι αρμόδια για την εξέταση υποθέσεων και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων που αφορούν στην πτώχευση προσωπικών
εταιριών, ετερόρρυθμων ή ομόρρυθμων εταιριών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, ευρωπαϊκών
εταιριών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών.
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στα κατά τόπους εμπορικά επιμελητήρια είναι αρμόδιο για την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών σχετικά με τις
διαδικασίες πτώχευσης.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;
Δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα
Πως μπορώ να κάνω αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Ελλάδας
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Ισπανία
Στην Ισπανία, το Δημόσιο Μητρώο Πτωχεύσεων (Registro Público Concursal) συστάθηκε με το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 3/2009 και αντικαθιστά το
υπάρχον Δημόσιο Μητρώο Πτωχευτικών Αποφάσεων (Registro Público de Resoluciones Concursales). Στο Δημόσιο Μητρώο Πτωχεύσεων δημοσιεύονται οι
αποφάσεις των πτωχευτικών διαδικασιών.
.
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/09/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Γαλλία
Η Γαλλία δεν διαθέτει μητρώα σχετικά με τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 02/12/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Ιταλία
Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας θεσπίζει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα για τη διαχείριση δεδομένων σχετικών με την αφερεγγυότητα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Κύπρος
Αυτό το μέρος της ιστοσελίδας παρουσιάζει ένα εισαγωγικό κείμενο αναφορικά με το Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών της Κύπρου.
Ο
Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων ασχολείται με την παραλαβή και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αφερέγγυων φυσικών και νομικών
προσώπων και υπάγεται στο
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο Κλάδος
αυτός τηρεί αρχείο Πτωχεύσεων φυσικών προσώπων. Άν μια εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση φαίνεται στο μητρώο εταιρειών. Για πληροφορίες, οι πολίτες
πρέπει να απευθύνονται στο
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Τί προσφέρει το Μητρώο Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων?
Δεν εφαρμόζεται.
Η πρόσβαση στο Μητρώο Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων είναι δωρεάν?
Δεν εφαρμόζεται.
Πώς να ψάξετε στο Μητρώο Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων?
Δεν εφαρμόζεται.
Ιστορικό Μητρώου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων
Το Μητρώο Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων περιλαμβάνει πληροφορίες για πτωχεύσεις και εκκαθαρίσεις από το 1931 μέχρι σήμερα.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/09/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Λεττονία
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το μητρώο αφερεγγυότητας της Λεττονίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας;
Tο
μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με:
διαχειριστές
διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα
διαδικασίες νομικής προστασίας
εξωδικαστικές διαδικασίες νομικής προστασίας
στατιστικά στοιχεία.
Το μητρώο αφερεγγυότητας είναι προσπελάσιμο από τον καθένα και τα αρχεία του θεωρούνται αξιόπιστα έγγραφα. Υπάγεται στο
Μητρώο Επιχειρήσεων
της Δημοκρατίας της Λετονίας.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας;
Ναι, η πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας παρέχεται δωρεάν, αλλά καταβάλλεται τέλος εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει
πληροφορίες με τη μορφή εγγράφου.
Για να λάβετε από το μητρώο επιχειρήσεων δήλωση ή άλλο έγγραφο που περιλαμβάνει προσωπικό κωδικό ταυτότητας οφειλέτη (φυσικού προσώπου) ή
διαχειριστή, απευθυνθείτε στο μητρώο επιχειρήσεων, στο οποίο μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για πληροφορίες. Μπορείτε να το κάνετε και
ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης
Latvija.lv.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας
Διαχειριστές
Η ενότητα Administratori περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές και ειδικότερα:
όνομα
επώνυμο
διεύθυνση γραφείου και στοιχεία επικοινωνίας
αριθμό του πιστοποιητικού

ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού.
Πληροφορίες για διαχειριστές των οποίων τα πιστοποιητικά έχουν λήξει είναι διαθέσιμες από τα ιστορικά αρχεία στον σύνδεσμο
Vēsturiskie dati. Ο
σύνδεσμος «Izziņa» παρέχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας για κάθε ένα διαχειριστή.
Αναζήτηση
Για να αναζητήσετε πληροφορίες στο μητρώο αφερεγγυότητας σχετικά με ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χρησιμοποιήστε την ενότητα Meklēt.
Πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
αριθμός καταχώρησης (για νομικά πρόσωπα) ή αριθμός ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα)
όνομα ή τίτλος
δικαστική περιφέρεια
περίοδος έναρξης της διαδικασίας
είδος διαδικασίας (διαδικασία αφερεγγυότητας, διαδικασία νομικής προστασίας, εξωδικαστική διαδικασία νομικής προστασίας)
τύπος διαδικασίας (τοπική, διασυνοριακή πρωτογενής, διασυνοριακή δευτερογενής).
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης απεικονίζονται δίπλα στον σύνδεσμο «Uzņēmumu reģistra izziņa», όπου είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες του
μητρώου αφερεγγυότητας ενός συγκεκριμένου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων σαρωμένων εγγράφων που περιέχουν ειδοποιήσεις διαχειριστών σχετικά
με τις συνεδριάσεις των πιστωτών και την ημερήσια διάταξη αυτών.
Ημερολόγιο
Για να προβάλετε τα αρχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο αφερεγγυότητας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, χρησιμοποιήστε την ενότητα Žurnāls. Εξ
ορισμού, προβάλλονται τα αρχεία της τρέχουσας ημερομηνίας. Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να προβάλετε αρχεία καταχωρημένα σε άλλες
ημερομηνίες ή χρησιμοποιήστε την υποενότητα Mēneša žurnāls για να επιλέξετε αρχεία κατά μήνα. Κάθε αρχείο περιέχει έναν σύνδεσμο («Izziņa») όπου
παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Στατιστικά στοιχεία
Η ενότητα Statistika περιέχει διάφορες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και νομικής προστασίας. Ο σύνδεσμος
«Uzņēmumu reģistra izziņa» παρέχει όλες τις πληροφορίες του μητρώου αφερεγγυότητας για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Λετονίας
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο χρονολογούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.
Σύνδεσμοι
Συμπληρωματικές πληροφορίες για το μητρώο αφερεγγυότητας της Λετονίας
Κρατικός οργανισμός διαχείρισης υποθέσεων αφερεγγυότητας
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/01/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Λιθουανία
Η Λιθουανία δεν διαθέτει ξεχωριστό μητρώο αφερεγγυότητας. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των επιχειρήσεων ως προς το θέμα της αφερεγγυότητας
στον δικτυακό τόπο του
μητρώου νομικών προσώπων (Juridinių asmenų registras). Οι πληροφορίες για την κατάσταση των επιχειρήσεων στο μητρώο
νομικών προσώπων παρέχονται δωρεάν.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Λουξεµβούργο
Το Λουξεμβούργο δεν διαθέτει μητρώα για τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας.
Τι ισχύει σχετικά με τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Λουξεμβούργο;
Το Λουξεμβούργο δεν διαθέτει μητρώα για τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας. Οι πτωχεύσεις γνωστοποιούνται από τα δικαστήρια που τις κηρύσσουν στο
μητρώο εμπορίου και εταιρειών (RCS) το οποίο εντάσσει τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων που τηρεί.
Η πρόσβαση στον κατάλογο πτωχεύσεων του Λουξεμβούργου παρέχεται επί πληρωμή ;
Ο κατάλογος των κηρυσσόμενων πτωχεύσεων δημοσιεύεται κάθε μήνα στο τεύχος Β - Διοικητική και Οικονομική Συλλογή της Επίσημης Εφημερίδας
(Mémorial B - Recueil administratif et économique). Πρόσβαση στη Συλλογή παρέχεται δωρεάν μέσω της νομικής δικτυακής πύλης του Λουξεμβούργου
Legilux.
Επίσης, ο

