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δημιουργούν πολλά και σύνθετα προβλήματα. Οι εξελισσόμενοι τύποι
εταιρειών, προσωπικών και κεφαλαιουχικών, η ανάγκη, αφενός για
διασφάλιση της οικονομικής ελευθερίας κάθε ατόμου για ίδρυση
εμπορικών εταιρειών και αφετέρου για επαρκή εποπτεία της ορθής και
νενομισμένης λειτουργίας των εταιρειών δημιουργούν μαζί με πολλά
άλλα στοιχεία ένα ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο που χρήζει ειδικής
προσέγγισης, αλλά και εξειδικευμένων γνώσεων.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την περάτωση των διαλέξεων στο Δίκαιο των Εταιρειών, οι
φοιτητές θα είναι σε θέση:


Να κατανοούν τη σημασία και τα χαρακτηριστικά των ενώσεων

προσώπων με εμπορικό σκοπό.


Να γνωρίζουν αναλυτικά και να διακρίνουν τα βασικά

γνωρίσματα των προσωπικών εταιρειών και τα βασικά γνωρίσματα
των κεφαλαιουχικών εταιρειών.


Να κατανοούν πλήρως τα σχετικά με τη νομική θέση ενός

μετόχου πλειοψηφίας ή μειοψηφίας σε μια εταιρεία, τα σχετικά με τα
θεσμικά όργανα μιας εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου, τον τρόπο σύστασης μιας εταιρείας αλλά και τις συνέπειες
διάλυσής της.

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Έννοια, χαρακτηριστικά και σημασία των ενώσεων προσώπων και
του εταιρικού δικαίου – Προσωπικές και Κεφαλαιουχικές εταιρείες –
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταιρειών – Εξουσία διαχείρισης και
εκπροσώπησης – Εταιρική περιουσία και εταιρικά χρέη – Μεταβολές
στα πρόσωπα των εταιρειών – Λύση της εταιρείας – Η ομόρρυθμη
εταιρεία – Η ετερρόρυθμη εταιρεία – Η αφανής εταιρεία – Η Ανώνυμη
εταιρεία – Το μετοχικό κεφάλαιο – Τα όργανα μίας ανώνυμης εταιρείας
– Δικαιώματα μειοψηφίας – Αύξηση και μείωση του κεφαλαίου – Λύση
και εκκαθάριση – Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Ιδιαίτερα
εταιρικά μορφώματα.
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