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   Εισαγωγή   

 

Η δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και η οικονομική και 

νομισματική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έφεραν νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες αλλά και 

νέες προκλήσεις. Μία τέτοια πρόκληση απορρέει από τις διαφορές των 

εθνικών εταιρικών δικαίων των κρατών μελών. Με αυτή την πρόκληση 

βρέθηκε αντιμέτωπη και η εταιρεία Strabag με έδρα την Αυστρία η οποία το 

2004 καταχωρήθηκε ως η πρώτη Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία (Societas 

Europaea/SE) κάνοντας χρήση αυτού του καινοτόμου εταιρικού εργαλείου 

που εισήχθη από την ΕΕ. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρία–ΕΑΕ (Societas Europaea/SE) είναι 

αποτέλεσμα της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει 

ένα ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και να διευκολύνει  την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας εντός των μελών της. Οι προσπάθειες αυτές 

ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση του Κανονισμού 2157/2001 για το 

Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Κανονισμός) 1  και της Οδηγίας 

2001/86 για τη συμπλήρωση του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (Οδηγία).2 Βασικός στόχος της 

ευρωπαϊκής εταιρείας είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της κοινής, ενιαίας αγοράς εκτός των 

                                                           
1
 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 της 8ης Οκτωβρίου 2001 

«Περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)» (EE L 294 της 10.11.2001), 

διαθέσιμος στην ιστοσελίδα:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2157:20070101:e

l:PDF 

(πρόσβαση 15 Ιανουαρίου 2013) 
2
  Οδηγία 2001/86/ΕΚ (L 294/22), της 8

ης
 Οκτωβρίου 2001, «Για τη συμπλήρωση 

του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσο αφορά το ρόλο των εργαζομένων», 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0032:EL:PDF 

(πρόσβαση 15 Ιανουαρίου 2013) 



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2157:20070101:el:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2157:20070101:el:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2157:20070101:el:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0032:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0032:EL:PDF


 

εθνικών συνόρων. Έτσι θα διευκολύνονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις 

στο εσωτερικό της ΕΕ, χωρίς να παρακωλύονται από τις διαφορές που 

χαρακτηρίζουν το εταιρικό δίκαιο των κρατών μελών. Ταυτόχρονα όμως, η 

ευρωπαϊκή εταιρεία αποτελεί και μια εταιρική μορφή για την προσέλκυση 

ξένων επενδυτών, εκτός της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να αποφύγουν τις 

χρονοβόρες και οικονομικά ασύμφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

προκειμένου να ιδρύσουν υποκαταστήματα (θυγατρικές) των εταιρειών 

τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Έτσι, η νέα εταιρική μορφή επιτρέπει στις 

εταιρίες που έχουν συσταθεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε 

χώρας, να συγχωνεύονται ή να δημιουργούν εταιρίες χαρτοφυλακίου και να 

ιδρύουν κοινές θυγατρικές. 

 

Η Strabag με την εγγραφή της σε ΕΑΕ κλήθηκε να διαχειριστεί, για πρώτη 

φορά, ζητήματα που αφορούσαν την εφαρμογή του Κανονισμού και της 

Οδηγίας της ΕΑΕ καθώς καταχωρήθηκε ως ΕΑΕ στις 12 Οκτωβρίου 2004, 

τέσσερις ημέρες μετά την ισχύ του Κανονισμού 2157/2001 για το 

Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Η υπόθεση Strabag έχει γίνει 

γνωστή για την προσπάθειά της εταιρείας να ιδρύσει ένα 

αντιπροσωπευτικό σώμα εργαζομένων μέσα σε στα πλαίσια της 

νεοσύστατης ΕΑΕ. Η διοίκηση της Strabag αρχικά επιχείρησε τον λιγότερο 

χρονοβόρο τρόπο για τη σύσταση του αντιπροσωπευτικού σώματος 

εργαζομένων. Κατά τη δεύτερη προσπάθεια, ωστόσο, ήταν πιο 

συνεργάσιμη και συνέταξε μια μάλλον φιλόδοξη και απαιτητική πρόταση για 

τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων της ΕΑΕ 

(SEWC). 

 

Στην περίπτωση της Strabag ο ρόλος των συνδικάτων υπήρξε κρίσιμος. 

Αρχικά δραστηριοποιήθηκαν οι γερμανοί εργαζόμενοι και στη συνέχεια, 

αυστριακά, βελγικά συνδικάτα και το αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας 

ανέλαβαν περαιτέρω δράση όπως την πρόσληψη νομικών 

εμπειρογνωμόνων, κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγελία 

στο δικαστήριο, ίδρυση Ειδικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και 



 

διοργάνωση προπαρασκευαστικού σεμιναρίου για την επεξεργασία μιας 

πρότασης. Τα μέλη των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων σε άλλες 

χώρες εκτός Αυστρίας έπαιξαν σχετικά μικρό ρόλο.  

 

Η υπόθεση της Strabag ήταν εξαιρετικά σημαντική κυρίως για τα συνδικάτα 

διότι μια παράτυπη διαδικασία συμμετοχής εργαζομένων θα μπορούσε να 

αποτελέσει προηγούμενο για τις επόμενες καταχωρίσεις Ευρωπαϊκών 

Ανώνυμων Εταιρειών. Από την άλλη πλευρά όμως, το αυστριακό 

συμβούλιο εργαζομένων φαίνεται να ήταν ικανοποιημένο με την αρχική 

συνοπτική διαδικασία: μέλη του συμβουλίου που έλαβαν έγκαιρη 

κοινοποίηση της προγραμματισμένης εγγραφής της εταιρείας ως ΕΑΕ δεν 

έβλεπαν καμία ανάγκη για να ληφθεί δράση ή να ενημερωθούν οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

 

Τυπικά, η τελική συμφωνία αναφέρεται στη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων χωρών, σε μεγάλο βαθμό, όπως προβλέπεται από τον 

σχετικό Κανονισμό και την Οδηγία της ΕΑΕ: κάθε χώρα εκπροσωπείται, 

μπορεί να ζητήσει να συμμετέχει στην επιτροπή επιλογής ενώ προβλέπεται 

μετάφραση στις γλώσσες όλων των συμμετεχόντων. 

 

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση. Αν και στην κατανομή των εδρών 

στο Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχει ένα γερμανικό μέλος η 

«πρόσθετη ρύθμιση» αποτρέπει τους Γερμανούς από τον ορισμό μέλους, 

αναγκάζοντάς τους να συμφωνήσουν με τους υποψήφιους εκπροσώπους 

από το αυστριακό συμβούλιο εργαζομένων. Ο λόγος για αυτό είναι η 

προσπάθεια να αποφευχθεί η εφαρμογή της γερμανικής νομοθεσίας, η 

οποία θα μπορούσε να συνεπάγεται τη συμμετοχή ενός συνδικαλιστή στο 

εποπτικό συμβούλιο. Έτσι αν και σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΑΕ η 

σύνθεση του ευρωπαϊκού εποπτικού συμβουλίου είναι σημαντική δεν έγινε 

σεβαστή στην περίπτωση της Strabag ΕΑΕ. 

 

 



 

 

   Ανάλυση   

 

Η καταχώρηση της Strabag EAE και η εκπροσώπηση εργαζομένων 

Η Strabag ΕΑΕ είναι μια πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 

ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα, την οδοποιία, την κατασκευή σηράγγων 

και υπογείων έργων και υπηρεσιών. Έχει ετήσια έσοδα €11,5 δις περίπου 

και η έδρα της εταιρείας είναι στο Spittal an der Drau της Αυστρίας.  

 

Οι πιο σημαντικές αγορές για την Strabag ΕΑΕ είναι η Αυστρία, η Γερμανία, 

η Ουγγαρία και η Τσεχία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία 

τέταρτα της κατασκευαστικής δραστηριότητας της εταιρείας. Ένα άλλο 14% 

πραγματοποιείται σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

(ΚΑΕ), ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές αντιπροσωπεύουν το 6%, και οι 

αγορές εκτός Ευρώπης συνεισφέρουν το υπόλοιπο 6%. 

 

Η Strabag ΕΑΕ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 500 τοποθεσίες σε 

όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένων όλων των θυγατρικών και 

συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών). Το 2007, η Strabag ΕΑΕ είχε 76.900 

εργαζόμενους, ενώ το 2004, το έτος της καταχώρησής της ως ΕΑΕ η 

εταιρεία απασχολούσε 33.287 εργαζόμενους. Η αύξηση του προσωπικού 

είναι εν μέρει το αποτέλεσμα μεγάλων εξαγορών στη Γερμανία το 2005. Το 

2006, το 32% των εργαζομένων ήταν σε χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής ΕΕ. Το ποσοστό του προσωπικού στις χώρες καταγωγής της 

Strabag, την Αυστρία και την Γερμανία, μειώθηκε από 56% το 2004 σε 48% 

το 2006. Η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών προέρχεται κυρίως 

λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις χώρες της 

ΚΑΕ. 

 

Εταιρική δομή  

 





 

Η Strabag SE δημιουργήθηκε μέσω μετατροπής.  

 

Η δομή του ομίλου εταιρειών Strabag SE έχει αλλάξει σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 2004. Πριν από την εγγραφή της ως 

ΕΑΕ, η FIMAG ήταν η μητρική εταιρεία των θυγατρικών Bauholding 

Strabag AG, A-Way Holding AG und Finanz και άλλων εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών. Η Bauholding Strabag AG ήταν η ελέγχουσα μέτοχος εταιρειών 

και προμηθευτών πρώτων υλών στη Γερμανία (Strabag AG Κολωνίας), τις 

χώρες Μπενελούξ, την Αυστρία και αλλού. 