δικτυακός τόπος του μητρώου εμπορίου και εταιρειών επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση του κοινού, στη σελίδα «Αναζητήσεις –στατιστικές

κατάθεσης», σε στατιστική ενότητα που παρέχει πληροφορίες για τις αποφάσεις κήρυξης σε πτώχευση οι οποίες κατατίθενται στο μητρώο εμπορίου και
εταιρειών κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται υπό μορφή καταλόγων των κατατιθέμενων αποφάσεων. Επιτρέπεται
επίσης η εξαγωγή των πληροφοριών αυτών υπό μορφή επίπεδου αρχείου.
Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών για τις πτωχεύσεις στο Λουξεμβούργο
1η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του μητρώου εμπορίου και εταιρειών (
ονόματος) ή τον αριθμό μητρώου του προσώπου.
Η μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου εμφανίζει κατάλογο των ονομάτων που αντιστοιχούν στο κριτήριο αναζήτησης.
Αν επιλεγεί ένα από τα ονόματα που εμφανίζονται, παρουσιάζονται δωρεάν οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες:
αριθμός μητρώου RCS,
ημερομηνία εγγραφής,
επωνυμία,
νομική μορφή,
διεύθυνση της έδρας,
κατάλογος των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από το 2003,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν το πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

RCS) με το όνομα (ή μέρος του

2η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του μητρώου εμπορίου και εταιρειών (

