
EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 107.095 108.443 84.510 85.340
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 9.640 6.738 7.404 5.725
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12.027 11.301 24.692 22.542
Aποθέµατα 14.582 16.706 11.869 13.474
Aπαιτήσεις από πελάτες 37.944 24.097 40.973 28.153
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.399 18.885 3.859 23.482--------- --------- --------- ---------
ΣΣYYNNOOΛΛOO  EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOOYY 220033..668877 118866..116699 220033..330077 117788..771177

========= ========= ========= =========
II∆∆IIAA  KKEEΦΦAAΛΛAAIIAA  &&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEIIΣΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο 12.382 12.382 12.382 12.382
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 40.634 48.925 50.701 51.188--------- --------- --------- ---------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 53.016 61.307 63.083 63.570
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) (1.160) (198) ― ―--------- --------- --------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν ((γγ))==  ((αα))  ++  ((ββ)) 5511..885566 6611..110099 6633..008833 6633..557700

========= ========= ========= =========
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 39.197 30.808 38.691 30.280
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.104 11.049 8.649 8.638
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 51.457 40.362 46.962 35.273
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 50.072 42.840 45.922 40.955--------- --------- --------- ---------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 151.830 125.060 140.224 115.147

========= ========= ========= =========
ΣΣYYNNOOΛΛOO  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN &&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEΩΩNN  ((γγ))++((δδ)) 220033..668877 118866..116699 220033..330077 117788..771177

========= ========= ========= =========

KPETA ΦAPM A.B.E.E.
AP.M.A.E. 11867/06/B/86/38

1155οο  χχιιλλ..  EE..OO..  PPεεθθύύµµννοουυ  --  HHρραακκλλεείίοουυ,,  7744110000  ∆∆ήήµµοοςς  PPεεθθύύµµννηηςς  NNοοµµοούύ  PPεεθθύύµµννηηςς,,  ΘΘέέσσηη  ΛΛααττζζιιµµάάςς

ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ XPHΣHΣ AΠO 1 IANOYAPIOY 2011 έως 31 ∆EKEMBPIOY 2011
((δδηηµµοοσσιιεευυµµέένναα  ββάάσσεειι  ττοουυ  KK..NN..  22119900//11992200,,  άάρρθθρροο  113355  γγιιαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  σσυυννττάάσσσσοουυνν  εεττήήσσιιεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  κκααιι  µµηη,,  κκααττάά  τταα  ∆∆..ΛΛ..ΠΠ..//∆∆..ΠΠ..XX..AA..))

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  OOIIKKOONNOOMMIIKKHHΣΣ  ΘΘEEΣΣHHΣΣ ((EEννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
OOMMIIΛΛOOΣΣ EETTAAIIPPEEIIAA

ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  εε

ΠΠPPIIΣΣMMAA  210 92 11 400 
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3311..1122..22001111 3311..1122..22001100 3311..1122..22001111 3311..1122..22001100

ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν έέννααρρξξηηςς  ππεερριιόόδδοουυ
((0011..0011..22001111 &&  0011..0011..22001100 ααννττίίσσττοοιιχχαα)) 6611..110099 6666..335533 6633..557700 6600..666611--------- --------- --------- ---------
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (9.252) (2.113) (487) 3.617
Λοιπές κινήσεις ιδίων κεφαλαίων ― (2.483) ― (60)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα ― (649) ― (649)--------- --------- --------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν λλήήξξηηςς  ππεερριιόόδδοουυ
((3311..1122..22001111 &&  3311..1122..22001100 ααννττίίσσττοοιιχχαα)) 5511..885577 6611..110099 6633..008833 6633..557700

========= ========= ========= =========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  MMEETTAABBOOΛΛΩΩNN  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN ((EEννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))))
OOMMIIΛΛOOΣΣ EETTAAIIPPEEIIAA

ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  εε 3311..1122..22001111 3311..1122..22001100 3311..1122..22001111 3311..1122..22001100

ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Kέρδη /(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότ.) (8.011) 5 198 3.775
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Aποσβέσεις 4.812 8.638 3.856 7.442
Aποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων ― 24 ― ―
Προβλέψεις (145) 178 (153) 87
Συναλλαγµατικές διαφορές (281) (25) (281) (25)
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας (83) (666) (610) (967)
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 6.942 4.931 6.615 4.764
ΠΠλλέέοονν  //  µµεείίοονν  ππρροοσσααρρµµοογγέέςς  γγιιαα  µµεεττααββοολλέέςς
λλοογγααρριιαασσµµώώνν  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκίίννηησσηηςς  ήή  πποουυ
σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ::
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.144 1.882 1.604 1.670
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (10.530) (8.582) (13.165) (10.692)
(Mείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 5.864 12.583 8.018 17.860
MMεείίοονν  ::
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα (6.655) (4.785) (6.482) (4.533)
Kαταβεβληµένοι φόροι (459) (764) (324) (564)--------- --------- --------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό  
λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((αα)) ((66..440044)) 1133..442200 ((772233)) 1188..881199