 

Η καταχώρηση ως ΕΑΕ αφορά την Bauholding Strabag AG, η οποία 

μετατράπηκε σε Bauholding Strabag ΕΑΕ. Το 2005, η Bauholding Strabag 

ΕΑΕ άλλαξε το όνομά της σε Strabag ΕΑΕ. Το 2006, η FIMAG, η πρώην 

μητρική εταιρεία συγχωνεύθηκε με την Strabag ΕΑΕ και η Strabag ΕΑΕ 

έγινε η μητρική εταιρεία του ομίλου. Το ίδιο έτος, η Strabag EΑΕ ανέλαβε 

μεγάλα ποσοστά του γερμανικού ομίλου Walter Bau. Το 2006, ο όμιλος είχε 

241 ενοποιημένες θυγατρικές και επιπλέον 278 μη ενοποιημένες 

θυγατρικές. Οι μετοχές της Strabag ΕΑΕ εταιρείας ανήκουν σε μια ομάδα 

μετόχων γύρω από τον Hans Peter Haselsteiner (50% + 1 μετοχή) και τον 

αυστριακό όμιλο Raiffeisen. Τον Απρίλιο του 2007, η ρωσική Rasperia 

Trading Ltd έγινε σημαντικός επενδυτής (με 30% συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο). 

 

Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου πριν και 

μετά την καταχώρησή της ως ΕΑΕ 

 

Η Bauholding Strabag AG είχε δύο επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης και 

αυτό παρέμεινε στην Bauholding Strabag ΕΑΕ. Τον Ιούνιο του 2004, το 

διοικητικό συμβούλιο είχε έξι μέλη, ενώ το εποπτικό συμβούλιο αποτελείτο 

από 12 μέλη: τέσσερις ήταν εκπρόσωποι από το συμβούλιο των 

εργαζομένων (σύμφωνα με τον αυστριακό νόμο εργασίας όπου το ένα τρίτο 



 

του εποπτικού συμβουλίου πρέπει να καταλαμβάνεται από εκπροσώπους 

των εργαζομένων). 

 

Μέχρι το τέλος του 2004, το εποπτικό συμβούλιο είχε εννέα μέλη, με τρία 

από αυτά να ορίζονται από το συμβούλιο των εργαζομένων. Μέχρι το 2007, 

το διοικητικό συμβούλιο διευρύνθηκε με δύο ακόμη μέλη από τη Γερμανία. 

Το εποπτικό συμβούλιο μειώθηκε σε οκτώ μέλη, τρία από τα οποία ήταν 

εκπρόσωποι των εργαζομένων. 

 

Κίνητρα για την καταχώρηση της Strabag ως ΕΑΕ  

 

Ως βασικός λόγος για την καταχώρηση της Strabag σε ΕΑΕ όπως 

αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας ήταν η απόκτηση μιας 

ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα ενίσχυε την παρουσία της εταιρείας στην 

ΕΕ (FIMAG 2004: 3). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: 

 

«Το οικονομικό έτος 2004 έληξε με επιτυχία. Ήταν μια χρονιά αλλαγών και 

περαιτέρω ανάπτυξης. Το έτος 2004 πραγματοποιήσαμε μια 

αναδιοργάνωση της δομής του ομίλου… Στις 12 Οκτωβρίου 2004 η 

BAUHOLDING STRABAG AKTIENGESELLSCHAFT μετατράπηκε σε 

Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία (Societas Europaea - SE). Έχουμε 

καταφέρει να γίνει η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που εγκρίνει αυτή τη νέα 

νομική μορφή, δημιουργώντας έτσι μια νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία 

συμβάλλει στην την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

θέσης της εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. …» (FIMAG , 2004: 3). 

 

Σε επιστολή της Διοίκησης αναφέρεται ότι η καταχώρηση της ως ΕΑΕ 

αποτελεί «μέτρο στρατηγικής μάρκετινγκ». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

Strabag επιβεβαίωσε ότι η επιδίωξη να είναι η Strabag η πρώτη 

εγγεγραμμένη ΕΑΕ ήταν μέρος μιας στρατηγικής μάρκετινγκ3.  

                                                           
3
 Wiener Zeitung 13 Οκτωβρίου 2004 όπως αναφέρεται στο Klambauer (2008: 5). 



 

 

Η Der Standard4 αναφέρει ως άλλο λόγο τη μείωση του κόστους μέσω της 

μείωσης του αριθμού των θυγατρικών εταιρειών και τη διευκόλυνση των 

συγχωνεύσεων. Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν μια σταθερή και ομοιόμορφη 

δομή του ομίλου, την απλοποίηση των πανευρωπαϊκών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, την διευκόλυνση στην 

προσέλκυση κεφαλαίων για διασυνοριακά έργα και την απλοποίηση των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων και της μεταφοράς της έδρας της εταιρείας 

(Schwimbersky 2007: 81). 

 

 

   Κύριο σενάριο   

 

 

Η διαδικασία για την διευθέτηση της συμμετοχής των εργαζομένων 

 

Ενέργειες πριν από την επίσημη διαδικασία συμμετοχής των εργαζομένων 

 

Ο τρόπος εγγραφής μιας εταιρείας ως ΕΑΕ αναφέρεται στον Κανονισμό 

2157/2001 για το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Κανονισμός) και 

την Οδηγία 2001/86 για τη συμπλήρωση του Καταστατικού της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (Οδηγία). 

 

Η Οδηγία προβλέπει γραπτή συμφωνία για το ρόλο των εργαζομένων στην 

ΕΑΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του Κανονισμού «Μια SE δύναται να 

καταχωρηθεί μόνον εάν έχει συναφθεί συμφωνία περί του ρόλου των 

εργαζομένων σ' αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/86/ΕΚ ή 

έχει ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας ή 

έχει λήξει η περίοδος των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

                                                           
4
 Der Standard, 13 Οκτωβρίου 2004 όπως αναφέρεται στο Klambauer (2008: 6) 





 

οδηγίας χωρίς την σύναψη συμφωνίας.» Η συμφωνία αποτελεί προϊόν 

διαπραγμάτευσης μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας και της Ειδικής 

Διαπραγματευτικής Ομάδας (ΕΔΟ) που εκπροσωπεί τους εργαζομένους 

των συμμετεχουσών εταιρειών και σχετικών θυγατρικών ή εγκαταστάσεων. 

Κάθε χώρα πρέπει να εκπροσωπείται τουλάχιστον από ένα μέλος. Κάθε 

γραπτή συμφωνία θα πρέπει να πληροί ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις 

που καθορίζονται από την Οδηγία, όπως, η σύνθεση, ο αριθμός των μελών, 

η κατανομή των εδρών στο όργανο εκπροσώπησης, οι λειτουργίες του και 

ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εργαζομένων, η 

διαδικασία για την εκλογή ή το διορισμό τους και τα δικαιώματά τους. 

 

Η διοίκηση της Bauholding Strabag AG συνέταξε μια γραπτή συμφωνία 

σχετικά με συμμετοχή των εργαζομένων και την υπέβαλε για υπογραφή 

στον πρόεδρο του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) 5  τον 

Αύγουστο του 2004. Στην συμφωνία αναφέρεται ότι η υφιστάμενη 

συμφωνία μεταξύ Bauholding Strabag AG και του ΕΣΕ θα αποτελεί τη νέα 

συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της Bauholding 

Strabag ΕΑΕ, και ότι οι διατάξεις για τη συμμετοχή που είναι σε ισχύ για τη 

Bauholding Strabag AG θα εφαρμόζονται και στην ΕΑΕ. Ενώ τα άλλα 

ευρωπαϊκά μέλη του ΕΣΕ ενημερώνονταν, ο πρόεδρος του ΕΣΕ υπέγραψε 

τη συμφωνία χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη αντίδραση, δήλωση, 

συνεδρίαση ή εσωτερική απόφαση για την αποδοχή της προτεινόμενης 

συμφωνίας.  

 

Αυτή η διαδικασία δεν ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία σχετικά με τη 

διακρατική συμμετοχή εργαζομένων στην ΕΑΕ για αρκετούς λόγους. Η ΕΣΕ 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατάστατο της –νόμιμης– Ειδικής 

Διαπραγματευτικής Ομάδας (ΕΔΟ) σύμφωνα με την οδηγία ΕΑΕ, ενώ η 

                                                           
5
 Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 

Μαΐου 2009 , για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας 

σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να 

ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (αναδιατύπωση) 

Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ  
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 122 της 16/05/2009 σ. 0028 - 0044 



 

σύνθεση της ΕΣΕ δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της ΕΔΟ. Καθώς δεν 

υπήρχε ΕΔΟ, δεν μπορούσε να υπάρξει «μια συμφωνία μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών» (σύμφωνα με την Οδηγία) και έτσι δεν υπήρχε 

έγκυρη συμφωνία συμμετοχής των εργαζομένων στο εποπτικό συμβούλιο. 

Στην πράξη, μετά την εγγραφή της ΕΑΕ οι (πρώην) αντιπρόσωποι των 

εργαζομένων απλώς μεταφέρθηκαν στο εποπτικό συμβούλιο της ΕΑΕ. 

 

Τα γερμανικά μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ενημέρωσαν 

για την συμφωνία του ΕΣΕ το γερμανικό συνδικάτο IG BAU. Αυτό με τη 

σειρά του ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και 

Ξυλουργών (EFBWW) καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις στις 

ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και την αυστριακή 

Ένωση Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (GPA). Το αυστριακό Συνδικάτο 

Οικοδόμων και Ξυλουργών (GBH) ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξυλουργών. Με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ 

του αυστριακού Συνδικάτου Οικοδόμων και Ξυλουργών και της Ένωσης 

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, η τελευταία τέθηκε επικεφαλής της 

διαδικασίας που ακολούθησε. 

 

Τα αυστριακά συνδικάτα και το αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας 

δημιούργησε μια ειδική ομάδα που θα καθόριζε τα επόμενα βήματα. Η 

Γερμανική IG BAU ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει νομική δράση κατά της 

καταχώρησης της εταιρείας σε ΕΑΕ. Η IG BAU, η βελγική ACV-bouwen 

Industrie (ACV) και το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων της Βελγικής 

Strabag και το αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας προσέλαβαν έναν 

εξωτερικό νομικό σύμβουλο που εκκίνησε τη νομική διαδικασία 

ενημερώνοντας τις δικαστικές αρχές για την κρισιμότητα της κατάστασης. 

