
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΣΖ « ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.» 

(πνπ ζπλεζηήζε κε ην II. Γ.411/1998 θσδηθνπνηεκέλν φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3429/2005,  

Ν. 4548/2018, Ν. 4389/2016) 

Πξννίκην 

1. Σν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κεληξηθή 

Αγνξά Θεζζαινλίθεο» πνπ ηδξχζεθε κε ην Β.Γ. 869/1966, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

(Κ.Α.Θ. Α.Δ.). 

2.- Δγθξίλεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζπληζηψκελεο κε ηε κεηαηξνπή απηή 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

Άπθπο 1 

Σύζηαζη - Επυνςμία 
1.- πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία δηα κεηαηξνπήο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο». Ζ εηαηξηθή επσλπκία ηεο 

ζπληζηψκελεο αλψλπκεο εηαηξείαο νξίδεηαη «ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ζε ζπληνκνγξαθία 

«Κ.Α.Θ. Α.Δ.». Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξείαο κε ην εμσηεξηθφ ε επσλπκία 

ηεο δηαηππψλεηαη είηε κε πηζηή κεηάθξαζε, είηε θαζνξίδεηαη ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα σο εμήο : «Central Market of Thessaloniki S.A.». 

Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην Ν. 3429/2005, ην θαηαζηαηηθφ ηεο, 

ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηε δηέπνπλ θαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3429/2005, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο σο εηαηξείαο 

πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα θνηλήο σθέιεηαο, ηνπ λ. 4548/2018 πεξί 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φπσο ηζρχεη θαη ηνπ λ. 4389/2016, φπσο ηζρχεη. 

2.- Οη θαηαρσξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο γίλνληαη ζην κεηξψν ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

7β ηνπ Κ.Ν.2190/1920, σο ηζρχεη, πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ). 

Άπθπο 2 

Έδπα 
Έδξα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη ν Γήκνο Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο 

Θεζζαινλίθεο. Μεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 

δπλαηφλ λα ηδξχνληαη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία ή άιιεο κνξθέο 

δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο ζε νπνηαδήπνηε πφιε ηεο 

Δπηθξάηεηαο ή ηεο Αιινδαπήο ή λα θαηαξγνχληαη ηπρφλ ππάξρνληα. Με 

ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε απφθαζε ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο 

θαζψο θαη ε έθηαζε θαη ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ή 

άιισλ κνξθψλ δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο. 



 

Άπθπο 3 

Διάπκεια 
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο παξαηείλεηαη γηα άιια είθνζη ελλέα (29) έηε 

απφ ηε ιήμε ηεο, ήηνη νξίδεηαη γηα ζαξάληα ελλέα έηε (49) αξρφκελε απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ II.Γ. 411/98 ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

ιήγεη ην 2047. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα παξαηαζεί κε 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

Άπθπο 4 

Σκοπόρ 

 

θνπφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη : 

1.- Ζ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο 

Θεζζαινλίθεο Α.Δ. κε ζθνπφ ηελ επσθειέζηεξε γηα ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ θαηαλάισζε δηαθίλεζε - εκπνξία ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (θξέαο, ςάξηα, αλζνθνκηθά θ.ιπ.) 

λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ ζηελ εκεδαπή θαη αιινδαπή αγνξά, 

ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο θαη πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

2.- Ζ αλάπηπμε θαη φπνπ απαηηείηαη δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο 

ππνδνκήο, ε αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε λα 

δηακνξθψζεη ζην ρψξν ηεο επλντθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο 

ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ θ.ιπ., ε δηαζθάιηζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, πξνο 

φθεινο ηφζν ηνπ παξαγσγνχ φζν θαη ηνπ θαηαλαισηή. 

Πεξαηηέξσ, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο 

Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. δχλαηαη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηε δεκηνπξγία είηε παξαζθεπαζηεξίνπ - 

ηππνπνίεζεο λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ είηε 

εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο παξαζθεπαζκάησλ λσπνχ θξέαηνο, εθφζνλ 

έρνπλ ιάβεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

3.- Ζ θαζ’ νηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν ππνβνήζεζε θαη ζπκβνιή ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρνλδξεκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή πνπ εδξεχνπλ ζην ρψξν ηεο 

Αγνξάο, ηδηαίηεξα πξνο ηηο γεηηνληθέο Βαιθαληθέο ρψξεο - αλάπηπμε 

δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ - κε πξννπηηθή λα κεηεμειηρζεί ν ρψξνο ζε κία 

ζχγρξνλε Κεληξηθή Αγνξά κε ξφιν θαη πξννπηηθή ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. 



4.- Ζ ζχζηαζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ίδην ή παξεκθεξή ζθνπφ θαη γεληθά επηδηψθνπλ 

ζθνπνχο ζπλαθείο ή ππνβνεζεηηθνχο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, 

θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο, κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

5.- Ζ εθκίζζσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη 

κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ησλ 

θαηαζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηαθίλεζε, δηαινγή, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη εκπνξία, 

ζηηο πάζεο θχζεσο ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

πξντφλησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, 

νκάδεο παξαγσγψλ, έλαληη κηζζψκαηνο ή άιινπ αλαιφγνπ ηηκήκαηνο. 

