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ANAKOΙΝΩΣΗ 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής καλουμένη ως 

"Εταιρεία"), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., του ν. 

3016/2002, του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη 

συνεδρίασή του της 14ης Δεκεμβρίου 2018, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Τσάλλη 

Χρήστο του Ηρακλή, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. 

Λουροπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους. Η 

ανωτέρω αντικατάσταση μέλους θα τεθεί ως θέμα στην αμέσως επόμενη  Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η 

αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα προβεί στον, για το επόμενο μέχρι τη λήξη 

της θητείας αυτού του μέλους του ΔΣ διάστημα (ήτοι μέχρι την 22.06.2021), ορισμό του ιδίου ή άλλου μέλους ως 

ανεξάρτητου μη εκτελεστικού  ή στην εκλογή άλλου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. 

 

Επιπροσθέτως ο κ. Τσάλλης  ορίστηκε από το ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έχοντας την ιδιότητα του 
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος.  Κατόπιν τούτου  ο κ. Τσάλλης εξελέγη από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Η δε θητεία του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι προσωρινή μέχρι 
την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει είτε τον ορισμό του ιδίου ως μέλος της 
Επιτροπής Ελέγχου με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε την εκλογή άλλου προσώπου 
ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με αυτή την ιδιότητα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της 

διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 22.06.2021, ως ακολούθως:   

 

1) Εμμανουήλ Δομαζάκις του Στυλιανού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

2) Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

3) Ελένη Δομαζάκη του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

4) Πέτρος Παπαδάκης του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

5) Βασίλειος Βουμβουράκης του Μανούσου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

6) Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

7) Χρήστος Τσάλλης του Ηρακλή, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 
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Η δε Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία μέλη που είναι:  α. Τσάλλης Χρήστος του Ηρακλή, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β. Ελένη Δομαζάκη του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος 

και γ. Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

 

 

Σύντομο βιογραφικό του κ. Τσάλλη 

 

Ο κ. Χρήστος Τσάλλης έχει σπουδάσει Οικονομικά στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., είναι κάτοχος M.Sc. στην Διοίκηση 

Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST) και έχει Executive Education από το  INSEAD.  

Ο κ. Τσάλλης έχει διατελέσει ανώτατο Τραπεζικό  στέλεχος επί 21 έτη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 

Eurobank-Ergasias SA με έμφαση στους τομείς Large Corporate, NPLs, Money Markets & New Business 

Development. Ενώ έχει διατελέσει επί σειρά ετών επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών μεγάλων εισηγμένων 

εταιριών όπως Όμιλος Λαβιφαρμ Α.Ε., ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΔΙΕΚΑΤ ΑΕ και Marmaras Navigation Ltd.  

 

 

 

Κρυονέρι, 14.12.2018 


