KATAΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ Α.Ε. « ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
(που
συνεστήθη
µε
το
Π.∆.
411/1998
κωδικοποιηµένο
όπως
αυτό
τροποποιήθηκε και προσαρµόσθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 3429/2005)
Άρθρο πρώτο
1.- Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης» που ιδρύθηκε µε το Β.∆. 869/1966, όπως τροποποιήθηκε, µετατρέπεται σε
Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Κ.Α.Θ. Α.Ε.).
2.- Εγκρίνεται το καταστατικό της συνιστώµενης µε τη µετατροπή αυτή Ανώνυµης
Εταιρείας το οποίο έχει ως εξής :
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυµία
1.- Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία δια µετατροπής του Ν.Π.∆.∆. «Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης». Η εταιρική επωνυµία της συνιστώµενης ανώνυµης εταιρείας ορίζεται
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε συντοµογραφία
«Κ.Α.Θ. Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας µε το εξωτερικό η επωνυµία της διατυπώνεται
είτε µε πιστή µετάφραση , είτε καθορίζεται στην αγγλική γλώσσα ως εξής : «Central Market
of Thessaloniki S.A.».
Η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε το Ν. 3429/2005, το καταστατικό της, τις ειδικές
διατάξεις που τη διέπουν και µε βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, εφόσον δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, χωρίς να µεταβάλλεται ο
χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας, διεποµένη από τις
µη καταργηθείσες διατάξεις του Ν. 2414/1996 περί εκσυγχρονισµού των ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιηθείς ισχύει και του Κ.Ν.
2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, όπως ισχύει.
2.- Οι καταχωρήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις
ανώνυµες εταιρείες γίνονται στο µητρώο της παρ. 8 του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, ως
ισχύει, που τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου).
Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 3
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για άλλα είκοσι εννέα (29) έτη από τη λήξη της,
ήτοι ορίζεται για σαράντα εννέα έτη (49) αρχόµενη από τη δηµοσίευση του Π.∆. 411/98 στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Άρθρο 4
Σκοπός
Σκοπός της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι :
1.- Η διοίκηση, διαχείριση και καλή λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
Α.Ε. µε σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση διακίνηση –
εµπορία των οπωροκηπευτικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων (κρέας, ψάρια,
ανθοκοµικά κ.λπ.) νωπών ή µεταποιηµένων στην εσωτερική αγορά, τηρουµένων των
κανόνων εµπορίας και ποιοτικών προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά.
2.- Η ανάπτυξη και όπου απαιτείται δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής, η αναβάθµιση
των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσοµένους και ο εκσυγχρονισµός της
λειτουργίας της, ώστε να διαµορφώσει στο χώρο της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις
άσκησης του χονδρεµπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα των αγροτικών
προϊόντων, νωπών ή µεταποιηµένων κ.λπ., η διασφάλιση λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς
και του υγιούς ανταγωνισµού, προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή.
Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε. δύναται να αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδοµές για τη δηµιουργία είτε
παρασκευαστηρίου - τυποποίησης νωπών ή µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών είτε
εργαστηρίου παραγωγής παρασκευασµάτων νωπού κρέατος, εφόσον έχουν λάβει τις
απαιτούµενες από το Νόµο άδειες λειτουργίας που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητες
αυτές από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.
3.- Η καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβοήθηση και συµβολή στην ανάπτυξη των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων των χονδρεµπορικών επιχειρήσεων, µε οποιαδήποτε µορφή που
εδρεύουν στο χώρο της Αγοράς, ιδιαίτερα προς τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες – ανάπτυξη
διασυνοριακού εµπορίου – µε προοπτική να µετεξελιχθεί ο χώρος σε µία σύγχρονη Κεντρική
Αγορά µε ρόλο και προοπτική στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
4.- Η σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν
ίδιο ή παρεµφερή σκοπό και γενικά επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της
δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και η συνεργασία µε τις παραπάνω επιχειρήσεις, µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
5.- Η εκµίσθωση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται µε αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, των καταστηµάτων, εγκαταστάσεων και
υπηρεσιών της που συνδέονται µε τη διακίνηση, διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση,
συντήρηση και εµπορία, στις πάσης φύσεως χονδρεµπορικές επιχειρήσεις των
προαναφερθέντων προϊόντων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιριστικές οργανώσεις,
οµάδες παραγωγών, έναντι µισθώµατος ή άλλου αναλόγου τιµήµατος.
