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Έπί τοϋ σχεδίου Νόμον «περί τής Ναυτικής Εταιρείας».

ΙΙοός rή<· Βονλην tojv Έλλήνιον
Ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ή εχθρική κατοχή καί 

τά γεγονότα τά όποια ήκολούθησαν ειχον ώς άποτέλεσμα 
τήν άποσύνδεσιν τής Ίελληνικής Ναυτιλίας άπό την ελληνικήν 
πολιτείαν.

Εις την αρχήν τής δεκαετίας τοϋ 1950 τό μεγαλύτερο'; 
αέρος των εμπορικών πλοίων τά όποια έτέλουν ύπό έλλη- 
ν.κόν έλεγχον άνήκον εις άλλοδαπάς Εταιρείας, ειχον δέ 
υψώσει ξένας σημαίας.

'Η ελλη\ική πολιτεία έταξεν ώς στόχον τής ναυτιλιακής 
της πολιτικής τήν προεέλκυσιν εις τά ελληνικά νηολόγια 
όλων των πλοίων τά όποια άμέσως ή εμμέσως ελέγχονται 
υπό έλλήνων.

Λιά νά διευκολυνΟή ακριβώς ή προσέλκυσις πλοίων εις 
τά ελληνικά νηολόγια, τό άρθρον 13 τοϋ-Ν. Λ, 2687/1953 έπέ- 
τρεψε. μεταξύ άλλων, καί τήν άναγνώρισιν ώς ελληνικών, 
πλοίων άνηκόντων εις αλλοδαπούς.

Κατ’ εφαρμογήν τής ανωτέρω διατάξεως ήρχισεν ή 
έγγραφή εις τά ελληνικά νηολόγια πλοίων άνηκόντων εις 
εταιρείας συνεστημένας κατά τό δίκαιον τοϋ Παναμά ή 
τής Λιβερίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπον διεσπάσ{3η ή άρχή 
τήν όπσία; καθιέρωσε τό Ι3.Δ.' τής 1/3 Νοεμβρίου 1836 
«περί εμπορικής ναυτιλίας» καθ’ ήν άναγνωρίζονται ώς 
έλληνικά μόνον πλοία άνήκοντα εις "Ελληνας καί κατά 
συνέπειαν εις έλλην.κάς Εταιρείας. Ή διάσπασις τής αρχής 
ταύτης προσέλαβε τοιαύτας διαστάσεις ώστε.ή άναγνώρισις 
ώς ελληνικών πλοίων άνηκόντων είς άλλοδαπάς Εταιρείας, 
άνευ έξαιρέσεως, ν’ άποτελέση τον κανόνα. Τό ζήτημα τό 
όποιον άνέκυψε άντιμετωπίσθη κατ’ άρχάς εντός τοϋ πλαι
σίου τοϋ άρθρου 13 τοϋ Ν.Δ. 26S7/1953. Οΰτω περιελήφθη- 
σαν εις τάς κατ’ εφαρμογήν τοϋ άνωτέρω ν.δ. έκδιδομένίχς 
κοινάς ύπουργικάς άποφάσεις διατάξεις έπιτρέπουσαι τήν 
σύστασιν ειδικών άνωνύμων ναυτιλιακών Εταιρειών, ώστε 
νά παυσουν υφιστάμενοι οί λόγοι οί όποιοι ώδήγουν τούς 
ελληνας πλοιοκτήτας είς τό νά επιλέγουν άλλοδαπάς Εται
ρείας. Τό μέτρον τοϋτο δεν άπέδωσεν τά προσδοκώμενα 
άποτελέσματα. Ή μορφή της ειδικής άνωνύμου ναυτιλιακής 
Εταιρείας δεν ηΰδοκίμησε τό μέν λόγω τεχνικών δυσχε- 
ρειών διά τήν σύστασιν της, τό δέ λόγω τής ύποχρεώσεως 
τών Εταιρειών τούτων νά τηροϋν τά ύπό τοϋ Κώδικος 
Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία, ώς έκ τοϋ 
γεγονότος, ότι καί αύται ύπήγοντο είς τό γενικόν καθεστώς 
φορολογίας πλοίων καί τής ύποχρεώσεως υποβολής δηλώ
σεων συναφών προς τάς προς τρίτους καταβολάς καί πα- 
ρακρατήσεως καί άποδόσεως φόρων. ΛΙ άλλοδαπαί Εται
ρεία·. δέν ειχον τά μειονεκτήματα ταϋτα, δι’ ό καί τό σύ- 
νολον τών εφοπλιστών έστράφη προς ταύτας. Ό «αριθμός 
τών συσταθεισών ειδικών άνωνύμων ναυτιλιακών Εται
ρειών είναι λίαν περιωρισμένος.

Τό παράδοξον τοϋ όλου φαινομένου ήλΟεν νά έπιτείνη ή 
νομολογία τών δικαστηρίων τά όποια έκριναν ότι αί άλλο
δαπαί Εταιρεία·. αί όποΐαι ουδέποτε έγκαθίστων τήν πραγμα
τικήν των έδραν είς τήν χούραν τό δίκαιον τής οποίας έφήρ- 
μοζον διά τήν σύστασιν των δέ; ειχον τηρήσει τάς ύπό 
τοϋ δικαίου τής πραγματικής έδρας των διαγρ’αφομένχς 
διατυπώσεις καί συνεπώς ήσαν άκυροι.

Διά τοϋ προσφάτου ν. 791/78 έρυθμίσθη μέν τό θέμα 
τής έδρας, άλλά ή άνάγκη άποκαταστάσεως τής ένότητος 
μεταξύ πλοιοκτησίας καί σημαίας ή όποια άποτελεΐ τόν 
κανόνα είς άπάσας τάς μεγάλος ναυτικάς χώρας ένετάθη ιδία 
λόγω τοϋ ότι τό θέμα «περί άληθοϋς δεσμοϋ» έτέθη έπί 
τάπητος είς τάς εργασίας τής διεθνοϋς διασκέψεως τής 
Γενεύης. Ώς έκ τούτου ήτο άναγκαία ή έκπόνησις σχεδίου 
νόμου τό όποιον νά προβλέπη νέαν μορφήν Εταιρείας, 
κατάλληλον διά τάς άνάγκας τής ελληνικής ναυτιλίας.

Τό ύποβαλλόμενον σχέδιον νόμου ρυθμίζει νέαν εταιρικήν 
μορφήν, τήν Ναυτικήν Εταιρείαν.

Ή Ναυτική Εταιρεία είναι είς τήν πραγματικότητα μία 
μορφή άνωνύμου'Εταιρείας χωρίς βαρείς μηχανισμούς καί 
μέ ελαστικότητα πού διευκολύνει τήν λειτουργίαν τής εφο
πλιστικής έπιχειρήσεως.

'Ο σκοπός τοϋ σχεδίου είναι νά προσφέρη είς τούς “Ελ
ληνα: πλοιοκτήτας μίαν ελληνικήν εταιρικήν μορφήν τόσον 
ελκυστικήν όσον καί ή παναμαϊκή ή λιβεριανή.

' Η συντακτική επιτροπή έξήτασε κατ’ άρχάς τήν δυ
νατότητα όπως, άντί εισαγωγής νέας εταιρικής μορφής, άρ- 
κεσθή είς τήν διατύπωσιν σχεδίου νόμου περί ειδικών δια
τάξεων διά τάς άνωνύμου: 'Εταιρεία; τών όποιων σκοπός 
είναι ή κυριότης, ή έκμετάλλευσις ή ή διαχείρισις ελληνικών 
πλοίων, ένώ κατά τά λοιπά θά έφηρμόζετο τό κοινόν δί
καιον τών άνωνύμων Εταιρειών. 'Υπερίσχυσεν τελικώ; ή 
άποψις, ότι αί πρακτκαί άνάγκαι, αί όποΐαι επιδιώκεται 
νά καλυφθούν διά τοϋ σχεδίου νόμου θά εξυπηρετούντο κα
λύτερον εάν έδημιουργεΐτο νέα, καθ’ όλα, εταιρική μορφή, 
συγγενής καί άνεςάρτητος όμως άπό τάς ήδη υφιστάμε
να;.

Γεγονός είναι πάντως, ότι τό σχέδιον νόμου άκολουθεΐ τάς 
γενικά; γραμμάς τοϋ κωδικ. νόμου 2190/1920 καί τάς δια
τάξεις τοϋ Άστικοϋ Κ(άδικος περί νομικών προσώπων καί 
περί 'Εταιρειών, ώστε ό νέος θεσμός, παρά τήν κατά τό 
δυνατόν πλήρη ρύθμισίν του, νά εντάσσεται πλήρως είς τό 
καθ’ όλου σύστημα τοϋ ελληνικού δικαίου καί νά δημιουργή 
όσον τό δυνατόν όλιγώτερα ερμηνευτικά προβλήματα. ’ Εξ 
ετέρου κατά τήν σύνταξιν τοϋ σχεδίου έλήφθησαν ύπ’ όψιν 
άλλοδαπαί νομοθεσίαι περί Εταιρειών, είς τάς όποιας ό 
ελληνικός έφοπλιστικός κόσμος καί.οί νομικοί του σύμβουλοι 
είναι άπό ετών είθισμένοι. ’Επίσης έλήφθη ύπ’ 6ψιν·ή άπό 
29 Φεβρουάριου 1968 πρώτη Κατευθηντήριος CDIRE- 
CTIVE) τοϋ εξ 'Υπουργών Συμβουλίου τής ΕΟΚ έπί 
θεμάτων εταιρικού δικαίου, ή όποια είναι ήδη. δεσμευτική 
δι’ άπαντα Κράτη- Μέλη τής Κοινότητος καί τής όποιας οί 
σκοποί έντάσσονται πλήρως είς τάς κατευθύνσεις τοϋ ύπό 
κρίσιν σχεδίου νόμου, άποβλέποντος είς τόν περιορισμόν'τών 
άκυροτήτων τόσον κατά τήν ίδρυσιν, όσον καί κατά τήν 
λειτουργίαν τής Εταιρείας καί τήν διά τοϋ τρόπου τούτου 
ένίσχυσιν τής συναλλακτικής άσφαλείας. *..■·;

Κατεβλήθη προσπάθεια, ώστε ή ίδρυσις καί ή λειτουργία 
τής Εταιρείας νά είναι ευέλικτοι, ώστε νά ικανοποιούνται. αί 
άνάγκαι τής ναυτικής έπιχειρήσεως καί νά μήν ύπάρχο.υν 
άντιρρήσεις κατά τής υίοθετήσεώς της ύπό τών ένδιαφερό- 
μένων. Έξ άλλου αί συνοδεύουσαι τήν ναυτικήν Εταιρείαν 
φορολογικαί διευκολύνσεις είναι αί αΰταί μέ έκείνας, τών 
οποίων άπολαύουν σήμερον αί άλλοδαπαί Εταιρεία·, πλοιοκτή- 
τριαι πλοίο»; ύπό έλληνικήν σημαίαν, κατεβλήθη όμως προ
σπάθεια ώστε ή διατύπωσις αυτών νά είναι κατά τό δυνατόν 
σαφής καί νά μή περιέχη δυνατότηα διά τής διοικητικής 
ρδοϋ άρνήσεως αύτών. ... _ .

Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου, ιδρύεται διά 
προύτην φοράν έν Έλλάδι μητρώον Εταιρειών, είδικώς διά 
τάς Ναυτικά; Εταιρείας. Είναι φανερόν, ότι ό θεσμός τοϋ 
μητρούου, ό όποιος άσφαλώς θά πρέπει νά έπεκταθή καί είς 
τάς λοιπά; μορφάς 'Εταιρειών άποτελεΐ τήν πλέον ικανο
ποιητικήν μορφήν δημοσ.ότητος, είς τά έταιρικά θέματα, 
τά άφορώντα είς τάς σχέσεις τής Εταιρείας μετά τρίτων. 
Ό θεσμός τοϋ μητρώου θά συμβάλη όπωσδήποτε είς τήν 
άσφάλειαν τών μετά τών Εταιρειών τούτων συναλλα
γών. ■ -

Μέ βάσιν τάς άνωτέρω έκτεθείσας σκέψεις διετυπώθη τό 
ύποβαλλόμενον σχέδιον νόμου αί γενικαί γραμμαί τοϋ όποιου 
είναι αί άκόλουθοι :

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ .V. : ·

Τό πρώτον κεφάλαιον ρυθμίζει τά τής ίδρύσεως,. τοϋ 
κεφαλαίου καί τών μετοχών τής Ναυτικής Εταιρείας
(ΝΕ).
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To άρθρον 1 παράγραφος 1 δίδει εμμέσως τον δρισμόν 
της Ναυτικής 'Εταιρείας διά τοΰ προσδιορισμού τοϋ περιω- 
ρισμένου σκοποϋ, τον όποιον ή Ναυτική Εταιρεία δύναται 
νά έπιδιώκη. *0 σκοπός ουτος είναι μόνον -ή κυριότης, ή 
έκμετάλλευσις ή ή δίαχείρισις ελληνικών εμπορικών πλοί
ων.

Ή έννοια τοϋ εμπορικού πλοίου είναι ευρεία ώστε εις 
αυτήν περιλαμβάνονται τόσον τά ποντοπόρα όσον καί τα 
άκτοπλοϊκά, περιστέλλεται όμως διά τής ρητής διατάξεως 
τοϋ άρθρου ώστε νά αποκλείονται τά τουριστικά καί λοιπά 
σκάφη αναψυχής τών όποιων τό καθεστώς ρυθμίζεται διά τοϋ 
ν. 438/76.

Χρησιμοποιησις τοΰ νέου εταιρικού θεσμού διά τήν έπι- 
δίωξιν οίουδήποτε ετέρου σκοποϋ αποκλείεται. Προς άπο- 
φυγήν καταστρατηγήσεως μάλιστα τό σχέδιον προβλέπει 
(άρθρον 42 ) δυνατότητα λύσεως τής εταιρείας, εις ήν περί- 
πτωσιν έπιδιώκει σκοπόν διάφορον τοΰ άνωτέρω. Τό δεύ
τερον έδάφιον έκρίθη σκόπιμον νά προστεθή, ώστε νά μήν 
γεννάταό άμφιβολία ότι παραλλήλως πρός τήν νέαν μορφήν, 
ή ναυτιλιακή έπιχείρησις δύναται νά άσκειται καί μέσω εται
ριών -άλλου τύπου.

Τόν ανωτέρω σκοπόν ή Ναυτική Εταιρία δύναται νά έπι
διώκη είτε εύθέως είτε διά τής παρεμβολής έτέρας ανωνύμου 
ναυτικής έταιρίας. Ή δεύτερα παράγραφός τοϊΓάρΟρου 1, 
πρός άποφυγήν άμβισβητήσεων, ορίζει OTt πρός έπιδίωξιν 
τοϋ έν παραγράφω 1 σκοποϋ ή Ναυτική Εταιρία δύναται νά 
συμμετέχη εις έτέρας Ναυττκάς Εταιρίας. Τοιουτοτρόπως 
ή Ναυτική Εταιρία δύναται νά λειτουργήση καί ώς εταιρία 
HOLDING, οσάκις αί άνάγκαι τής ναυτικής έπιχειρήσεως 
τό επιβάλλουν. ‘

Ή. τρίτη παράγραφος τοϋ άρθρου 1 ορίζει ότι ή Ναυτική 
Εταιρεία είναι εμπορική.

Τέλος δέον νά σημειωθή ότι διά τήν σύστασιν Ναυτικής 
Εταιρίας δεν τίθεται ώς προϋπόθεσις ή υπαρζις πλοίου, ώς 
τοϋτο συνέβαινε εις τήν πραξιν διά τάς εΐδικάς ανωνύμους 
ναυτιλιακάς έταιρίας, τάς προβλεπομένας υπό τών Κοινών 
Υπουργικών άποφάσεων κατ’ άρθρον 13 τοϋ Ν.Δ. 2687/ 
1933. Τοϋτο έθεωρήθη σκόπιμον, διότι ή φύσις τής ναυτιλια
κής έπιχειρήσεως επιβάλλει τήν σύστασιν τής έταιρίας πρό 
τής κτήσεως τής κυριότητος τοΰ πλοίου καί έν δψει ταύτης.

"Αρθρον 2.

Διά τήν σύστασιν Ν.Ε. απαιτείται ή σόμπραξις δύο τού- 
λάχιστον προσώπων, ή δε έταιρική σύμβασις, εις τήν όποιαν 
ένσωματοΰνται ή ιδρυτική πράξις καί τό καταστατικόν ταύ
της καταρτίζεται δι’ άπλοϋ ιδιωτικού έγγράφου. Ή μόνη 
άπαιτουμένη διατύπωσις είναι ή καταχώρισις τής έταιρικής 
συμβάσεως εις το συνιστώμενον μητρώον Ναυτικών Εται
ριών. Διά τής καταχωρίσεως ταύτης ή Ναυτική Εταιρία 
άποκτά νομικήν προσωπικότητα.

Τέλος ή τρίτη παράγραφος τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζει τά 
τών πράξεων αί όποΐαι ένηργήθησαν έπ’ ονόματι υπό ΐδρυσιν 
Ναυτικής Έταιρίας καί ορίζει, ότι αί πράξεις αύται δεσμεύ
ουν τήν έταιρείαν μόνον έάν ή έταιρία μετά τήν ΐδρυσιν της 
καί διά τών οργάνων της άναδεχθή τάς έκ τών πράξεων τού
των ύποχρεώσεις. Έάν ή έταιρία άρνηθή ν’ άναδεχθή τάς 
υποχρεώσεις ταύτας, τότε οΐ έπ’ όνόματί της ένεργήσαντες 
εύθύνονται προσωπικώς καί εις ολόκληρον. .

"Αρθρον 3.

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 ορίζει περιοριστικούς τά 
στοιχεία, τά όποια πρέπει έπί ποινή άκυρότητος νά περιέχη 
τό καταστατικόν, ένώ ή παράγραφος 2 ορίζει ότι τοϋτο δέον 
νά καθορίζη τά μέλη τοΰ πρώτου διοικητικού συμβουλίου, χω
ρίς όμως ή παράλειψις νά έπάγεται ακυρότητα. Ή παράλει
ψης αΰτη δύναται νά άναπληρωθή διά μεταγενεστέρας πρά- 
ςεως άπάντων τών μετόχων.

"Αρθρον 1.
Τό άρθρον τοϋτο ρυθμίζει ώρισμένα θέματα σχετικά πρός 

τά στοιχεία, τά όποια τό καταστατικόν δέον, συμφώνως πρός 
τάς διατάζεις τοϋ προηγουμένου άρθρου, νά περιέχη έπί ποι
νή ακυροτητος. Ούτως ορίζει δια της πρώτης παραγράφου, 
ότι ή έπωνυμία Ναυτικής Έταιρίας δέον νά περιέχη διακρι
τικόν, τό όποιον ν’ άποκλείη τήν σύγχυσιν πρός έτέραν έτάι- 
ρίαν καί τάς λέξεις «Ναυτική Έταιρία» ή απλώς τά άρχικά 
τών άνωτέρω λέξεων γράμματα «ΝΕ».

Ή δευτέρα παράγραφος τοϋ αύτοΰ άρθρου ορίζει, ότι ή 
έδρα τής έταιρίας δέον νά καθορίζηται εις δήμον ή κοινότητα 
τής έλληνικής έπικρατείας. 'Η συντακτική Επιτροπή δεν 
έκρινε σκόπιμον νά άσχοληθή μέ τό θέμα τής έδρας ώς συν
δετικού στοιχείου διά τήν άνεύρεσιν τοϋ ΐσχύοντος δικαίου. 
Έξ άλλου κατόπιν τής υίοθετήσεως έταιρικής μορφής καταλ
λήλου διά τήν ναυτικήν έπιχείρησιν τό πρόβλημα, το όποιον 
άνέκυψε έκ τής χρησιμοποιήσεως άλλοδαπών έταιριών α
σφαλώς θά έκλειψη.

Τέλος ή τρίτη παράγραφος τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζει τά τής 
διάρκειας τής έταιρίας καί εισάγει καινοτομίαν έπιτρέπουσαν 
τήν σύστασιν έταιρίας εις τό διηνεκές. Διά τής τελευταίας 
αύτής δυνατότητος έννοεϊται ή άνυπαρξία χρόνου λήξεως τής 
έταιρίας, κατ’ αντιδιαστολήν πρός τήν έταιρίαν αορίστου χρό
νου (πρβλ. άρθρ. 767 ’Αστικού Κοϋδικος). Ή «διηνεκούς» 
διάρκειας έταιρία δέν δύναται νά καταγγελθή, ώς συμβαίνει 
μέ τήν έταιρίαν άορίστου χρόνου τοϋ ’Αστικού Κώδικος, αί 
διατάζεις άλλως τε τοΰ όποιου δέν έφαρμόζονται έπί τοϋ 
προκειμένου (άρθρ. 59 τοϋ σχεδίου). Πάντως καί ή «διηνε
κούς» διάρκειας έταιρία δύναται νά λυθή κατά τά άρθρα 41 
έπ. τοϋ σχεδίου νόμου.

"Αρθρον 5.

Διά τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζονται τά τοϋ κεφαλαίου, 
τών μετοχών καί τής εύθύνης τών μετόχων.

Ή πρώτη παράγραφος ορίζει ότι τό κεφάλαιον τής Ναυ
τικής Έταιρίας δέον ν’ άναληφθή ύπό δύο τούλάχιστον ιδρυ
τών καί νά κατατεθή έν ολω τοις μετρητοΐς έντός μηνός άπό 
τής καταχωρίσεως τής έταιρίας εις τό μητρώον. Τό σχέδιον 
δέν προβλέπει μερικήν καταβολήν τοϋ κεφαλαίου καί τούτο 
διότι τό μικρόν ύψος τοϋ έταιρικοϋ κεφαλαίου έν συνδυασμώ 
μέ παρεχομένας διευκολύνσεις (άρθρον 11 τοϋ σχεδίου) αύ- 
ξήσεως τοϋ κεφαλαίου καθιστούν περιττόν τον θεσμόν τής 
μερικής καταβολής.

Τό έλάχιστον όριον τοϋ κεφαλ.αίου τής Ναυτικής Έται
ρίας ώρίσθη εις τό ποσόν τών 300.000 δραχμών. Ουτω διευ
κολύνεται ή σύστασις Εταιρειών καί πρό τής άναλήψεως οί- 
ασδήποτε έπιχειρηματικής δραστηριότατος έν οψει τής άνα- 
ζητήσεως εύκαιριών εις τήν διεθνή ναυτιλιακήν άγοράν, χω
ρίς ν’ άπαιτήται πρός τοϋτο ή δέσμευσις σημαντικών κεφα
λαίων. Παραλήλως, διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 11, διευ
κολύνεται ή αϋξησις τοϋ έταιρικοϋ κεφαλαίου μέχρι ποσού 
όριζομένου εις τό καταστατικόν, εις τρόπον ώστε ή εισροή 
νέου έταιρικοϋ κεφαλαίου νά μή προσκρούη εις διατυπώσεις.

Οί ιδρυτριί τής Εταιρείας δύνανται νά έπιλέξουν κατά τάς 
άνάγκας των τήν ονομαστικήν ή τήν ανώνυμον μορφήν τών 
μετοχών των. Γενικώς, ή φύσις καί ή λειτουργία τών μετο
χών δέν παραλλάσσει ούσιωδώς τών προβλεπομένων διά τάς 
κοινάς ’Ανωνύμους Εταιρείας.

Ή ονομαστική άξια τής μετοχής δέν δύναται νά όρισθή 
κατώτερα τών 1000 δραχμών.