Παρ' όλα αυτά, η ΕΑΕ καταχωρήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στις 12 

Οκτωβρίου 2004. Μετά από αυτό, μια κοινή καταγγελία κατά της εγγραφής 

υποβλήθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο από τους ίδιους φορείς. Επιπλέον, η 

IG BAU ενημέρωσε τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα. Η Γενική 



 

Διεύθυνση τότε ζήτησε από την Strabag να προβεί σε επίσημη ενημέρωση 

σχετικά με την καταγγελία. 

 

Εν τω μεταξύ, η διοίκηση των Bauholding Strabag AG φαινόταν να 

συνειδητοποιεί  ότι η καταχώριση της ΕΑΕ θα μπορούσε να είναι σε σαθρό 

έδαφος. Οι εξαγορά τριών μεγάλων γερμανικών κατασκευαστικών 

εταιρειών το 2005 ήταν το τελικό έναυσμα για τη συμφωνία της διοίκησης 

σχετικά με τη σύσταση της Ειδικής Διαπραγματευτικής Ομάδας (ΕΔΟ). 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την εξαγορά, τα γερμανικά 

συνδικάτα προσφέρθηκαν να «παγώσουν» την καταγγελία στο Ανώτατο 

Δικαστήριο σε αναμονή της ίδρυσης μιας ΕΔΟ. Η διοίκηση συμφώνησε. 

 

 

Δημιουργία και σύνθεση της ΕΔΟ 

 

Η Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα (ΕΔΟ) δημιουργήθηκε από τη διοίκηση. 

Σε όλες τις σχετικές θέσεις κλήθηκαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Η 

ιδρυτική συνάντηση της ΕΔΟ έγινε στις 9 Νοεμβρίου 2005. Σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΑΕ, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι 

μηνών από την ιδρυτική συνεδρίαση της ΕΔΟ. Έτσι η  προθεσμία για την 

επίτευξη συμφωνίας ορίστηκε στις 9 Μαΐου 2006.  

 

Όλοι οι σύνεδροι παρακολούθησαν την ιδρυτική συνάντηση. Εκτός από τα 

μέλη της ΕΔΟ, ο νομικός εμπειρογνώμονας από την Αυστρία, δύο 

εκπρόσωποι των αυστριακών συνδικάτων (GPA, GBH) και ένας 

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Ξυλουργών 

συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση. Τα μέλη της ΕΔΟ εξέλεξαν ως 

πρόεδρό τους τον πρόεδρο του αυστριακού συμβουλίου εργαζομένων. 

 

 

 

 



 

 

Κατανομή θέσεων στην Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα 

Χώρα Συνολικός 

αριθμός 

εργαζομένων 

Ποσοστό (%) 

του συνολικού 

προσωπικού 

Θέσεις στην ΕΔΟ 

Αυστρία 11,156 34.14 4 

Γερμανία 8,539 26.13 3 

Ουγγαρία 4,208 12.88 2 

Τσεχία 3,837 11.74 2 

Σλοβακία 2,032 6.22 1 

Πολωνία 2,241 6.86 1 

Βέλγιο 521 1.59 1 

Σλοβενία 92 0.28 1 

Ολλανδία 38 0.12 0 (εκπροσώπηση 

από Βέλγο) 

Ιταλία 18 0.06 0 (εκπροσώπηση 

από Αυστριακό) 

      Σημείωση: Η κατανομή των θέσεων έγινε με βάση το ποσοστό των 

χωρών στο σύνολο των εργαζομένων. 

 

 

Προπαρασκευαστικές συναντήσεις 

 

Στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών της ΕΔΟ 

πραγματοποιήθηκε ένα τριήμερο σεμινάριο για όλα τα μέλη της ΕΔΟ το 

οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξυλουργών 

σε συνεργασία με το αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας και τα Αυστριακά 

συνδικάτα. Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν να καταρτίσει μια κοινή 

πρόταση για συμφωνία που θα παρουσιαζόταν στο πρώτο γύρο των 

διαπραγματεύσεων. Το σεμινάριο παρακολούθησαν τα μέλη της ΕΔΟ 

μερικά από τα οποία συνοδεύονταν από νομικούς συμβούλους ή 

συνδικαλιστές. 



 

 

Η αρχική πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας με τη διοίκηση συζητήθηκε 

παράγραφο προς παράγραφο. Σημαντικά διαφορετικές απόψεις είχαν 

προκύψει μεταξύ γερμανών και αυστριακών για το θέμα της συμμετοχής 

στο εποπτικό όργανο. Ενώ οι πρώτοι ήταν πρόθυμοι να έχουν μια θέση 

στο διοικητικό συμβούλιο, οι τελευταίοι γνώριζαν ότι η διοίκηση της Strabag 

δεν θα συμφωνούσε με αυτό. Η ΕΔΟ αποφάσισε ότι οι διαπραγματεύσεις 

θα έπρεπε να καθοδηγούνται από μια μικρότερη, βασική ομάδα της ΕΔΟ η 

οποία θα αποτελείτο από δύο αυστριακούς και δύο γερμανούς 

αντιπροσώπους εργαζομένων.  

 

 

Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

 

Το αυστριακό συνδικάτο GPA και το αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας 

ήταν υπεύθυνα για την οργάνωση και την ημερήσια διάταξη του 

προπαρασκευαστικού σεμιναρίου. 

 

Η νομική γνωμοδότηση χρηματοδοτήθηκε από τα γερμανικά, βελγικά και 

αυστριακά συνδικάτα και το αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξυλουργών ενέταξε τη 

χρηματοδότηση του προπαρασκευαστικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού 04.03.03.03, «Διαβούλευση και συμμετοχή των 

εκπροσώπων των επιχειρήσεων» της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών. 

 

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικοδόμων και 

Ξυλουργών συμμετείχε στην ιδρυτική συνεδρίαση της ΕΔΟ μαζί με 

αυστριακούς και γερμανούς συνδικαλιστές. 

 



 

Συμμετοχή συμβούλων 

 

Μια  νομική σύμβουλος (εξωτερικός σύμβουλος) ασχολήθηκε με τη σύνταξη 

της αρχικής πρότασης της συμφωνίας. Μαζί της συνεργάστηκαν και ένας 

σύμβουλος για τις διεθνείς υποθέσεις της αυστριακής Ένωσης 

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα και ένας νομικός εμπειρογνώμονας από 

το Επιμελητήριο Εργασίας της Αυστρίας. Επίσης παρείχε υποστήριξη στην 

προεδρία της ΕΔΟ και τα μέλη της κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων. 

 

Τα γερμανικά μέλη της ΕΔΟ υποστηρίχθηκαν νομικά κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων από νομικό  σύμβουλο, με εντολή των γερμανικών 

συνδικάτων και ως εκ τούτου είχε επίσημη θέση στην ΕΔΟ. 

 

Οι Διαπραγματεύσεις 

 

Στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Strabag Η. Haselsteiner, ο Διευθυντής 

Ανθρώπινου Δυναμικού και η βασική ομάδα της ΕΔΟ. Μετά από αυτό, οι 

πρώτοι μήνες πέρασαν σχεδόν χωρίς διαπραγματεύσεις. Τον Απρίλιο του  

2006, οι διαπραγματεύσεις επαναλήφθηκαν και περιελάμβαναν δύο ή τρεις 

συναντήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Strabag. Οι 

διαπραγματεύσεις διεξάγονταν μάλλον ανεπίσημα από τον πρόεδρο της 

ΕΔΟ και τον Christian Ebner (Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας). Η 

πορεία των διαπραγματεύσεων κοινοποιήθηκε στον Η. Haselsteiner. Ο 

πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων ήταν σε συνεχή διαβούλευση με 

τα γερμανικά μέλη της ομάδας πυρήνα της ΕΔΟ καθώς ήταν αυτά που 

πλήττονταν περισσότερο από την επίδικη πρόσθετη ρύθμιση. Σε νομικά 

θέματα υποστηρίχθηκε από εξωτερικό νομικό σύμβουλο. 

 

«Ο χρόνος ήταν με το μέρος μας», δήλωσε ο πρόεδρος του συμβουλίου, 

αναφερόμενος στο χρονικό πλαίσιο που θέτει η Οδηγία EΑΕ και στο 



 

γεγονός ότι αν η προθεσμία έληγε χωρίς την επίτευξη συμφωνίας, τότε θα 

εφαρμόζονταν οι Διατάξεις Αναφοράς  (Κανονισμός, άρθρο 7) κάτι το οποίο 

ήθελε να αποφύγει ο Η. Haselsteiner. 

 

Μετά την σύνταξη της τελικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε, αυτή 

μεταφράστηκε σε όλες τις σχετικές γλώσσες και εστάλη ηλεκτρονικά στα 

μέλη της ΕΔΟ, τα οποία είχαν δύο εβδομάδες για να προτείνουν 

οποιεσδήποτε αλλαγές. Στις 4 Μαΐου 2006, η ΕΔΟ σε πλήρη σύνθεση 

συναντήθηκε και υπέγραψε τη συμφωνία. 

 

 

Το αρχικό σχέδιο συμφωνίας και η Πρόσθετη Ρύθμιση 

 

Η ΕΔΟ πρότεινε ένα αρχικό σχέδιο συμφωνίας για τη σύνθεση του 

ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων της ΕΑΕ και την Επιτροπή 

Επιλογής. Η συμφωνία αφορούσε όλες τις επιχειρήσεις της Strabag ΕΑΕ 

και τους εργαζομένους τους. 

 

Μια Πρόσθετη Ρύθμιση σχετικά με τη συμμετοχή στο Εποπτικό Συμβούλιο 

προτάθηκε κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο. Αναμένοντας διαφωνίες 

ως προς τη συμμετοχή μη-Αυστριακών αντιπροσώπων στο εποπτικό 

συμβούλιο, η ΕΔΟ έκανε μια ειδική ρύθμιση με την οποία πρότεινε ότι οι 

Αυστριακοί θα συνεχίζουν να ορίζουν τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου 

και θα υποστηρίζονται από τα άλλα μέλη της ΕΣΕ. Η εν λόγω συμφωνία θα 

ήταν σε ισχύ μέχρι την υλοποίηση μιας διακρατική συγχώνευση εντός της 

ΕΑΕ ή το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2009. Στη συνέχεια, θα 

εφαρμόζονταν αυτομάτως οι Διατάξεις Αναφοράς. 

