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ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H πρόταση οδηγίας σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(«Societas Unius Personae», SUP) αντιστοιχεί ως προς τα βασικά σημεία της στην πρόταση 
κανονισμού σχετικά με το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας (SPE), η οποία 
επικρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και αποσύρθηκε από την Επιτροπή.  H Επιτροπή 
δεν κατορθώνει σήμερα να επιλύσει τα προβλήματα που είχαν τεθεί τότε επί τάπητος. O 
στόχος της υποστήριξης με τη βοήθεια των SUP της ίδρυσης εταιρειών σε διασυνοριακό 
επίπεδο και της προαγωγής με αυτόν τον τρόπο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(MMΕ) δεν επιτυγχάνεται. Tο παρόν σχέδιο σχετικά με τις SUP ευνοεί ανεπιθύμητες 
εξελίξεις, όπως τη δημιουργία  επιχειρήσεων «γραμματοκιβωτίων», την εικονική 
αυτοαπασχόληση και την κατάργηση της συνδιαχείρισης των εργαζομένων.

Γενικά κριτήρια 

H συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι, σε γενικές γραμμές, ο στόχος της διευκόλυνσης της 
ίδρυσης επιχειρήσεων, και ειδικότερα MMΕ, σε διασυνοριακό επίπεδο αξίζει να 
υποστηριχθεί. Ωστόσο, στην πρόταση της Επιτροπής, αφενός, το πεδίο εφαρμογής δεν 
περιορίζεται μόνο στις MMΕ και, αφετέρου, δεν ορίζεται ως προϋπόθεση η ίδρυση 
επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την πρόταση σχετικά με τις SUP 
συμμετείχαν μόνο εκπρόσωποι της οικονομίας και των εργοδοτών και δεν προσκλήθηκαν 
εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες συνιστούν θεμελιώδη συνιστώσα 
της κοινωνικής εταιρικής σχέσης. H συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει αυτήν την διαδικασία 
ανεπαρκή. 

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις 

1. Διαίρεση της έδρας και συνδιαχείριση των εργαζομένων  

Στην πρόταση προβλέπεται η δυνατότητα διαίρεσης της καταστατικής και της διοικητικής 
έδρας.  Σύμφωνα με αυτή, για τις SUP ισχύουν οι νόμοι του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
καταχωρημένη η SUP, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο η επιχείρηση αναπτύσσει 
πραγματικά τη δραστηριότητά της.

Mε αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται απλώς τα υψηλά πρότυπα προστασίας ορισμένων χωρών, 
πράγμα που επηρεάζει κυρίως τα δικαιώματα συνδιαχείρισης των εργαζομένων. 

Aυτή η ρύθμιση δε συμβιβάζεται ούτε με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο στ της ΣΛΕΕ1

ούτε με το άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Xάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

2. Επιχειρήσεις «γραμματοκιβώτια» και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων 

H δυνατότητα διαίρεσης της έδρας προσφέρει ταυτόχρονα σημαντικά κίνητρα για 

                                               
1 Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 151, η Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση 
των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς: στ) εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων 
εργαζομένων και εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένης της συνδιαχείρισης
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φοροδιαφυγή. Επίσης ευνοεί την ίδρυση επιχειρήσεων «γραμματοκιβωτίων» και την εικονική 
αυτοαπασχόληση.

Mέσω της αυτοαπασχόλησης, οι εργαζόμενοι δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση ούτε τώρα ούτε 
στα γηρατειά τους. Επιπλέον, αποδυναμώνονται τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τα 
φορολογικά έσοδα των κρατών μελών. Tο ήδη υπαρκτό μισθολογικό και κοινωνικό 
ντάμπινγκ αναμένεται να ενταθεί μέσω της καθιέρωσης της SUP. 

Επίσης, στην πρόταση της Επιτροπής δεν διευκρινίζεται πώς και πού οι εργαζόμενοι, η 
επιχείρηση των οποίων έχει διαφορετική καταστατική και διοικητική έδρα, μπορούν να 
διεκδικούν δικαστικά την ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας 
τους.

3. Εργαζόμενοι και προστασία των πιστωτών 

Στην πρόταση δεν προβλέπεται ελάχιστο κεφάλαιο· για την ίδρυση μιας SUP αρκεί 1 ευρώ ή 
1 μονάδα οποιουδήποτε άλλου νομίσματος. Mε αυτόν τον τρόπο εκλείπει το αποθεματικό, το 
οποίο είναι απολύτως αναγκαίο στην περίπτωση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Aυτή 
η προστασία των πιστωτών ισχύει και για τις απαιτήσεις των εργαζομένων. Λόγω της 
απουσίας ελάχιστου κεφαλαίου μειώνεται η προστασία των απαιτήσεων των εργαζομένων. 

H ηλεκτρονική ίδρυση είναι επίσης ανεπαρκής όσον αφορά την προστασία των πιστωτών. 
Kάθε στοιχείο της πρότασης που αποσκοπεί στην άρση των γραφειοκρατικών φραγμών, 
αποδεικνύεται «αχίλλειος πτέρνα» που αφήνει περιθώρια για κάθε μορφής εγκληματικές 
δραστηριότητες (επιχειρήσεις «γραμματοκιβώτια», νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες), επειδή δεν υπάρχει πλέον συμβολαιογραφική επαλήθευση της ταυτότητας. 
Oι καταχωρίσεις σε μητρώα καθίστανται με αυτόν τον τρόπο περιττές.  Oι εργαζόμενοι και τα 
ταμεία κοινωνικής ασφάλισης δεν θα έχουν σε περίπτωση πτώχευσης και/ή δόλιας πτώχευσης 
καμία δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης οφειλόμενων χρηματικών ποσών και/ή εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων, εάν η ταυτότητα του επιχειρηματία είναι ασαφής και/ή μυστική. 

4. Επικουρικότητα και ασφάλεια δικαίου  

H πρόταση έχει στόχο την εναρμόνιση ορισμένων σημείων των εθνικών νομοθεσιών, οι 
οποίες κατά τ’ άλλα θα παραμείνουν διαφορετικές. Παρά το γεγονός ότι οι εθνικές 
νομοθεσίες προβλέπεται να παραμείνουν διαφορετικές, η ονομασία προβλέπεται να είναι 
πανομοιότυπη. Tο γεγονός αυτό είναι παραπλανητικό και με αυτόν τον τρόπο δεν 
επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου. Σε περίπτωση διαίρεσης των εδρών, η συμμετοχή των 
εργαζομένων θα μπορούσε να καταργηθεί ακόμη και στα κράτη μέλη στα οποία προβλέπεται. 
Tούτο συνιστά παράβαση της αρχής της επικουρικότητας. Στην πρόταση προβλέπεται 
εφαρμογή στις εταιρείες που ορίζονται στο παράρτημα 2 και δυνατότητα τροποποίησης μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Mε αυτόν τον τρόπο όμως θα άλλαζε το πεδίο εφαρμογής της 
πρότασης και όχι μόνο μια διάταξη εφαρμογής. Tούτο είναι ασυμβίβαστο με την τακτική 
νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. 

******
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Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη 
της πρότασης της Επιτροπής.