Ή παράγραφος 5 τοϋ άρθρου 5 ορίζει ότι τά έκ τής μετο
χής δικαιώματα τοϋ μετόχου είναι άνάλογα πρός τό ύπό τής 
μετοχής αντιπροσωπευόμενου ποσοστόν κεφαλαίου, έπι- 
φυλασσομένων πάντως τών ύπό τοϋ καταστατικού τυχόν 
όριζομένων προνομίων ύπέρ μετόχων ή μετοχών (παράγρα
φος 6).

Τέλος, κατά τήν παράγραφον 7. ή εύθύνη τοϋ μετόχου 
περιορίζεται εις τήν ονομαστικήν αξίαν τής μετοχής αύτοϋ.

"Αρθρον 4.
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To άρθρον 6 ρυθμίζει τά της άκυρότητος της Ναυτικής Ε
ταιρείας. Το άρθρου τοϋτο άκολουθεΐ τήν πρώτην Κατευ
θυντήριον τοϋ έξ 'Υπουργών Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος επί θειιάτων εταιρικού δικαίου.

Οί λόγοι άκυρότητος, άκυρωσίας ή άνυποστάτου είναι 
έξαιρετικά περιορισμένοι, λόγος οέ τοϋ περιορισμού τούτου 
είναι ή εις τάς συναλλαγάς αττάλεια και ή προστασία των 
τρίτων συνχλλασσομένων οί όποιοι είναι δυσχερές να προ- 
στατευθοϋν κατά τρόπον διαφορετικόν. Ευνόητου είναι πάν
τως ότι τό άρθρου τοϋτο άφορα την ακυρότητα τής συστάσεως 
τής Ναυτικής 'Εταιρείας καί δεν επηρεάζει κατ’ οΰδέν την 
άκυρότητα συγκεγριμένων παρανόμων καταστατικών δια
τάξεων, ή οποία χωρεΐ κατά τά γενικά.

Άρθρου 7,
Τό άρθρου 7 ορίζει τά τής μεταβιβάσεως των μετοχών. 

Ταϋτα δεν παραλλάσσουν τών διά τάς ’Ανωνύμους Εται
ρείας τοϋ Κ.Ν. 2190/1920 ΐσχυόντων. Είδικώς μόνον προε- 
βλέφθη, ότι αί μετοχαί Ναυτικής Εταιρείας δέν δύνανται νά 
είσαχθοϋν εις τό Χρηματιστήριου. Ή άπαγόρευσις αύτή 
έκρίθη σκόπιμος, διότι ή δομή τής Ναυτικής Εταιρείας μέ 
περιωρισμένην προστασίαν τής μειονοψηφίας; δέν επιτρέπει 
εις ταύτην νά άπευθυνθή εις τό κοινόν διά τοϋ Χρηματιστη
ρίου.

Άρθρου 8.
Τό άρθρου 8 επιτρέπει τήν διά τοϋ καταστατικού επιβολήν 

περιορισμών εις τήν μεταβίβασιν μετοχών καί τοϋτο διά νά 
διευκολίνη τήν διατήρησιν της μετοχικής συνθέσεως τής Ε
ταιρείας, όταν τοϋτο έπιθυμοϋν οί ίδρυταί της. Ή ύποχρέω- 
σις άναγραφής τών περιορισμών έπ’ αύτοϋ τούτου τοϋ τίτλου 
τής μετοχής άποσκοπεΐ εις τήν προστασίαν τών τρίτων.

Άρθρου 9.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζονται τά τής κλοπής άπω- 

λείας ή καταστροφής τίτλου μετοχής διά παραπομπής εις τήν 
διαδικασίαν άκυρώσεως τών άρθρων 843 καί έπόμένα τοϋ 
Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

Ή δευτέρα παράγραφος τοϋ αύτοϋ άρθρου ρυθμίζει τά τής 
έκδόσεως νέου τίτλου μετοχής εις άντικατάστασιν τοϋ άκυ- 
ρωθέντος.

Άρθρου 10.
Τό άρθρου 10 εισάγει άπαγόρευσιν κτήσεως εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων έπί μετοχών ύπό αλλοδαπών φυσικών καί νο
μικών προσώπων, τοϋ καταστατικού δυναμένου νά περιο- 
ρίση τήν άπαγόρευσιν μέχρι ποσοστού μή ύπερβαίνοντος πάν
τως τό ήμισυ τοϋ έκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου. Ή διά- 
ταξις αΰτη άποσκοπεΐ εις τό νά καταστήση ευχερέστερου τον 
έλεγχον τής ελληνικότατος τών συμφερόντων τής Εται
ρείας, έν συνδυασμώ προς τά οριζόμενα έν άρθρω 5 τοϋ Ν.Δ. 
187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». 
Δέον σχετικώς νά τονισθή ότι εις τήν συντακτικήν επιτρο
πήν ύπεστηρίχθη ή άποψις, ότι ό έλεγχος τής έλληνικότητος 
τών συμφερόντων, έφ’ όσον κριθή καί εις τό μέλλον σκόπι
μος, δέον νά έπιδιωχθή δι’ άλλης όδοϋ καί ούχί διά τής άπα- 
γορευσεως τής μεταβιβάσεως τών μετοχών μέ τάς εντεύθεν 
συνέπειας (άρθρ. 174 Α.Κ.) καί μέ περαιτέρω άποτέλεσμα 
νά περιορίζεται ή πιστοληπτική ίκανότης τής Εταιρείας. Τό 
τελευταίου θά συμβαίνει, διότι οί μέτοχοι θά άδυνατοϋν προς 
ασφάλ,ειαν δανείων παρεχόμενων εις τήν Εταιρείαν νά ενε
χυριάζουν τάς μετοχάς των υπέρ άλλ.οδαπών, άπό τούς ο
ποίους προέρχεται τό μεγαλ,ύτερον μέρος τών εις τήν ελληνι
κήν ναυτιλίαν παρεχομένων πιστώσεων. Πρός κάλ.υψιν τοϋ 
τελ,ευταίου τούτου όμως, ή παράγραφος 5 τοϋ άρθρου 10, 
παρεκκλίνουσα τής γενικής άπαγορεύσεως τής παραγράφου 
1 έπιτρέπει τήν σύστασιν ενεχύρου υπέρ αλλοδαπών, οσάκις 
πρόκειται περί χρηματοδοτήσεως τής Εταιρείας ή έτέρας 
Ναυτικής Εταιρείας.

Άρθρον 6. " Γενικώτερον ύπεστηρίχθη ότι ό νόμος περί Ναυτικών Ε
ταιρειών δέν άποτελεΐ τό κατάλληλον πλαίσιον διά τήν έπί- 
λυσιν τού θέματος τής έλληνικότητος τών συμφερόντων τών 
πλ.οιοκτητριών τών ελληνικών πλ.οίων 'Εταιρειών. Τελικώς 
καί παρά τούς άνωτέρω ενδοιασμούς άπεφασίσθη ή διατύ- 
πωσις τοϋ άρθρου 10 ώς εκτίθεται άνωτέρω.

Άρθρου 11.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζονται τά τής αύξήσεως τοϋ 

κεφαλαίου τής Εταιρείας. Δεδομένου ότι τό κατώτατον όριον 
εταιρικού κεφαλαίου είναι χαμηλόν δέν έκρίθη σκόπιμον νά 
τεθή διά τοϋ νόμου οριον εις τήν αΰξησιν τοϋ κεφαλαίου. ’Αντι
θέτους τό όριον τοϋτο δέον νά ορίζεται ύπό τοϋ καταστατικού, 
εις τρόπον ώστε καί αί αύξήσεις τοϋ κεφαλαίου νά διευκο
λυνθούν καί οί μέτοχοι τής μειονοψηφίας νά μή ίδουν άπροσ- 
δοκήτως μειούμενον τό ποσοστόν συμμετοχής των διά τής 
μεθόδου τής αύξήσεως τοϋ κεφαλαίου. 'Η πρώτη παράγρα
φος τοϋ άρθρου 11 επιτάσσει όπως εις ήν περίπτωσιν τό 
καταστατικόν έπιτρέπει τήν αΰξησιν τοϋ έταιρικοϋ κεφα
λαίου άνευ τροποποιήσεως τοϋ καταστατικού, τοϋτο δέον 
νά όρίζη τούς όρους καί τάς προϋποθέσεις αύξήσεως τοϋ κε- 
φαλ.αίου. Τό σχέδιον δέν έπιβάλλει πλαίσιον όρων καί προ
ϋποθέσεων αύξήσεως τοϋ κεφαλαίου πλήν τής περιλαμβανό

μενης εις "τήν τρίτην παράγραφον τόΰ ίδιου άρθρου καί άφο- 
ρώσαν εις τό δικαίωμα προτιμήσεως έφ’ ολοκλήρου τοϋ νέου 
κεφαλαίου τών κατά τον χρόνον τής αύξήσεως μετόχων. Τό 
σχέδιον δέν έπιτάσσει όπως τό ποσόν τής αύξήσεως τοϋ κε- 
φαλ.αίου καλ,υφθή καί τοϋτο διά μετρητών. ’Απόκειται συνε
πώς εις τούς συντάκτας τοϋ καταστατικού νά έπιτρέψουν τήν 
κάλυψιν τοϋ ποσού τής αύξήσεως τοϋ κεφαλαίου τής Εται
ρείας εις είδος. ’Αλλά, δεδομένου ότι τό σχέδιον νόμου δέν 
περιέχει διατάξεις διά τήν έκτίμησιν τών εις είδος εισφορών 
τών μετόχων, τό καταστικόν δέον νά όρίζη καί τον τρόπον έκ- 
τιμήσεως τών είς είδος εισφορών. Συναφώς δέον νά έπιση- 
μανθή ότι ή διάταξις τοϋ άρθρου 15 τοϋ σχεδίου προβλέπει 
ότι ή Ναυτική Εταιρεία δύναται νά συμβάλλ,ηται έλ,ευθέρως 
μετά τών ιδρυτών , τών μετόχων τών μελών τοϋ διοικητικοϋ 
της συμβουλίου καί τών υπαλλήλων της.

Δυνατότης έκδόσεως όμολογιών μετατρέψιμων είς μετοχάς 
δέν έπιτρέπεται καί τοϋτο διότι, ώς καί άνωτέρω άνεφέρθη, 
ή Ναυτική Εταιρεία δέν άποτελεΐ τον κατάλληλ.ον φορέα 
διά τήν άντλησιν χρημάτων έκτος τοϋ κλ.ειστοϋ κύκλου τών 
μετόχων τής Εταιρείας. Διά τον αύτόν λόγον άπεκλείσθη 
γενικώς ή έκδοσις όμολογιών ύπό τής Ναυτικής 'Εταιρείας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.

Τό δεύτερον κεφάλαιον ρυθμίζει τά άοορώντα εις τό διοι
κητικόν συμβούλων τής Ναυτικής Εταιρείας. Ή λειτουρ
γία τοϋ όργάνου τούτου προβλέπεται άπλουστευμένη έν 
σχέσει πρός τάς κοινάς άνωνύμους 'Εταιρείας.

’Επίσης έπιλ.ύονται ώρισμένα ζητήματα τά όποια άπε- 
τέλ,εσαν ή αποτελούν άντικείμενον άμφισβητήσεως διά τάς 
Άνωνύμους Εταιρείας.

Άρθρον 12.
Τό άρθρον τοϋτο ορίζει ότι ή Ναυτική Εταιρεία έκπροσω- 

πεΐται ύπό τοϋ διοικητικού συμβουλ.ίου αύτής τό όποιον 
απαρτίζεται έκ τριών τούλάχιστον μελών. Οϊκοθεν νοείται 
ότι τά μέλ.η τοϋ διοικητικού συμβουλίου έκπροσωποϋντα 
τήν Εταιρείαν θέτουν τήν ύπογραφήν των κάτωθι τής εται
ρικής έπωνυμίας. Έτέρα διατύπωσις, ώς π.χ. θέσις εται
ρικής σφραγΐδος (CORPORATE SEAL), δεν άπαιτεΐται.