 

Μια πιθανή διεθνή κατανομή των θέσεων στο εποπτικό συμβούλιο 

αμφισβητήθηκε κατά τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Τα αυστριακά 

μέλη της ΕΔΟ θεωρούσαν ότι η διοίκηση δεν θα συναινούσε στη συμμετοχή 

εκπροσώπων γερμανικών συνδικάτων στο εποπτικό συμβούλιο. 



 

 

Η Πρόσθετη Ρύθμιση ήταν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και του 

συμβιβασμού μεταξύ των αυστριακών και γερμανών μελών της ΕΔΟ. 

 

 

Η απάντηση της διοίκησης 

 

Η αρχική πρόταση που συμφωνήθηκε από την ΕΔΟ υποβλήθηκε στη 

διοίκηση πριν για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων.  

 

Κύριο σημείο της συμφωνίας: Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 

άνοιγε τις διαπραγματεύσεις δηλώνοντας ότι σε μεγάλο βαθμό η διοίκηση 

συναινεί στην προτεινόμενη συμφωνία 

 

Κύριο σημείο της διαφωνίας: Ο Haselsteiner δήλωσε ότι δεν θα 

συμφωνήσει με την Πρόσθετη Ρύθμιση για την κατανομή των εδρών των 

εκπροσώπων των εργαζομένων στο εποπτικό συμβούλιο. Λόγος της 

διοίκησης για την απόρριψη της προτεινόμενης κατανομής των εδρών στο 

εποπτικό συμβούλιο, όπως εξηγήθηκε ήταν: Η κατανομή των εδρών με τη 

μέθοδο D'Hondt θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύο θέσεις για τους 

Αυστριακούς και μία θέση για τους Γερμανούς αντιπροσώπους. Δεδομένου 

ότι η κατανομή των θέσεων του εποπτικού συμβουλίου πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αυτό θα σήμαινε ότι ο γερμανός εκπρόσωπος 

θα ορίζονταν σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, ανατέθηκε στο πλαίσιο 

η οποία ορίζει ότι οι αντιπρόσωποι ορίζονται από το συνδικάτο. 

 

Η ΕΔΟ είχε ήδη ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα στην Πρόσθετη Ρύθμιση, σε 

σχετική παράγραφο, δηλώνοντας ότι τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου θα 

ορίζονται από την Αυστρία. Ωστόσο, η εν λόγω προτεινόμενη παράγραφος 

προέβλεπε την εφαρμογή των Βασικών Κανόνων μετά τη λήξη της 

Πρόσθετης Ρύθμισης.  

 



 

Οι Διατάξεις Αναφοράς δεν λάμβαναν υπόψη το ζήτημα που έθετε ο 

Διευθύνων Σύμβουλος  για το ενδεχόμενο ενός γερμανού συνδικαλιστή να 

είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ήθελε να 

αποφύγει κάτι τέτοιο και ως εκ τούτου δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό έπρεπε 

να είναι ρυθμιστεί με άλλο τρόπο. 

 

 

Η τελική συμφωνία 

 

Η τελική συμφωνία που υπεγράφη δεν διέφερε σημαντικά από την αρχική 

συμφωνία. Η μόνη εξαίρεση ήταν η συμμετοχή στο εποπτικό συμβούλιο. Η 

κύρια αλλαγή αφορούσε τις ρυθμίσεις μετά τη λήξη της ενδιάμεσης 

συμφωνίας. Η πρόβλεψη ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο 

εποπτικό συμβούλιο θα ορίζονται από την αυστριακή πλευρά με τη 

σύμφωνη γνώμη των άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Επιχείρησης - με μια «δεσμευτική υποψηφιότητα»- παρέμεινε η ίδια. Η εν 

λόγω συμφωνία θα ήταν σε ισχύ μέχρι την υλοποίηση μιας διακρατική 

συγχώνευση εντός της ΕΑΕ ή το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2009. 

Στη συνέχεια, το σύστημα αντιπροσώπευσης και διορισμού θα τίθετο υπό 

επαναδιαπραγμάτευση με το ΕΣΕ και θα εφαρμόζονταν αυτομάτως οι 

Διατάξεις Αναφοράς.    

 

 

   Δραστηριότητες   

 

 

- Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κίνητρα για την εγγραφή της Strabag ως 

Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία; 

- Ποια είναι τα ζητήματα που καλείται να διευθετήσει μια εταιρεία κατά 

την εγγραφή της ως Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία; 

- Πως ιδρύεται μια Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία; 





 

- Εάν είχατε αναλάβει διευθύνων σύμβουλος της Strabag σε ποιες 

ενέργειες θα είχατε προβεί; 

- Εάν ήσασταν εκπρόσωπος των εργαζομένων της Strabag τι θα 

επιδιώκατε; 



 

 

   Παραρτήματα   

 

Τρόποι Σύστασης ΕΑΕ 

 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία δεν είναι μια άμεσα διαθέσιμη εταιρική μορφή, 

καθότι δεν μπορεί να ιδρυθεί εξαρχής (ex nihilo) από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διευρύνουν 

τις δραστηριότητές τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν 

την καταστατική τους έδρα και την κεντρική τους διοίκηση σε κράτος-μέλος 

της ΕΕ. Οι τρόποι σύστασης μιας ΕΑΕ αναφέρονται περιοριστικά στα 

νομοθετικά κείμενα (numerus clausus) και είναι τέσσερις: α) Μετατροπή 

ανώνυμης εταιρείας σε Ευρωπαϊκή Εταιρεία, β) Σύσταση Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας διά συγχωνεύσεως, γ) Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

χαρτοφυλακίου, δ) Σύσταση θυγατρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

 

 

Ακρώνυμα 

ΕΑΕ Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΕΔΟ Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΣΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΚΑΕ Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

 

Γλωσσάρι Όρων 

 

Διαβούλευση: Η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ 

των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διεύθυνσης ή 

οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε 

χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους 

εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, 





 

να διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία σχετίζεται η 

διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της διοίκησης και σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την επιχείρηση 

κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. 

 

Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα (ΕΔΟ): Η ΕΔΟ, η οποία εκπροσωπεί 

τους εργαζόμενους στις διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στη σύναψη 

συμφωνίας σχετικά με ένα ΕΣΕ, αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο ανά 

ποσοστό ίσο με το 10 % των εργαζομένων σε ένα κράτος μέλος. Τα μέλη 

της ΕΔΟ έχουν το δικαίωμα συσκέψεως μεταξύ τους πριν από και μετά τις 

συνεδριάσεις με την κεντρική διοίκηση. 

 

Eνημέρωση: H διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους 

εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να κατατοπιστούν για 

το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν· η ενημέρωση πραγματοποιείται τον 

κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, 

ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος 

τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις 

διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου 

επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.  

 

Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (ΕΣΕ). Τα ευρωπαϊκά συμβούλια 

εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τους ευρωπαίους 

εργαζόμενους μιας εταιρείας. Μέσω των ΕΣΕ, οι εργαζόμενοι 

ενημερώνονται και ζητείται η γνώμη τους σε διακρατικό επίπεδο εκ μέρους 

της διεύθυνσης σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και 

οποιαδήποτε απόφαση η οποία ενδεχομένως τους αφορά. Το δικαίωμα 

θέσπισης ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων θεσπίστηκε με την 

οδηγία 94/45/ΕΚ για επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που 

απασχολούν τουλάχιστον 1000 υπάλληλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και διαθέτουν προσωπικό σε δύο κράτη μέλη με 



 

τουλάχιστον 150 υπάλληλους σε κάθε ένα. Περίπου 970 ΕΣΕ 

εκπροσωπούν πάνω από 15 εκατομμύρια εργαζομένων, ευνοώντας τον 

κοινωνικό διάλογο και την πρόβλεψη αλλαγών σε διακρατικές εταιρείες. 

 

 

   Ενδεικτική βιβλιογραφία   

 

 

Η ιστοσελίδα της εταιρείας Strabag  http://www.strabag.com/ 

 

● Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010), Έκθεση της Επιτροπής προς το 
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● Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 
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● Οδηγός διδασκαλίας για την μελέτη περίπτωσης 

 

 

● Σύνοψη  

 

Η περίπτωση μελέτης με τίτλο «Strabag – Η πρώτη Ευρωπαϊκή 

Ανώνυμη Εταιρεία» έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη 

εταιρική μορφή, την Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία (Societas Europeae, με 

αρχικά SE) που αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή 

ανώνυμη εταιρία (ΕΑΕ) αποτελεί την πρώτη «υπερεθνική» εταιρεία που 

δίνει τη δυνατότητα για την ύπαρξη μιας ευέλικτης εταιρικής οντότητας στον 

Ευρωπαϊκό χώρο. Η Strabag με έδρα την Αυστρία ήταν η πρώτη εταιρεία 

που αναγνωρίστηκε ως ΕΑΕ λίγες μόνο ημέρες μετά τη νομοθετική ρύθμιση 

περί της λειτουργίας της ΕΑΕ τον Οκτώβριο του 2004.  

 

Η υπόθεση Strabag έχει γίνει γνωστή για την προσπάθειά της να ιδρύσει 

ένα αντιπροσωπευτικό όργανο εργαζομένων μέσα σε στα πλαίσια της ΕΑΕ. 

Η διοίκηση της Strabag αρχικά επιχείρησε τον λιγότερο χρονοβόρο τρόπο 

για την υλοποίηση του αντιπροσωπευτικού σώματος. Κατά τη δεύτερη 

προσπάθεια, ωστόσο, ήταν πιο συνεργάσιμη και συνέταξε μια μάλλον 

φιλόδοξη και απαιτητική πρόταση για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Εργαζομένων της ΕΑΕ (SEWC). 