========= ========= ========= =========
EEππεεννδδυυττιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
& λοιπών επενδύσεων (760) (2.699) (2.048) (3.266)
Tαµειακές προκαταβολές & δάνεια προς τρίτους (1.756) (1.958) (7.689) (6.385)
Eισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων ― (25) ― (25)
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων (6.318) (6.413) (4.780) (6.867)
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 93 1.250 75 903
Tόκοι εισπραχθέντες 4 1 ― ―
Eισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων ― 466 ― 466--------- --------- --------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό
εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((ββ)) ((88..773377)) ((99..337799)) ((1144..444422)) ((1155..117733))

========= ========= ========= =========
XXρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Eισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2 ― ― ―
Eισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 38.764 32.216 38.764 31.658
Eξοφλήσεις δανείων (22.089) (35.653) (21.474) (34.554)
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (574) (570) (574) (570)
Mερίσµατα πληρωθέντα ― (584) ― (584)--------- --------- --------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό
χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((γγ)) 1166..110033 ((44..559911)) 1166..771166 ((44..005500))

========= ========= ========= =========
KKααθθααρρήή  ααύύξξηησσηη  //  ((µµεείίωωσσηη))  σστταα  ττααµµεειιαακκάά  
δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  χχρρήήσσηηςς ((αα++ββ++γγ))  996633 ((554499)) 11..555511 ((440044))

========= ========= ========= =========
Tαµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσης 4.442 4.984 3.305 3.710--------- --------- --------- ---------
Eπίδραση συναλλαγµατικών ισοτιµιών σε 
ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (1) 7 ― ―--------- --------- --------- ---------
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  λλήήξξηηςς  χχρρήήσσηηςς  55..440055 44..444422 44..885566 33..330055

========= ========= ========= =========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  TTAAMMEEIIAAKKΩΩNN  PPOOΩΩNN XXPPHHΣΣHHΣΣ  ((EEννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
OOMMIIΛΛOOΣΣ EETTAAIIPPEEIIAA

ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  εε 11..11--3311..1122..22001111 11..11--3311..1122..22001100 11..11--3311..1122..22001111 11..11--3311..1122..22001100

PPέέθθυυµµννοο,, 3300  MMααρρττίίοουυ  22001122

O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. O ANTIΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. O ∆IEYΘYNTHΣ ΛOΓIΣTHPIOY
& ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ & ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ
∆∆OOMMAAZZAAKKHHΣΣ  EEMMMMAANNOOYYHHΛΛ ∆∆OOMMAAZZAAKKHHΣΣ  KKΩΩNNΣΣTTAANNTTIINNOOΣΣ MMIIKKEEΣΣ  KKYYPPIIAAKKOOΣΣ

A.∆.T. I 975738/74 A.∆.T.AB 187558/06 A.∆.T. AB 656966
A.M. Aδείας A’ Tάξεως. 0012835

11.. Kατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ιδρύθηκε κοινοπραξία µε την επωνυµία "Frantoio Gentileschi S.P.A.". Στην κοινο-
πραξία η µητρική εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχει η εταιρεία "Grandi Salumifici Italiani". Ε-
πιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου στις κοινοπραξίες "Creta Farm Espana SL"  και “Creta Farms Nordic AB”
κατά ποσό 1.000 χιλ. e και 394 χιλ. e αντίστοιχα. Στη σηµείωση 6.1  της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης, δίνονται περισσότερες
πληροφορίες.  

22.. Στη σηµείωση 6.2 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµί-
λου.

33.. Eπι των παγίων στοιχείων της µητρικής δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Επί των παγίων στοιχείων των θυγατρικών υφί-
στανται εµπράγµατα βάρη (προσηµειώσεις, υποθήκες) ποσού 3.815 χιλ. e για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.

44.. Tα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν ως εξής:
Ποσά σε χιλ. e OOMMIIΛΛOOΣΣ                        EETTAAIIPPEEIIAA
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 199 199
Λοιπές προβλέψεις  1.259 978

1.458                  1.177
55.. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2011 ανήλθε σε 706 άτοµα για τον Όµιλο και 653 για την εται-

ρεία. Κατά την 31/12/2010 ο Όµιλος απασχολούσε 776 άτοµα και η εταιρεία 717.
66.. Oι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές / εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοι

πα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλ-
λαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών δι-
ευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έ-
χουν ως εξής:

Ποσά σε χιλ. e OOMMIIΛΛOOΣΣ                        EETTAAIIPPEEIIAA
- Eσοδα ― 3.126
- Eξοδα ― 799
- Aπαιτήσεις 6.320 22.635
- Yποχρεώσεις 1 152
- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 1.548 1.548
- Aπαιτήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ. ― ―
- Yποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη ∆.Σ. ― ―

77.. Κατά την τρέχουσα χρήση, τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί ως λοιπά συνολικά έσοδα του Οµίλου, αφορούν σε συναλλαγµατικές
διαφορές που προκύπτουν από µετατροπή εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου.

88.. Στη σηµείωση 6.7 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης γνωστοποιούνται οι επωνυµίες, η χώρα της καταστατικής έδρας για κά-
θε µία από τις εταιρείες και τις κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το
ποσοστό που κατέχει άµεσα ή έµµεσα η µητρική εταιρεία και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για κάθε εταιρεία
και κοινοπραξία.