Τά μέλη τοϋ διοικητικού συμβουλ,ίου δύναται νά είναι είτε 
φυσικά πρόσωπα είτε καί νομικά τοιαϋτα. Εις τήν τελευταίαν 
ταύτην περίπτωσιν νομικόν πρόσωπον έκλ,εγόμενον ή όρε— 
ζόμενον μέλ.ος τοϋ διοικητικού συμβουλ.ίου Ναυτικής Ε
ταιρείας δέον νά ύποδείξη άμελλ,ητί τον εκπρόσωπόν του. 
Περιττόν νά σημειωθή ότι ό έκπρόσωπος κύτος .δέον νά 
είναι φυσικόν πρόσωπον.
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ν. Το άρθρον 13 ορίζει τά τοϋ ορισμού και εκλογής των με
λών τοϋ διοικητικού συμβουλίου, μέ μικράς άποκλίσεις 
των, διά τάς άνωνύμους Εταιρείας ίσχυόντων. ’Ιδιαιτέρα 
προσοχή δέον νά δοθή εις την διάταξιν τοϋ τρίτου εδαφίου 
τής δευτέρας παραγράφου τοϋ άρθρου τούτου, τό όποιον 
προβλέπει, ότι έάν λήξη ή θητεία των μελών τοϋ διοικητικού 
συμβουλίου καί δι’ οίονδήποτε λόγον δεν έκλ,εγή νέον διοι
κητικόν συμβούλιου, ή θητεία τοϋ παλαιού παρατείνεται 
αυτοδικαίως μέχρις εκλογής νέου.

Ή διάταξις αυτή είναι ιδιαιτέρας πρακτικής σημασίας 
διά τούς γνωρίζοντας τον τρόπον καθ’ όν παρακολουθεΐται 
υπό τοϋ μέσου ελλ.ηνος πλοιοκτήτου ή λειτουργία των πλ.οιο- 
κτητριών t Εταιρειών καί άποτρέπεται ό κίνδυνος νά έπι- 
βαρυνθοϋν τά δικαστήρια μέ αιτήσεις διορισμού προσωρινών 
διοικήσεων τών Ναυτικών Εταιρειών.

"Αρθρον 13.

"Αρθρον 14.
'· Σκοπός τοϋ άρθρου 14 είναι νά διευκρινισθή, ότι επιτρέ

πεται εις τά μέλη τοϋ διοικητικού συμβουλίου Ναυτικής 
Εταιρείας νά τυγχάνουν ταυτοχρόνως μέλη διοικητικών 
συμβουλίων ετέρων Ναυτικών Εταιρειών.

'ή.- "Αρθρον 15.
_ Ή διάταξις τοϋ άρθρου 15 ή οποία επιτρέπει όπως'ή 

Ναυτική Εταιρεία συμβάλληται έλευθέρως μέ τούς ίδρυτάς, 
τούς μετόχους της, τά μέλη τοϋ διοικητικού συμβουλίου καί 
τούς υπαλλήλους της είναι σαφώς αντίθετος προς τήν διάτα- 
ξιν τοϋ άρθρου 21α τοϋ Κ.Ν. 2190/1920. Είναι γνοιστοί οί 
ηίνδυνοι τούς όποιους ή διάταξις αΰτη εγκλείει άλλ’ αί συν- 
θήκαι. άσκησεως τής ναυτικής έπιχειρήσεως τήν καθιστούν 
έπιβεβλ,ημένην. Άπόκειται συνεπώς εις τήν μειονοψηφίαν 
νά.μεριμνήση διά τήν προστασίαν της πριν ή συσταθή ή 
Εταιρεία. ... ..... - .... ,

"Αρθρον 16.
• Τό άρθρον 16 ρυθμίζει τά τοϋ τόπου συνεδριάσεως τοϋ διοι

κητικού συμβουλίου καί τοϋ τρόπου συγκλ.ήσεως αύτοϋ. 
' -.Τόπος συνεδριάσεως τοϋ διοικητικού συμβουλίου τής Ε
ταιρείας ορίζεται κατ’ αρχήν ή έδρα αύτής. Δυνατόν όμως 
κατ’ άπόφασιν 1 τού διοικητικού . συμβουλ,ίου, άνευ έτέρας 
τίνος. διατυπώσεως, νά όρίζητχι οίοσδήποτε έτερος τόπος 
εις τήν ήμεδαπήν ή καί τήν άλλ,οδαπήν.

Το διοικητικόν συμβούλιον συγκαλ.εϊται ύπό τοϋ προέδρου 
του, ούτος όμως ύποχρεοϋτχι νά συγκαλ.έση τό διοικητικόν 
συμβούλιον έάν ζητήση τούτο έγ^ράφως μέλος τούτου. 
Έάν ό πρόεδρος δέν άνταποκριθή δι’ οίονδήποτε λόγον ή 
ύφ’ οίονδήποτε πρόσχημα ή οικαιολ.ογίαν τό διοικητικόν 
συμβούλιον συγκαλ.εϊται δι’ άποφάσεως τοϋ Μονομελούς 
Πρωτοδικείου τής έδρας τής Εταιρείας.

Το σχέδιον δέν έπιβάλλ.ει συχνότητα εις τάς συνεδριάσεις 
τοϋ διοικητικού συμβουλ,ίου τής Εταιρείας. Ή συχνότης 
έξαρτάται συνεπώς άποκλ.ειστικώς καί μόνον άπό τάς 
άνάγκας τής λ.ειτουργίας τής Εταιρείας.

r "Αρθρον 17.
' Τό άρθρον 17 ορίζει ότι αί άποφάσεις τοϋ διοικητικού συμ

βουλίου λ.αμβάνονται δι’ απολύτου πλ.ειοψηφίας τών παρόντων 
και αντιπροσωπευομένων μελ.ών. Το καταστατικόν δύναται 
νά όρίση μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας ή πλ.ειονοψηφίας.

’Αξία μνείας είναι ή διάταξις τής τρίτης παραγράφου τοϋ 
άρθρου 17 ή όποια ορίζει ότι ή προσυπογραφή πρακτικού 
υπό πάντων τών μελών τοϋ διοικητικού συμβουλίου ή τών 
αντιπροσώπων των ισοδύναμε! προς άπόφασιν τοϋ διοικη
τικού συμβουλίου. Είναι περιττόν νά ύπαμνησθή ή πρακτική 
σημασία τής διατάξεως.* Ή πράξις τών άνωνύμων εται
ρειών έχει άπό πολλών ετών καθιερώσει τά «διά περιφοράς» 
πρακτικά, διά τήν νομιμότητα τών όποιων ύφίστανται άμ- 
φιβολίαι.

άρτιας κατά τάς. συνε- 
ώς καί τά τής άντι- 

τού θέματος άκολ.ουθεΐ
-,. ,-■·,·· -,· ■ ■ ιν "οϋ Κ.Ν. 2190/1920

διά τάς άνωνύμους εταιρείας. Καινοτομίαν εισάγει ή διά- 
ταξις τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου τούτου. Κατά ταύτην 
ή άντιπροσώπευσις εις τό διοικητικόν συμβούλιον δύναται νά 
άνατεθή καί εις μή μέλη τοϋ διοικητικού συμβουλίου. Έλ- 
πίζεται ότι ή διάταξις αυτή θά διευκολ.ύνη κατά πολ.ύ τάν 
λ.ειτουργίαν τοϋ διοικητικού συμβουλίου.

"Αρθρον 19.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται τά τής άρμοδιότητος 

τοϋ διοικητικού συμβουλίου. 'Ιδρύεται διά τχύτης τεκμή
ριου άρμοδιότητος υπέρ τοϋ διοικητικού συμβουλίου, τό 
όποιον κατ’ αυτόν τον τρόπον αποκτά εύρυτάτην έξουσίαν 
διά τήν διοίκησή τής έταιρείας καί τήν διαχείρισιν τής 
περιουσίας της. Είδικώς, παρεσχέθη εις το διοικητικόν συμ- 
βούλιον ή εξουσία νά παρέχη τήν έγγύησιν τής εταιρείας καί 
εμπραγμάτους άσφαλ.είας υπέρ ετέρων φυσικών ή νομικών 
προσώπων. Είναι γνωστόν πόσον άναγκαία είναι διά τήν 
ναυτικήν έπιχείρησιν ή παροχή εγγυήσεων καί άσφαλ.ειών 
υπέρ τρίτων. Έκ τούτου έκρίθη σκόπιμου νά μήν άφεθή 
τό θέμα είς τήν ερμηνείαν, άλ,λ.ά νά παρασχεθή ή δυνατότης 

~ αυτή είς τό διοικητικόν συμβούλιον διά ρητής διατάξεως.

"Αρθρον 20.
Τό άρθρον τούτο επιτρέπει τήν άνάθεσιν τών έξουσιών 

ή άρμοδιοτήτων τοϋ διοικητικού συμβουλίου ε.’ς μέλη του ή 
τρίτους. 'Η άνάθεσις αυτών τών έξουσιών καταχωρίζεται 
ύποχρεωτικώς εις τό μητρώου άνωνύμων ναυτικών εταιρειών, 
έξαιρέσει τών άποφάσεων αί οποΐαι άφοροΰν είς τήν διενέρ
γειαν συγκεκριμένων πράξεων, διά τάς όποιας ή καταχώ- 
ρισις είναι δυνητική.

Σημαντικαί καί γενικώτεραι είναι αί διατάξεις τών παρα
γράφων 3, 4 καί 5 τοϋ άρθρου 20 τοϋ σχεδίου. Διά τών δια
τάξεων τούρων άποσκοπεΐται ή έξασφάλισις τών μετά τής 
εταιρείας συναλλασσομένων κατά τά διεθνώς σήμερον κρα
τούντα, συγκεκριμένους δέ κατά τό σύστημα τής PRO- 
KURA. Ούτως, ή εταιρεία δέν δύναται νά άντιτάξη κατά 
τρίτων περιορισμούς τής εξουσίας τών οργάνων της, οί 
όποιοι προκύπτουν έκ τοϋ καταστατικού ή θεμελ.ιοϋνται 
εις άποφάσεις τής γενικής συνελεύσεω:, τούτο δέ άκόμη καί 
έάν οΐ έν λόγω περιορισμοί έτυχον δημοσιεύσεως εις τό μη
τρώου τής Ναυτικής Εταιρείας. 'Ως όργανα τής εταιρείας 
έννοοϋνται τόσον ή γενική συνέλ.ευσις όσον καί τό διοικητι
κόν συμβούλ.ιον, κυρίως όμως τό τελ.ευταΐον, διότι τούτο 
έκπροσωπεΐ τήν εταιρείαν είς τάς μετά τών τρίτων συναλ.- 
λαγάς της. Άφ’ ετέρου, καίτοι οί έκ τοϋ εταιρικού σκοπού 
περιορισμοί τής έξουσίας τών οργάνων «πηγάζουν έκ τοϋ 
καταστατικού» σκόπιμου έν τούτοις έθεωρήθη νά μνημο- 
νευθή είδικώς έν παραγράφω 3 τό μή άντιτάξιμον καί τών 
περιορισμών τούτων. Τέλος, τό έν παραγράφω 5 προβλε- 
πόμενον άμάχητον τεκμήριου, περί τοϋ ότι αί είς τό μη
τρώου τών Ναυτικών Εταιρειών καταχωρίσεις καί τά βι- 
σει τούτων έκδιδόμενα πιστοποιητικά άποτελ.οϋν πλ.ήρη άπο- 
δειξιν περί τών έκπροσώπων τής εταιρείας, διευκολ.ύνει τά 
μέγιστα πήν νομιμοποίησιν τών έκπροσώπων πής Ναυτι
κής Εταιρείας καί τάς πάσης φύσεως συναλλ.αγάς αύπής 
καί καθιστά πήν νομιμοποίησιν τών έκπροσώπων πής εται
ρείας άπλ.ήν, ταχεΐαν καί άξιόπιστον.