 

Η υπόθεση της Strabag ήταν εξαιρετικά σημαντική κυρίως για τα συνδικάτα 

διότι μια παράτυπη διαδικασία συμμετοχής εργαζομένων θα μπορούσε να 

αποτελέσει προηγούμενο για τις επόμενες καταχωρίσεις Ευρωπαϊκών 

Ανώνυμων Εταιρειών. Τυπικά, η τελική συμφωνία αναφέρεται στη 

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων χωρών, σε μεγάλο βαθμό, όπως 
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προβλέπεται από τον σχετικό Κανονισμό και την Οδηγία της ΕΑΕ. Ωστόσο, 

υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση. Αν και στην κατανομή των εδρών στο 

Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχει ένα γερμανικό μέλος η 

«πρόσθετη ρύθμιση» αποτρέπει τους Γερμανούς από τον ορισμό μέλους, 

αναγκάζοντάς τους, να συμφωνήσουν με τους υποψήφιους εκπροσώπους 

από το αυστριακό συμβούλιο εργαζομένων. Έτσι αν και σύμφωνα με τον 

Κανονισμό της ΕΑΕ η σύνθεση του ευρωπαϊκού εποπτικού συμβουλίου 

είναι σημαντική για τη λειτουργία της ΕΑΕ, η σχετική Οδηγία δεν έγινε 

αυστηρά σεβαστή στην περίπτωση της Strabag ΕΑΕ. 

 

● Εκπαιδευτικοί στόχοι  

 

Μαθησιακοί στόχοι είναι: 

- η ανάπτυξη ικανότητας αναγνώρισης και αξιολόγησης νέων τρόπων 

οργάνωσης και εταιρικής διακυβέρνησης  

- η κατανόηση των νομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιπτώσεών τους στο 

εταιρικό δίκαιο 

- η ανάπτυξη ευρωπαϊκής επιχειρηματικής αντίληψης και νοοτροπίας 

- η δημιουργική σκέψη για νέους τρόπους διασυνοριακής 

επιχειρηματικότητας 

 

Η εν λόγω μελέτη μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 

κατανοήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, τις διαστάσεις της καινοτομίας σε 

επίπεδο διοίκησης και νομοθεσίας, να εξοικειωθούν με μια καινοτόμο 

διάσταση επιχειρηματικής μορφής αυτή της Ευρωπαϊκής Ανώνυμης 

Εταιρείας ενώ θα γνωρίσουν ένα παράδειγμα αναγνώρισης νέων ευκαιριών 

όσον αφορά τη διοίκηση και τη σμμετοχή των εργαζομένων στα πλαίσια 

μιας ευρωπαϊκής εταιρείας. 

Η εν λόγω περίπτωση μελέτης μπορεί να ενταχθεί στη ενότητα 3η 

Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Ηγεσία & Management 

(ως παράδειγμα σχεδιασμού επιχείρησης, διοίκησης και διαχείρησης).  



 

 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ειδική ενότητα 4η Το επιχειρηματικό 

περιβάλλον και η Επιχειρηματικότητα – Δημόσιες Πολιτικές για τη στήριξη 

της Επιχειρηματικής Δράσης με στόχο την κατανόηση των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών και της νομοθεσίας για τη στήριξη της επιχειρηματικής δράσης. 

 

● Θεματολογία συζήτησης  

 

Θέμα: Το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ανώνυμης Εταιρείας  

 

Το 1965 η γαλλική κυβέρνηση κατέθεσε επίσημη πρόταση για ένα νέο 

εταιρικό τύπο, το Societas Europaea, προς την Επιτροπή και προς τα 

κράτη μέλη που την απάρτιζαν. Η Επιτροπή στήριξε την πρόταση και 

δημιούργησε μια ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του 

καθηγητή Pieter Sanders, με σκοπό την εκπόνηση ενός σχεδίου διεθνούς 

συμφωνίας για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής εταιρείας6.  

 

Η «ομάδα Sanders» το 1966 παρουσίασε ένα προσχέδιο διεθνούς 

σύμβασης αποτελούμενο από 280 άρθρα για το Καταστατικό της 

ευρωπαϊκής εταιρείας στο οποίο εξέταζε τις ωφέλειες, τα προβλήματα, τη 

μορφή, τον τύπο και τη λειτουργία της εταιρικής αυτής μορφής. Προέβλεπε 

ρυθμίσεις για το εταιρικό δίκαιο, για φορολογικά θέματα, για τη συμμετοχή 

των εργαζομένων στη διοίκησή της εταιρείας, για τη δημιουργία ομίλου 

εταιρειών, για τις περιπτώσεις πτώχευσης, καθώς και θέματα που 

αφορούσαν τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

δημιουργώντας ένα εταιρικό εργαλείο απαγκιστρωμένο από το εθνικό 

εταιρικό δίκαιο, το οποίο θα διέπονταν από δικούς του κανόνες.  

 

Η Επιτροπή το 1970 παρουσίασε το προσχέδιο αυτό στο Συμβούλιο και 

έκανε προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός Κανονισμού, ο οποίος θα 

                                                           
6 Για το ιστορικό της ΕΑΕ βλέπε Παντολάκη (2012),  Χατζηγάγιος (2009), Winter 

(2009). 



 

περιείχε τους κανόνες σύστασης και λειτουργίας του Καταστατικού της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Το προσχέδιο της Επιτροπής αποτελούμενο από 

284 άρθρα ήταν βασισμένο κυρίως στο γερμανικό εθνικό δίκαιο που 

προέβλεπε υποχρεωτικό τρόπο συμμετοχής των εργαζομένων στη 

διοίκηση και δυαδικό σύστημα διοίκησης (το ανώτερο, εποπτικό όργανο και 

το διευθυντικό όργανο) 7 . Η πρόταση του προσχεδίου συνάντησε 

αντιρρήσεις από κράτη μέλη που δεν εφάρμοζαν αυτό το μοντέλο διοίκησης 

και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση (Χατζηγάγιος 2009: 25).  

 

Μια ακόμη προσπάθεια έγινε το 1975 όταν η Επιτροπή παρουσίασε μια 

τροποποιημένη πρόταση του σχεδίου για το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής 

Ανώνυμης Εταιρείας. Η πρόταση αυτή έκανε αναφορά και στα δύο 

συστήματα διοίκησης (μονιστικό & δυαδικό), ενώ είχαν αφαιρεθεί οι 

ρυθμίσεις του αρχικού σχεδίου για τους ομίλους επιχειρήσεων καθώς και 

των θεμάτων της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Και η 

προσπάθεια αυτή απέτυχε λόγω διαφωνιών των κρατών μελών. Το 1987 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο για την επίτευξη της εσωτερικής 

αγοράς, τη δημιουργία του θεσμού της ΕΑΕ και ζήτησε την έναρξη νέων 

διαβουλεύσεων. Το 1989, η Επιτροπή κατέθεσε (την τρίτη) πρότασή της 

προς το Συμβούλιο αποτελούμενη από 137 άρθρα. Η πρόταση της 

Επιτροπής διαχώριζε τον Κανονισμό ίδρυσης Ευρωπαϊκής Εταιρείας από 

το ζήτημα της συμμετοχής των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης της 

εταιρείας, καταθέτοντας μία ξεχωριστή πρόταση (Οδηγία), η οποία θα ήταν 

συμπληρωματική του Κανονισμού. Η Οδηγία προέβλεπε τρία μοντέλα 

συμμετοχής των υπαλλήλων στη διοίκηση, δίνοντας στις εταιρείες τη 

δυνατότητα να επιλέγουν την καταλληλότερη λύση. Ο λόγος για την ύπαρξη 

τριών διαφορετικών μοντέλων αναφορικά με τη συμμετοχή των 

εργαζομένων στη διοίκηση ήταν η διαφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Οι 

διαφωνίες μεταξύ της Γερμανίας που ήταν υπέρ της υιοθέτησης του 

δυαδικού συστήματος στη διοίκηση, και της Βρετανίας και της Ισπανίας, οι 

                                                           
7  Το δυαδικό σύστημα εφαρμοζόταν υποχρεωτικά πριν την υιοθέτηση του 

Κανονισμού το 2001, στη Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. 



 

οποίες δεν το εφάρμοζαν, οδήγησαν στην απόρριψη και αυτής της 

πρότασης (Winter 2009: 7).  

 

 Ο νέος Κανονισμός που προτάθηκε το 1991 στηριζόταν στη Λευκή Βίβλο 

για την εσωτερική αγορά και στις προτάσεις της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έπειτα από 

πρόσθετες τροποποιήσεις με βάση και νέες προτάσεις των κρατών μελών 

ο Κανονισμός έλαβε την τελική του μορφή το 1992, αποτελούμενος από 67 

άρθρα.  

 

Το 1997 η λεγόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων «Davignon» υπέβαλε 

έκθεση η οποία προέβλεπε ένα σύστημα βασικών «διατάξεων αναφοράς» 

για την ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων, οι 

οποίες θα εφαρμόζονταν σε περίπτωση απουσίας συμφωνίας μεταξύ της 

διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Παρά τις συνεχιζόμενες 

διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών γύρω από τις «διατάξεις αναφοράς», 

η πρόταση της Επιτροπής υιοθετήθηκε μετά από ομοφωνία στις 20 

Δεκεμβρίου 2000, στη Σύνοδο Κορυφής της Νίκαιας της Γαλλίας. Όπως 

αναφέρεται στο Περάκης (2006: 3) η επίτευξη της ομοφωνίας προήλθε με 

διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα ο πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ 

της Ισπανίας, ήρε τις επιφυλάξεις της Ισπανίας για την ΕΑΕ, με αντάλλαγμα 

τη γαλλική συνεργασία στην καταπολέμηση της βασκικής τρομοκρατίας. 