6.- Ζ εθκίζζσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη 

κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ζηηο αξκφδηεο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο, Σξάπεδεο θαη βνεζεηηθέο επηρεηξήζεηο (εζηηαηνξίσλ, 

αλαςπθηεξίσλ, αληιηψλ βελδίλεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο νρεκάησλ, 

ηαηξείν) νπνησλδήπνηε ρψξσλ επηιέμεη ε ίδηα, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, έλαληη κηζζψκαηνο ή άιινπ αλαιφγνπ 

ηηκήκαηνο. 

7.- Ζ νξγάλσζε ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο γηα ηελ 

εθπφλεζε πάζεο θχζεσο εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο ή γηα ινγαξηαζκφ Σξίησλ 

επ' ακνηβή. 

8.- Ζ παξνρή επ' ακνηβή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο 

πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Κξάηε ή Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ. 

9- Ζ αλάζεζε κέρξηο φηνπ νξγαλψζεη ε ίδηα ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, ζε 

ηξίηνπο, εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηελ εθπφλεζε 

πάζεο θχζεσο εξεπλψλ ή κειεηψλ, θαηαζθεπψλ έξγσλ θαζψο θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο ίδηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

10- Ζ κέξηκλα θαη πξφλνηα γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε απηήλ. 

11.- Ζ αλάιεςε, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

θνξείο ή κφλε ηεο, πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδηαίηεξα 

απηψλ πνπ αθνξνχλ ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην κε ηξίηεο ρψξεο, ηελ 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

12.- Ζ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ηα νπνία απνθνκίδνληαη απφ ηνπο 

ρψξνπο  εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο  Δηαηξείαο θαζψο θαη ε 

δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 
 



Άπθπο 5 

Κεθάλαιο - Μέηοσοι - Πόποι 
1.- Σν αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήξρεην ζην πνζφ ησλ 50.000.000 

δξρ. δηαηξνχκελν ζε 100 κεηνρέο ησλ 500.000 δξρ. εθάζηε (Π.Γ. 411/98). 

Με ηελ πξψηε αχμεζε (απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 9-3-2000), ην 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήιζε καδί κε ην αξρηθφ ζην πνζφ ησλ 

3.868.000.000 δξρ. δηαηξνχκελν ζε 7.736 κεηνρέο ησλ 500.000 δξρ. 

εθάζηε. Με ηε δεχηεξε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (απφθαζε Γ.. 

13-7-2000) ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 

5.105.500.000 δξρ., δηαηξνχκελν ζε 10.211 κεηνρέο ησλ 500.000 δξρ. 

εθάζηε. Με ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ιφγσ κεηαηξνπήο ζε 

Δπξψ (απφθαζε 28-2-2002), ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήξρεην ζην 

πνζφ ησλ 14.983.110,85 Δπξψ, δηεξεκέλν ζε 10.211 κεηνρέο ησλ 

1.467,35 Δπξψ εθάζηε. 

Ήδε κε ηελ ηειεπηαία αχμεζε (απφθαζε Γ.. 24-7-2002), ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 18.953.759,95 Δπξψ,  

ην νπνίν δηαηξείηαη ζε 379.075.199 κεηνρέο ησλ 0,05 € εθάζηε.  

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 197 παξ. 1 ηνπ Ν. 4389/2016 ην ζχλνιν ησλ 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο πνπ θαηείρε ην Διιεληθφ Γεκφζην κεηαβηβάζζεθε 

απηνδίθαηα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο ΑΔ απφ 

1.1.2018.  

2.- Οη πφξνη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνέξρνληαη απφ : 

Α. Σα εθ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, δηαηηζέκελα 

θεθάιαηα γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, αλέγεξζε ησλ απαξαηηήησλ 

εγθαηαζηάζεσλ εθνδηαζκέλσλ κε πιήξε ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ παξεπνκέλσλ ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηνχησλ 

δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ. 

Β. Σα πάζεο θχζεσο κηζζψκαηα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηα δηθαηψκαηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο ρξήζεσο ρψξσλ, εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. απηήο 

θαη ηα ππφ εηδηθνχ θαλνληζκνχ απηήο νξηζζεζφκελα θαζψο θαη θάζε εθ 

ηεο ππφ ηε δηαρείξηζε απηήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εμ άιιεο αηηίαο, 

πξνεξρνκέλσλ εζφδσλ. 

Γ. Σα ζπλαπηφ κέλα δάλεηα. 

Γ. Οη θάζε θχζεσο δσξεέο. 

Δ. Οη εηδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη άιισλ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 

Σ. Σα έζνδα απφ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

Ε. Κάζε άιιν λφκηκν πφξν. 

3.-  Ζ εηαηξεία ελάγεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ 

ηεο έδξαο ηεο. 

 

 



Άπθπο 6 

Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος 

 

1.- ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ,  ε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Δηαηξείαο, πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην 

πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηνλ ηξφπν  θάιπςήο θαη ηελ 

πξνζεζκία, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ  κεηνρψλ πνπ  ζα εθδνζνχλ, ηελ  

νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ.   

2.- Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ηηο δηαηππψζεηο γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηαθηηθή θαη έθηαθηε, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23, 24, 25,26, 27,28 λ. 4548/2018 . 

 

Άπθπο 7 

Μεηοσέρ 

 

1.- Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη  κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψλνληαη ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κεηνρψλ ή, 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, λα είλαη άπιεο. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ 

είλαη αξηζκεκέλνη, έρνπλ ρξνλνινγία εθδφζεσο θαη ππνγξάθνληαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

θαη απφ έλα χκβνπιν, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

πεξηιακβάλνπλ κεξηζκαηαπνδείμεηο αξηζκεκέλεο κε αχμνληα αξηζκφ. Οη 

ηίηινη απνθφπηνληαη απφ δηπιφηππν βηβιίν. 