6.- Η εκµίσθωση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται µε αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, Τράπεζες και
βοηθητικές επιχειρήσεις (εστιατορίων, αναψυκτηρίων, αντλιών βενζίνης κ.λπ.)
οποιωνδήποτε χώρων επιλέξει η ίδια, ανάλογα µε τις περιστάσεις και τις ανάγκες της αγοράς,
έναντι µισθώµατος ή άλλου αναλόγου τιµήµατος.
7.- Η οργάνωση της κατάλληλης ερευνητικής υποδοµής για την εκπόνηση πάσης φύσεως
ερευνών και µελετών για θέµατα που άπτονται του αντικειµένου της, για λογαριασµό της
ίδιας ή για λογαριασµό Τρίτων επ’ αµοιβή.
8.- Η παροχή επ’ αµοιβή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, Κράτη ή ∆ιεθνείς Οργανισµούς στον τοµέα του χονδρεµπορίου
οπωροκηπευτικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή µεταποιηµένων.
9.- Η ανάθεση µέχρις ότου οργανώσει η ίδια την κατάλληλη υποδοµή, σε τρίτους,
ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών ή

µελετών, κατασκευών έργων καθώς και παροχής υπηρεσιών που άπτονται του αντικειµένου
της, για λογαριασµό της ίδιας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
10.- Η µέριµνα και πρόνοια για τη συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και
επιµόρφωση στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή των εργαζοµένων σε αυτήν.
11.- Η ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση, σε συνεργασία µε άλλους φορείς ή µόνη της,
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν το διασυνοριακό
εµπόριο µε τρίτες χώρες, την εκπαίδευση κ.λπ.
Άρθρο 5
Κεφάλαιο – Μέτοχοι – Πόροι
1.- Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των 50.000.000 δρχ.
διαιρούµενο σε 100 µετοχές των 500.000 δρχ. εκάστη (Π.∆. 411/98). Με την πρώτη αύξηση
(απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 9-3-2000), το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε µαζί µε το
αρχικό στο ποσό των 3.868.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 7.736 µετοχές των 500.000 δρχ.
εκάστη. Με τη δεύτερη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (απόφαση Γ.Σ. 13-7-2000) το
κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 5.105.500.000 δρχ., διαιρούµενο σε 10.211
µετοχές των 500.000 δρχ. εκάστη. Με τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, λόγω
µετατροπής σε Ευρώ (απόφαση 28-2-2002), το κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό
των 14.983.110,85 Ευρώ, διηρηµένο σε 10.211 µετοχές των 1.467,35 Ευρώ εκάστη.
Ήδη µε την τελευταία αύξηση (απόφαση Γ.Σ. 24-7-2002), το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 18.953.759,95 Ευρώ, διαιρούµενο σε 12.917 µετοχές των
1.467,35 Ευρώ εκάστη.