Καθώς η Ευρώπη είχε προχωρήσει με την ενιαία αγορά και την εναρμόνιση 

των εθνικών δικαίων μέσω των Οδηγιών της Επιτροπής δεν απαιτούνταν 

σε πολλούς τομείς της ΕΑΕ ιδιαίτεροι ενιαίοι κοινοτικοί κανόνες. Τέλος 

επισημαίνεται και η σημασία της απλοποίησης του Κανονισμού που 

αποτελούνταν πλέον μόνο από 70 άρθρα στην οποία συνέβαλε και η 

πρόταση Davignon. Η πρόταση Davignon βοήθησε στην απεμπλοκή του 

ζητήματος των εργαζομένων, κατά την οποία επιτεύχθηκε ο συμβιβασμός 

στο ζήτημα της εργατικής συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρείας σε κάποιο 

βαθμό και έγινε υπό προϋποθέσεις προαιρετική. 

 



 

Το 2001, ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκαν 

στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο Κανονισμός 

2157/2001/ΕΚ «περί του Καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)» (8 

Οκτωβρίου 2001) σχετικά με το νομικό καθεστώς της ΕΑΕ και η 

συνοδευτική Οδηγία 2001/86/ΕΚ (8 Οκτωβρίου 2001) «για τη συμπλήρωση 

του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των 

εργαζομένων». Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2004. Οι 

χώρες της ΕΕ στη συνέχεια όφειλαν να προβούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις 

για τη συμπλήρωση των διατάξεων του Κανονισμού όπου ο ίδιος ο 

Κανονισμός παρέπεμπε γενικά στους εθνικούς κανόνες σχετικά με τις 

ανώνυμες εταιρείες. Σύμφωνα με το άρθρ. 249 (πρώην 189) της Συνθήκης 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο Κανονισμός ήταν δεσμευτικός για όλα τα κράτη 

μέλη. Αντίστοιχες ρυθμίσεις στα εθνικά δίκαια έπρεπε νε γίνουν και για την 

εναρμόνιση με την Οδηγία για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, η νομοθετική 

δράση των κρατών μελών για την ενσωμάτωση του Κανονισμού και την 

μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία καθυστέρησε είτε γιατί 

δεν το θεώρησαν επείγον, είτε γιατί περίμεναν να διαπιστώσουν την 

ανταπόκριση των άλλων κρατών (Παντολάκη 2012).  

 

Η μεταφορά της οδηγίας 2001/86/ΕΚ για το ρόλο των εργαζομένων 

στο εθνικό δίκαιο 

Μέχρι την 8 Οκτωβρίου 2004 Μετά τον Οκτώβριο 2004 

 Δανία (Απρίλιος 2004) 

 Σουηδία (Μάιος 2004) 

 Ουγγαρία (Μάιος 2004) 

 Ισλανδία (Μάιος 2004) 

 Αυστρία (Ιούνιος 2004) 

 Φινλανδία (Αύγουστος 2004) 

 Σλοβακία (Σεπτέμβριος 2004) 

 Ηνωμένο Βασίλειο (Σεπτέμβριος 

2004) 

 Βέλγιο (Οκτώβριος 2004) 

 Μάλτα (Οκτώβριος 2004) 

 Τσεχία (Νοέμβριος 2004) 

 Γερμανία (Δεκέμβριος 2004) 

 Κύπρος (Δεκέμβριος 2004) 

 Εσθονία (Ιανουάριος 2005) 

 Ολλανδία (Μάρτιος 2005) 

 Νορβηγία (Μάρτιος 2005) 

 Πολωνία (Μάρτιος 2005) 

 Λετονία (Μάρτιος 2005) 



 

 Λιθουανία (Μάιος 2005) 

 Γαλλία (Ιούλιος 2005) 

 Ιταλία (Αύγουστος 2005) 

 Πορτογαλία (Οκτώβριος 2005) 

 Λιχτενστάιν (Νοέμβριος 2005) 

 Σλοβενία (Μάρτιος 2006) 

 Ελλάδα (Μάιος 2006) 

 Λουξεμβούργο (Αύγουστος 

2006) 

 Ισπανία (Οκτώβριος 2006) 

 Ιρλανδία (Ιανουάριος 2007) 

 Ρουμανία (Μάρτιος 2007) 

 Βουλγαρία (Ιούλιος 2007)   

Πηγή: «Countries/Transposition», worker-participation.eu (Απρίλιος, 2012). 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.worker-participation.eu/European-

Company/Countries-Transposition  

 

 

Θέμα: Τα κίνητρα για την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ανώνυμης 

Εταιρείας 

 

Λόγοι για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Α.Ε (Κουτρούκης 2010): 

 Άρση των πάσης φύσεως δυσχερειών (νομικών, φορολογικών, 

ψυχολογικών) για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στα διαφορετικά 

κράτη μέλη. Διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και 

αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων 

 Η ίδρυση και η λειτουργία επιχειρήσεων που θα διέπονται από 

κοινοτικό κανονισμό, άμεσα εφαρμοστέο σε όλα τα κράτη μέλη. 

Δημιουργία ενός εταιρικού τύπου που θα είναι αναγνωρίσιμος σε 

όλη την Ε.Ε. με κοινά τα βασικά του χαρακτηριστικά σε όλα τα 

κράτη μέλη 

http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition
http://www.worker-participation.eu/European-Company/Countries-Transposition


 

 Υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης και σχέσεων με τους 

εργαζόμενους  

 Διαχωρισμός μεταξύ των αρμοδιοτήτων των προσώπων που 

αναλαμβάνουν τη διαχείριση και αυτών που αναλαμβάνουν την 

εποπτεία. Άσκηση αποτελεσματικότερου διοικητικού ελέγχου, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα 

 Ευκαιρίες μάρκετινγκ και διαφήμισης στις εταιρίες που απαρτίζουν 

την ΕΑΕ 

 Δυνατότητα μεταφοράς της έδρας της ΕΑΕ στο κράτος μέλος της 

επιλογής της χωρίς λύση της εταιρίας και δημιουργία νέου νομικού 

προσώπου    

 Εξοικονόμηση σημαντικού συναλλακτικού κόστους  

  Μεταφορά κερδών στη χώρα που θέλουν να φορολογηθούν 

 

Θέμα: Η καινοτομία της ΕΑΕ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία έχει φέρνει δύο καινοτομίες. Η πρώτη 

αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς οποτεδήποτε της έδρας της σε άλλο 

κράτος μέλος της ΕΕ χωρίς καμία συνέπεια για την υπόστασή της, χωρίς 

δηλαδή να απαιτείται η προηγούμενη λύση της εταιρείας, και η σύσταση εκ 

νέου του νομικού προσώπου (ν.π.). Η μεταφορά της έδρας της ΕΑΕ από 

ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο της Κοινότητας διέπεται από τρεις 

περιορισμούς: Να συνοδεύεται από τη μεταφορά της κεντρικής διοίκησης, 

να μην προσκρούει σε λόγους δημοσίου συμφέροντος, και, να μην έχουν 

κινηθεί διαδικασίες λύσης, εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας, αναστολής 

πληρωμών ή άλλες ανάλογες διαδικασίες.  

 

Η δεύτερη καινοτομία αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στα 

διοικητικά όργανα της εταιρίας καθώς και την ύπαρξη οργάνου 

εκπροσώπησης των εργαζομένων, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα εθνικά 

όργανα εκπροσώπησης που προβλέπεται να υπάρχουν σε μια επιχείρηση 

από το εκάστοτε εθνικό εργατικό δίκαιο. Μια ΕΑΕ καταχωρείται στα εθνικά 



 

μητρώα της χώρας στην οποία βρίσκεται η καταστατική της έδρα και η 

κεντρική της διοίκηση. Προκειμένου όμως να γίνει αυτή η καταχώρηση 

πρέπει να έχει καθορισθεί επακριβώς ο ρόλος των εργαζομένων σε αυτή. 

Αν δεν έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση ή αν οι διαπραγματεύσεις 

καταλήξουν σε αποτυχία, τότε μια ΕΑΕ δεν μπορεί να καταχωρηθεί στα 

εθνικά μητρώα, πράγμα που συνεπάγεται και τη διάλυσή της. 

 

Θέμα: Η έδρα της ΕΑΕ 

 

Η έδρα της ΕΑΕ απαιτείται να είναι στην ίδια διοικητική περιφέρεια που 

βρίσκεται η κεντρική διοίκηση και το μητρώο καταχώρησης της έδρας της. 

Εάν η εταιρεία δεν τηρεί στην ίδια περιφέρεια με την καταστατική της έδρα, 

την κεντρική της διοίκηση, οφείλει η διοικητική υπηρεσία του κράτους 

μέλους της καταστατικής έδρας να προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις 

προκειμένου να επανορθώσει την κατάσταση. 

 

Η μεταφορά έδρας συνοδεύεται από ένα σχέδιο μεταφοράς που 

συντάσσετε από το διοικητικό όργανο της διοίκησης της ΕΑΕ και στο οποίο 

περιλαμβάνεται η έκθεση αιτιολόγησης, οι νομικές και οικονομικές πτυχές 

της μεταφοράς, καθώς και οι συνέπειές που θα έχει η μεταφορά στους 

μετόχους, πιστωτές, και τους εργαζομένους. Το σχέδιο μεταφοράς πρέπει 

να υποβληθεί στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία που εποπτεύει την ΕΑΕ. 

 

Η απόφαση μεταφοράς λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του σχεδίου μεταφοράς. 

Στη Γ.Σ. απαιτείται για τη ψήφιση της τροποποίησης του Καταστατικού και 

τη λήψη απόφασης μεταφοράς της έδρας, η συμμετοχή των 2/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται  διαφορετικά από τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της ΕΑΕ.  

 

Η διαδικασία της μεταφοράς της έδρας ολοκληρώνεται μετά τη χορήγηση 

πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή του κράτους της καταστατικής έδρας 



 

της ΕΑΕ. Στο πιστοποιητικό η αρμόδια αρχή πρέπει να βεβαιώνει ότι έχουν 

εκτελεσθεί οι πράξεις και οι διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεσθούν πριν 

την μεταφορά της έδρας της εταιρείας.  

