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Ελένη Κεπενού, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Μύλοι 
Κεπενού

Μύλοι Κεπενού: 
Αναμένει επιδόσεις 
στα επίπεδα του 2020 
για φέτος            
Αυξημένες κατά 5% οι 
περσινές πωλήσεις 

Πωλήσεις ισοδύναμες με αυτές του 2020 
αναμένουν για φέτος οι Μύλοι Κεπενού. 
Πέρσι, ο τζίρος της αλευροβιομηχανίας 
αυξήθηκε κατά περίπου 5%, με 
αποτέλεσμα να ξεπεράσει τα 35 
εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με την 
κερδοφορία της, παρέμεινε το 2020 
στα ίδια επίπεδα σε ό,τι αφορά τα προ 
φόρων αποτελέσματα και κατέγραψε 
μονοψήφια μείωση αναφορικά με τα 
καθαρά αποτελέσματα. Το 2020 η 
Μύλοι Κεπενού επικεντρώθηκε στη 
βελτίωση των ήδη παραγόμενων 
προϊόντων της, επιδιώκοντας τη 
βελτίωση της εμπορευσιμότητας και 
της αποδοτικότητάς τους και διέθεσε 
κάποιους ελάχιστους πόρους για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
νέων συσκευασιών. Όσον αφορά 
στον δανεισμό της εταιρείας, στις 
31 Δεκεμβρίου 2020 οι δανειακές 
υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 12,6 
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 
τα 12,5 εκατομμύρια αφορούν σε 
μακροπρόθεσμο δανεισμό, ενώ ο 
βραχυπρόθεσμος δανεισμός κινείτο στα 
0,59 εκατ. ευρώ.

Αγροτικά ΙΕΚ: Η πρώτη επιχειρηματική σφήνα 
στα σχέδια του ΥΠΑΑΤ            
Την ίδρυση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στις εγκαταστάσεις 
της σχεδιάζει η νεοϊδρυθείσα Bellamia Farms στη Λαμία

Την ίδρυση αγροτικού ΙΕΚ στις 
εγκαταστάσεις υδροπονικής 
καλλιέργειας που έχει στα 
σκαριά σχεδιάζει η Bellamia 
Farms, η Α.Ε. που ίδρυσε 
το ελληνοαμερικανικό fund 
Waterfall Capital Investors στη 
Στυλίδα και έθεσε στο τιμόνι 
του τον Δημήτρη Μηλιάκο, 
πρώην πρόεδρο της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος. 
Παράλληλα με την επένδυση 
των 30 εκατομμυρίων 

ευρώ στην υδροπονική ντομάτα, η εταιρεία θέτει επί χάρτου τα σχέδια για το ΙΕΚ 
Αγροτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, με στόχο αυτό να ξεκινήσει το 2022. 

Σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα 
Όπως διευκρινίζουν πηγές της εταιρείας, η Bellamia Farms προχωρά σε αυτή την 
κίνηση, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για δημιουργία αγροτικών ΙΕΚ στις εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων της 
στη Λαμία.  
Το ΙΕΚ θα προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα, που 
διαρκούν δύο έτη και θα παρέχουν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 
κατόπιν εξετάσεων από το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων.  
Το αγροτικό ΙΕΚ της Bellamia Farms απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελματικών 
και Γενικών Λυκείων, ΤΕΕ Β’ Κύκλου Επαγγελματικών Σχολών και ΤΕΛ όλων των 
ειδικοτήτων. 

Στοχευμένη εκπαίδευση αγροτών προωθεί το υπουργείο
Πρόκειται για μία συζήτηση που άνοιξε πρόσφατα το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της 
δημιουργίας μιας νέας φιλοσοφίας στο ζήτημα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
αγροτών. Ήδη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δώσει εντολή 
στους συνεργάτες του και στους εμπλεκόμενους φορείς να δουν εξ αρχής το ζήτημα 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών.  
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, αυτό το διάστημα το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται στον σχεδιασμό, με 
τη συνεργασία φορέων, ολοκληρωμένης πρότασης για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε σε συνεννόηση με το υπουργείο 
Παιδείας να ενδυναμωθεί και να συνδεθεί ο αγροτικός χώρος με την έρευνα και 
την καινοτομία και να αποκτήσουν οι εμπλεκόμενοι τα κατάλληλα εφόδια για την 
περαιτέρω εξέλιξή τους.

Η κίνηση Σκλαβενίτη στην εκπαίδευση στο retail
Αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια επιχειρηματικής οντότητας του κλάδου τροφίμων 
να δηλώσει το παρών στην εκπαίδευση που γίνεται γνωστή, καθώς ανάλογες 
κινήσεις υλοποιεί και ο Σκλαβενίτης. Θυμίζουμε ότι η εταιρεία έχει λάβει από τα 
τέλη του περασμένου χρόνου άδεια για τη λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
επιπέδου 1 στις εγκαταστάσεις της αλυσίδας στου Ρέντη, όπου στεγάζεται 
κατάστημα Mega Σκλαβενίτης, ώστε να παρέχει κατάρτιση γύρω από τον κλάδο του 
λιανεμπορίου.
Χριστίνα Παπαγιάννη

Πωλήσεις: 35,04 εκατ. ευρώ (+4,9%)
Κέρδη προ φόρων: 1,8 εκατ. ευρώ (-1%)

EBITDA: 3 εκατ. ευρώ (-5,6%)
Καθαρά κέρδη: 1,3 εκατ. ευρώ (-5%)
Σύνολο δανεισμού: 12,6 εκατ. ευρώ