RCS) στη σελίδα «Αναζητήσεις –

στατιστικές κατάθεσης», μέσω της στατιστικής ενότητας που παρέχει πληροφορίες για τις αποφάσεις κήρυξης σε πτώχευση οι οποίες κατατίθενται στο
μητρώο εμπορίου και εταιρειών κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα.
3η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του
Δικηγορικού Συλλόγου του Λουξεμβούργου στη σελίδα
«Πτωχεύσεις» με βάση την επωνυμία της εταιρείας, την ημερομηνία της απόφασης για την πτώχευση και με βάση το όνομα του συνδίκου πτώχευσης.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Μητρώο εμπορίου και εταιρειών
Δικηγορικός Σύλλογος του Λουξεμβούργου
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/07/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Ουγγαρία
Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας;
Στην Ουγγαρία, τα πρωτοδικεία (megyei bíróság) και το υπουργείο Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) έχουν
την ευθύνη τήρησης δεδομένων αφερεγγυότητας.
Μητρώο επιχειρήσεων (cégnyilvántartás)
Το
μητρώο επιχειρήσεων (Cégnyilvántartás) περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και τη λήξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, ήτοι πληροφορίες για
εκκαθαρίσεις και πτωχεύσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον εκκαθαριστή.
Η ηλεκτρονική μορφή του μητρώου τηρείται από την Υπηρεσία Επιχειρήσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου (az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).
Εφημερίδα επιχειρήσεων (Cégközlöny)
Από 1ης Ιανουαρίου 2008, τα σημειώματα εκκαθάρισης (felszámolási hirdetmény) δημοσιεύονται τακτικά στον δικτυακό τόπο της
Εφημερίδας
επιχειρήσεων (Cégközlöny) (η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερώνεται περισσότερες από μία φορές την ημέρα).
Στον δικτυακό τόπο διατίθενται επίσης οι εντολές (végzés) που δίνονται για κίνηση διαδικασιών πτώχευσης.
Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά δεν είναι νομικά δεσμευτικές.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας;
Ναι. Στο μητρώο αναφέρονται:
Η εκκίνηση διαδικασιών αφερεγγυότητας
Ο αριθμός καταχώρισης (cégjegyzékszám)
Το όνομα της επιχείρησης
Η καταστατική έδρα (székhely)
Ο τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας (telephely)
Τα υποκαταστήματα (fióktelep)
Η κύρια δραστηριότητα
Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας
Η αναζήτηση στο μητρώο επιχειρήσεων γίνεται βάσει:
του αριθμού καταχώρισης ή
του ονόματος της επιχείρησης ή
του αριθμού φορολογικού μητρώου
Από τις αρχές του 2008, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και στον δικτυακό τόπο της εφημερίδας επιχειρήσεων με τη χρήση του ονόματος της εταιρείας
ή του αριθμού καταχώρισης. Μέσω της αναζήτησης προβάλλονται όλες οι διαθέσιμες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με μια επιχείρηση,
περιλαμβανομένου του καθεστώτος αφερεγγυότητας.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας
Από 1ης Ιανουαρίου 2008, τα σημειώματα εκκαθάρισης δημοσιεύονται τακτικά στον δικτυακό τόπο της εφημερίδας επιχειρήσεων (η οποία, σε ορισμένες
περιπτώσεις, ενημερώνεται περισσότερες από μία φορές την ημέρα).
Τα δεδομένα του μητρώου επιχειρήσεων αποθηκεύονται ηλεκτρονικά από τα δικαστήρια από τον Ιούλιο του 1993, όταν το Εθνικό Σύστημα Εταιρικών
Πληροφοριών και Καταχώρισης Επιχειρήσεων (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.
Τα δεδομένα οποιασδήποτε επιχείρησης μπορούν να αναζητηθούν σε οποιοδήποτε δικαστήριο, ανεξαρτήτως του σημείου αποθήκευσης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Μάλτα
Δεν υπάρχει ακόμη μητρώο αφερεγγυότητας στη Μάλτα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/12/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Κάτω Χώρες
Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών;
Στις Κάτω Χώρες, προβλέπονται τρία είδη αφερεγγυότητας:
πτώχευση
χρεοστάσιο
αναδιάρθρωση χρέους
Αρμόδια για την κήρυξη αφερεγγυότητας και με τις τρεις διαδικασίες είναι τα πρωτοδικεία, τα οποία έχουν και την ευθύνη της τήρησης των σχετικών
στοιχείων στα μητρώα τους. Επίσης, είναι υπεύθυνα για την (αυτοματοποιημένη) διαβίβαση των αναγγελιών αφερεγγυότητας στο Συμβούλιο του Δικαστικού
Σώματος, το οποίο τις καταχωρεί στο
κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (CIR) επί πτωχεύσεων και χρεοστασίων.
Το CIR περιέχει το σύνολο των στοιχείων που δημοσιοποιούνται στις αναγγελίες αφερεγγυότητας, όπως:
προσωπικά στοιχεία
επωνυμίες εταιριών
αριθμοί μητρώου επιχειρήσεων
στοιχεία του συνδίκου και του διαχειριστή
κάθε προηγούμενη αναγγελία
Το CIR ιδρύθηκε με νόμο, κατά συνέπεια τεκμαίρεται ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται εκεί είναι νομικά δεσμευτικά.
Πέραν του CIR, υπάρχει και το Εθνικό Μητρώο Υποθέσεων Αναδιάρθρωσης Χρέους (LandelijkRegisterSchuldsaneringen – LRS), το οποίο τηρείται από ένα
από τα Συμβούλια Νομικής Συνδρομής (Raden voor rechtsbijstand). Ως επιπρόσθετη υπηρεσία (πέραν των όσων απαιτεί ο νόμος), το CIR περιέχει επίσης
δεδομένα από το LRS. Τόσο το CIR όσο και το LSR είναι προσβάσιμα σε απευθείας σύνδεση.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών
Το
κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας περιέχει δεδομένα σχετικά με πτωχεύσεις, στάσεις πληρωμών και παραγραφές χρεών φυσικών προσώπων
(ιδιωτών), τη διαχείριση των οποίων αναλαμβάνουν τα μητρώα των κατά τόπους δικαστηρίων.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών;
Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.
Δεν τίθενται περιορισμοί στην επιγραμμική πρόσβαση στο CIR.
Για επαγγελματίες χρήστες διατίθεται υπηρεσία μέσω του Διαδικτύου, η οποία παρέχει τη δυνατότητα επανάχρησης των δεδομένων.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών
Αναζήτηση φυσικών προσώπων μπορεί να γίνει μόνο με βάση:
το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης
το ονοματεπώνυμο, τον ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό οικίας
την ημερομηνία γέννησης, τον ταχυδρομικό κώδικα και τον αριθμό οικίας.
Οι αναγγελίες αφερεγγυότητας δεν μπορούν να αναζητηθούν με βάση ημερομηνία μεγαλύτερη του ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.
Αναζήτηση εταιριών και νομικών προσώπων μπορεί να γίνει με:
την επωνυμία της εταιρίας
τον αριθμό μητρώου επιχειρήσεων
τη διεύθυνση.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών
Το CIR συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2005. Ως εκ τούτου, καταχωρημένες στο CIR είναι όλες οι υποθέσεις που κινήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μετά από την
ημερομηνία αυτή.
Σύνδεσμοι
Κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/02/2015
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Αυστρία
Στην παρούσα ενότητα της πύλης παρέχεται σύντομη εισαγωγή στο μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας;
Το
μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας ανήκει και τηρείται από το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά
με την κίνηση διαδικασιών αφερεγγυότητας και τις σημαντικές διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο τέτοιων διαδικασιών.
Το μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας δημοσιεύεται υπό την επικεφαλίδα Ediktsdatei (βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις νομικές ανακοινώσεις).
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας;
Ναι.
Αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας
Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνον στα γερμανικά στον δικτυακό τόπο του ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης της Αυστρίας υπό την
επικεφαλίδα
Ediktsdatei (βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις νομικές ανακοινώσεις).
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας
Το μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας λειτουργεί από το 1999.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Οργάνωση της Δικαιοσύνης - Αυστρία

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Πολωνία
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Ο δικτυακός τόπος
του πολωνικού μητρώου αφερεγγυότητας (rejestr podmiotów w upadłości) θεωρείται τμήμα του εθνικού δικαστικού μητρώου (Krajowy
Rejestr Sądowy). Περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες για τις εταιρείες με αυτές που περιέχονται συνήθως στο εθνικό δικαστικό μητρώο, καθώς και
λεπτομέρειες σχετικά με:
Εταιρείες
Ιδρύματα
Ενώσεις
Άλλες οντότητες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση
Το μητρώο περιέχει επίσης τις ημερομηνίες και το συγκεκριμένο περιεχόμενο των κηρύξεων σε πτώχευση.
Αρμόδιο για την τήρηση και τη διαχείριση του μητρώου αφερεγγυότητας είναι το πολωνικό
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι πληροφορίες διατίθενται στα
πολωνικά και εν μέρει στα αγγλικά.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας
Από την 1η Απριλίου 2009, το πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας περιλαμβάνει ένα νέο εργαλείο αναζήτησης, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση των
οντοτήτων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, καθώς και άλλων πληροφοριών.
Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Πορτογαλία
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη εισαγωγή στο μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας;
Το ηλεκτρονικό
Μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με:
τον αύξοντα αριθμό που χορηγείται στη διαδικασία αφερεγγυότητας
το δικαστήριο που επιλήφθηκε της υπόθεσης αφερεγγυότητας
τα στοιχεία ταυτότητας του αφερέγγυου οφειλέτη
τα
στοιχεία ταυτότητας του συνδίκου πτωχεύσεως
την προθεσμία αναγγελίας απαιτήσεων
την ημερομηνία κήρυξης της αφερεγγυότητας
Στο ηλεκτρονικό αρχείο αφερεγγυότητας τηρούνται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις αφερεγγυότητας (βλ. παρακάτω).
Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας παρέχεται δωρεάν;
Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.
Νομοθεσία σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας
Το μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας διέπεται από το άρθρο 38 του κώδικα αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας (Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas) που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 53/2004 της18ης Μαρτίου 2004, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 16
/2012 της 20ής Απριλίου 2012.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2014
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Ρουμανία
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας – του ρουμανικού μητρώου αφερεγγυότητας, το οποίο έχει συσταθεί
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;
Διαδικασίες αφερεγγυότητας στη Ρουμανία
Στο
δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΔΔΑ), το οποίο δημοσιεύεται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, καταχωρούνται κλητεύσεις,
ανακοινώσεις, προσκλήσεις, κοινοποιήσεις διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από δικαστήρια και από δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές στο
πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2006 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Οι γενικές διαδικασίες αφερεγγυότητας αφορούν:
εμπόρους :