99.. Τα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ε-
πί του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της µητρικής εταιρείας σε κυκλοφορία.

1100.. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. e όπως και στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
1111.. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
1122.. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 6,3 εκ. e για τον Όµιλο και 4,8 εκ.e για την Εταιρεία.
1133.. Καµία ενοποιούµενη εταιρεία δεν  κατέχει µετοχές της µητρικής εταιρείας κατά την 31/12/2011. Ούτε η µητρική εταιρεία κα-

τέχει ίδιες µετοχές την 31/12/2011.
1144.. Οι ταµειακές ροές έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την έµµεση µέθοδο.
1155.. Κατά την τρέχουσα περίοδο, επιδικάστηκε καταβολή αποζηµίωσης ποσού 900 χιλ. e, η οποία επέδρασε στην οικονοµική κα-

τάσταση της εταιρείας και του οµίλου. Περιγραφή αναφέρεται στη σηµείωση 6.8 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης.
1166.. Επί των οικονοµικών καταστάσεων διενεργήθηκαν ανακατατάξεις κονδυλίων της συγκρίσιµης περιόδου προκειµένου να κα-

ταστούν συγκρίσιµα µε αυτά της κλειόµενης χρήσης. Περιγραφή των µεταβολών παρατίθεται στη σηµείωση 6.9 της ετήσιας
οικονοµικής έκθεσης.

ΠΠPPOOΣΣΘΘEETTAA  ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAAII  ΠΠΛΛHHPPOOΦΦOOPPIIEEΣΣ

Πωλήσεις (µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 92.193 92.997 91.920 92.854
Πωλήσεις (βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 9.462 11.948 5.505 6.677--------- --------- --------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν 110011..665555 110044..994455 9977..442255 9999..553311

========= ========= ========= =========
Mικτά κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) 43.564 47.515 42.398 45.203
Eπίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία (514) (637) (173) (420)
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (4.000)) (4.795) (2.203) (2.934)--------- --------- --------- ---------
MMιικκττόό  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ααππόό  ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόηηττεεςς 3399..005500 4422..008833 4400..002222 4411..884499

========= ========= ========= =========
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.153) 3.899 6.203 7.251
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (8.011) 5 198 3.775
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A) (8.839) (924) (487) 2.983

- Iδιοκτήτες µητρικής (7.959) (877) (487) 2.983
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (880) (47) ― ―

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (B) (413) (1.189) ― 634--------- --------- --------- ---------
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (A)+(B) (9.252) (2.113) (487) 3.617--------- --------- --------- ---------
- Iδιοκτήτες µητρικής (8.291) (2.066) (487) 3.617
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (962) (47) ― ―--------- --------- --------- ---------

Kέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ε) (0,2700) (0,0297) (0,0165) 0,1012
KKέέρρδδηη//((ζζηηµµίίεεςς))  ππρροο  φφόόρρωωνν,,  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκώώνν,,  εεππεεννδδυυττιικκώώνν
ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  &&  σσυυννοολλιικκώώνν  ααπποοσσββέέσσεεωωνν 33..665599 1122..553366 1100..005599 1144..669933

========= ========= ========= =========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  ΣΣYYNNOOΛΛIIKKΩΩNN  EEΣΣOO∆∆ΩΩNN ((EEννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
OOMMIIΛΛOOΣΣ EETTAAIIPPEEIIAA

ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  εε 11..11--3311..1122..22001111 11..11--3311..1122..22001100 11..11--3311..1122..22001111 11..11--3311..1122..22001100

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της “KPETA ΦAPM A.B.E.E.”. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

AAρρµµόόδδιιαα  YYππηηρρεεσσίίαα:: Yπουργείο Aνάπτυξης, Aνταγωνιστικότητας & Nαυτιλίας
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  δδιιααδδιικκττύύοουυ  EEττααιιρρίίααςς:: www.cretafarm.gr
HHµµεερροοµµηηννίίαα  έέγγκκρριισσηηςς  ααππόό  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν:: Παρασκευή, 30 Mαρτίου 2012
NNόόµµιιµµοοςς  EEλλεεγγκκττήήςς:: Xρυσανθοπούλου Mαρίνα (AM.ΣOEΛ. 15281)
EEλλεεγγκκττιικκήή  EEττααιιρρίίαα::
TTύύπποοςς  έέκκθθεεσσηηςς  εελλέέγγχχοουυ  εελλεεγγκκττώώνν:: Mε σύµφωνη γνώµη

ΣΣύύννθθεεσσηη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ::
Eµµανουήλ ∆οµαζάκης Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Συµβουλος 
Kωνσταντινός ∆οµαζάκης, Aντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Συµβουλος
Eλένη ∆οµαζάκη, Mέλος
Iωάννης Mοράκης, Mέλος
Eµµανουήλ Kοτζαµπασάκης, Mέλος
Γεώργιος Στεφανόπουλος, Mέλος
Eµµανουήλ Kοζωνάκης, Mέλος