2.- Μέσα σε προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση του π.δ. 411/98, που µπορούσε να
παραταθεί µε απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας µετά από αιτιολογηµένη
γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της
εταιρείας ήτοι :
Α. τα κινητά πράγµατα που ανήκουν στην κυριότητα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και η χρήση
των ακινήτων πραγµάτων που ανήκουν στην κυριότητα του ∆ηµοσίου και
Β. όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που είχαν δηµιουργηθεί κατά τη
λειτουργία και χάριν των αναγκών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Ν.Π.∆.∆., ως αυτά
απεικονίζονται στον Ισολογισµό που συντάσσεται για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της εταιρείας, θα
αποτελέσουν εισφορά σε είδος για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
3.- Η εξακρίβωση της αξίας της ως άνω εισφοράς θα γίνει µετά από γνωµοδότηση
τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει µε βάση
τις τρέχουσες αξίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την προσφορότερη και πλέον δόκιµη
µέθοδο της λογιστικής. Η καθαρή θέση που θα προκύψει σύµφωνα µε το Π.∆. 1123/1980 θα
αποτελεί το ποσό κατά το οποίο θα αυξηθεί ανάλογα το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο.
4.- Η επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η
αποζηµίωση των µελών της επιτροπής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Η επιτροπή µέσα στην
οριζόµενη προθεσµία υποβάλλει έκθεση εκτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και της
προκύπτουσας θέσης της Κ.Α.Θ. Α.Ε., βάσει των συντεταγµένων οικονοµικών καταστάσεων
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή
βεβαιώνει µε ειδική απόφαση το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
5.- Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, αποτελείται από εκατό (100) ονοµαστικές και
αδιαίρετες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500.000 δρχ. η κάθε µία, οι οποίες εκδόθηκαν στο
όνοµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

6.- Οι τίτλοι των µετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθµηµένοι µε
αύξοντα αριθµό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας
και την υπογραφή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ενός Συµβούλου ειδικώς
οριζοµένου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι υπογραφές αυτές µπορούν να τεθούν µε
µηχανικό µέσο. Κάθε τίτλος δύναται να παριστά πλείονες της µίας µετοχής όπως ορίζεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας
ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Οι πόροι της Κ.Α.Θ. Α.Ε. προέρχονται από :
7.- Α. Τα εκ του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων, διατιθέµενα κεφάλαια για την
εκπόνηση µελετών, ανέγερση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων εφοδιασµένων µε πλήρη
τεχνικό εξοπλισµό και αντιµετώπιση των παρεποµένων των έργων και εργασιών τούτων
διοικητικών δαπανών.
Β. Τα πάσης φύσεως µισθώµατα της Κ.Α.Θ. Α.Ε., τα δικαιώµατα παροχής υπηρεσιών και
της χρήσεως χώρων, εγκαταστάσεων κ.λπ. αυτής και τα υπό ειδικού κανονισµού αυτής
ορισθησόµενα καθώς και κάθε εκ της υπό τη διαχείριση αυτής περιουσιακών στοιχείων ή εξ
άλλης αιτίας, προερχοµένων εσόδων.
Γ. Τα συναπτόµενα δάνεια.
∆. Οι κάθε φύσεως δωρεές.
Ε. Οι ειδικές χρηµατοδοτήσεις από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
διεθνών Οργανισµών.
ΣΤ. Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων.
Ζ. Κάθε άλλο νόµιµο πόρο.
8.- Η εταιρεία ενάγεται σε κάθε περίπτωση ενώπιον των ∆ικαστηρίων της έδρας της.
Άρθρο 6
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
1.- Το κεφάλαιο της εταιρείας µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσής
της, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι της αυξήσεως. Η αύξηση γίνεται µε την έκδοση
νέων µετοχών, οι οποίες είναι ονοµαστικές και αδιαίρετες.
2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε
είδος ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται το δικαίωµα
προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ του µετόχου της
εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσµίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε
την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε το παραπάνω,
διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
3.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή µέσα σε
πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
έχει το δικαίωµα µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του
συνόλου των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων ονοµαστικών
µετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου
που έχει καταβληθεί αρχικά ή του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την
ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
4.- Οι σύµφωνα µε την παρ. 2-3 αποφασιζόµενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν
τροποποιήσεις του καταστατικού.