Σημειωτέου ότι αί διατάξεις αύται άκολ,ουθοϋν πήν Κα- 
τευθυνπήριον πής έξ 'Υπουργών ’Επιτροπής τής Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας.

"Αρθρον 18.
Τό άρθρον τούτο ορίζει τά πής άπ 

δριάσεις τοϋ διοικητικού συμβουλ.ίου 
προσωπεύσεως έν αύτώ. 'Η ρύθμισις 
κατά τάς γενικά: γρααμάς τήν ρύθμισ

"Αρθρον 21.
Τό άρθρον 21 ορίζει, ότι ή άμοιβή τών μελ.ών τοϋ διοικητι

κού συμβουλ,ίου διά τάς προς τήν Εταιρείαν, ώς συμβούλ,ων, 
υπηρεσίας των καθορίζεται ύπό τής γενικής συνελ.εύσεως.
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Περιορισμός διχ την αμοιβήν των συμβούλων δι’, υπη
ρεσίας ες άλλης σχέσεως δεν επιβάλλεται έκ τοϋ σχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ'.

Το τρίτον κερά/.χιον τοϋ ύκοβαλλομένου σχεδίου ρυθμίζει 
τά άφορώντα εις τήν γενικήν συνέλευσιν τής Ναυτικής 
Εταιρείας.

“Αρθρον 22.
Τό άρθρον 22 ορίζει ότι ή γενική συνέλευσις των μετόχων 

συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ καθ’ εταιρικήν χρήσιν.
"Οτέως καί τό διοικητικόν συμβούλιο·/ ούτω καί ή γενική 

συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται είτε εις τήν έδραν τής 
'Εταιρείας είτε εις έτερον τόκον εις τήν ημεδαπήν ή τήν αλ
λοδαπήν. Ό καθορισμός τοϋ τόκου γίνεται δι’ άκοφάσεως 
τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τής Εταιρείας.

“ΑρΟρον 23.
Τό άρΟρον τοϋτο ορίζει τάς διατυκώσεις συγκλήσεως τής 

γενικής συνελεύσεως, αί δκοϊαι είναι κολύ περιωρισμέναι.
Ή προθεσμία κροσκλήσεως είναι δεκαήμερος.
' Η κρόσκλησις δέον να άνχφέρη τήν διεύΟυνσιν εις τήν 

οποίαν θά συνεδριάση'ή συνέλευσις, τήν χρονολογίαν'καί 
ώραν συνεδριάσεως ώς καί τά θέματα τής ήμερησίας δια- 
τάςεως.

Ή δημοσιότης τής κροσκλήσεως κροβλέκεται περιωρισμέ- 
νη, διά τής καταχωρίσεως τής κροσκλήσεως εις εύρείας κυ
κλοφορίας ήμερησίαν έφημερίδα των ’Αθηνών, χωρίς ν’ 
άκοκλειηται τό καταστατικόν :νά όρίζη εύρυτέραν δημοσιό
τητα τής κροσκλήσεως. Εΐδικώς διά τάς Εταιρείας αί 
όκοΐαι έχουν έκδώσει όνομαστικάς μετοχάς, καί συνεκώς 
οΐ μέτοχοι είναι γνωστοί εις τήν Εταιρείαν άντί δημοσιεύ- 
σεως επιβάλλεται ή ταχυδρόμησις τής κροσκλήσεως έκί 
άκοδείξει εις έκαστον μέτοχον καί εις τήν διεύθυνσίν του ή 
όκοία άναγράφεται εις τό βιβλίο·/ μετόχων.

Διά τήν δημοσιότητα, δημοσίευσιν ή ταχυδρόμησιν τής 
κροσκλήσεως, δεν ' τάσσεται κροθεσμία, αλλά νοείται ή 
αυτή τής καραγράφου 1 τοϋ άρθρου 23 ήτοι των δέκα του
λάχιστον ημερών κρό τής διά τήν συνεδρίασιν τής γενικής 
συνελεύσεως ώρισμέ·/ης ημέρας.

’Αξία μνείας είναι ή καράγραφος 5 ή όκοία ορίζει ότι 
αν καριστανται ή έκκροσωκοϋνται όλοι οί μέτοχοι αί ώς 
άνω διατυκώσεις κεριττεύουν.

“Αρθρο·/ 24.
Τό άρ Ορον 24 ορίζει ότι κάς μέτοχος δικαιούται νά μετάσχη 

τής γενικής συνελεύσεο/ς άρκεΐ νά άκοδεικνύη τήν ιδιότητά 
του ώς μετόχου είτε δι’ αυτών τούτων τών μετοχών ή διά 
τής άκοδείξεως καταθέσεως τούτων είς τινα Τράκεζαν. 
Διάκρισις μεταξύ τρακεζών ήμεδαττής καί άλλοδακής δεν 
γίνεται συνεκώς, έν δψει τοϋ γεγονότος ότι οί τίτλοι μετοχών 
Ναυτικής Εταιρείας είναι ελευθέριος έξαγώγιμοι εις τό 
εξωτερικόν, άρκεΐ ή άκόδειξις καταθέσεως είς οιανδήκοτε 
τράκεζαν.

“ΑρΟρον 25.
Τό άρθρον 25 έν δψει τοϋ γεγονότος ότι ή Ναυτική Ε

ταιρεία κροορίζεται διά ναυτιλιακάς έκιχειρήσεις, συνεκώς 
δέ διά μικρόν αριθμόν μετόχων, γνωστών μεταξύ των, 
συνδεομένων μάλιστα διά σχέσεων έμκιστοσύνης ορίζει 
διά τήν γενικήν συνέλευσιν κοσοστόν άκαρτίας υψηλότερο·/ 
τοϋ άκαιτουμένου διά τάς άνωνύμους Εταιρείας, ήτοι τό 
ήμισυ τοϋ εταιρικού κεφαλαίου μέ δυνατότητα μάλιστα 
κεραιτέρω αΰξήσεώς του διά τοϋ καταστατικού.

“Αρθρον 26.
Ή πρώτη καράγραφος τοϋ άρθρου 26 ορίζει, ότι κάσα 

μετοχή καρέχει δικαίωμα μιας ψήφου καί συνεκώς άκοκλείει

μετοχάς κολλακλών ψήφων ή ψήφων κλειόνων μετοχών, 
κροβλέκει όμως τήν δυνατότητα έκδόσεως κρονομιακών 
μετοχών άνευ ψήφου. Ή δευτέρα καράγραφος τοϋ άρθρου 
26 εισάγει καινοτομίαν διά τό ελληνικόν δίκαιον. ’Αναγνω
ρίζει τήν έγκυρότητα τών κερί ψήφου συμβάσεων, αίρει 
κάσαν αμφιβολίαν κερί αύτής καί έξυκηρετεΐ τον προγραμ
ματισμόν τής Εταιρείας καί τήν A Priori έξασφάλισιν 
τής Οέσεως εκάστου μετόχου.

“ΑρΟρον 27.
Τό άρθρο·/ 27 ορίζει τά τής λήψεως άκοφάσεων είς τάς 

γενικάς συνελεύσεις.
’Εν κρώτοις υιοθετείται ή αρχή ότι αί άκοφάσεις τής 

γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ άκόλυτον κλειονο- 
ψηφίαν τών έν χύτη έκκροσωκουμένων μετοχών, ενώ καταλ
λήλως έκιτρέκεται ό καθορισμός διά τοϋ καταστατικού 
•άκοφάσεων διά τάς όκοίας απαιτείται' μείζων κλέιονόψη- 
φία. Τό ίδιον τό σχέδιο·/ δεν ορίζει τοιαύτας άκοφάσεις. 
Έκιβάλλει μόνον ομοφωνίαν τών μετόχων διά τήν λήψιν 
άκοφάσεως κερί τροκοκοιήσεως τοϋ καταστατικού τής 
Εταιρείας καί έφ’ όσον ή τροκοκοίησις άφορά τά περιορι- 
στικώς άναφερόμενα θέματα καί δή τήν έκιβολήν κεριορι- 
σμών είς τήν μεταβίβασιν τών ονομαστικών μετοχών καί τήν 

.παροχήν δυνατόχητος μεχαβιβάαεως. μετοχών .εις. άλλο δά
κους κατ’ άρθρο·/ 10 παράγραφος 2 τοϋ σχεδίου.

“Αρθρον 2S.
Τό άρθρο·/ τοϋτο άναγορεύει τήν γε/ικήν συνέλευσιν τών 

μετόχων ώς τό άνώτατον όργανο·/ τής Εταιρείας, τό όποιον 
δύναται ν’ άκοφασίζη περί κάσης εταιρικής ύκοθέσεως. 
Τοϋτο συμπληροϋται μέ διάταξιν όρίζουσαν ότι αί άκοφά- 
σεις τής γένικής συνελεύσεως υποχρεώνουν καί τούς άπόν- 
τας ή διαφωνούντας μετόχους.

“Αρθρον 29.
Τό άρθρο·/ 29 καθορίζει περιοριστικώς τά θέματα είς τά 

όποια άποκλειστικώς άρμοδία ν’ άκοφασίση είναι ή γενική 
συνέλευσις. Νοείται ότι άνάθεσις λήψεως άκοφάσεως είς 
έτερον όργανο·/ αποκλείεται.

“ΑρΟρον 30.
Τό άρθρο·/ τοϋτο ιδρύει ύκοχρέωσιν τοϋ διοικητικού συμ

βουλίου νά παρέχει εις την γενικήν συνέλευσιν πληροφορίας 
περί τών υποθέσεων τής εταιρείας, έάν τοϋτο ζητήσουν μέ
τοχοι έκκροσωποϋντες τό 1/10 τοϋ εταιρικού κεφαλαίου.

................. “ΑρΟρον 31.
Τό άρθρο·/ τοϋτο ρυθμίζει τά τής άκυρότητος άκοφάσεων 

γενικής συνελεύσεως καί ορίζει ότι άκυρος είναι άκόφασις 
τής γενικής συνελεύσεως μόνον έάν άντίκειται εις τον νόμον 
ή τό καταστατικόν.

Ή δευτέρα παράγραφος τοϋ άρθρου 31 όρίζει ότι ή άκυ- 
ρότης κηρύσσεται ύκό τοϋ Μονομελούς Πρωτοδικείου τής 
έδρας τής εταιρείας έάν τοϋτο ζητήση τό Δ.Σ. ή μέτοχος 
έκκροσωπών τό 1/10 τοϋ εταιρικού κεφαλαίου καί έφ’ όσον 
δεν συνήνεσεν εις τήν λήψιν τής άκοφάσεως ή δεν παρέστη 
είς τήν συνέλευσιν.

Ή τρίτη παράγραφος τοϋ αύτοϋ άρθρου θέτει έξηκονθή- 
μερον αποσβεστικήν προθεσμίαν άσκήσεως τοϋ προς άκύ- 
ρωσιν δικαιώματος άρχομένην άκό τής ήμέρας λήψεως τής 
άκοφάσεως ύκό τής γενικής συνελεύσεως.

“Αρθρον 32.
Τό άρθρον τοϋτο ρυθμίζει τά τής συμμετοχής τών μελών 

τοϋ διοικητικού συμβουλίου είς τάς εργασίας τής γενικής 
συνελεύσεως τών μετόχων.

“Αρθρον 33.
Τό άρθρον τοϋτο παρέχει τήν εύχέρειαν λήψεως άκοφά

σεων υπό πάντων τών έταίρων ή τών αντιπροσώπων των 
διά κροσυπογραφής πρακτικού. ΊΙ διά τοϋ τρόπου τούτου
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λήψις άποφάσεως άνα—λήροι κατά πάντα τήν συνεδρίασ'.ν 
ώς καί τήν πρόσκλησήν της συνελεύσεως καί τάς σχετικός 
διατυπώσεις δημοσιότητος.

Ή ρύθμισις αΰτη θά διευκολύνη κατά πολύ τήν λειτουρ
γίαν τοΰ άνωτάτυυ τούτου οργάνου τής Ναυτικής Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΧ Δ'.