 

2.- Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί βηβιίν κεηφρσλ ην νπνίν κπνξεί λα 

ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά. ην βηβιίν θαηαρσξίδνληαη νη κέηνρνη, κε 

αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ή ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο θαη ηεο 

δηεχζπλζεο ή ηεο έδξαο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο 

εζληθφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε θαηεγνξία 

ησλ κεηνρψλ, πνπ θαηέρεη θάζε κέηνρνο. Ωο κέηνρνο έλαληη ηεο Δηαηξείαο 

ζεσξείηαη ν εγγεγξακκέλνο ζην βηβιίν απηφ.   

 

3.- Ζ νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο αλέξρεηαη ζε 0,05 επξψ. 

 

Άπθπο 8 

Γενική Σςνέλεςζη – Σύνθεζη 

 
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλψηαην 
φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά 
ηελ εηαηξεία, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ. Οη 
λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή 
δηαθσλνχλ.   

 



2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. απνηειείηαη απφ ην κνλαδηθφ 

κέηνρν πνπ είλαη ε Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο ΑΔ. 

 

Άπθπο 9 

Απμοδιόηηηερ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ 
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη ε κφλε αξκφδηα λα 

απνθαζίδεη γηα ηα παξαθάησ: 

 
α) Σξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ωο ηξνπνπνηήζεηο ζεσξνχληαη θαη 
νη απμήζεηο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο, θαη νη κεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. 
 
β) Δθινγή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ. 
 
γ) Σελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαηά ην άξζξν 108 ηνπ Ν. 
4548/2018 θαη ηελ απαιιαγή ησλ ειεγθηψλ. 
 
δ) Δγθξηζε ησλ εηήζησλ θαη ησλ ηπρφλ ελνπνηεκέλσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
ε) Γηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ. 
 
ζη) Σελ έγθξηζε παξνρήο ακνηβψλ ή πξνθαηαβνιήο ακνηβψλ θαηά ην 
άξζξν 109 ηνπ Ν. 4548/2018. 
 
δ) πγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ή ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη 
 
ε) Γηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 
 
ζ) Σελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ 
αληίζηνηρε ρξήζε θαη ηελ απαιιαγή ησλ ειεγθηψλ. Παξαίηεζε απφ ηελ 
αμίσζε πξνο απνδεκίσζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 102 παξ. 7 λ. 4548/2018. 
 
2. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη: 
 
α) Απμήζεηο θεθαιαίνπ ή πξάμεηο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 
ξεηά αλαηίζεληαη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ζην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ άιιν λφκν. 
  
β) ε ηξνπνπνίεζε ή ε πξνζαξκνγή  δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά νξίδεη ν λ. 4548/2018. 
 
γ) ν δηνξηζκφο κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
δ) ε απνξξφθεζε απφ άιιε αλψλπκε εηαηξεία πνπ θαηέρεη ην100% ησλ 
κεηνρψλ ηεο ή ην 90% ή πεξηζζφηεξν ησλ κεηνρψλ ηεο. 
 
ε) ε δηαλνκή πξνζσξηλψλ κεξηζκάησλ θαηά ηηο πξνβιέςεηο  ηνπ αξ. 162 
παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 4548/2018, θαη 
  



ζη) ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 162 θεξδψλ ή 
πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππνθείκελε ζε δεκνζίεπζε. 
 

 

Άπθπο 10 

Σύγκληζη Γενικήρ Σςνέλεςζηρ 

 

1. H Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ 

δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ ηεο έδξαο, ζε ηαθηηθή 

ζπλέιεπζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά γηα  θάζε εηαηξηθή ρξήζε ην αξγφηεξν 

έσο ηε δέθαηε (10ε) εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ έλαηνπ κήλα, κεηά ηε  

ιήμε ηεο  εηαηξηθήο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε 

ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ εθινγή 

ειεγθηψλ (ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε). Ζ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λφκνπ 

4548/2018, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθηάθησο νπνηεδήπνηε 

άιινηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη ηνχην ζθφπηκν ή αλαγθαίν 

(έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε). 

3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζε άιιν ηφπν θείκελν 

ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. Όηαλ ζηελ ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη θαλείο κέηνρνο δελ αληηιέγεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ε Γεληθή 

πλέιεπζε κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη νπνπδήπνηε.  

4. Γηθαίσκα λα δεηήζεη ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο έρεη θαη ν 

ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο κε αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Ζ ζπλέιεπζε απηή ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο 

αίηεζεο θαη έρεη σο αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα ζέκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε. 

5. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, εθηφο ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ησλ 

εμνκνησκέλσλ πξνο απηέο, πξέπεη λα ζπγθαιείηαη πξν είθνζη (20) 

ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ  απφ ηεο νξηδφκελεο γηα ηε ζπλεδξίαζε απηήο, 

ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ.  Ζ εκέξα ηεο 

δεκνζηεχζεσο ηεο πξνζθιήζεσο  ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα  

ηεο ζπλεδξηάζεσο απηήο δελ ππνινγίδνληαη.  

6. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα 

ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο 

κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο 



γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ  λα κεηάζρνπλ ζηε 

ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη’ 

αληηπξνζψπνπ ή θαη εμ’ απνζηάζεσο. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη κε ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη  πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη θαλείο απ΄ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο 

θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ (θαζνιηθή Γεληθή πλέιεπζε). 