5.- Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος, για την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν τα αποθεµατικά
υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
6.- Μέσα στο πρώτο δίµηνο από κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να πραγµατοποιήσει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει
εάν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο της αυξήσεως. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην αρµόδια εποπτική αρχή
βεβαιωµένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υποκείµενο στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του
άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση – Σύνθεση
Η Γενική Συνέλευση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. αποτελείται από το µοναδικό µέτοχο που είναι το
Ελληνικό ∆ηµόσιο και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών ή το νόµιµο
εκπρόσωπό του.
Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
Οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι οι παρακάτω :
1.- Εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και την έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον Ισολογισµό.
2.- Απαλλάσσει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη σύµφωνα µε τις
διατάξεις για τις Ανώνυµες Εταιρείες.
3.- ∆ιορίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις Ανώνυµες Εταιρείες ελεγκτές κάθε
εταιρικής χρήσης, εγκρίνει τις εκθέσεις τους και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.
4.- Γνωµοδοτεί για κάθε άλλο σχετικό θέµα που παραπέµπεται από τους Υπουργούς
Ανάπτυξης και Γεωργίας και εκφράζεται επί του απολογισµού της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
5.- Συνιστά επιτροπές για τη µελέτη ειδικών θεµάτων και εισηγείται τα πορίσµατα της
µελέτης αυτής, στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Γεωργίας δια µέσου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
6.- Τροποποίηση του καταστατικού συµπεριλαµβανοµένων και των αυξήσεων ή
µειώσεων του µετοχικού κεφαλαίου και της µετατροπής των µετοχών.
7.- Κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται από το νόµο ή το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται στην
έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά, τακτικά τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο µετά το κλείσιµο
του Ισολογισµού και έκτακτα για τα θέµατα που προκύπτουν και κάθε φορά που το ζητήσει ο
µέτοχος.
2.- Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ηµέρες από της οριζόµενης
για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών, η δε σχετική
πρόσκληση δηµοσιεύεται εντός της ίδιας προθεσµίας στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και
εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και περιλαµβάνει τον
τόπο, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται επίσης σε µία ηµερήσια πολιτική, µία ηµερήσια

οικονοµική εφηµερίδα και σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα, από
εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νοµού στην οποία η εταιρεία
έχει την έδρα της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Η
ηµέρα της δηµοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της
συνεδρίασης αυτής, δεν υπολογίζονται.
3.- Εντός της ίδιας προθεσµίας, η πρόσκληση γνωστοποιείται στην αρµόδια διεύθυνση
του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου).
Άρθρο 10
∆ιαδικασία Συνεδριάσεως Γενικής Συνέλευσης
1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν οι εκπρόσωποι του µετόχου ή ο νόµιµος
αναπληρωτής τους.
2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα τα
αναγραφόµενα στην ηµερήσια διάταξη, που έχει δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω. Η
ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και περιλαµβάνει τις
προτάσεις του. ∆ύναται να περιέχει και προτάσεις του ∆ηµοσίου ή των ελεγκτών. Συζήτηση
εκτός των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται.
3.- Οι κατά τη συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις σε περίληψη καταχωρίζονται στο
ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της και
υποβάλλονται σε αντίγραφο µέσα σε 20 ηµέρες στην αρµόδια υπηρεσία.
4.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 11
Όργανα διοίκησης
Όργανα ∆ιοίκησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι :
α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Άρθρο 12
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το Ανώτατο ∆ιοικητικό όργανο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.,
διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας και ασκεί τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο νόµο 3429/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
και την κείµενη νοµοθεσία, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
2.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει όλες τις εξουσίες διαχείρισης
και διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και εκπροσωπεί την εταιρεία
δικαστικώς και εξωδίκως, αποφασίζει δε γενικώς για κάθε ζήτηµα που την αφορά και ενεργεί
κάθε σχετική πράξη, εκτός από εκείνες που ανήκουν κατά το νόµο στην αρµοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης
3.- Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Κατ’
εξαίρεση η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση.