α. εμπορικές εταιρείες
β. συνεταιριστικές εταιρείες
γ. ομίλους οικονομικών συμφερόντων
συνεταιρισμούς
γεωργικές εταιρείες
άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες.
Οι απλουστευμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας αφορούν:
εμπόρους
α. εγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα
β. ατομικές επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις
όλους τους εμπόρους και τα νομικά πρόσωπα που πληρούν σειρά συγκεκριμένων προϋποθέσεων, δηλαδή:
δεν διαθέτουν κανένα περιουσιακό στοιχείο
δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τα ιδρυτικά ή τα λογιστικά τους έγγραφα
δεν είναι δυνατόν να βρεθεί ο διαχειριστής τους
η έδρα τους δεν υπάρχει πλέον ή δεν είναι πλέον αυτή που είχε δηλωθεί στο εμπορικό μητρώο δεν υπέβαλαν τα έγγραφα που απαιτούνται από τον νόμο
λύθηκαν πριν από την κατάρτιση του κλητήριου θεσπίσματος ή
δήλωσαν την πρόθεσή τους να προβούν σε εκούσια εκκαθάριση.
Υπεύθυνο για τη διαχείριση του κεντρικού εμπορικού μητρώου είναι το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, δημόσιος οργανισμός με νομική
προσωπικότητα, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας
Ποιες πληροφορίες περιέχει;
Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας περιέχει όλες τις διαδικαστικές πράξεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια και από τον δικαστικό διαχειριστή
/εκκαθαριστή μετά την κίνηση διαδικασιών αφερεγγυότητας, και ειδικότερα:
κλητεύσεις, οι οποίες εκδίδονται σε ορισμένες περιπτώσεις από τον αντίδικο
αμφισβητήσεις
δεύτερα ένδικα μέσα και άλλες αιτήσεις
διαδικαστικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις που κοινοποιήθηκαν
κλητεύσεις σε δίκη
κοινοποιήσεις
άλλες διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο (εκθέσεις που εκπονούνται από τον δικαστική διαχειριστή/εκκαθαριστή, δικαστικά σχέδια
αναδιοργάνωσης, ανακοινώσεις).
Πώς είναι οργανωμένο το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας;
Ο
δικτυακός τόπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΔΔΑ) παρέχει πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:
δωρεάν πληροφορίες
πληροφορίες για τη διάρθρωση του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, Διεύθυνση δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας
ειδική νομοθεσία, έντυπα και διαδικαστικές πράξεις.
Ο δικτυακός τόπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΔΔΑ) περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
πληροφορίες για τη δημιουργία του ΔΔΑ
νομοθετικές πράξεις
οργανόγραμμα του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, των υπηρεσιών εμπορικού μητρώου στα δικαστήρια και του ΔΔΑ
νομικό λεξικό (αφερεγγυότητα)
στατιστικά στοιχεία του ΔΔΑ
διοργανικές σχέσεις
πληροφορίες επικοινωνίας.
Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας διατίθεται
στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, στο τμήμα που είναι
αφιερωμένο στο δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας και είναι διαρθρωμένο ως εξής:
Υπηρεσίες ΔΔΑ:
«Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας σε απευθείας σύνδεση» (με καταβολή τέλους)
«Περίληψη τεύχους ΔΔΑ» (δωρεάν πληροφορίες)
«Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο ΔΔΑ» (δωρεάν πληροφορίες)
Προμήθεια του ΔΔΑ: πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προμήθειας του ΔΔΑ
έντυπα δημοσίευσης στο ΔΔΑ σε απευθείας σύνδεση
έντυπα του ΔΔΑ εκτός σύνδεσης.
Έντυπα δημοσίευσης στο ΔΔΑ:
έντυπα παροχής πληροφοριών ΔΔΑ σε απευθείας σύνδεση
έντυπα του ΔΔΑ εκτός σύνδεσης.
στατιστικά στοιχεία.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στα μητρώα αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;
Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική μορφή του δελτίου είναι προσπελάσιμη σε απευθείας σύνδεση
μέσω:
της διαδικτυακής πύλης του ρουμανικού Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου
Μητρώου, στο τμήμα που περιέχει το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το ΔΔΑ είναι διαφοροποιημένη:
η πρόσβαση στον επίσημο δικτυακό τόπο του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας παρέχεται δωρεάν και χωρίς εγγραφή του χρήστη
για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου απαιτείται εγγραφή του χρήστη
η πρόσβαση στο «Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας σε απευθείας σύνδεση» επιτρέπεται μετά από εγγραφή του χρήστη και πληρωμή τέλους εγγραφής
η πρόσβαση στην «Περίληψη τεύχους ΔΔΑ» και στα «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο ΔΔΑ» παρέχεται δωρεάν, μετά από εγγραφή του χρήστη.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