Ή άπλότης τής λειτουργίας τής Ναυτικής Εταιρείας 
διαπιστοϋται καί εις τό τέταρτον κεφάλαιον τοΰ ύποβαλλο- 
μένου σχεδίου, όπου ρυθμίζονται τά περί βιβλίων, ισολο
γισμού καί διαθέσεως τών κερδών. Καί εις τά τρία'ταΰτα 
θέματα δεν εΐσάγονται επιτακτικοί κανόνες, άλλ’ άφίενται 
τά όργανα τής έταιρείας ελεύθερα εις τήν ρύθμισιν τούτων. 
Είναι πάντως δυνατόν νά εΐσάγωνται υποχρεωτικοί κανόνες 
διά τοΰ καταστατικού.

Άρθρον 34.
Το άρθρον τούτο τού σχεδίου ορίζει ότι ή εταιρική χρήσις 

είναι δωδεκαμήνου διάρκειας καί λήγει τήν 31 Ιουνίου ή 
31 Δεκεμβρίου έν αρμονία πρός τό άρθρον τού ΚΦΣ. Άπό- 
κλισις άπό τής αρχής τής δωδεκαμήνου χρήσεως είσάγεται 
διά τής δευτέρας παραγράφου τού άρθρου 34 ή οποία έπι- 
τρέπει όπως έξαιρετικώς ή πρώτη έταιρική χρήσις είναι 
μακροτέρας διάρκειας μέχρι τό πολύ τεσσάρων μηνών.

Άρθρον 35.
Τό άρθρον τούτο προβλέπει ότι εις τό τέλος έκάστης χρή

σεως τό διοικητικόν συμβούλιον συντάσσει τόν ισολογισμόν 
ή λογιστικήν κατάστασιν έμφαίνουσαν τήν οικονομικήν κα- 
τάστασιν τής εταιρείας επί τή βάσει τών υπό τής εταιρείας 
τηρουμένων βιβλίων. :

"Οσον άφορα εις τά βιβλία, τά όποια ή εταιρεία ύποχρεού- 
ται νά τηρή τό σχέδιον κάμει διάκρισιν μεταξύ «πλειοκτη- 
τριών» καί «διαχειριστριών» Ναυτικών 'Εταιρειών. Αί 
μέν —ρώται δεν ΰποχρεούνται σέ τήρησιν άλλου βιβλίου πλήν 
τού βιβλίου ’Εσόδων - ’Εξόδων, τό όποιον ΰποχρεωτικώς 
τηρείται εις τήν ελληνικήν γλώσσαν, ένώ αί διαχειριζόμεναι 
ή έκμεταλλευόμεναι π/.οϊα άνήκοντα εις τρίτους ύποχρεού- 
ται εις τήν τήρησιν τών Βιβλίων τού Κώδικος Φορολογικών 
Στοιχείων. Αί «πλοιοκτήτριαι» Ναυτικαί Έταιρείαι τη
ρούν τά όσα περαιτέροο Βιβλία θεωρούν σκύπιμον νά τηρούν 
καί συντάσσουν τον ισολογισμόν ή τήν λογιστικήν κατά
στασή εις τό νόμισμα εις τό όποιον είναι εκπεφρασμένου 
τό κεφάλαιον τής εταιρείας, καί δύνανται έφ’ όσον περί αύτού 
προβλέπει τό Καταστατικόν ή απόφαση γενικής συνελεύ
σεως νά τηρούν τά προαιρετικά των βιβλία καί εις έτέραν 
γλώσσαν.

Άρθρον 36.
Διά τού άρθρου τούτου παρέχεται εις τούς συμβολαιο

γράφους τό δικαίωμα νά θεωρούν τό γνήσιον τών υπογρα
φών έπί αντιγράφων ή άποσπασμάτων άποφάσεων οργά
νων τής εταιρείας.

Άρθρον 37.
Το άρθρον 37 ορίζει ότι τά καθαρά κέρδη τής εταιρείας 

διατίθενται έλευθέρως άνευ τίνος περιορισμού. Τούτο άντα- 
ποκρίνεται εις τήν παγίαν τακτικήν τών πλοιοκτητών οί 
όποιοι διαθέτουν τά κέρδη τών αλλοδαπών πλοιοκτητριών 
εταιρειών άνευ περιορισμού τίνος ώς πρός τήν διανομήν μερί
σματος ή τον σχηματισμόν άποΟεματτκού. Τό σχέδιον επι
τρέπει πάντως όπως τό καταστατικόν περιλαμβάνη διατά
ξεις έπιβαλλούσας διανομήν μερίσματος ή σχηματισμόν 
άποΟεματτκού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε\

Τά περί ελέγχου τής Ναυτικής Εταιρείας καί δικαιωμά
των τής μειονοψηφίας ρυθμίζονται εις τό πέμπτον κεφάλαιον 
τού ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου.

Άρθρον 38.
Ό έλεγχος τής Ναυτικής Εταιρείας δέν είναι ύπορχεω- 

τικός. Είναι δυνατόν όμως οί ίδρυταί νά τον επιβάλλουν" διά 
τού Καταστατικού, οπότε τά πρόσωπα, τά όποια θά τον 
διενεργήσουν δέον νά προσλαμβάνωνται έκ τού Σώαατο- 
'Ορκωτών Λογιστών ή έξ ώργανωμένων ελεγκτικών επι
χειρήσεων καί νά μή έξαρτώνται αμέσως η εμμέσως έκ τής 
Ναυτικής Εταιρείας. Σημειωτέου πάντως ότι καί άν άκόμη 
ύπάρχη ή κατά τά άνωτέρω καταστατική πρόβλεψις. ό έλεγ
χος δέν θά είναι γενικός, άλλά θά περιορίζεται εις τον ’Ισο
λογισμόν, ό όποιος έν πάση περιπτώσει αντικατοπτρίζει τήν 
όλην κατάστασιν τής άσκουμένης έπιχειρήσεως.

Τέλος τό άρθρον 38 ορίζει ότι οί τυχόν προσλαμβανόμενοι 
έλεγκταί εύθύνονται διά παν πταίσμα.

Άρθρον 39.
Διά τής διατάξεως ταύτης παρέχεται εις μέτοχον ή μετό

χους έκπροσωπούντας τό 1/10 τού εταιρικού κεφαλαίου τό 
δικαίωμα νά ζητήσουν άφ’ ενός μέν τήν σΰγκλησιν Γενικής 
Συνελεύσεως, άφ’ ετέρου δέ τήν άναβολήν λήψεως άποφά- 
σεως έπί τίνος θέματος τής ήμερησίας διατάξεως διά δέκα 
το πολύ ήμέρας. Τόσον ή σύγκλησις, όσον καί ή παροχή τής 
άναβολής είναι ύποχρεωτικαί.

Άρθρον 40.
Ή άνυπαρξία ή ή κατά τ’ άνωτέρω περιωρισμένη ύπαρ- 

ξις τακτικού έλέγχου έκρίθη σκόπιμος διά νά έχη ή διοίκησις 
τής Ναυτικής Εταιρείας τήν ευελιξίαν καί τήν έλευθερίαν 
κινήσεων, αί όποιοι άπαιτούνται διά τό είδος τής δραστη- 
ριότητος διά τήν όποιαν ό νέος τύπος 'Εταιρείας είναι προ
ορισμένος. Ουδόλως όμως άποκλείεται, άντιθέτως δέ προ- 
βλέπεται λεπτομερώς έν άρθρω 40 τού σχεδίου νόμου, τό 
άντίβαρον τού τακτικού έλέγχου, ήτοι ό έκτακτος τοιοΰτος. 
Ούτος δύναται νά ζητηθή υπό μειονοψηφίας μετόχων έκ- 
προσωπούντων τό 1/10 τού έταιρικοΰ κεφαλαίου, έφ’ όσον 
πιθανολογούνται διαχειριστικαί άτασθαλίαι, διατασσόμενος 
δέ ύπό τού δικαστηρίου είναι γενικός μή περιοριζόμενος είς 
μόνον τόν ’Ισολογισμόν.

’Ιδιαίτερα δικαιώματα μεινοψηφίας άναγνωρίζονται είς 
μετόχους έκπροσωπούντας τό 1/10 τού εταιρικού κεφαλ.αίου. 
Τοιαύτη μειονοψηφία δύναται νά ζητήση τόν έλεγχον τής 
Εταιρείας, ώς ήδη έλέχθη, ή τήν άναβολήν /,ήψεως άποφά- 
σεως ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως διά δέκα τό πολύ ήμέ
ρας. ’Ενταύθα 0ά πρέπει νά μνημονευθούν καί τά άρθρα 30 
καί 31 τού σχεδίου, τά όποια δίδουν εις τήν αυτήν μειονοψη
φίαν δικαίωμα αίτήσεως πληροφοριών περί τών υποθέσεων 
τής 'Εταιρείας, ώς καί αίτήσεως άκυρώσεως άποφάσεων 
τής Γενικής Συνελεύσεως ληφθεισών κατά παράβασιν τού 
νόμου ή τού καταστατικού.

Τό ένιαίως καθορισθέν ποσοστού κεφαλαίου (1/10), το 
όποιον άπαιτεΐται διά νά έχη ή μειονοψηφία ιδιαίτερα δι- 
καιώματα, ώρίσθη άρκούντως υψηλόν, δεδομένου ότι σπα- 
νίως τά ποσοστά συμμετοχής είς ναυτιλιακάς έπιχειρήσεις 
είναι χαμηλότερα τούτου. Άπό τής άλλης όμως πλευράς 
καθορισμός έτι χαμηλοτέρου ποσοστού θά έδημιούργει κιν
δύνους διά τήν πλειοψηφίαν, ιδία έν όψει τής ίδιαζούσης έλευ- 
θερίας κινήσεως, τής οποίας δέον ν’ άπολαύη ή διοίκησις 
τής Ναυτικής Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Τά τής λύσεως καί έκκαθαρίσεως τής Ναυτικής Εται
ρίας ρυθμίζονται έν τώ έκτω κεφαλαίω τού σχεδίου κατά 
τρόπον όμοιον μέ τόν ίσχύοντα έπί τών κοινών άνωνύμων 
εταιριών.

Άρθρον 41.
Τό άρθρον τούτο ορίζει ότι ή Ναυτική 'Εταιρία λύεται 

πλήν τών περιπτώσεων τών άναγραφομένων είς τό κατα
στατικόν καί είς τήν περίπτωσιν τής πτωχεύσεως. Διά τής
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άνω διατχςεως δίδεται εύχέρεια
-ry'jC ΤροπΟυς Λύσεως Of ό~— οΐθ'. 
πτωσίν των.

εις τούς ίδρυτάς νά ορίσουν 
προσιδιάζουν εις τήν πspi

ll λεύτερα παράγραφος τοΰ χυτού άρθρου προς άπο- 
τυγήν αμφιβολιών ή αμφισβητήσεων ορίζει ότι ή συγκέν- 
τεωσιε των μετοχών εις ένα πρόσωπον δεν αποτελεί λογον 
χύσεως τής εταιρίας.

"Αρθρον 42.
Το άρθρον 42 προβλέπει δυνατότατα λύσεως τής έται- 

είας διά δικαστικής άποφάσεως. Πας ε'χων έννομον συμφέ
ρον. ώς καί ό Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, δύνανται 
νά ζητήσουν παρά τοΰ Δικαστηρίου τήν λύσιν τής Ναυτικής 
Εταιρίας, έάν αΰτη παρεκκλίνη τοΰ σκοπού της. Ή δυνα- 
τότης αύτη δεν δίδεται, έάν ή έταιρία δεν έπιδιώκη ένεργώς 
τον σκοπόν της, άλλ’ άπλώς διατηρείται έν καταστάσει
άδρανείας (DORMANT COMPANY). '

"Αρθρον 43.
Τό άρθρον 43 επιτρέπει όπως, εις περίπτωσιν λύσεως 

τής εταιρίας λόγω παρόδου τής διάρκειας τςς, άναβιώση 
αυτή δι’ άποφάσεως τής γενικής συνελεύσεως των μετόχων 
τςς. Ή τοιαύτη άναβίωσις είναι δυνατή μόνον έάν δεν 
παρήλθεν έτος άπό τής διά τής παρόδου τής προθεσμίας 
λύσεως-καί δεν ήρχισεν ή διανομή τής εταιρικής περιουσίας.- 
Συνέπεια τής τοιαύτης άναβιώσεως είναι ότι ή έταιρία 
λογίζεται ώς μηδέποτε διαλυθεΐσα.