4.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. αποτελείται από εννέα (9) µέλη και
απαρτίζεται από:

α) έξι (6) εκπροσώπους του ∆ηµοσίου, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
β) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., που εκλέγεται µε άµεση και
καθολική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζοµένων
στην επιχείρηση διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής
δευτεροβάθµιας – και αν δεν υπάρχει τέτοια – της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και η εκλογή του γίνεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.
Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισµός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο
χρόνος και οι λεπτοµέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, που προεδρεύεται από δικαστικό
αντιπρόσωπο, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982.
γ) Ι. έναν (1) εκπρόσωπο του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εµπόρων
οπωρολαχανικών και
ΙΙ. έναν (1) εκπρόσωπο του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εµπόρων
κρέατος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ΚΑΘ Α.Ε.
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, των εµπόρων οπωροκηπευτικών και των εµπόρων
κρέατος κοινοποιούνται στους αρµόδιους φορείς, ώστε να εκδοθεί Φ.Ε.Κ. µε τη νέα σύνθεση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . Έως τον ορισµό των εκπροσώπων του προηγούµενου
εδαφίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς τα µέλη
αυτά.
Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και οι λοιποί εκπρόσωποι του ∆ηµοσίου
διορίζονται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
που την εποπτεύει.
5.- Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα
οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4, ορίζονται και
παύονται αζηµίως για το ∆ηµόσιο και για την Κ.Α.Θ. Α.Ε. µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του Υπουργού που την εποπτεύει.
6.- Με απόφαση της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών,
που συνιστάται µε το άρθρο 10 του Νόµου 3429/2005, συντάσσεται Κ.Υ.Α., η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Για την αποζηµίωση του Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
και των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ισχύει ο περιορισµός του άρθρου
14 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄), όπως έχει ερµηνευθεί µε το άρθρο 34 παρ.4 του Ν.
2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄). Κατ’ εξαίρεση, µε την ίδια απόφαση της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών µπορεί να καθορίζεται επιπλέον αποζηµίωση για
το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, λόγω συµµετοχής του στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, και πέραν του ορίου του προηγούµενου εδαφίου. Η αποζηµίωση των µη
εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα καθορίζεται από τις εκάστοτε
εκδιδόµενες διϋπουργικές αποφάσεις και εντός των ορίων που η ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει.
Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Α.Θ.
Α.Ε. δεν δικαιούνται καµία άλλη παροχή, απολαβή, αµοιβή ή προνόµιο.
7.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. αποτελείται από εκτελεστικά, µη
εκτελεστικά µέλη και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Η ιδιότητα των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικών ή µη, ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι
διατάξεις των άρθρων 3 παρ.1 και 4 παρ.1 και 2 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως
ισχύει σήµερα, εφαρµόζονται αναλογικά.
8.- Ο Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Κ.Α.Θ. Α.Ε. απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή µέλος ∆ιοικητικού
Συµβουλίου άλλης δηµόσιας επιχείρησης. Ο Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή µέλος του

∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να είναι Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή µέλος
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνδεδεµένων µε αυτήν δηµοσίων
επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αµοιβή, ή όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.
9.- Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3429/2005 η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποχρεούται να καταρτίσει
κανονισµό λειτουργίας του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Ο κανονισµός λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
περιλαµβάνει υποχρεωτικά:
α) τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των εκτελεστικών, µη εκτελεστικών και
ανεξάρτητων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
β) τον προσδιορισµό των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
10.- Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν µπορεί να έχει
εκτελεστικές αρµοδιότητες.
11.- α) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της
ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
συγκροτείται, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί την εταιρεία, συνεδριάζει και αποφασίζει νόµιµα
και χωρίς αυτά έως την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπερβαίνει το ήµισυ του αριθµού των µελών, όπως είχαν πριν
την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
β) Σε κάθε περίπτωση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
νόµιµα, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του, µεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Άρθρο 13
∆ιευθύνων Σύµβουλος
1.- Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
και η ιδιότητά του αυτή δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η θητεία του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα έξι (6) έτη.
2. - Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. επιλέγεται ύστερα από δηµόσια
προκήρυξη της θέσης. Κάθε ∆ιευθύνων Σύµβουλος πρέπει τουλάχιστον να είναι πτυχιούχος
Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και να έχει
τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε θέση σηµαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δηµόσιο ή
ιδιωτικό τοµέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του Υπουργού που εποπτεύει την Κ.Α.Θ. Α.Ε., µε την οποία καθορίζεται η
διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα
προσόντα.
Άρθρο 14
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
1.- Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποχρεούται να οργανώσει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας και του καταστατικού της, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την
επιχείρηση,
β) παρακολουθεί και αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στη Γενική Συνέλευση των
µετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόµου
αυτού από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου,
γ) ενηµερώνει εγγράφως µία φορά τουλάχιστον κάθε τρίµηνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
καθώς και τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για τους ελέγχους που διενεργεί,
δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί
από την Ειδική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, που συνιστάται µε το
άρθρο 11 του νόµου αυτού και διευκολύνει µε κάθε πρόσφορο µέσο το έργο
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί.
2.- Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός
ελεγκτής, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι
ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία υπηρεσιακή µονάδα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.,
παρέχουν υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας.
Άρθρο 15
Στρατηγικό – Επιχειρησιακό Σχέδιο
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. καταρτίζει και υποβάλλει Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο σύµφωνα
µε τις διατάξεις της σχετικής εκάστοτε κείµενης νοµοθεσίας.
Το ήδη εγκεκριµένο µε Κ.Υ.Α. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
εξακολουθεί να ισχύει εφόσον έχουν εξειδικευθεί οι χρηµατοοικονοµικοί, ποιοτικοί και
επιχειρησιακοί δείκτες αυτού.
Άρθρο 16
Τακτικός έλεγχος
Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης των οικονοµικών καταστάσεων της
Κ.Α.Θ. Α.Ε. ως τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από µία τουλάχιστον από τις
εταιρείες - κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σχετικής περί ορκωτών λογιστών νοµοθεσίας, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί υποχρεωτικών ελέγχων.
Άρθρο 17
Εποπτεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
1.- Ο κρατικός έλεγχος και η οικονοµική εποπτεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ασκείται από τη
∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, διενεργείται κατ’ εντολή
της από την Ειδική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και αφορά στον
έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 7 του νόµου 3429/2005.
2.-Ο έλεγχος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά φορολογικούς ή άλλους ελέγχους που διενεργούνται µε βάση
τις κείµενες διατάξεις ούτε την εποπτεία που ασκείται στις ανώνυµες εταιρείες από τη
∆ιοίκηση.
3. -Ο εκάστοτε αρµόδιος εποπτεύον την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. µπορεί να
παρίσταται ο ίδιος ή δια ειδικού αντιπροσώπου του στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιµο.

Άρθρο 18
Εταιρική χρήση – Ισολογισµός
1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, άρχεται από πρώτη
Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση η
πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ισχύ του π.δ. 411/98 και έληξε την 31/12/1999.
2.- α) Στο τέλος κάθε χρήσεως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους
λογαριασµούς, συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της περιουσίας της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και
καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Ο Ισολογισµός και οι λοιπές οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται προς
έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόµενες από επεξηγηµατική έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και
Παθητικού, όπως και τα στοιχεία του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, όσο το δυνατόν
αναλυτικότερα και από πιστοποιητικό των ελεγκτών.
β) Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. συντάσσει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που υιοθετούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό (Ε.Κ.) αριθ.1606/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης
Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισµούς που εκδίδονται από την Επιτροπή
(Commission), κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3
και 6 του Κανονισµού αυτού. Επιπλέον, οι µητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες
Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα Πρότυπα που προαναφέρονται.