H έρευνα στο «Δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας σε απευθείας σύνδεση» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους,
ονόματος οφειλέτη, αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο, αριθμού αναφοράς δικαστικής υπόθεσης και χρονικού
διαστήματος δημοσίευσης. Με την πληρωμή τέλους εγγραφής, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις του ΔΔΑ με το πλήρες κείμενο των
διαδικαστικών πράξεων.
Η έρευνα στην «Περίληψη τεύχους ΔΔΑ» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αριθμού και έτους δημοσίευσης. Η πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες
παρέχεται δωρεάν:
τύπο διαδικαστικού εγγράφου που δημοσιεύθηκε στο δελτίο (π.χ. κλήτευση, απόφαση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας, κοινοποίηση κίνησης
διαδικασίας αφερεγγυότητας, σύγκληση σύσκεψης πιστωτών, έκθεση πεπραγμένων, σχέδιο αναδιάρθρωσης, απόφαση κίνησης διαδικασίας πτώχευσης,
κοινοποίηση κίνησης διαδικασίας πτώχευσης, σχέδιο διανομής, τελική έκθεση, απόφαση αποπεράτωσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας κ.λπ.)
ονόματα των προσώπων στα οποία απευθύνονται τα έγγραφα της διαδικασίας
κομητεία καταχώρησης της έδρας του αντίστοιχου προσώπου
αριθμό φορολογικού μητρώου
αριθμό εγγραφής στο μητρώο.
Η έρευνα στα «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο ΔΔΑ» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους, ονόματος οφειλέτη,
αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο, αριθμού αναφοράς δικαστικής υπόθεσης και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης.
Η πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες παρέχεται δωρεάν:
όνομα
αριθμό φορολογικού μητρώου
αριθμό εγγραφής των προσώπων στα οποία απευθύνονται τα διαδικαστικά έγγραφα
κομητεία καταχώρησης της έδρας του αντίστοιχου προσώπου
αριθμό υπόθεσης αφερεγγυότητας και όνομα του δικαστηρίου στο οποίο εισήχθη η υπόθεση
τεύχη του δελτίου στο οποίο έχουν δημοσιευθεί τα διαδικαστικά έγγραφα που αφορούν τα σχετικά πρόσωπα
τύπο διαδικασίας
τον πρώτο δικαστικό όρο που θεσπίσθηκε μετά την κίνηση της διαδικασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Ρουμανίας
Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας θεσπίσθηκε το 2006 βάσει του νόμου αριθ. 86/2006 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Ο κύριος σκοπός του ρουμανικού δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος κλητεύσεων,
ανακοινώσεων, προσκλήσεων και κοινοποιήσεων των δημοσιευόμενων διαδικαστικών εγγράφων.
Οφέλη του μητρώου αφερεγγυότητας της Ρουμανίας
Η δημοσίευση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας συνεπάγεται σαφή οφέλη. Πράγματι,:
επιταχύνει τη διαδικασία αφερεγγυότητας και απλοποιεί τη δημοσίευση κλητεύσεων, προσκλήσεων, κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων των διαδικαστικών
εγγράφων από δικαστήρια και δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές, θεσπίζοντας με τον τρόπο αυτό μια ηλεκτρονική διαδικασία για τα συγκεκριμένα θέματα
ενοποιεί και τυποποιεί τα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές
συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας εθνικής βάσης δεδομένων διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές
/εκκαθαριστές (δηλαδή κλητεύσεις, ανακοινώσεις, αποφάσεις, προσκλήσεις, κοινοποιήσεις, εκθέσεις, σχέδια αναδιοργάνωσης)
διευκολύνει την ταχεία εγγραφή στο εμπορικό μητρώο / σε άλλα μητρώα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται βάσει του νόμου αριθ. 85/2006 περί
διαδικασιών αφερεγγυότητας
παρέχει στους ενδιαφερομένους πρόσβαση σε διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Επίσημος δικτυακός τόπος του ρουμανικού δελτίου αφερεγγυότητας
αφερεγγυότητας;
Επίσημος δικτυακός τόπος του ρουμανικού Εμπορικού Μητρώου
Μητρώου;
Διαδικτυακή πύλη του ρουμανικού Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου
Μητρώου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Σλοβενία
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εισαγωγή στο σλοβενικό μητρώο αφερεγγυότητας. Πληροφορίες για τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των σλοβενικών δικαστικών
διαδικασιών αφερεγγυότητας διατίθενται ηλεκτρονικά.
Τι δυνατότητες προσφέρει το σλοβενικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Η βάση δεδομένων
e-INSOLV παρέχει πληροφορίες για τον έλεγχο των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Επίσης, περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα για τις
διαδικασίες αφερεγγυότητας:
επιλεγμένα στοιχεία ταυτότητας του αφερέγγυου οφειλέτη,
το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία και τον αύξοντα αριθμό της υπόθεσης,
επιλεγμένα στοιχεία ταυτότητας του διαχειριστή της διαδικασίας αφερεγγυότητας,
την έναρξη της διαδικασίας, τη λήξη της προθεσμίας αναγγελίας αξίωσης και δεδομένα για άλλες διαδικαστικές πράξεις
σε περίπτωση πτώχευσης, δεδομένα για το ύψος της πτωχευτικής περιουσίας και για το ποσοστό ικανοποίησης των πιστωτών.
Η βάση δεδομένων
e-Publications επιτρέπει την πρόσβαση σε:
Όλες τις δικαστικές αποφάσεις (ενικός: sklep, πληθυντικός: sklepi) που εκδίδονται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν
την είσπραξη τακτικών αποδοχών· όλες τις εντολές κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, τις εντολές λήξης της είσπραξης τακτικών αποδοχών ή την
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
κοινοποιήσεις έναρξης της διαδικασίας, κοινοποιήσεις ορισμού δικασίμου και άλλες κοινοποιήσεις και κλήσεις σε ψηφοφορία τις οποίες εκδίδει βάσει του
νόμου το δικαστήριο
όλα τα πρακτικά συνεδριάσεων του δικαστηρίου και συνελεύσεων των πιστωτών
εκθέσεις του διαχειριστή με τα συνημμένα έγγραφα
στις διαδικασίες αναγκαστικού συμβιβασμού, εκθέσεις του αφερέγγυου οφειλέτη με τα συνημμένα έγγραφα
πίνακα των αξιώσεων που έχουν επαληθευτεί

αναγγελίες όσων συμμετέχουν στη διαδικασία και άλλα δικαστικά έγγραφα των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση
στις διαδικασίες πτώχευσης, αναγγελίες πλειστηριασμού και προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας.
Επίσης, κατάλογος όλων των διαχειριστών (seznam vseh upraviteljev) και των διαδικασιών αφερεγγυότητας τις οποίες διεκπεραιώνουν δημοσιεύεται στη
βάση δεδομένων e-Publications. Οι κατάλογοι ενημερώνονται καθημερινά.
Ιδιοκτήτης και διαχειριστής και των δύο βάσεων δεδομένων είναι ο AJPES, ο