_ "Αρθρον 44.
Διά τού άρθρου τούτου ρυθμίζονται εις γενικάς γραμμάς 

αί συνέπειαι τής λύί,εως : τ
Ή έταιρία περιέρχεται εις κατάστασιν έκκαθαρίσεως.
Τό νομικόν πρόσωπον τής έταιρίας λογίζεται υφιστάμενον 

μόνον διά τάς άνάγκας τής έκκαθαρίσεως.
' Η γενική συνέλευσις των μετόχων εξακολουθεί λειτουρ

γούσα.

"Αρθρον 43.
Τό άρθρον 45 ορίζει ότι τήν έκκαθάρισιν ενεργούν έκκα- 

θαριστκί εκλεγόμενοι ύπό τής γενικής συνελεύσεως έάν δεν 
έχουν διορισθή τοιοΰτοι διά τού καταστατικού. Εις πάσαν 
περίπτωσιν ή γενική συνέλευσις δικαιούται ν’ άνακαλή τούς 
έκκαθαριστάς και νά διορίζη νέους.

Ή έξουσία τού διοικητικού συμβουλίου πάλιν τερματίζεται 
διά τού διορισμού έκκαθαριστών.

Τό άρθρον τούτο τού σχεδίου δέν ορίζει τον άριθμον των 
έκκαθαριστών, τούτο όμως δέν αποκλείει νά όρισθή καί εις 
μόνον έκκαθαριστής.

"Αρθρον 4G.
Τό άρθρον 4G ορίζει οτι οί έκκαθαρισταί κέκτηνται όσας 

εξουσίας έχει τό διοικητικόν συμβούλιον. Αί σχετικαί περί 
τού διοικητικού συμβουλίου διατάξεις τού νόμου καί τού 
καταστατικού έφαρμόζονται άναλόγως έπί έκκαθαριστών.

"Αρθρον 47.
Διά τού άρθρου τούτου ρυθμίζονται τα τής διεξαγωγής 

τής έκκαθαρίσεως άπό τής άναλήψεως τών καθηκόντων τών 
έκκαθαριστών μέχρι πέρατος τής έκκαθαρίσεως.

Ή πρώτη ύποχρέωσις τών έκκαθαριστών είναι νά προκα- 
λέσουν σημείωσιν περί τής λύσεως τής έταιρίας καί τής 
θέσεως ταύτης ύπό έκκαθάρισιν εις τό μητρώον Ναυτικών 
Εταιριών.

’Ακολουθεί ή ύποχρέωσις τών έκκαθαριστών νά ένεργη- 
σουν άπογραφήν τής περιουσίας τής λυθείσης έταιρίας, νά 
μεριμνησουν διά τήν μετατροπήν τής περιουσίας τής έται
ρίας είς χρήμα διά τήν ίκανοποίησιν τών δανειστών καί τήν 
διανομήν τού περισσεύματος εις τούς μετόχους τής έταιρίας.

Έάν ή άνωτέρω διαδικασία διαρκέση έπί δ.άστημα μεΐζον 
τού έτους οί έκκαθαρισταί ύποχρεούνται νά συγκαλούν τήν 
τακτικήν γενικήν συνέλευσιν καί νά υποβάλλουν τούς μέχρι 
τής συγκλήσεως λογαριασμούς τής έκκαθαρίσεως.

Τέλος ευθύς ώς περατωθή ή έκκαθάρισις οί έκκαθαρισταί 
ύποχρεούνται νά προκαλέσουν άμελλητί σημείωσιν περί τού 
πέρατος τής έκκαθαρίσεως είς τό μητρώον Ναυτικών 
Εταιριών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'.

Τό έβδομον κεφάλαιον τού σχεδίου ρυθμίζει τά τού 
συνιστωμένου μητρώου τών Ναυτικών Εταιριών. Ώς άνω
τέρω έλέχθη, διά τού σχεδίου το πρώτον συνισταται μητρώον 
έταιριών έν Έλλάυι, μητρώον τελούν ύπό δικαστικήν έπο- 
πτείαν καί δυνάμενον νά παράσχη πίστιν είς τάς συνα/.λαγάς.

"Αρθρον 48.
Τό άρθρον τούτο ρυθμίζει τά τής συστάσεως τού μητρώου 

καί τής έπανδρώσεως τούτου διά προσωπικού τού Αιμενι- 
κού Σούματος, αύξανομένων άντιστοίχως τών οργανικών 
θέσεων τούτου.

__________ "Αρθρου 40. ____  _ _______
Διά τού άρθρου τούτου ορίζεται ότι τό μητρώον Ναυτικών 

Εταιριών τελεί ύπό τήν έποπτείαν τού Προέδρου Πρωτο
δικών Πειραιώς.

"Αρθρον 50.
Τό άρθρον 50 τού σχεδίου ορίζει ότι εις τό άνωτέρω μη

τρώον καταχωρίζονται ΰποχρεωτικώς πάσαι αί Ναυτικαί 
Έταιρίαι.

"Αρθρον 51.
Διά τού άρθρου 51 ορίζεται ότι τό μητρώον άπαρτίζεται 

έκ τού βιβλίου μητρώου Ναυτικών Εταιριών, τοΰ φακέ
λου έκάστης έταιρίας, τής μερίδος εκάστης έταιρίας καί τού 
ευρετηρίου τών έταιριών.

"Αρθρον 52.
Τό άρθρον τούτο διαλαμβάνει έν λεπτομέρεια τά τής τη- 

ρήσεως τοΰ μητρούου Ναυτικών Έταιριών.

"Αρθρον 53.
Διά τού άρθρου τούτου ρυθμίζονται τά τής καταχωρήσεο^ς 

τών ίδρυομένων Ναυτικών Έταιριών είς τό μητρώον.
Κατ’ άρχήν ορίζεται ότι έάν ύποβληθή προς καταχώρισιν 

έταιρία νομοτύπως συνεστημένη ό τηρών τό μητρώον ύπο- 
χρεούται νά καταχώριση τήν εταιρίαν καί ν’ άνοιξη φά
κελον καί μερίδα τής έταιρίας.

Έάν όμως ό τηρών τό μητρώον άμφιβάλλη διά τήν νο
μιμότητα τού καταστατικού παραπέμπει τό καταστατικόν 
προς γνωμοδότησιν εις τον Πρόεδρον Πρωτοδικών Πειρακώς 
ύποχρεούται δέ νά ειδοποίηση έγγράφως περί τούτου τούς 
ίδρυτάς.

Ή καταχώρισις τής έταιρίας εις τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν γίνεται μόνον μετά πράξιν τού Προέδρου.

Έάν ό Πρόεδρος άπορρίψη τήν καταχώρισιν, έπιτρέπεται, 
προσφυγή εις τό Πολυμελές Πρωτοδικείου Πειραιώς δι- 
κάζον κατά τήν διαδικασίαν τών άρθρων 739 έπ. τού Κώ
δικας Πολιτικής Δικονομίας.

’Ακολούθως ορίζεται ότι τά άνωτέρω τυγχάνουν άναλόγου 
έφαρμογής έπί τροποποιήσεως τού καταστατικού, μεταβο
λής είς τήν έκπροσώπησιν ώς καί έπί πάσης άλλης πράξεως 
ή γεγονότος καταχωρητέου εις τό μητρώον.

Διά τής παραγράφου 4 καθορίζονται τά πάγια τέλη τών 
διαφόρων καταχωρίσεων εις τό μητρώον.
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"Αρθρον 54.
Σημαντικαί είναι αί διατάξεις τοϋ άρθρου 54. Ή παρά

γραφος 1 τούτου θεσπίζει το μή άντιτάξιμον εις τρίτους πρά
ξεων ή γεγονότων μή άναγραφομένων εις τήν μερίδα τής 
εταιρίας έκτος εάν άποδεικνύεται ύπό τής έταιρίας, ότι 
ό τρίτος έτέλει έν γνωσει τούτων. Ιΐρός διευκόλυνσιν των 
τρίτων θεσπίζεται, ύπό τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοΰ άρ
θρου το μή άντιτάξιμον των γεγονότων ή πράξεων άναγραφο- 
μένων μέν εις τήν μερίδα τής έταιρίας επί διάστημα όμως 
μικρύτερον των 15 ήμερων άπο τής αναγραφής. Διά νά λει- 
τουργήση όμως το μή άντιτάξιμον πρέπει έπιπροσθέτως 
ό τρίτος νά άποδείξη ότι δέν ήτο δυνατόν νά τέλη έν γνώσει 
των γεγονότων ή πράξεων τούτων άλλως ή έκ τοϋ μητρώου.

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 54 τοϋ σχεδίου θά πρέπει νά συν
δυάζονται μέ τό άναλυθέν άνωτέρω άρθρον 20. τό όποιον 
προβλέπει τό μή άντιτάξιμον έναντι τρίτων περιορισμών τής 
έξουσίας των οργάνων τής έταιρίας, οί όποιοι προκύπτουν 
έκ τοϋ καταστατικού, έξ άποφάσεων τής γενικής συνελεύ- 
σεως ή έκ τοϋ σκοποϋ αυτής. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 20 
τυγχάνουν εΐδικαί έν σχέσει προς έκείνκς τοϋ άρθρου 54, 
διότι άφοροϋν μόνον πράξεις Οεμελιούσχς περιορισμόν εις 
τήν έξουσίαν των οργάνων τής Ναυτικής Εταιρείας. Συνέ
πεια τούτου είναι, ότι εις τάς περιπτώσεις τοϋ άρθρου 20 
τό μή άντιτάξιμον των περιορισμών δέν θά δύναται νά άνα- 
τραπή διά τής άποδείξεως τής γνώσεως τοϋ τρίτου.

"Αρθρον 55.
Τό άρθρον τοϋτο έξχσφαλίζει τήν δημοσιότητα τών Ναυ

τικών Εταιριών καί ορίζει ότι ή κατά τάς έργασίμους ώρας 
έξέτασις τοϋ μητρώου καί λήψις έξ αυτών άντιγράφων είναι 
έλευθέρα.

"Αρθρον 56.
Διά τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται έξουσιοδότησις διά 

τον διά Προεδρικού Διατάγματος καθορισμόν τοϋ άκριβοϋς 
τύπου τών εις τό άρθρον 51 προβλεπομένων βιβλίου μητρούου, 
φακέλων μερίδων καί ευρετηρίων.

ΤΕΑΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εις τάς τελικά: διατάξεις περιλαμβάνονται εΐδικαί ρυθ
μίσεις. άφορώσαι μεταξύ άλλων εις τήν μετατροπήν κοινών 
Α.Ε. ή Ειδικών ’Ανωνύμων Ναυτιλιακών Εταιριών εις 
Ναυτικάς Έταιρίας, εις τήν δυνατότητα έφαρμογής ώρι- 
σμένων νόμων ή διατάξεων νόμων έπί ναυτικών εταιριών 
(ώς τοϋ Α.Ν. S9/1967) ή μή έφαρμογής ετέρων (ώς τοϋ 
Ν. 2190/1920, ή τών διατάξεων τοϋ Άστικοϋ Κώδικος περί 
νομικών προσώπων καί εταιριών), ιδία δέ εις τήν ειδικήν 
φορολογικήν μεταχείρισιν τών Ναυτικών Εταιριών.