Η περίπτωση β) τίθεται σε ισχύ από την 31η ∆εκεµβρίου 2007.
γ) Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διαχωρίζει το κόστος που προορίζεται για την παροχή
συγκεκριµένων Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), όπως αυτές
ρυθµίζονται από τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου (άρθρα 16 και 86 παρ.2 της
συνθήκης Ε.Κ.), από το κόστος που σχετίζεται µε τις δραστηριότητές της που είναι
ανοικτές στον ανταγωνισµό.
Η περίπτωση γ) τίθεται σε ισχύ µετά την κοινοποίηση στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. του
καθορισµού των κριτηρίων διαχωρισµού του κόστους των Υ.Γ.Ο.Σ.
3.-Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και το συνοδεύον αυτό πιστοποιητικό του
Ελεγκτού δηµοσιεύονται είκοσι (20) ηµέρες πριν τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση του
εγκεκριµένου
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ισολογισµού, πρέπει ο Ισολογισµός να ελεγχθεί από τον
ελεγκτή της εταιρείας και να έχει ειδικά θεωρηθεί από : α) Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου β) το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, γ) ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που
ορίζεται από αυτό, δ) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην οποία υπάγεται το
Λογιστήριο της εταιρείας, υποχρεωµένων αυτών, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο
καταρτίσεως αυτού από απόψεως νοµιµότητας, να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση τις
αντιρρήσεις τους εγγράφως.
5.- Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. οφείλει να υποβάλλει στους εκάστοτε αρµόδιους φορείς όπως
εκάστοτε ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία., ότι ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που απορρέουν από το Νόµο 3429/2005 (∆ηµόσιες Επιχειρήσεις &
Οργανισµοί, Φ.Ε.Κ. 314/τ. Α΄/27-12-2005) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
καθώς και από τις εκάστοτε ισχύουσες εγκύκλιους των εκάστοτε αρµοδίων ∆ηµόσιων
φορέων.

Άρθρο 19
Λόγοι λύσεως της εταιρείας
Η εταιρεία λύεται :
1.- Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν παραταθεί η διάρκεια αυτής
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού αυτού.
2.- Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της.

Άρθρο 20
Εκκαθάριση
1.- Τη λύση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής οριζοµένων από τη Γενική
Συνέλευση τριών εκκαθαριστών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες
τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό
της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις
αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών,
συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και του ελεγκτού. Στην περίπτωση 1 του προηγούµενου άρθρου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι το διορισµό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
2.- Οι σύµφωνα µε τα παραπάνω διοριζόµενοι εκκαθαριστές, οφείλουν µε την ανάληψη
των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να
δηµοσιεύσουν στον τύπο και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος Α.Ε. και
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης , τον Ισολογισµό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο
Υπουργείο Ανάπτυξης.
3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
4.- Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώµατα αυτής, κατά τη
διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5.- Οι λογαριασµοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των
µετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε
ευθύνη.
6.- Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθαρίσεως
µαζί µε έκθεση, για τα αίτια που παρακώλυσαν την περαίωση της εκκαθαρίσεως.
Άρθρο 21
Κανονισµοί
1.- Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3429/2005 η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει την υποχρέωση να
καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
καταρτίζεται και τροποποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης
και δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
2.- Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της επιχείρησης περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείµενά τους, καθώς και τη σχέση
των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη διοίκηση. Μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας πρέπει
υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,
β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
3.- Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3429/2005 η Κ.Α.Θ. Α.Ε έχει την υποχρέωση να
καταρτίσει Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), ο οποίος καθορίζει τις

καταστατικές υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους οποίους η Κ.Α.Θ. Α.Ε. παρέχει τις
υπηρεσίες της προς τους συναλλασσοµένους µε αυτήν, καθώς και τη διαδικασία
αποζηµίωσής τους σε περίπτωση µη τήρησης εκ µέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και
όρων.