Οργανισμός δημόσιων νομικών μητρώων και συναφών υπηρεσιών της

Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σλοβενικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, πρέπει να είναι κανείς καταχωρημένος ως χρήστης στον δικτυακό τόπο του AJPES και να διαθέτει όνομα και
κωδικό χρήστη.
Μέθοδος αναζήτησης στα σλοβενικά αρχεία αφερεγγυότητας
Και οι δύο βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, είναι διαθέσιμες μόνο στα σλοβενικά. Είναι δυνατή η αναζήτηση δεδομένων
και εγγράφων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις με τη χρήση όλων των διαθέσιμων κριτηρίων
αναζήτησης, ενώ στην περίπτωση των αναζητήσεων για δεδομένα και έγγραφα για καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα που δεν είναι ατομικές επιχειρήσεις),
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ορισμένοι συνδυασμοί δεδομένων, προκειμένου για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.
Η βάση δεδομένων
e-Publications επιτρέπει την αναζήτηση εγγράφων που δημοσιεύονται σε σχέση με διαδικασίες αφερεγγυότητας. Η αναζήτηση των
δημοσιευμένων εγγράφων μπορεί να γίνει με:
Τύπο οφειλέτη (νομικό πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο κ.λπ.),
Τύπο διαδικασίας (πτώχευση, αναγκαστικός συμβιβασμός κ.λπ.)
Τύπο εγγράφου,
Οφειλέτη (αναζήτηση με εταιρική επωνυμία, αριθμό φορολογικού μητρώου ή αριθμό ταυτότητας),
Νομική μορφή (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.)
Αύξοντα αριθμό,
Δικαστήριο,
Ημερομηνία της πράξης ή της δημοσίευσης του εγγράφου.
Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης.
Στη βάση
e-INSOLV είναι δυνατή η αναζήτηση δεδομένων για διαδικασίες αφερεγγυότητας με βάση τον:
Αύξοντα αριθμό,
Οφειλέτη (όνομα και επώνυμο ή εταιρική επωνυμία, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης)
Ιστορικό του σλοβενικού μητρώου αφερεγγυότητας
Το μητρώο περιέχει δεδομένα που χρονολογούνται από την 1η Οκτωβρίου 2008. Προηγουμένως, ορισμένες πληροφορίες, όπως οι δημόσιες κοινοποιήσεις
της έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας, δημοσιεύονταν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Uradni list Republike Slovenije, UL
RS).
Σχετικοί σύνδεσμοι
Μητρώο αφερεγγυότητας
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/03/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Σλοβακία
Στην παρούσα σελίδα παρέχεται σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Σλοβακίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας;
Το
μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας (Register úpadcov Slovenskej republiky) περιέχει πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις πτώχευσης και τηρείται
από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακίας. Ωστόσο, τα δεδομένα που περιέχονται στο μητρώο δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, καθώς το μητρώο
παραμένει επί του παρόντος σε πιλοτικό στάδιο.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στα μητρώα αφερεγγυότητας της Σλοβακίας;
Η πρόσβαση στο μητρώο και η ανάκτηση πληροφοριών θα παρέχονται δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας
Το
μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας τελεί ακόμα υπό ανάπτυξη.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Σλοβακίας
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο χρονολογούνται από την 31η Ιουλίου 2009.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Φινλανδία

Η Φινλανδία διαθέτει δύο δημόσια μητρώα αφερεγγυότητας. Το Μητρώο Πτωχεύσεων και Αναδιοργάνωσης, το Μητρώο Αναδιάρθρωσης Οφειλών Ιδιωτών
και το Μητρώο Περιορισμών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας είναι δημόσια μητρώα από οποία μπορεί ο καθένας να ζητήσει αποσπάσματα επ’αμοιβή. Με
βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα μητρώα αυτά, μπορείτε να διασφαλίσετε τα συμφέροντά σας όταν ζητάτε εξόφληση οφειλών ή συνάπτετε συμφωνίες.
Τι δυνατότητες προσφέρει το φινλανδικό μητρώο αφερεγγυότητας
Το Μητρώο Πτωχεύσεων και Αναδιοργάνωσης περιέχει δεδομένα σχετικά με αιτήσεις και αποφάσεις περί πτωχεύσεων και αναδιοργάνωσης.
Το Μητρώο Αναδιάρθρωσης Οφειλών Ιδιωτών περιέχει δεδομένα σχετικά με αιτήσεις και αποφάσεις περί αναδιάρθρωσης οφειλών ιδιωτών
(συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εξόφλησης).
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας;
Όχι. Πρέπει να ζητήσετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν από το Φινλανδικό Κέντρο Νομικών Μητρώων. Το κόστος ενός αποσπάσματος μητρώου
είναι 10,00 ευρώ.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας
Η αίτηση για πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Μητρώο Πτωχεύσεων και Αναδιοργάνωσης
Στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης:
Επωνυμία εταιρίας
Αριθμός ταυτοποίησης επιχείρησης
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αιτούντος
Μητρώο Αναδιάρθρωσης Οφειλών Ιδιωτών
Στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης:
Ονοματεπώνυμο ιδιώτη
Αριθμός ταυτότητας
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αιτούντος
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας
Τα μητρώα περιέχουν πληροφορίες που ανάγονται μέχρι το 1995.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Σουηδία
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για το σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών διαχειρίζεται διάφορα μητρώα που παρέχουν πληροφορίες για τις καταχωρημένες εταιρείες. Το Σουηδικό Γραφείο
Μητρώου Εταιρειών δεν τηρεί ένα ενιαίο συνεκτικό μητρώο των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Τηρεί μητρώο φυσικών
προσώπων και περιουσιακών συνόλων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Εντούτοις, οι πληροφορίες σχετικά με εταιρείες που κηρύσσονται σε πτώχευση
καταχωρούνται σε διάφορα μητρώα επιχειρήσεων τα οποία διαχειρίζεται το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών. Η πρόσβαση σε πληροφορίες για τα
φυσικά πρόσωπα, τα περιουσιακά σύνολα και τις εταιρείες από τα μητρώα που διαχειρίζεται το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών είναι δυνατή με
μηχανή αναζήτησης μέσω Διαδικτύου.
Οι πληροφορίες για την πτώχευση εταιρειών, φυσικών προσώπων και περιουσιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στα διάφορα μητρώα του Σουηδικού Γραφείου
Μητρώου Εταιρειών αναφέρονται στο εξής ως «σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας» (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στις οποίες η πρόσβαση
είναι δυνατή τόσο μέσω της
μηχανής αναζήτησης μέσω Διαδικτύου όσο και με άμεση επικοινωνία με
το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών).
Το μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία για εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και περιουσιακά σύνολα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της πτωχευτικής διαδικασίας.
Το μητρώο περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:
στοιχεία για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας
όνομα του αρμόδιου δικαστηρίου
όνομα, διεύθυνση και αριθμό μητρώου/προσωπικό κωδικό του υποκειμένου
στάδιο της διαδικασίας
όνομα και διεύθυνση του συνδίκου
Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του μητρώου είναι το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών.
Στο μητρώο καταχωρούνται μόνο πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα δικαστήρια. Οι πληροφορίες καταχωρούνται την ημέρα που το Σουηδικό Γραφείο
Μητρώου Εταιρειών τις λαμβάνει από το δικαστήριο. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο κηρύσσεται σε πτώχευση, η πληροφορία καταχωρείται στα μητρώα
επιχειρήσεων στα οποία είναι τυχόν εγγραμμένο.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Για δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας, πρέπει να επικοινωνήσει κανείς τηλεφωνικά με το
Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών. Για αιτήσεις λήψης έγγραφων πληροφοριών πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να καταβληθεί τέλος.
Η μηχανή αναζήτησης μέσω Διαδικτύου επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πτωχευτικό καθεστώς εταιρειών. Η πρόσβαση σε
πρόσθετες υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους επί πληρωμή χρήστες.
Μέθοδος αναζήτησης στο σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας
Για να λάβει κανείς πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών ταχυδρομικά,
τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μηχανή αναζήτησης μέσω Διαδικτύου επιτρέπει την αναζήτηση στο μητρώο με επωνυμία εταιρείας, όνομα
φυσικού προσώπου, αριθμό μητρώου ή προσωπικό κωδικό.
Ιστορικό του σουηδικού μητρώου αφερεγγυότητας

Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο μητρώο διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών.
Τελευταία επικαιροποίηση: 01/05/2010
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Αγγλία και Ουαλία
Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο ατομικής αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας;
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας Αγγλίας και Ουαλίας (Insolvency Service of England and Wales) διατηρεί εκ του νόμου μητρώα για τις πτωχεύσεις, τους
πτωχευτικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς λόγω ελάφρυνσης χρεών. Το Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας (Individual Insolvency Register)
περιέχει στοιχεία από τα τρία παραπάνω μητρώα. Συγκεκριμένα περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα εξής:
πτωχεύσεις εν εξελίξει ή οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί εντός του προηγουμένου τριμήνου
διαταγές ελάφρυνσης χρεών εν εξελίξει ή οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί εντός του προηγουμένου τριμήνου
ατομικούς πτωχευτικούς συμβιβασμούς και πτωχευτικούς συμβιβασμούς ταχείας διαδικασίας εν εξελίξει ή οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί εντός του
προηγουμένου τριμήνου
διαταγές (δικαστικές ή εξώδικες) επιβολής πτωχευτικών περιορισμών και προσωρινές δικαστικές διαταγές επιβολής πτωχευτικών περιορισμών
διαταγές (δικαστικές ή εξώδικες) επιβολής περιορισμών λόγω ελάφρυνσης χρεών και προσωρινές δικαστικές διαταγές επιβολής περιορισμών λόγω
ελάφρυνσης χρεών.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας;
Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας
Το μητρώο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της
Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, στην ενότητα «Find someone». Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο
Individual Insolvency Register, μπορείτε να κάνετε έρευνα στο μητρώο βάσει ονόματος ιδιώτη ή βάσει εμπορικής επωνυμίας.
Ιστορικό της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας της Αγγλίας και της Ουαλίας
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας είναι εκτελεστικός οργανισμός του Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Επαγγελματικών Προσόντων μέσω συνδίκου
πτώχευσης:
διαχειρίζεται και διερευνά τις υποθέσεις πτώχευσης, των ιδιωτών στους οποίους απευθύνεται διαταγή ελάφρυνσης χρεών, καθώς και εταιρειών και
συμπράξεων σε δικαστική εκκαθάριση, προκειμένου να εξακριβώσει τους λόγους που οδήγησαν στην αφερεγγυότητα
ενεργεί ως εκκαθαριστής / σύνδικος πτωχεύσεως σε περιπτώσεις όπου δεν διορίζεται επαγγελματίας σε θέματα αφερεγγυότητας από τον ιδιωτικό τομέα
ενεργεί ως εντολοδόχος και επόπτης σε ατομικούς πτωχευτικούς συμβιβασμούς ταχείας διαδικασίας.
Επίσης η εν λόγω Υπηρεσία:
δίνει συνέχεια σε εκθέσεις για παραπτώματα που διαπράχθηκαν από πτωχεύσαντες, ιδιώτες που υπόκεινται σε διαταγές ελάφρυνσης χρεών και διευθυντικά
στελέχη
ασχολείται με την παύση ακατάλληλων μελών του διοικητικού συμβουλίου σε όλες τις εταιρείες που πτώχευσαν
ασχολείται με, δικαστικές ή εξώδικες, διαταγές επιβολής πτωχευτικών περιορισμών και διαταγές ελάφρυνσης χρεών
χορηγεί άδειες και ρυθμίζει τα του κλάδου της αφερεγγυότητας
εκτιμά και καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, όταν ένας εργοδότης είναι σε νόμιμη κατάσταση πτωχεύσεως
παρέχει λογιστικές υπηρεσίες ακινήτων και επενδυτικές υπηρεσίες σχετικά με τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της πτώχευσης και της εκκαθάρισης
διενεργεί εμπιστευτικές έρευνες πραγματογνωμοσύνης για εταιρείες, όταν αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον
παρέχει συμβουλές σε υπουργούς, κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς σχετικά με την αφερεγγυότητα, τις απολύσεις και συναφή θέματα
παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με την αφερεγγυότητα, τις απολύσεις και τις έρευνες, μέσω του δικτυακού τόπου, δημοσιεύσεων και της γραμμής για
θέματα αφερεγγυότητας (Insolvency Enquiry Line).
Αποποίηση ευθύνης του Μητρώου Ατομικής Αφερεγγυότητας Αγγλίας και Ουαλίας
Το κείμενο αποποίησης ευθύνης στον δικτυακό τόπο αναφέρει τα εξής:
«Παρότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, περιστασιακά ενδέχεται να
παρουσιασθούν σφάλματα. Εάν εντοπίσετε πληροφορίες οι οποίες φαίνονται ανακριβείς ή την απουσία πληροφοριών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους σχολίων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε το θέμα και να
διορθώσουμε δεόντως τη βάση δεδομένων.
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις λόγω αμέλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Επισημαίνεται
ότι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και οι σύνδικοι πτώχευσης δεν μπορούν να παράσχουν νομικές ή οικονομικές συμβουλές. Μπορείτε να ζητήσετε σχετικές
συμβουλές από ένα Γραφείο Παροχής Συμβουλών στους Πολίτες (Citizen’s Advice Bureau), δικηγόρο, ειδικό λογιστή, εγκεκριμένο επαγγελματία σε θέματα
αφερεγγυότητας, αναγνωρισμένο οικονομικό σύμβουλο ή κέντρο παροχής συμβουλών.
Το Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας είναι διαθέσιμο στο κοινό και η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δεν εγκρίνει ούτε παρεμβαίνει όσον αφορά οποιαδήποτε
χρήση των δεδομένων του μητρώου από τρίτους».
Σχετικοί σύνδεσμοι
Υπηρεσία Αφερεγγυότητας Αγγλίας και Ουαλίας
Μητρώο Ατομικής Αφερεγγυότητας
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/12/2015
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα αφερεγγυότητας - Βόρεια Ιρλανδία
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Βόρειας Ιρλανδίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Βόρειας Ιρλανδίας
Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπάρχει μητρώο αφερεγγυότητας. Le Northern Ireland Court and Tribunals Service ( δικαστική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας)
διαθέτει πληροφορίες για τα πρόσωπα που κηρύχθηκαν σε πτώχευση κατά τα δέκα τελευταία έτη. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται σε μια βάση
δεδομένων σε απευθείας σύνδεση, την οποία μπορεί να συμβουλευθεί το ευρύ κοινό με την καταβολή τέλους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το
ηλεκτρονικό σύστημα έρευνας των πτωχεύσεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο
Δικαστική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας.
Η υπηρεσία αφερεγγυότητας του
Department of Enterprise, Trade and Investment's (Online DETI) (Υπουργείο επιχειρήσεων, εμπορίου και επενδύσεων)
ασχολείται με θέματα αφερεγγυότητας.
Ο σκοπός και ο ρόλος της υπηρεσίας αφερεγγυότητας είναι:
να διαχειρίζεται και να ερευνά τις υποθέσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση και αναγκαστική εκκαθάριση,
να προσδιορίζει τις αιτίες της αφερεγγυότητας,
να επιλαμβάνεται της παύσης των διευθυντών σε όλες τις εταιρικές πτωχεύσεις,
να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αθέμιτη δραστηριότητα στη διαχείριση των αφερέγγυων επιχειρήσεων,
να ρυθμίζει τις παραμέτρους της δραστηριότητας των υπευθύνων στον τομέα των αφερέγγυων επιχειρήσεων,
να τηρεί λογαριασμούς για τις αφερέγγυες επιχειρήσεις,
να διατυπώνει συγκριμένη νομοθεσία και πολιτικές για τον τομέα των αφερέγγυων επιχειρήσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.
Η υπηρεσία Online DETI ανήκει στο Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Επενδύσεων, το οποίο και τη διαχειρίζεται.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο Online DETI της Βόρειας Ιρλανδίας;
Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο Online DETI της Βόρειας Ιρλανδίας
Η υπηρεσία αφερεγγυότητας τηρεί επί του παρόντος ενημερωμένα μητρώα σχετικά με τις ακόλουθες πράξεις: Individual Voluntary Arrangements (IVAsατομική οικειοθελής διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού) και Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs- συνοπτική διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού), Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BROs / BRUs-περιοριστικές πτωχευτικές αποφάσεις ή δεσμεύσεις), Debt Relief Orders (
DRO's-αποφάσεις περί ελάφρυνσης του χρέους) και Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs-περιοριστικές αποφάσεις ή
δεσμεύσεις περί ελάφρυνσης του χρέους).
Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο πρόσωπο ηλεκτρονικά στα
μητρώα IVA, DRO, DRRO και DRRU for an individual online.
Περαιτέρω πληροφορίες για τα μητρώα αφερεγγυότητας
εδώ.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Online DETINI
Δικαστική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/08/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα αφερεγγυότητας - Σκωτία
Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας;
Ο δικτυακός τόπος του
Accountant in Bankruptcy (επόπτη για θέματα πτωχεύσεων) περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και υλικό για την
αφερεγγυότητα στη Σκωτία. Παρέχει:
Πρόσβαση στη νομοθεσία
Σύνδεση με το
μητρώο αφερεγγυότητας, το οποίο περιέχει αναλυτικά στοιχεία για:
Πτωχεύσεις
Περιορισμούς που επιβάλλονται στον πτωχεύσαντα
Προστατευμένες πράξεις καταπίστευσης
Εκκαθαρίσεις και αναγκαστικές διαχειρίσεις (receiverships) επιχειρήσεων στη Σκωτία (συμπεριλαμβανομένων των εκκαθαρίσεων φερέγγυων επιχειρήσεων)
Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας δεν περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τη διοίκηση και τη διαχείριση (administration) εταιρειών.
Ο δικτυακός τόπος
Money Scotland παρέχει συμβουλές για τα οικονομικά και τις οφειλές, υλικό για εγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους,
πληροφορίες για το σχέδιο διακανονισμού χρεών (προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σχέδιο αποπληρωμής χρεών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με
προστασία από αγωγές πιστωτών).
Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας υπάγεται στον Accountant in Bankruptcy, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρησή του.
Το μητρώο DAS (μητρώο του σχεδίου διακανονισμού χρεών - Debt Arrangement Scheme Register) της Σκωτίας
Το
μητρώο DAS της Σκωτίας παρέχει πληροφορίες για εγκεκριμένα και εκκρεμή προγράμματα αποπληρωμής χρεών. Το μητρώο DAS Register ανήκει
στην Civic, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρησή του, για λογαριασμό της Money Scotland.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας;
Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας είναι δωρεάν. Επίσης, είναι διαθέσιμο προς τηλεφόρτωση ένα ημερήσιο δελτίο εμπορικών στοιχείων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
roienquiries@aib.gsi.gov.uk
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο DAS της Σκωτίας;
Η πρόσβαση στο μητρώο DAS είναι δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Για να έχουν πρόσβαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να κάνουν