 

 

Άπθπο 11 

Σςμμεηοσή ζηη Γενική Σςνέλεςζη 

 

1. ηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη θάζε κέηνρνο ν 

νπνίνο έρεη θαη απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα απηή θαηά ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Μέηνρνη πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα 

κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε δηά ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Ζ κεηνρηθή 

ηδηφηεηα ησλ κεηφρσλ απνδεηθλχεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο ζρεηηθέο 

εγγξαθέο ζην Βηβιίν Μεηφρσλ-Μεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ή ελ γέλεη κε θάζε 

άιιν λφκηκν κέζν θαη βάζεη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο πνπ ιακβάλεη ε 

εηαηξεία, δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία γηα ηελ νπνία 

νξίζηεθε ε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

2. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, είηε 

απηνπξνζψπσο είηε δηα πιεξεμνπζίνπ. Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε ή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλνληαη 

εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ππνβάιινληαη ζηελ εηαηξεία ην 

αξγφηεξν πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

3. Ζ δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη δπλαηφ λα δηελεξγείηαη απφ 

απφζηαζε κε νπηηθναθνπζηηθά ή άιια ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο ηε 

θπζηθή παξνπζία ηνπ κεηφρνπ ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε Δηαηξεία ιακβάλεη επαξθή κέηξα ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ε δπλαηφηεηα ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο λα παξαθνινπζεί ηε ζπλεδξίαζε θαζψο θαη λα ςεθίδεη. 

Οη κέηνρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απφ απφζηαζε 

ιακβάλνληαη ππφςηλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο 

φπσο αθξηβψο θαη νη παξφληεο. Δπίζεο, ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο είλαη δπλαηφ λα δηελεξγείηαη κε ςεθνθνξία απφ απφζηαζε, 

δη’ αιιεινγξαθίαο ή κε ειεθηξνληθά κέζα, δηεμαγφκελε πξηλ απφ ηε 

ζπλέιεπζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα ζέκαηα θαη ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί 

λα δηαηίζεληαη θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ 

δηαδηθηχνπ ή ζε έληππε κνξθή ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο. Οη κέηνρνη πνπ 

ςεθίδνπλ δη’ αιιεινγξαθίαο ή κε ειεθηξνληθά κέζα ππνινγίδνληαη γηα 



ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο εθφζνλ νη ζρεηηθέο 

ςήθνη έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν είθνζη ηέζζεξηο 

(24) ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

4. Γηα θάζε άιιν ηπρφλ δήηεκα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4548/2018, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη.  

 

 

Άπθπο 12 

Διαδικαζία Σςνεδπιάζευν Γενικήρ Σςνέλεςζηρ- Απαπηία και 

Πλειοτηθία  

 

1.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα 

ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθηφο εθείλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ 

θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνχ,  εθ' 

φζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν κέηνρνη πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.   Αλ δελ ζπγθεληξσζεί απηή ε απαξηία, ε Γεληθή 

πλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε 

ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, πξνζθαινχκελε  πξηλ  απφ 

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο κέξεο. ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε  

απηή  ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα 

ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηάηαμεο, εθ' φζνλ παξίζηαληαη 

απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα 

πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.   

Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

κεζνιαβνχλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα 

ζπλεδξίαζε θαη ηελ επαλαιεπηηθή. 

2.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ’ απηήλ. 

3.- Καη εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή 

ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο, ηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

επηρείξεζεο απηήο, ηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ηελ 

ηαθηηθή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, εθηφο αλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή 

γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

εθηφο αλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 21 ή ηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4548/2018, ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ 

δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, ηελ παξνρή ή 

αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4548/2018, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν 

φηη ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίδεη κε απμεκέλε απαξηία θαη 



πιεηνςεθία, ε ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα 

επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. 

4.- ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ δελ επηηεπρζεί ε 

απαξηία ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη 

ζπλέξρεηαη εθ λένπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε 

απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα 

αχμεζε θεθαιαίνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε 

επξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ 

κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, αλ 

ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε είρε ήδε νξηζζεί ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο 

επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ πέληε 

(5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ 

επαλαιεπηηθή. 
5.- Όιεο νη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ 
εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε.   

6.- Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

θαηαρσξίδνληαη, πεξηιεπηηθψο, ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ . Ζ 

θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζρχεη σο απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

7.- Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο, πνπ γίλεηαη απφ ηελ ίδηα κε απιή 

πιεηνςεθία, ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλψο ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή, αλ απηφο θσιχεηαη, ν αλαπιεξσηήο ηνπ, 

επηθνπξνχκελνο απφ γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε. 

8.- Ο πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο κπνξεί λα επηθνπξείηαη απφ γξακκαηέα 

θαη ςεθνιέθηε, πνπ εθιέγνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ο πξφεδξνο ειέγρεη 

ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ παξφλησλ, ηελ αθξίβεηα ησλ 

πξαθηηθψλ, δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, ζέηεη ηα ζέκαηα ζε ςεθνθνξία θαη 

αλαγγέιιεη ην απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο. 

9.- Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 



 

Άπθπο 13 

Όπγανα διοίκηζηρ  

 

 

Όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη: 

      α. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,  

      β. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

 

 

Άπθπο 14 

Διοικηηικό Σςμβούλιο 

 

1. Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ). Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή 

αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην λφκν 4548/2018 θαη ζην λ. 3429/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, θαη 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, ελψ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο. 

