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Πηγές Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου

Α. Πρωτογενές Ενωσιακό Δίκαιο

• Ι. Ελευθερία Εγκατάστασης

– αρ. 49 και 54 ΣΛΕΕ

• ΙΙ. Νομολογία ΔΕΕ για την ερμηνεία της
– Βλ. υποθ. Cartesio, Vale

Β. Δευτερογενές Ενωσιακό Δίκαιο

• Ι. Κανονισμοί

• ΙΙ. Οδηγίες

• ΙΙΙ. Νομολογία ΔΕΕ για την ερμηνεία τους



Υπερεθνικές Εταιρικές Μορφές

• Ευρωπαϊκή Εταιρία (Societas Europaea, «SE»)

– Κανονισμός 2157/2001/ΕΚ για την Ευρωπαϊκή Εταιρία

– Οδηγία 2001/86/ΕΟΚ «για τη συμπλήρωση του καταστατικού της 
ευρωπαϊκής εταιρείας, όσον αφορά στο ρόλο των εργαζομένων», 

• Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού («ΕΟΟΣ», στα 
αγγλικά “European Interest Grouping”)

• Κανονισμός 2137/85

• Ευρωπαϊκή Συνεταιρική Εταιρία (SCE)

– Κανονισμός 1435/2003/ΕΚ ,

– Οδηγία 2003/72/ΕΚ όσον αφορά στο ρόλο των εργαζομένων. 



1η Εταιρική Οδηγία
• Οδηγία 68/151/ΕΚ – Κωδικοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε

με την Οδηγία 2009/101/ΕΚ

• Θέτει ελάχιστες εγγυήσεις που πρέπει να καταστούν
ισοδύναμες στα κράτη μέλη εκ μέρους ορισμένων εταιρικών
μορφών, αναφορικά με την προστασία των μετόχων και
ιδίως των τρίτων.

• Ρύθμισε τρία βασικά θέματα:

– τις διατυπώσεις δημοσιότητας που πρέπει οι εταιρίες να 
τηρούν, 

– την ισχύ των υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι τρίτων και

– τις περιπτώσεις ακυρότητας της εταιρίας



2η Εταιρική Οδηγία

• Oδηγία 77/91/ΕΟΚ - Αναδιατυπώθηκε από την Oδηγία 2012/30/ΕΕ

• Αποβλέπει στ συντονισμό των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη
μέλη εκ μέρους των εταιριών για την προστασία των συμφερόντων
των εταίρων και των τρίτων όσον αφορά τη σύσταση της δημόσιας
εταιρίας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της



3η, 6η & 10η Εταιρικές Οδηγίες

• Οδηγία 78/855/ΕΟΚ (3η) - Καταργήθηκε από την Οδηγία
2011/35/ΕΕ, η οποία πλέον ισχύει.

• Αποβλέπει στο συντονισμό της νομοθεσίας των κρατών
μελών σε ορισμένα θέματα αναφορικά με τις συγχωνεύσεις
που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ενός κράτους
μέλους, δηλ. μεταξύ δύο εταιρειών του ίδιου κράτους
μέλους

• Οδηγία 82/891/ΕΟΚ (6η) - Εισήγαγε το θεσμό της
διάσπασης των δημοσίων εταιριών περιορισμένης ευθύνης

• Οδηγία 2005/56/ΕΚ - διασυνοριακές συγχωνεύσεις
κεφαλαιουχικών εταιριών



11η Εταιρική Οδηγία

• Οδηγία 89/666/ΕΟΚ - Δημοσιότητα υποκαταστημάτων

• Εφαρμόζεται σε υποκαταστήματα, που έχουν ιδρύσει σε
κράτος μέλος εταιρίες που καταλαμβάνονται από την πρώτη
εταιρική Οδηγία και διέπονται από δίκαιο άλλου κράτους
μέλους από αυτό του υποκαταστήματος και ρυθμίζει τη
δημοσιότητα των υποκαταστημάτων στο κ-μ υποδοχής.



12η Εταιρική Οδηγία

• Οδηγία 89/667/ΕΟΚ - κωδικοποιήθηκε από την
Οδηγία 2009/102/ΕΚ

• Εισήγαγε την ίδρυση εταιρίας περιορισμένης
ευθύνης από έναν μόνο εταίρο.



13η Εταιρική Οδηγία

• Οδηγία 2004/25/ΕΚ δημόσιες προσφορές εξαγοράς»,
γνωστή ως η δέκατη τρίτη εταιρική Οδηγία

• Καθορίζει τα μέτρα συντονισμού σχετικά με τις δημόσιες
προτάσεις.

• Σκοπός της δέκατης τρίτης Οδηγίας είναι η προστασία των
κατόχων τίτλων εταιριών που διέπονται από το δίκαιο ενός
κράτους μέλους, όταν οι εταιρίες αυτές αποτελούν
αντικείμενο δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή μεταβίβασης
του ελέγχου τους και τουλάχιστον ένα μέρος των τίτλων των
εταιριών αυτών είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά του ιδίου ή άλλου κράτους μέλους.



Οδηγία 2007/36/ΕΚ

• Για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους
εισηγμένων εταιριών.

• Εφαρμόζεται σε εταιρίες με καταστατική έδρα σε κράτος
μέλος και μετοχές των εταιριών αυτών εισηγμένες σε αγορά
κράτους μέλους.

• Σκοπός της είναι να ρυθμίσει προϋποθέσεις για την άσκηση
ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων που κατέχουν
δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις εταιριών με
καταστατική έδρα σε κράτος μέλος και μετοχές των εταιριών
αυτών εισηγμένες σε αγορά κράτους μέλους.



Άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις

• Κανονισμός 848/2015 για τη διαδικασία της διασυνοριακής
αφερεγγυότητας, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ και οι
περισσότερες διατάξεις του θα εφαρμόζονται από 26
Ιουνίου 2017

• Οδηγία 2001/23/ΕΚ για την προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης μιας
επιχείρησης,

• Κανονισμός 596/2014 για την εκμετάλλευσης της
εμπιστευτικής πληροφόρησης και τη χειραγώγηση της
αγοράς και την Οδηγία 2014/57/ΕΕ για τις ποινικές
κυρώσεις σχετικά με τα ίδια θέματα.



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Οδηγία 2012/17/ΕΕ για τη Διασύνδεση των εμπορικών
μητρώων μεταξύ των Κρατών Μελών

• Πρότασης νέας οδηγίας για τις μονοπρόσωπες εταιρίες και
για τη δημιουργία νέας εθνικής εταιρίας με το όνομα SUP
(Societas Unius Personae)

• Προσχέδιο δέκατης τέταρτης εταιρικής Οδηγίας -
Διασυνοριακή μεταφορά έδρας

• Διερεύνηση περαιτέρω ψηφιοποίησης του Εταιρικού
Δικαίου

• Σχέδιο Κωδικοποίησης του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου



Ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας!