εγγραφή

ως χρήστες.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο DAS
Το μητρώο DAS είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Για να έχουν πρόσβαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να κάνουν
εγγραφή ως χρήστες.
Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Σκωτίας
Μέσω της δυνατότητας αναζήτησης, το μητρώο αφερεγγυότητας παρέχει λεπτομερή στοιχεία για όλες τις υπό εξέλιξη υποθέσεις πτώχευσης, καθώς και για
εκείνες που διευθετήθηκαν δικαστικώς τα τελευταία δύο χρόνια. Όσον αφορά τις προστατευμένες πράξεις καταπίστευσης, το μητρώο παρέχει λεπτομερή
στοιχεία για υπό εξέλιξη υποθέσεις, καθώς και για εκείνες που διευθετήθηκαν δικαστικώς τον τελευταίο χρόνο. Ομοίως, σε περίπτωση αναζήτησης
πληροφοριών για αναγκαστικές διαχειρίσεις ή εκκαθαρίσεις, το μητρώο παρέχει λεπτομερή στοιχεία για υπό εξέλιξη υποθέσεις, καθώς και για εκείνες που
έληξαν τον τελευταίο χρόνο.
Ιστορικό του μητρώου DAS
Ο δικτυακός τόπος του μητρώου DAS περιέχει πληροφορίες για εγκεκριμένα και εκκρεμή προγράμματα αποπληρωμής χρεών.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Accountant in Bankruptcy (Επόπτης για θέματα πτωχεύσεων)
πτωχεύσεων),
Μητρώο αφερεγγυότητας,
Money Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme Σχέδιο διακανονισμού χρεών),
Μητρώο Σκωτίας,
Μητρώο DAS Register (εγγραφή χρήστη)
Τελευταία επικαιροποίηση: 15/08/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