2.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελεξγψληαο ζπιινγηθά, έρεη φιεο ηηο 

εμνπζίεο δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., θαζψο θα ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Δθπξνζσπεί ηελ 

εηαηξεία δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, απνθαζίδεη δε γεληθψο γηα θάζε 

δήηεκα πνπ ηελ αθνξά θαη ελεξγεί θάζε ζρεηηθή πξάμε, εθηφο απφ 

εθείλεο πνπ αλήθνπλ θαηά ην λφκν ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο 
3.- Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο (3εηήο) Καη' 
εμαίξεζε ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο 
επφκελε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη κέρξη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη ηκεκαηηθή 
αλαλέσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη δηαδνρηθέο ιήμεηο ηεο 
ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επηηξέπεηαη λα 
πξνβιεθζνχλ αξρηθά άληζεο ζεηείεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ.  
4.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. απνηειείηαη απφ ελλέα (9) 

κέιε θαη απαξηίδεηαη απφ: 

             α) έμη (6) εθπξνζψπνπο ηνπ κεηφρνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεηαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, νη νπνίνη 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 197 λ. 4389/2016, 

β) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., πνπ 

εθιέγεηαη κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ 

εθινγή ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε δηεμάγνληαη 



απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο - θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα - ηεο πξσηνβάζκηαο 

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ε εθινγή ηνπ γίλεηαη κε 

ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Ζ δηαδηθαζία ησλ αξραηξεζηψλ, ν 

θαζνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ, ν ρξφλνο θαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ςεθνθνξίαο θαη ε εμαγσγή θαη αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απνηεινχλ έξγν ηεο επηηξνπήο απηήο, πνπ πξνεδξεχεηαη 

απφ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν. 1264/1982. 

γ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ εκπφξσλ νπσξνιαραληθψλ θαη 

δ). έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ εκπφξσλ θξέαηνο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΚΑΘ 

Α.Δ. 

Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εκπφξσλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

θαη ησλ εκπφξσλ θξέαηνο θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δηαηξεία θαη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε . Έσο ηνλ νξηζκφ 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πεξ. β,γ,δ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη ρσξίο ηα κέιε απηά. 

5.- Με απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ νξγάλνπ, θαζνξίδεηαη ε 

απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.   

6.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. απνηειείηαη απφ 

εθηειεζηηθά κέιε ηα νπνία είλαη θαηά κέγηζην αξηζκφ δχν, κε 

εθηειεζηηθά κέιε θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε. Ζ ηδηφηεηα ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο εθηειεζηηθψλ ή κε, νξίδεηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 παξ.1 θαη 4 παξ.1 

θαη 2 ηνπ Ν. 3016/2002 (ΦΔΚ 110 Γ'), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ ζην ελ 

ιφγσ ή άιιν λνκνζέηεκα, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά. Σα αλεμάξηεηα κέιε 

πξέπεη λα αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

κειψλ θαη νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

7.- χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ N. 3429/2005 ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ. Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά: 

α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ, κε 

εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ.- Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. δελ κπνξεί λα έρεη εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. 



8.- ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 

απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπο,  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.  4389/2016 θαη 4548/2018 απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο εθπξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ πεξ. β,γ,δ, ε αληηθαηάζηαζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα γηα ηνπο ελ ιφγσ εθπξνζψπνπο. 

9.- Μέρξη ηνλ νξηζκφ αληηθαηαζηάηε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ζπλεδξηάδεη θαη απνθαζίδεη  λνκίκσο κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ, ηα νπνία 

ζπλερίδνπλ ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ απνκέλνπλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ φπσο 

είρε πξηλ ηελ επέιεπζε ηεο κε νπνηαζδήπνηε ηξφπν απψιεηαο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο πνπ ειιείπεη. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε λφκηκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα κέιε πνπ ελαπνκέλνπλ δελ 

κπνξνχλ λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία (3).  

10.- Σα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο 

πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

11.- ε θάζε πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία 

θαη ζπλεδξηάδεη λφκηκα, εθφζνλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέιε 

ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

 

 

Άπθπο 15 

Σςγκπόηηζη Δ.Σ. ζε ζώμα - Κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ Διοικηηικού 

Σςμβοςλίος και διοπιζμόρ Γπαμμαηέυρ 

 

1. Ζ  Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κεηφρνπ εθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Δηαηξείαο θαη δηνξίδεη κεηαμχ ησλ εθιεγέλησλ κειψλ ηνλ Πξφεδξν 

θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ 

πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαη δηνξίδεη πέξαλ ηνπ κε 

εθηειεζηηθνχ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ πνπ 

δηνξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηα ινηπά κέιε θαζνξίδνληαο 

ζπγρξφλσο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο θαη φηαλ 

δελ ππάξρεη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν φηαλ 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ή ειιείπεη ή παξαηηείηαη, ελψ, ηνλ Γηεπζχλνληα 



χκβνπιν φηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή ειιείπεη, αλαπιεξψλεη άιιν 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξηδφκελν απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην.  

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηθνπξείηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ απφ 

Γξακκαηέα  πνπ κπνξεί θαη λα κελ είλαη κέινο ηνπ. Ο Γξακκαηέαο 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ ηνπ. 

 

Άπθπο 16 

Σςνεδπιάζειρ Διοικηηικού Σςμβοςλίος 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε 

θνξά πνπ ν λφκνο, ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ, θαη ζε εκέξα 

θαη ψξα νξηδφκελε απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ή φπνηε 

δεηήζνπλ εγγξάθσο ηνχην, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απφ ηα κέιε κε αίηεζή 

ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νπφηε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζπγθαιείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ δηελέξγεηαο ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε 

άιιν ηφπν, είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηελ 

ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη 

θαλέλα κέινο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη 

θαη κε ηειεδηάζθεςε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 

θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε.  

