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franceză

Grecia
Grecia nu are un site web al registrelor de insolvență. Digitalizarea și interfața electronică a bazelor de date sunt în curs de realizare.
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea
contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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Ce oferă registrul de insolvență din Grecia?
Conform legislației din Grecia, procedurile de insolvență sunt:
falimentul (articolele 1-61 din Legea 3588/2007, articolul 13 alineatele (1)-(4) din Legea 4013/2011, articolul 22 alineatul (1) din Legea 4055/2012);
lichidarea specială cu continuarea funcționării (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) [articolul 106 litera (k) din Legea 3588/2007, articolul 12 din Legea 4013
/2011];
rezoluția în etapa de prefaliment (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (articolele 70-101 din Legea 3588/2007, articolul 22 alineatul (2) din Legea 4055
/2012, articolul 116 alineatul (3) și articolul 234 alineatele (1)-(3) din Legea 4072/1012);
planurile de restructurare [articolele 109-123 din Legea 3588/2007, articolul 34 alineatul (1) din Legea 3858/2010];
procedura simplificată pentru falimente minore (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (articolele 162-163 din Legea 3588/2007);
Instanțele civile districtuale locale (ειρηνοδικεία) sunt competente în judecarea cauzelor și pronunțarea de hotărâri privind cererile de faliment care vizează
persoane fizice.
Instanțele locale de prim grad de jurisdicție (πρωτοδικεία) sunt competente în judecarea cauzelor și pronunțarea de hotărâri privind cererile de faliment care
vizează asociații (προσωπικές εταιρίες), parteneriate limitate (ετερόρρυθμες εταιρίες), parteneriate generale (ομόρρυθμες εταιρίες), societăți cu capital privat
(ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), societăți cu răspundere limitată (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), societăți publice cu răspundere limitată (ανώνυμες

εταιρίες), societăți europene și societăți cooperative europene.
Certificatele necesare pentru procedurile de faliment sunt eliberate de Registrul General al Comerțului, (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) din cadrul
Camerelor de Comerț locale.
Este gratuit accesul la registrul de insolvență din Grecia?
Nu există o astfel de posibilitate.
Modul de căutare în registrul de insolvență din Grecia
–
Istoricul registrului de insolvență din Grecia
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