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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΚΑΚΗΣ 

 

Ο Αντώνης Ροκάκης, ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, εκπροσωπεί την 
τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Παράλληλα, είναι o μεγαλύτερος μέτοχος & 
Πρόεδρος της ιστορικής ομάδας των Χανίων, της ΠΑΕ Χανιά, η οποία αγωνίζεται 
στο Ελληνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Super League 2. 
 
Γεννήθηκε το 1976 στo Καστέλι της Κισσάμου Χανίων. Από την παιδική του 
ηλικία ζούσε στον παλμό της θάλασσας & της αλιείας μέσα από την ιστορική 
(ίδρυση 1933) επιχείρηση του προπάππου και της πρώτης του ανεμότρατας. 
Ο Αντώνης Ροκάκης, ως διευθύνων σύμβουλος, ενσωμάτωσε δυναμικά την 
εξωστρέφεια και την καινοτομία στην ισχυρή παραδοσιακή οικογενειακή 
κουλτούρα, στην οποία βασίστηκε μέχρι σήμερα το ισορροπημένο μοντέλο 
ανάπτυξης της εταιρίας «Crete Fish/ Ροκάκης ΑΕ». 
 
Με αφετηρία του οράματός της την Κρήτη, η εταιρία αλιείας & εμπορίας φρέσκων 
& κατεψυγμένων αλιευμάτων «Crete Fish/ Ροκάκης ΑΕ» αποτελεί σήμερα μια από 
τις πλέον αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου στη Νότιο-Ανατολική 
Ευρώπη. «Αιχμή του δόρατος» η σύγχρονη μεταποιητική μονάδα της στη Σούδα 
Χανίων και οι ιδιόκτητες νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής (logistics) 
στον Ασπρόπυργο Αττικής, συνδυαστικά με τα κορυφαία πρότυπα ποιότητας 
HACCP/ISO 22000. 
 
Παράλληλα, στον «Κεντρικό Οργανισμό Αγορών και Αλιείας» (Ο.Κ.Α.Α.) στο 
Ρέντη λειτουργεί πρότυπο κέντρο χονδρικής διανομής Εστίασης & Ξενοδοχείων 
(HO.RE.CA), όπως και λιανικού εμπορίου. Στο Καστέλι, όπου ξεκίνησαν όλα, η 
εταιρία εξακολουθεί να δραστηριοποιείται με τον ιδιόκτητο στόλο της, 
συνδυαστικά με ανεξάρτητους αλιείς της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. 
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Η «Crete Fish/ Ροκάκης ΑΕ» διευρύνει συνεχώς την εξαγωγική της παρουσία σε 
νέες Αγορές στις περισσότερες ηπείρους του πλανήτη (Η.Π.Α., Αγγλία, Ιταλία, 
Ντουμπάϊ, Νέα Ζηλανδία, Καναδά κλπ), επικεντρώνοντας τη στρατηγική της 
ανάπτυξη στα φρέσκα πελαγίσια ψάρια, όπως και σε ειδικές επιλογές από 
ιχθυοκαλλιέργειες. Τέλος, η εταιρία εισάγει στην Ελλάδα επιλεγμένα αλιεύματα 
από ξεχωριστούς ψαρότοπους, οι οποίοι βρίσκονται σε περισσότερες από 30 
χώρες της παγκόσμιας Αγοράς. 