3.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, κε πξφζθιεζε  πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ, δχν 

(2) ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε θαη 

ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο αλ ε ζπλεδξίαζε πξφθεηηαη λα 

δηεμαρζεί εθηφο έδξαο ηεο Δηαηξείαο. 

4. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ 



επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχεηαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

5. Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί  λα δεηήζνπλ δχν 

(2) ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ κειψλ ηνπ, κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν 

απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπλέιζεη κέζα ζε πξνζεζκία 

επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηελ αίηεζε πξέπεη, επί 

πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα κε ηα 

νπνία ζα αζρνιεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ δελ ζπγθιεζεί ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κέζα 

ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε 

ζχγθιεζε, λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε 

πξνζεζκία  πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ 

επηά (7) εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή  πξφζθιεζε ζηα ινηπά 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άπθπο 17 

Απαπηία – Λήτη αποθάζευν – Τήπηζη Ππακηικών 

 

1.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία, ζπλεδξηάδεη 
έγθπξα εθ' φζνλ  παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη  ην ήκηζπ  πιένλ 
ελφο (½ + 1) ησλ πκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ, 
απηνπξνζψπσο, παξφλησλ πκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 
ηξηψλ (3). Γηα λα βξεζεί ν αξηζκφο απαξηίαο παξαιείπεηαη ην θιάζκα πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη.  

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκβνχισλ πνπ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο θαη εθείλσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ απμεκέλε πιεηνςεθία. 

3. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεξεί πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη ζπδεηήζεηο θαη 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξίδνληαη πεξηιεπηηθά ζε 

εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά. Ύζηεξα απφ 

αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα 

θαηαρσξίζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ κέινπο 

απηνχ. Ο Πξφεδξνο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ θαηαρψξηζε γλψκεο, ε 



νπνία αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ή ην 

πεξηερφκελφ ηεο αληίθεηηαη θαηαθαλψο ζηα ρξεζηά ήζε ή ην λφκν. ην 

βηβιίν απηφ θαηαρσξίδεηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή 

αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη 

απφ ηα παξαζηάληα κέιε. ε πεξίπησζε άξλεζεο ππνγξαθήο απφ θάπνην 

κέινο γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά.  

4. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ 

ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ  αλαπιεξσηή ηνπ ή απφ πξφζσπν πνπ νξίδεη κε 

απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε 

επηθχξσζή ηνπο.    

5. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκα θαη εάλ δελ έρεη πξνεγεζεί 

ζπλεδξίαζε. Ζ ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη αλ φινη νη ζχκβνπινη ή 

αληηπξφζσπνί ηνπο ζπκθσλνχλ λα απνηππσζεί πιεηνςεθηθή απφθαζε 

ηνπο ζε πξαθηηθφ, ρσξίο ζπλεδξίαζε. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη 

απφ φινπο ηνπο ζπκβνχινπο. Ωο ππνγξαθή λνείηαη θαη ε αληαιιαγή 

κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), εθφζνλ πξνέξρεηαη απφ 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα αλήθνπλ ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

θαηαξηίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν θαηαρσξίδεηαη ζην 

βηβιίν πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 λ. 4548/2018. 

Σν βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ηεξείηαη 

εληαία κε ην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Άπθπο 18 

Διεςθύνυν Σύμβοςλορ 

 

1.- Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ε ηδηφηεηά ηνπ απηή δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

2.-   Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο επηιέγεηαη κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 197 λ. 4389/2016  

 



Άπθπο 19 

Εςθύνη μελών Διοικηηικού Σςμβοςλίος
 

Ωο πξνο ηελ επζχλε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη 

ελ γέλεη ηα νξηδφκελα ζην λ. 4548/2018 θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 102 λ. 

4548/2018. 

Άπθπο 19
Α
 

Έγκπιζη Σςνολικήρ Διασείπιζηρ  και απαλλαγή ελεγκηών 

1.Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε 

Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε θαλεξή ςεθνθνξία, πεξί έγθξηζεο ηεο 

ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο, πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ αληίζηνηρε ρξήζε, ππφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ λ. 4548/2018 [1]. 

2.   ηελ ςεθνθνξία πεξί έγθξηζεο ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο 

δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κφλν κε 

κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη, ή σο αληηπξφζσπνη άιισλ κεηφρσλ, 

εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο ςήθνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο. 

3. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε 

Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε θαλεξή ςεθνθνξία [4] πεξί  ηεο 

απαιιαγήο ησλ ειεγθηψλ . 

Άπθπο 20 

Απαγόπεςζη Ανηαγυνιζμού- Υποσπέυζη Πίζηευρ 

1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο πκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο πνπ κεηέρνπλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ζηνπο 

δηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνχλ ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ 

ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε Δηαηξεία θαη 

λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ή σο κφλνη κέηνρνη ή εηαίξνη ζε 

εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο.  

2. ε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο απηήο, ε 

Δηαηξεία έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Μπνξεί, φκσο, αληί ηεο 

απνδεκίσζεο, λα απαηηήζεη, πξνθεηκέλνπ κελ γηα πξάμεηο πνπ έγηλαλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβνχινπ ή ηνπ δηεπζπληή, λα 

ζεσξεζεί φηη νη πξάμεηο απηέο δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Δηαηξείαο πξνθεηκέλνπ δε γηα πξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίηνπ, λα δνζεί ζηελ εηαηξεία ε ακνηβή γηα ηε κεζνιάβεζε ή λα 

εθρσξεζεί ζε απηήλ ε ζρεηηθή απαίηεζε.   