"Αρθρον 57.
Διά τοϋ άρθρου τούτου τοϋ σχεδίου παρέχεται εις τάς κατά 

τον χρόνον δημοσιεύσεως τοϋ νόμου ύφισταμένας άνωνύμους 
έταιρίας ή ευχέρεια μετατροπής εις Ναυτικάς Έταιρίας. 
ΙΙροϋπόθεσις τής μετατροπής ταύτης τυγχάνει ή επιδίωξις 
εις τό μέλλον τοϋ περιωρισμένου σκοποϋ τον όποιον θέτει 
τό άρθρον 1 τοϋ σχεδίου.

Αί διατυπώσεις διά τήν μετατροπήν ταύτην είναι αί έλά- 
χισται δυναταί.

Κατ’ άρχάς ή περί μετατροπής άπόφασις δέον νά ληφθή 
ύπό τής γενικής συνελεύσεως τών μετόχων τής μετατρεπο- 
μένης έταιρίας κατά τάς διατάξεις τών παραγράφων 3 τοϋ 
άρθρου 29 καί τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 31 τοϋ Κωδικο- 
ποιημένου Νόμου 2190/1920. Διά τής περί μετατροπής 
άποφάσεως δέον νά προσαρμόζηται τό καταστατικόν τής 
μετατρεπομένης έταιρίας κατά, τρόπον ώστε νά δύναται τοϋ
το νά λειτουργήση ύπό τήν νέαν έταιρικήν μορφήν.

Έν συνεχεία έπιβάλλεται το μέν καταχώρισις τής άπο
φάσεως μετά τοϋ καταστατικού, προσαρμοσμένου ώς άνω, 
εις το μητρώον Ναυτικών Εταιριών το δέ δημοσίευσις άνα-

κοινώσεως περί τής μετατροπής εις τό Δελτίον Ανωνύμων 
Εταιριών καί Εταιριών Περιωρισμένης Εύθύντ·' ττς 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

’Από τής συντελέσεως τών άνω διατυπώσεων ή με: 
πομένη έταιρία συνεχίζεται ώς Ναυτική Έ 
άνευ διατυπώσεως. Νοείται ότι διά τής μετατροπτ: 
χίζεται ύπό τό νέον έταιρικόν ένδυμα ή αυτή νομικά π 
πικότης άνευ τίνος διακοπής.

ατρε-
τα'ρία
συνε-

ροσω-

Τέλος ή παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 57 αποκλείει τήν με
τατροπήν τών Ναυτικών Εταιριών εις έτέραν έταιρικάν 
μορφήν. Κατά τήνκρίσιν τής συντακτικής έπιτροπής ό ει
δικός καί περιωρισμένος σκοπός, τό χαμηλόν έταιρικόν κε- 
φάλ.αιον άλλα κυρίως αί φορολογικά*, διευκολύνσει: δέν δι
καιολογούν τήν παροχήν τής εύχερείας μετατροπής. '

"Αρθρον 58.
Τό άρθρον 58 ρυθμίζει τά τοϋ φορολογικού καθεστώτος 

τής Ναυτικής Έταιρίας.
Διά τοϋ άρθρου τούτου σκοπεϊται νά παρασχεθούν εις 

τήν νέαν έταιρικήν μορφήν πάσα*, αί φορολογικαί διευκολύν
σεις τών οποίων άπολαύουν σήμερον εις τήν Ελλάδα αί 
άλλοδαπαί έταιρία*. τάς οποίας ή Ναυτική Έταιρία ποοσ- 
δοκα νά ύποκαταστήση.

Ενδεχομένως ό άναγνούστης τοϋ κειμένου τοϋ άρθρου 58 
νά σχηματίση τήν έντύπωσΐν ότι εις “τήν νέαν”έταιρικήν μορ
φήν παρέχονται φορολογικαί διευκολύνσεις. Έν τούτοις 
τό άρθρον 5S άποσκοπεϊ νά παράσχη εις τήν Ναυτικήν 
Εταιρείαν τόσας μόνον διευκολύνσεις όσων άπολαύουν 
σήμερον αί άλλοδαπαί έταιρία*. πλοιοκτήτριαι έλληνικών 
πλοίων καί αί έγκατεστημέναι έν Έλλάδι δυνάμει τοϋ Α.Ν. 
89/67 άλλοδαπαί έταιρεΐαι.

Καί εις τό άρθρον 58 γίνεται διάκρισις μεταξύ «πλοιο
κτητριών» καί «διαχειριστριών» Ναυτικών Εταιριών. ’Ε
νώ αί «πλοιοκτήτριαι» καί οί μέτοχοί των ύπόκεινται, κατά 
τό πρώτον έδάφιον τής παραγράφου 1. ώς προς τήν φορολο
γίαν εις τάς διατάξεις τοϋ Ν. 27/1975 «περί φορολογίας 
πλοίουν κλπ.», αί μή πλοιοκτήτριαι Ναυτικαί Έταιρίαι 
φορολογούνται κατά τάς κοινάς διατάξεις.

Έν δψει όμως τής διατάξεως τοϋ άρθρου 60 καί αί «δια- 
χειρίστριαι» Ναυτικαί Έταιρία*. δύνανται νά ύπαχθοϋν εις 
τάς διατάςεις τοϋ Α.Ν. 89/67, ώς έτροποποιήθη οπότε βε
βαίως θά ισχύουν καί ώς προς αύτάς αί έκ τοϋ νόμου τούτου 
προβλεπόμεναι άπαλλαγαί.

Τό δεύτερον έδάφιον τής πρώτης παραγράφου ορίζει 
ότι αί διατάξεις τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 11 Α.Ν. 148/ 
1967 «περί μέτρων προς ένίσχυσιν τής κεφαλαιαγοράς » 
έχουν εφαρμογήν τόσον έπί «πλοιοκτητριών» όσον καί έπί 
«διαχειριστριών» Ναυτικών Εταιρειών άνεξαρτήτως ύπα- 
γωγής των εις τον Α.Ν. 89/67.

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 5S ρυθμίζει τά τών απαλ
λαγών τής έταιρίας έν σχέσει πρός ώρισμένας πράξεις μή 
προβλεπομένας ύπό τής παραγράφου 11 τοϋ Α.Ν. 148/ 
1967 καί τών οποίων έκρίθη άνχγκχία ή άνχφορά δοθέντος 
ότι τούτων άπολαύουν ήδη αί άλλοδαπαί έταιρία*. πλοιοκτή- 
τριαι ελληνικών πλοίων.

Διά τής παραγράφου 3 ορίζεται το μέν ότι αί διατάξεις 
τής προηγουμένης παραγράφου δέν έχουν έφαρμογήν έπί 
τών «διαχειριστριών» Ναυτικών Εταιριών καθ’ όσον άφορά 
τάς ’υποχρεώσεις των έκ τοϋ φόρου εισοδήματος, το δέ ώρι- 
σμεναι εκ τών εν λόγω άπαλλαγών άπό τών τελών χαρτο
σήμου δέν εφαρμόζονται έπί τών έταιριών τούτων.

Ώς άνεφέρθη εις τό άρθρον 35 διά τής παραγράφου 4 
τοϋ άρθρου 58 ορίζεται ή ύποχρέωσις τών μέν «διαχειρι- 
στριών» Ναυτικών έταιριών νά τηρούν τά ύπό τοϋ Κώδικο: 
Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία καί στοιχεία 
τών δέ «πλοιοκτητριών» νά τηρούν βιβλίον Εσόδων - Ε
ξόδων καί τά παραστατικά τών συναλλαγών των καί νά 
ύποβάλλουν στοιχεία άπαραίτητα διά τον έλεγχον τών μετά 
τής έταιρίας συναλλασσομένων τρίτων.



— θ —

’Εάν όμως χί «διαχειρίστριχι» Ναυτικχί Έτχιρίχι, ύπχ- 
χθοΰν. συμφώνως προς τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 60 εις τον 
Α.Ν. 89/1967. τότε ύποχρεοϋνται νά τηροϋν τάς διά τάς 
ούτως ΰπαχθείσχς έτχιρίχς βιβλία καί στοιχεία.

“Αρθρον 59.
Τό άρθρον τοϋτο ορίζει ότι αί διατάξεις των άρθρων <42 

εως 748 τοϋ ’Αστικού Κώδικος. των άρθρων 18 έως 64 
τοϋ Έμπορικοϋ Νόμου ώς και τοϋ Κωδικοποιημένου Νόμου 
2190/1920 δεν εφαρμόζονται επί Ναυτικών Εταιριών.

Λιά της διατάςεο^ς ταύτης τονίζεται ή αυτονομία της 
νέας έταιρικής μορφής καί αποκλείεται ή κατ’ άνχλογίχν 
εφαρμογή τών διχτάξειυν τοϋ Ν. 2190/1920. έκεϊ όπου ή 
ρύθμισις χφέΟη χαλαρά, ώστε νά προσαρμόζηται εις τάς 
άνάγκχς τής ναυτικής έπιχειρήσεως.

Άρθρον 60.
'Η διάταξις τοϋ άρθρου 60 προβλέπει ότι αί Ναυτικχί 

Έτχιρίαι δύνχντχι νά ύπαχθοϋν εις τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 
S9/1967, ώς ούτος έτροποποιήθη διά τοϋ Α.Ν. 378/1968, 
και Ν. 27/1975, καί 814/1978. Λιά τής διατάξεως ταύτης 
σκοπεΐται ν’ άρθή τό άτοπον τύ όποιον έδημιουργήθη διά 
τής υπαγωγής τών ναυτιλιακών εταιριών εις τάς διατάξεις 
τοϋ Α.Ν· 89/1967. Διά τοϋ Α.Ν. 378/1968 έκ.τών ελληνικών.
ναυτιλιακών εταιριών επετράπη ή υπαγωγή εις τάς διατάξεις 
τοϋ Α.Ν. 87/1967 μόνον τών μέχρι τότε υφισταμένου ελλη
νικών εταιριών. Οΰτω μετά τον Α.Ν. 378/1968 οί δικαιού
μενοι τών δι’ αύτοϋ παρεχόμενων πλεονεκτημάτων δεν εϊ- 
χον τήν δυνατότατα νά συστήσουν ελληνικήν εταιρίαν άλλ* 
ήσαν ύποχρεωμέ ηι νά προσφύγουν εις τον Παναμά ή τήν 
Λιβερίαν καί νά' συστήσουν έκεϊ εταιρίας τών οποίων εν 
συνεχεία έγκαθίστων εις τήν Ελλάδα υποκατάστημα. Εις 
τήν άρσιν τοϋ άτοπου τούτου άποσκοπεϊ ή ανωτέρω διάταξις.

"Άρθρον 61.
Λιά τοϋ άρθρου 61 ορίζεται ότι οί τίτλοι μετοχών προσω

ρινοί καί οριστικοί, τής Ναυτικής Εταιρίας εξάγονται καί 
είσάγονται έλευθέρως.

“Αρθρον 62.
Γό άρθρον τοϋτο περιστέλλει τήν έννοιαν τοϋ έμπορικοϋ 

πλοίου τοϋ άρθρου 1 απόκλειαν αυτής τά πλοία τοϋ Ν. 438/ 
1976 περί τών οποίων ισχύει ειδική ρύθμισις διά τοϋ εν 
λόγω νόμου.

“Αρθρον 63.
Τέλος τό άρθρον 63 ορίζει τά τής ένάρξεως ισχύος τοϋ 

νόμου.
Έλπίζεται. ότι τό ύποβχλλόμενον σχέδιον νόμου λόγω 

τής απλότητάς του, τής εύλυγισίας του καί τής προσαρμο
στικότητας του εις τάς άνάγκχς τών ενδιαφερομένων θά 
καταστήσουν τον νεοεισαγόμενον θεσμόν θελκτικόν, θά 
επιτύχουν τήν πλήρη έξυπηρέτησιν τοϋ έλληνικοϋ έφοπλι- 
στικοϋ κόσμου, καί θά εξαφανίσουν τό άτοπον τής υπαγωγής 
πλοίων ύπό ελληνικήν σημαίαν εις τήν κυριότητα άλλοδαπών 
έτχιριών.

. Έν Άθήναις τή 25 ’Οκτωβρίου 1978 
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