 

Θέμα: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΕ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό 

2157/2001/ΕΚ «περί του Καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας-SE») 

 

Η ΕΑΕ είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και το 

καλυφθέν κεφάλαιό της πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 120.000€. Τα 

αρχικά της ΕΑΕ πρέπει να περιέχονται σε λατινική μορφή (SE), πριν ή μετά 

από την επωνυμία της. Η ΕΑΕ έχει εμπορική ιδιότητα όπως κάθε ανώνυμη 

εταιρεία (α.ε.), και μπορεί να έχει οποιοδήποτε αντικείμενο και σκοπό 

(εμπορικό ή όχι, προϊόντα ή υπηρεσίες, να αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα, 

ασφαλιστική επιχείρηση κλπ.). Μία ΕΑΕ αποκτά νομική προσωπικότητα 

από την στιγμή που καταχωρηθεί στο μητρώο της αρμόδιας αρχής, όπως 

ορίζεται από το δίκαιο που έχει την καταστατική της έδρα και έπεται της 

καταχώρησης η δημοσίευση αυτής.  

 

Θέμα: Τρόποι ίδρυσης μιας Ευρωπαϊκής Ανώνυμης Εταιρείας 

 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία δεν είναι μια άμεσα διαθέσιμη εταιρική μορφή, 

καθότι δεν μπορεί να ιδρυθεί εξαρχής (ex nihilo) από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διευρύνουν 

τις δραστηριότητές τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν 

την καταστατική τους έδρα και την κεντρική τους διοίκηση σε κράτος-μέλος 

της ΕΕ. Οι τρόποι σύστασης μιας ΕΑΕ αναφέρονται περιοριστικά στα 

νομοθετικά κείμενα (numerus clausus) και είναι τέσσερις:  

α) Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε Ευρωπαϊκή Εταιρεία  

β) Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας διά συγχωνεύσεως  

γ) Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας χαρτοφυλακίου  

δ) Σύσταση θυγατρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

 



 

Θέμα: Ίδρυση Αντιπροσωπευτικού Οργάνου Εργαζομένων 

 

Στην ΕΑΕ προβλέπεται η συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά 

όργανα της εταιρίας καθώς και η ύπαρξη οργάνου εκπροσώπησης των 

εργαζομένων, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα εθνικά όργανα εκπροσώπησης 

που προβλέπεται να υπάρχουν σε μια επιχείρηση από το εκάστοτε εθνικό 

εργατικό δίκαιο. 

 

Μια ΕΑΕ καταχωρείται στα εθνικά μητρώα της χώρας στην οποία βρίσκεται 

η καταστατική της έδρα και η κεντρική της διοίκηση. Προκειμένου όμως να 

γίνει αυτή η καταχώρηση πρέπει να έχει καθορισθεί επακριβώς ο ρόλος 

των εργαζομένων σε αυτή. Αν δεν έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση ή αν οι 

διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε αποτυχία, τότε μια ΕΑΕ δεν μπορεί να 

καταχωρηθεί στα εθνικά μητρώα, πράγμα που συνεπάγεται και τη διάλυσή 

της. Πιο συγκεκριμένα, μια ΕΑΕ δεν μπορεί να καταχωρηθεί στα εθνικά 

μητρώα παρά μόνο αν: 

- Η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν καταλήξει σε μια 

συμφωνία σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων. 

- Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αποφάσισαν πως δεν επιθυμούν να 

διαπραγματευθούν για το ρόλο τους στην ΕΑΕ. 

- Ισχύουν οι διατάξεις αναφοράς σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, κάτι 

που συνήθως συμβαίνει όταν οι διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία 

αποτύχουν. 

 

Ο αντίστοιχος κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στην ΕΑΕ να επιλέξει μεταξύ 

δυο μοντέλων διοίκησης, του μονιστικού και του δυαδικού. Ανάλογα με την 

σχετική επιλογή, τα όργανα διοίκησης της ΕΑΕ μπορεί είναι: 

α) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων 

β) Ένα διοικητικό όργανο (μονιστικό σύστημα) είτε ένα εποπτικό και ένα 

διευθυντικό όργανο (δυαδικό σύστημα) 

  



 

Ο Κανονισμός και η Οδηγία που αφορά στη ρύθμιση της συμμετοχής των 

εργαζομένων σε μια ΕΑΕ, τίθεται σε εφαρμογή την 8η Οκτωβρίου 2004. 

Ειδικότερα για τη συμμετοχή και το ρόλο των εργαζομένων η οδηγία 

2001/86/ΕΚ ορίζει σαφώς τις διαδικασίες και τα δικαιώματα των 

εργαζομένων σε μια ΕΑΕ. Με την Οδηγία αυτή, εισάγεται η δυνατότητα για 

τους εργαζομένους να πληροφορούνται και να επηρεάζουν τα ζητήματα της 

ΕΑΕ. Οι εργαζόμενοι έχουν ουσιαστικά τριών ειδών δικαιώματα: α) 

Δικαίωμα ενημέρωσης β) Δικαίωμα διαβούλευσης και γ) Δικαίωμα 

συμμετοχής.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ       

  

 

Ερωτήσεις 

- Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κίνητρα για την εγγραφή της Strabag ως 

Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία; 

- Ποια είναι τα ζητήματα που καλείται να διευθετήσει μια εταιρεία κατά 

την εγγραφή της ως Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία; 

- Πως ιδρύεται μια Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία; 

- Ποια είναι τα καινοτόμα σημεία της Ευρωπαϊκής Ανώνυμης 

Εταιρείας; 

- Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΕΑΕ; 

- Εάν είχατε αναλάβει διευθύνων σύμβουλος της Strabag σε ποιες 

ενέργειες θα είχατε προβεί; 

- Εάν ήσασταν εκπρόσωπος των εργαζομένων της Strabag τι θα 

επιδιώκατε; 

 

Ρόλοι  

(Για τους επιμέρους ρόλους βλ. Klambauer, 2008) 

 

Διοίκηση 

 



 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Strabag SE, Hans Peter Haselsteiner, 

εργάζεται για την Ilbau (τώρα Strabag) από το 1972. Στην Αυστρία, είναι 

γνωστός ως χαρισματικός και επιτυχημένος μάνατζερ, αλλά και ως 

πολιτικός. Από το 1996 έως το 1998, διετέλεσε πρόεδρος της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Φιλελεύθερου Φόρουμ. Ο Haselsteiner 

ενεργεί ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της διοίκησης, εκπροσωπώντας 

την εταιρεία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ύφος της διοίκησης της 

εταιρείας είναι πατερναλιστικό. Ο Haselsteiner και η Strabag SE είναι 

γνωστοί για τον ευρωπαϊκό τους προσανατολισμό που θέλουν να 

προωθήσουν περαιτέρω. Για παράδειγμα, η Strabag ήταν από τις πρώτες 

εταιρείες που εφάρμοσε το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ), ενώ 

το κίνητρο για την εγγραφή της εταιρείας σε ΕΑΕ/SE ήταν η προώθηση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας της εταιρείας. Ο Haselsteiner περιγράφεται «όχι ως 

εχθρός του συνδικαλισμού, αλλά ένας σκληρός διαπραγματευτής που είναι 

σε θέση να δυσκολέψει το έργο των συνδικάτων». Στην αρχή η διοίκηση 

προσπάθησε να επιτύχει μια συμφωνία ακολουθώντας την πιο σύντομη και 

ανώδυνη διαδρομή μετατρέποντας το (υφιστάμενο) ευρωπαϊκό συμβούλιο 

εργαζομένων σε (νέο) συμβούλιο εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ανώνυμης 

Εταιρείας με μια απλή συμφωνία που υπογράφεται από τον πρόεδρο του 

ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Η 

διοίκηση επικαλέστηκε την εγκυρότητα της διαδικασίας και της συμφωνίας. 

Η διοίκηση δεν ανέμενε σοβαρά προβλήματα από αυτή τη διαδικασία και 

δεν έδειχνε να προβληματίζεται από τις αντιρρήσεις των συνδικάτων. Η 

στάση της ήταν παθητική θυμίζοντας παιχνίδι αναμονής. 

 

Η διοίκηση συμφώνησε στη δημιουργία μιας ΕΔΟ μόνο κατά τη διάρκεια 

της στρατηγικής σημασίας εξαγοράς των γερμανικών εταιρειών εκ των 

οποίων συνδικαλιστικές εκπρόσωποι συμμετείχαν στην ΕΔΟ. Πέρα από 

την πίεση που προκύπτει από την καταγγελία ενώπιον του Ανώτερου 

Δικαστηρίου, η διοίκηση θορυβήθηκε και από τη δημοσιότητα στη 

γερμανική αγορά που θα προσλάμβανε η υπόθεση. Το θέμα της ΕΔΟ είχε 

επιπτώσεις στη διαδικασία εξαγοράς. Φαίνεται ότι η διοίκηση ήταν 



 

διατεθειμένη να συμβιβαστεί στο θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων 

μόνο υπό την προϋπόθεση αναμενόμενων κερδών από τη γερμανική 

εξαγορά. Ωστόσο, μετά την απόφαση, η διοίκηση αποδείχθηκε 

συνεργάσιμη και προσπάθησε να ακολουθήσει μια νομικά ορθή διαδικασία. 

Συμφώνησε σε ολόκληρη την συμφωνία, η οποία με την γνωστή εξαίρεση 

(που αναφέρεται στη μελέτη) ήταν αρκετά φιλόδοξη. 

 

Μέτοχοι 

 

Πιθανές επιπτώσεις στην απόδοση του χρηματιστηρίου δεν έχουν καμία 

επίδραση στη διαδικασία, καθώς η Strabag SE δεν είχε εισηγμένες μετοχές 

από τον Ιούλιο του 2003. 

