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Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change
Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

görög

Görögország
Görögországban nincsenek elektronikus fizetésképtelenségi nyilvántartások. Jelenleg készülünk adatbázisaink és azok elektronikus felületeinek
digitalizálására.
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal
semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.
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Mit kínál a görög fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A görög jogszabályok szerint a fizetésképtelenségi eljárások a következők:
csőd (a 3588/2007. törvény 1–61. cikke, a 4013/2011. törvény 13. cikkének (1)–(4) bekezdése, a 4055/2012. törvény 22. cikkének (1) bekezdése, a 4446
/2016. törvény 1–3. cikke, a 4491/2017. törvény 14. cikke)
speciális felszámolás folyamatos működés mellett (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (a 4013/2011. törvény 12. cikke, a 4446/2016. törvény 6. cikke)
csődbejelentés előtti határozat (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (a 3588/2007. törvény 70–101. cikke, a 4055/2012. törvény 22. cikkének (2) bekezdése,
a 4072/2012. törvény 116. cikkének (3) bekezdése és 234. cikkének (1)–(3) bekezdése, a 4446/2016. törvény 3. és azt követő cikkei)
szerkezetátalakítási terv (a 3588/2007. törvény 109–123. cikke, a 4446/2016. törvény 7. és azt követő cikkei)
egyszerűsített eljárás kisebb csőd esetén (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (a 4446/2016. törvény 9. cikke, a 4472/2017.
törvény 62. cikke)
A helyi körzeti polgári bíróságok (eirinodikeía) feladata a természetes személyek csődjével kapcsolatos kérelmek elbírálása és határozatok kiadása.
Az elsőfokú helyi bíróságok (protodikeía) feladata a személyegyesítő társaságok (prosopikés etairíes), a betéti társaságok (eterórrythmes etairíes), a
közkereseti társaságok (omórrythmes etairíes), a magántőke-egyesítő társaságok (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), a korlátolt felelősségű társaságok (

etairíes periorisménis efthýnis), a részvénytársaságok (anónymes etairíes), az európai részvénytársaságok és az európai szövetkezetek csődjével
kapcsolatos ügyek elbírálása és határozatok kiadása.
A helyi kereskedelmi kamarákon működő általános cégnyilvántartás (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) feladata a csődeljárásokhoz szükséges igazolások
kiadása.
Ingyenes-e a görög fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Ilyen lehetőség nincsen.
Hogyan végezhető keresés a görög fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
Nem alkalmazható.
A görög fizetésképtelenségi nyilvántartás története
Nem alkalmazható.
Utolsó frissítés: 17/09/2021
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.