4.- Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, µετά από πρόταση του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καταρτίζεται Κανονισµός Μισθώσεων της εταιρείας, ο οποίος
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργείων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Με τον Κανονισµό Μισθώσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκµίσθωσης
και ανανέωσης συµβάσεων µίσθωσης καταστηµάτων εµπορίας προϊόντων φυτικής και
ζωικής προέλευσης και λοιπών χώρων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και κάθε σχετικό θέµα,
σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται από το Ν. 3844/2010(Α΄63).
Άρθρο 22
Προσωπικό
1.- Η σχέση εργασίας του προσωπικού µε την Κ.Α.Θ. Α.Ε., οι αποδοχές, ο τρόπος και η
διαδικασία πρόσληψης και κάθε εν γένει εργασιακή σχέση των εργαζοµένων µε την εταιρεία
διέπονται και ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε σχετικής κείµενης
νοµοθεσίας και το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού (Γ.Κ.Π.).
2.- Ο Γ.Κ.Π. συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
νόµου µετά από γνώµη της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των
εργαζοµένων της εταιρείας, εγκρίνεται όπως ορίζεται εκάστοτε από τη νοµοθεσία και
καθορίζει τα θέµατα του προσωπικού.
Σε περίπτωση ενδεχόµενης σύγκρουσης των διατάξεών του µε την εκάστοτε κείµενη
νοµοθεσία, υπερισχύουν οι διατάξεις της τελευταίας.
Άρθρο 23
Γενικές διατάξεις
1.- Από τη δηµοσίευση του π.δ. 411/98 οπουδήποτε στην ισχύουσα νοµοθεσία ή σε
έγγραφα, δηµόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» νοείται η
«Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.» που καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. Για το
λόγο αυτό η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα
τα εν γένει δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Κ.Α.Θ., και η υποκατάσταση αυτή
εξοµοιώθηκε µε καθολική διαδοχή. Επίσης οι εκκρεµείς δίκες της Κ.Α.Θ. δεν διακόπηκαν
βίαια λόγω της διαδοχής αυτής, αλλά συνεχίσθηκαν από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και κατά της
Κ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία νοµιµοποιείται ενεργητικά και παθητικά προς τούτο χωρίς καµία άλλη
διατύπωση.
2.- Έως την 1η Ιουλίου 2006, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δηµοσίων επιχειρήσεων που
έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις που καταργούνται µε το άρθρο 20,
θεωρείται ότι έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν νόµιµα.

Άρθρο δεύτερο
Καταργούµενες διατάξεις
1.-Το άρθρο 1 του Ν.2414/1996 καταργείται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται
παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 1 του Ν. 2414/1996 νοείται εφεξής το άρθρο 1 του νόµου
3429/2005.

2.-Τα άρθρα 5,6 και 7 του Ν. 2414/1996 καταργούνται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία
γίνεται παραποµπή ή αναφορά στα άρθρα 5,6 και 7 του Ν. 2414/1996 νοείται εφεξής το
άρθρο 3 του νόµου 3429/2005.
3.-Το άρθρο 9 του Ν. 2414/1996 καταργείται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται
αναφορά στο άρθρο 9 του Ν. 2414/1996 νοείται εφεξής η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του
νόµου 3429/2005.
4.-Το άρθρο 10 του Ν. 2414/1996 καταργείται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται
αναφορά στο άρθρο 10 του Ν. 2414/1996, εφαρµόζονται εφεξής, κατά περίπτωση, οι
διατάξεις του άρθρου 13 ή του άρθρου 14 ή του άρθρου 17 του νόµου 3429/2005.
5.- Επίσης καταργούνται:
α) Τα άρθρα 2,3,4,8 και 11 του Ν. 2414/1996.
β) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 2469/1997.
γ) Το άρθρο 26 παράγραφος 7 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α΄).
δ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόµου
3429/2005 ή αφορά θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο
αυτόν.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος θα αρχίσει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιµέρους διατάξεις.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κακαφίκας Παναγιώτης

