Νέα "επίθεση" Κ. Δομαζάκη προς
το ΔΣ της Creta Farms, βολές και
κατά του ΓΕΜΗ
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Σενέα "επίθεση” κατά της διοίκηση της Creta Farms προχώρησε σήμερα ο μεγαλομέτοχος της
εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του επικρίνει τον έταιρο
μεγαλομέτοχο της εισηγμένης κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι για την εμμονή του να υποστηρίζει ότι το
νόμιμο ΔΣ είναι αυτό που είναι ακόμα δημόσια αναρτημένο στο ΓΕΜΗ.
Οκ. Κ. Δομαζάκης εξαπολύει όμως βολές και κατά του ΓΕΜΗ, τονίζοντας ότι προκαλεί απορία το
γεγονός ότι δεν έχει αφαιρέσει τους κωδικούς πρόσβασης από το προηγούμενο ΔΣ της εταιρείας,
αφήνοντας αιχμές για τον ρόλο του κ. Πέτρου Μαραβελάκη, μέλους (πρώην) του ΔΣ της Creta
Farm και στενού συνεργάτη του Εμ Δομαζάκι, καθώς και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της
εταιρείας, και ταυτόχρονα αναπληρωτή προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ.
Κλείνονταςμάλιστα την ανακοίνωσή του ο κ. Κ. Δομαζάκης τονίζει ότι επιφυλάσσεται για την
αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών για τα διαδραματιζόμενα και καλεί την Προϊσταμένη
Αρχή του ΓΕΜΗ να πράξει τα δέοντα.
Ολόκληρηη ανακοίνωση του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη:
"Τελικάόλα έχουν την εξήγησή τους. Όπως η εκ πρώτης όψεως μη κατανοητή εμμονή του Εμ.
Δομαζάκι να επιμένει σε ανακοινώσεις του να επικαλείται ότι το νόμιμο ΔΣ είναι αυτό που είναι
ακόμα δημόσια αναρτημένο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της υπηρεσίας του ΓΕΜΗ.
Όπωςεπίσης και η πρακτική του ΓΕΜΗ όχι μόνο να μην δημοσιεύει τις αποφάσεις της νόμιμης ΓΣ
της Creta Farm (της 26/06/2019) παρά το γεγονός ότι γνωρίζει τις παρενέργειες που η στάση του
προκαλεί.
Δενπροκαλεί επίσης απορία το γεγονός ότι το ΓΕΜΗ δεν έχει αφαιρέσει τους κωδικούς
πρόσβασης από το προηγούμενο ΔΣ του κ. Εμ Δομαζάκι.
Καιαυτό, διότι το μέλος (πρώην) του ΔΣ της Creta Farm και στενός συνεργάτης του Εμ Δομαζάκι
κ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (νυν), είναι
ταυτόχρονα και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ, ως προκύπτει

από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ (http: //www.businessportal.gr/Page/display_page/42#).
Πώςτώρα όλες αυτές οι θέσεις στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα συνδυάζονται (δεδομένου ότι ο κ.
Μαραβελάκης κατέχει και θέση Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου), ποια είναι τα όρια της
καθεμίας και πόσο υπάρχει πλέον και σύγκρουση συμφερόντων, είναι ερωτήματα που πρέπει να
απαντηθούν δημοσίως πλέον και αρμοδίως.

Τώραπου οι μάσκες πέφτουν δηλώνουμε ότι επιφυλλασσόμαστε για την αναζήτηση ποινικών και
αστικών ευθυνών για τα διαδραματιζόμενα και όχι μόνο και καλούμε την Προϊσταμένη Αρχή του
ΓΕΜΗ να πράξει τα δέοντα".
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