3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίηνο ζηνλ νπνίν 

έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ 

ππνρξέσζε πίζηεσο έλαληη ηεο Δηαηξείαο θαη νθείινπλ λα κελ 

επηδηψθνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο 

Δηαηξείαο, θαζψο  θαη λα απνθαιχπηνπλ κε επάξθεηα ζηα ππφινηπα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο πνπ 

ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο  πνπ 

εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ηνπο κε απηά ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηή 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014, ε 

νπνία αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οθείινπλ 

νκνίσο λα απνθαιχπηνπλ θαη θάζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηεο 

εηαηξείαο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ λ.4548/2018 εθφζνλ έρνπλ ζρέζε κε ηα πξφζσπα 

απηά. Ωο επαξθήο απνθάιπςε ζεσξείηαη εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη 

πεξηγξαθή ηφζν ηεο ζπλαιιαγήο φζν θαη ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ. Σηο 

πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηπρφλ ζπκβάζεηο πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί θαη εκπίπηνπλ ζην άξζξν 99 λ.4548/2018, ε Δηαηξεία 

ηηο γλσζηνπνηεί ζηελ επφκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 

4. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη ζε απζηεξή 

ερεκχζεηα γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη ηα απφξξεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ηα νπνία έγηλαλ γλσζηά ζην ίδην, ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ 

σο ζπκβνχινπ. 

Άπθπο 21 

Υπηπεζία Εζυηεπικού Ελέγσος 

 

1.- Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

α) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία, 

β) παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θαζψο θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο ή παξάβαζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3429/2005 απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ, ηνπ Γηνηθεηή ή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. 



γ) ελεκεξψλεη εγγξάθσο κία θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαζψο θαη ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί, 

δ) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή θαη ηελ αθξίβεηα νπνηαζδήπνηε 

πιεξνθνξίαο δεηεζεί απφ ηνπο εθάζηνηε αξκφδηνπο θνξείο θαη 

δηεπθνιχλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ 

θαη επνπηείαο πνπ απηνί αζθνχλ. 

2.- ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη 

ηεξαξρηθά ζε θακία ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κε  ζχκβαζε παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ θαη δελ 

απνθηνχλ ηδηφηεηα ππαιιήινπ ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 22 

Επισειπηζιακό Σσέδιο 

 

Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαηαξηίδεη, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηξαηεγηθφ ρέδην 

ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο ΑΔ πνπ 

θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην  άξζξν 190 παξ.2 λ. 4389/2016 

Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο εθάζηνηε 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Άπθπο 23 

Τακηικόρ έλεγσορ 

 

1. Ζ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξφλν λφκηκν 

ειεγθηή ή ειεγθηηθή εηαηξία εγλσζκέλνπ θχξνπο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 4336/2015 θαη 4449/2017, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη ηε ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη ειεγθηέο ηεο 

εηαηξίαο έρνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά ζην λφκν.  

2. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο πνπ φξηζε ηνπο ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ εηαηξία 

αλαθνίλσζε πξνο απηνχο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ 

απνπνηεζνχλ ην δηνξηζκφ απηφλ κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνδερζεί ην δηνξηζκφ θαη έρνπλ φιεο ηηο επζχλεο 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 

Άπθπο 24 

Υποσπεώζειρ και Εποπηεία ηηρ Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

1.– Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 λ. 

3429/2005, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ λ. 4389/2016 .  Ο επνπηεχσλ Τπνπξγφο νξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία. 



Άπθπο 25 

Εηαιπική σπήζη – Ιζολογιζμόρ 

 

1.- Ζ εηαηξηθή ρξήζε έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ, άξρεηαη απφ 

πξψηε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξψηε Γεθεκβξίνπ θάζε 

έηνπο. Καη’ εμαίξεζε ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε άξρηζε απφ ηελ ηζρχ ηνπ 

π.δ. 411/98 θαη έιεμε ηελ 31/12/1999. 

 

Άπθπο 26 

Εηήζιερ Φπημαηοοικονομικέρ καηαζηάζειρ και εηήζιερ εκθέζειρ 

 

1.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4308/2014, 

θαη ζχκθσλα κε θάζε άιιε εηδηθή δηάηαμε πνπ νξίδεη ηα ζέκαηα απηά.. 

2. Οη εηήζηεο θαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο. 

3. Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε έγθπξε απφθαζε επί ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηξία δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ: α) ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, β) ηνλ δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν 

ζχκβνπιν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε 

ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, απφ έλα 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη γ) ηνλ θαηά 

λφκν ππεχζπλν ινγηζηή πηζηνπνηεκέλν απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδνο θάηνρν άδεηαο Α ηάμεο γηα ηε ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα παξαπάλσ πξφζσπα, ζε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο 

ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ππνρξενχηαη θάζε 

ρξφλν λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε έθζεζε 

δηαρείξηζεο. Ζ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ππνγξάθεηαη απφ: α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, β) ηνλ Γηεπζχλνληα ή Δληεηαικέλν 

χκβνπιν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε 

ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, απφ έλα 

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ. 

5. Οη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ελνπνηεκέλε 

έθζεζε δηαρείξηζεο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ε δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ππνγξάθνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ 

δεζκεχνπλ ηελ επηρείξεζε πνπ ηηο θαηαξηίδεη, θαζψο θαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο. 