 

Εκπρόσωποι των εργαζομένων 

 

Εθνικά Συμβούλια Εργαζομένων 

 

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε επίπεδο επιχείρησης έπαιξαν 

διαφορετικούς ρόλους. Από τη μία πλευρά, υπήρχαν τα αυστριακά μέλη της 

κεντρικής επιτροπής, τα οποία ήταν επίσης μέλη του εποπτικού 

συμβουλίου. Με την ιδιότητα αυτή, θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί σχετικά 

με την προγραμματισμένη εγγραφή της εταιρείας σε SE σε πρώιμο στάδιο. 

Παρ 'όλα αυτά, δεν έφεραν αντιρρήσεις για την επιλεγείσα διαδικασία της 

συμφωνίας με το ΕΣΕ ούτε ενημέρωσαν τις εθνικές συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. 

 

Από την άλλη πλευρά, τα γερμανικά μέλη του συμβουλίου εργαζομένων 

προκάλεσαν την ένσταση, ενημερώνοντας τη γερμανική IG BAU για την 

καταχώριση της SE. Τα βελγικά μέλη του συμβουλίου εργαζομένων 

διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο με την ανάληψη δράσης όσον αφορά την 

καταγγελία που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Άλλοι εκπρόσωποι 

των εργαζομένων από τις άλλες χώρες, κυρίως χώρες της ΚΑΕ, δεν 



 

έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο, εκτός από το να συμμετέχουν στη διαδικασία 

της Ειδικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. 

 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι εκπρόσωποι  των γερμανικών 

εργαζομένων έπαιξαν τον πιο σημαντικό ρόλο, καθώς ήταν κυρίως 

θιγόμενοι από την αμφισβητούμενη πρόσθετη ρύθμιση. 

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (ΕΣΕ) 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΕ δεν ήταν σε θέση να ενεργεί για λογαριασμό όλων 

των εκπροσώπων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

Κατ' αρχάς, ο πρόεδρος του ΕΣΕ υπέγραψε την αρχική συμφωνία χωρίς να 

καλέσει γενική συνέλευση. Αν και προώθησε την προτεινόμενη συμφωνία 

στα άλλα μέλη, δεν ανέμενε την αντίδρασή τους πριν προβεί στην 

υπογραφή. 

 

Τα γερμανικά μέλη του ΕΣΕ ενημερώθηκαν μέσω των διαύλων 

πληροφόρησης του ΕΣΕ και ως εκ τούτου έλαβαν οι ίδιοι μέτρα και 

στράφηκαν στο συνδικάτο τους το οποίο ξεκίνησε την παρέμβαση. 

 

Το ΕΣΕ αυτό καθεαυτό δεν έπαιξε κανένα άλλο ρόλο στη διαδικασία. 

Ωστόσο, οι 

τρεις αυστριακοί εκπρόσωποι που συμμετείχαν στην ιδρυτική συνάντηση 

της Ειδικής Διαπραγματευτικής Ομάδας περιελάμβαναν τον πρόεδρο και 

άλλα μέλη της ΕΣΕ. 

 

Τα Συνδικάτα σε εθνικό επίπεδο 

 

Στην Αυστρία τα συνδικάτα που συμμετείχαν ήταν το GPA και το GBH. 

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από το προσωπικό της Strabag είναι 

εργάτες, κατ' αρχήν, το GBH ήταν ο κύριος εκπρόσωπος, και ήταν ενήμερο 

για την συμφωνία με την ΕΣΕ και την αναμενόμενη εγγραφή της εταιρείας 



 

ως ΕΑΕ. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης γνώσης των πιθανών συνεπειών, δεν 

έλαβε περαιτέρω δράση. Από την άλλη πλευρά, το GPA ήταν πολύ 

καλύτερα προετοιμασμένο και καλύτερα εξοπλισμένο από πλευράς 

προσωπικού και τεχνογνωσίας. Με αμοιβαία συμφωνία, ως εκ τούτου, το 

GPA πήρε τον πρώτο ρόλο στις περαιτέρω δράσεις σε στενή συνεργασία 

με το GBH. Το γερμανικό IG BAU συμμετείχε με την ανάληψη 

πρωτοβουλιών όπως η κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 

συνεργασία  με τους αυστριακούς και βέλγους ομολόγους του. Το γεγονός 

αυτό υπογραμμίζει την σημαντική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των 

συνδικάτων της Γερμανίας, του Βελγίου και της Αυστρίας και του 

Επιμελητήριου Εργασίας της Αυστρίας.  

 

Η συντονισμένη συνεργασία των συνδικάτων ήταν ζωτικής σημασίας για 

την επιτυχία τους. 

Ομοίως, η επιτυχία αυτή θεωρείται μεγάλης σημασίας για τις ευρωπαϊκές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. Καθώς το μοντέλο της Ευρωπαϊκής 

Ανώνυμης Εταιρείας ήταν κάτι καινούργιο, τα συνδικάτα ενδιαφέρονταν για 

τη θέσπιση «καλών» συμφωνιών στην πρώτη καταχώρηση ΕΑΕ, η οποία 

θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για όλες τις μετέπειτα ΕΑΕ. Από 

την άλλη πλευρά, μια παράτυπη αλλά επιτυχής καταχώρηση ΕΑΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως «κακό» προηγούμενο. 

 

Τα αυστριακά μέλη και το Επιμελητήριο της Αυστρίας Εργασίας 

διοργάνωσαν ένα προπαρασκευαστικό σεμινάριο. Ένας εκπρόσωπος του 

GPA, μαζί με έναν εμπειρογνώμονα από το Επιμελητήριο Εργασίας της 

Αυστρίας και έναν εξωτερικό νομικό σύμβουλο εκπόνησαν το αρχικό σχέδιο 

της συμφωνίας. 

 

Τα συνδικάτα επίσης στήριξαν τη συμμετοχή συμβούλων. 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 



 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδόμων και 

Ξυλουργών (EFBWW) διοργάνωσε σεμινάριο και πέτυχε τη χρηματοδότησή 

του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η EFBWW βοήθησε τη διοίκηση στην 

εύρεση υπεύθυνων και νόμιμων εκπροσώπων των εργαζομένων για τη 

συμμετοχή τους στην ΕΔΟ.  

 

Εξωτερικοί σύμβουλοι (νομικοί σύμβουλοι) 

 

Οι εξωτερικοί σύμβουλοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Η επιλεγμένη δικηγόρος 

ήταν ειδική στην εργατική νομοθεσία και ενεπλάκη ήδη από το πρώιμο 

στάδιο της διαδικασίας. Ήταν μέλος της ομάδας πυρήνα της ΕΔΟ και 

διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην σύνταξη της αρχικής πρότασης 

των εργαζομένων και στις επακόλουθες διαπραγματεύσεις. Είχε 

προσληφθεί από το Επιμελητήριο Εργασίας της Αυστρίας και τα συνδικάτα. 

 

Το προπαρασκευαστικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε και συντονίστηκε 

από συμβούλους αρμόδιους για τα θέματα Ευρωπαϊκών Ανώνυμων 

Εταιρειών στα συνδικάτα και το Επιμελητήριο Εργασίας της Αυστρίας. Οι 

γερμανοί συμμετέχοντες στην ΕΔΟ επίσης συνοδεύονταν από μια 

δικηγόρο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ          

 

Ακρώνυμα 

 

ΕΑΕ Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΕΔΟ Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΣΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 



 

ΚΑΕ Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

 

Γλωσσάρι Όρων 

 

Διαβούλευση: Η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ 

των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διεύθυνσης ή 

οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε 

χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους 

εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, 

να διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία σχετίζεται η 

διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της διοίκησης και σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την επιχείρηση 

κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. 

 

Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα (ΕΔΟ): Η ΕΔΟ, η οποία εκπροσωπεί 

τους εργαζόμενους στις διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στη σύναψη 

συμφωνίας σχετικά με ένα ΕΣΕ, αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο ανά 

ποσοστό ίσο με το 10 % των εργαζομένων σε ένα κράτος μέλος. Τα μέλη 

της ΕΔΟ έχουν το δικαίωμα συσκέψεως μεταξύ τους πριν από και μετά τις 

συνεδριάσεις με την κεντρική διοίκηση. 

 

 

Eνημέρωση: H διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους 

εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να κατατοπιστούν για 

το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν. Η ενημέρωση πραγματοποιείται τον 

κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, 

ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος 

τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις 

διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου 

επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.  

 



 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (ΕΣΕ). Τα ευρωπαϊκά συμβούλια 

εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τους ευρωπαίους 

εργαζόμενους μιας εταιρείας. Μέσω των ΕΣΕ, οι εργαζόμενοι 

ενημερώνονται και ζητείται η γνώμη τους σε διακρατικό επίπεδο εκ μέρους 

της διεύθυνσης σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και 

οποιαδήποτε απόφαση η οποία ενδεχομένως τους αφορά. Το δικαίωμα 

θέσπισης ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων θεσπίστηκε με την 

οδηγία 94/45/ΕΚ για επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που 

απασχολούν τουλάχιστον 1 000 υπάλληλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και διαθέτουν προσωπικό σε δύο κράτη μέλη με 

τουλάχιστον 150 υπάλληλους σε κάθε ένα. Περίπου 970 ΕΣΕ 

εκπροσωπούν πάνω από 15 εκατομμύρια εργαζομένων, ευνοώντας τον 

κοινωνικό διάλογο και την πρόβλεψη αλλαγών σε διακρατικές εταιρείες. 

 

Συμμετοχή: το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων μπορεί να 

επηρεάζει τις υποθέσεις της ΕΑΕ μέσω: του διορισμού ή της εκλογής μελών 

στο εποπτικό (στην περίπτωση του δυαδικού συστήματος) ή στο διοικητικό 

(στην περίπτωση του μονιστικού συστήματος) όργανο της ΕΑΕ και μέσω 

του δικαιώματος να εισηγούνται ή/ και να απορρίπτουν το διορισμό 

ορισμένων ή όλων των μελών του εποπτικού ή διοικητικού οργάνου της 

εταιρίας. 

 

 

● Βιβλιογραφία 

 

 

Η ιστοσελίδα της εταιρείας Strabag  http://www.strabag.com/ 

 

● Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

http://www.strabag.com/
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