 6.Ζ εηαηξεία ζπληάζζεη θαη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε επηζθφπεζεο νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. 

7.- Ζ ΚΑΘ Α.Δ. δεκνζηεχεη ζην ΓΔΜΖ ηηο λφκηκα εγθεθξηκέλεο απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ έθζεζε 

δηαρείξηζεο θαη ηε γλψκε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθήο εηαηξείαο, 

φπνπ απαηηείηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ 

ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

 

Άπθπο 27 

              Λόγοι λύζευρ ηηρ εηαιπείαρ 

 

 

1. Ζ εηαηξεία ιχεηαη: 

α) Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο απηήο, εθηφο αλ παξαηαζεί ε 

δηάξθεηα απηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ. 

—β) Όηαλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 

γ) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο πνπ 

ιακβάλεηαη  κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο γίλεη 

θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

ιήμε ηεο ρξήζεο, λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα 

απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο  ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

 

Άπθπο 28 

Εκκαθάπιζη 

 

1. Ζ εθθαζάξηζε αθνινπζεί ηελ ιχζε ηεο Δηαηξείαο εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο πηψρεπζήο ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο α’ θαη δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 164 λ. 4548/2018, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηειεί ρξέε 

εθθαζαξηζηή, εθφζνλ ην Καηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, κέρξη λα 

νξηζζεί εθθαζαξηζηήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ηελ πεξίπησζε β’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 164 λ. 4548/2018, ε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ 

ίδηα απφθαζε, νξίδεη θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο, αιιηψο εθαξκφδεηαη ην 

πξνεγνχκελν εδάθην. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 165 θαη 166 λ. 

4548/2018, ν εθθαζαξηζηήο νξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε 

πνπ θεξχζζεη ηελ ιχζε ηεο Δηαηξείαο, άιισο εθαξκφδεηαη ην α’ εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 4548/2018, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε δηνξίδεη δχν (2) ή ηξεηο (3) εθθαζαξηζηέο, κε 

ακνηβή πνπ θαζνξίδεηαη απ’ απηή.  

3. Οη εθθαζαξηζηέο ππνθαζηζηνχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν 



δηνξηζκφο  ηνπο ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ παχζε θάζε εμνπζίαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δάλ ε παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ εθζέηεη ζε 

θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη 

ππνρξέσζε λα ζπλερίζεη ηε δηαρείξηζε κέρξη λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά 

ηνπ ν εθθαζαξηζηήο. Οη εθθαζαξηζηέο έρνπλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ κπνξεί 

λα αλαηεζεί ζε απηνχο κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθή πλέιεπζεο.  

Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη 

πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4.Ωο εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα δηνξηζηεί θαη λνκηθφ πξφζσπν, ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ 

πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο 

εθθαζαξηζηή. 

5. Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ζηελ δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ηεο 

εθθαζάξηζεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4548/2018, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Άπθπο 29 

Κανονιζμοί 

 

1- χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3429/2005 ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαξηίζεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Ο 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαηαξηίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη δεκνζηεχεηαη 

ζε πεξίιεςε ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2- Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ: 

α) ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ηα αληηθείκελά ηνπο, 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε δηνίθεζε. 

Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

πξνβιέπεηαη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

β) ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο. 

3.- Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζσπηθνχ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ κεηά απφ γλψκε ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

εηαηξείαο, εγθξίλεηαη φπσο νξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηε λνκνζεζία θαη 

θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

4.-  Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, θαηαξηίδεηαη Καλνληζκφο 

Μηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 



Με ηνλ Καλνληζκφ Μηζζψζεσλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο εθκίζζσζεο θαη αλαλέσζεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο 

θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο πξντφλησλ θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ινηπψλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα, ζχκθσλα 

κε ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην Ν. 3844/2010(Α'63). 

 

Άπθπο 30 

Πποζυπικό 

Ζ ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., νη απνδνρέο, ν 

ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη θάζε ελ γέλεη εξγαζηαθή ζρέζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ εηαηξεία δηέπνληαη θαη ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ζρεηηθήο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ην Γεληθφ 

Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ (Γ.Κ.Π.). 

ε πεξίπησζε ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ κε ηελ 

εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία, ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ηειεπηαίαο. 

 

Άπθπο 31 

Γενικέρ διαηάξειρ 

 

Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ λ. 4548/2018, λ. 3429/2005, πδ 411/1998, 

φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

1.- Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ π.δ. 411/98 νπνπδήπνηε ζηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ή ζε έγγξαθα, δεκφζηα ή ηδησηηθά, αλαγξάθεηαη «Κεληξηθή 

Αγνξά Θεζζαινλίθεο» λνείηαη ε «Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ.» 

πνπ θαζίζηαηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ ε Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. ππνθαηαζηάζεθε απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ζε φια ηα 

ελ γέλεη δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Κ.Α.Θ., θαη ε 

ππνθαηάζηαζε απηή εμνκνηψζεθε κε θαζνιηθή δηαδνρή. Δπίζεο νη 

εθθξεκείο δίθεο ηεο Κ.Α.Θ. δελ δηαθφπεθαλ βίαηα ιφγσ ηεο δηαδνρήο 

απηήο, αιιά ζπλερίζζεθαλ απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη θαηά ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. ε νπνία λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά πξνο ηνχην ρσξίο 

θακία άιιε δηαηχπσζε. 
 


