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ΦΡΕΣΚΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τι γυρεύει μία αλεπού της ΑΤΕ στο παζάρι
της αγροτικής παραγωγής
Στο τιμόνι αμερικανικής επένδυσης στην υδροπονική
ντομάτα ο πρώην διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας,
Δημήτρης Μηλιάκος
Μερίδιο στην πίτα της πρωτογενούς
παραγωγής, και συγκεκριμένα της υδροπονικής
καλλιέργειας, επιχειρεί να διεκδικήσει το fund
ελληνοαμερικανικών συμφερόντων Waterfall
Capital Investors, μέσω της Bellamia. Πρόκειται
για ανώνυμη εταιρεία, που συστάθηκε τον
Δεκέμβριο του 2020, και στο τιμόνι της οποίας
βρίσκεται ο Δημήτρης Μηλιάκος, πρώην
πρόεδρος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
Δημήτρης Μηλιάκος
ως πρόεδρος, ενώ διευθύνων σύμβουλος
έχει οριστεί ο Σταύρος Ταμπάογλου, ο οποίος έχει επίσης διατελέσει διευθύνων
σύμβουλος της ΑΤΕ Τεχνική.
Η επένδυση που βρίσκεται στο στάδιο των μελετών εκτιμάται, σύμφωνα με τον
τελευταίο σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 50.000
ευρώ. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία της Bellamia θα ξεκινήσει μέσω δύο
θερμοκηπίων στη θέση Κοκκινόγεια του δήμου Λαμιέων και στην Τοπική Κοινότητα
Αυλακιου του Δήμου Στυλίδας. Η τελευταία πρόκειται για μία έκταση η οποία ήταν
στην ιδιοκτησία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανήκει στην ΕΤΑΔ και θα μισθωθεί
στην Α.Ε. για την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Η παραγωγή
θα λαμβάνει χώρα σε έκταση 255.000 τ.μ. γυάλινων θερμοκηπίων και 10.000
τ.μ. βοηθητικών χώρων και συσκευαστηρίων, με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης
διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πρόκειται για
πρωτοποριακού τύπου υαλόφρακτο θερμοκήπιο Semi-Closed και σύστημα
παραγωγής το οποίο εξασφαλίζει πολλαπλές στρεμματικές αποδόσεις εξαιρετικών
καρπών σε εννεάμηνη βάση, ενώ στις μονάδες θα απασχοληθούν 200 εργαζόμενοι.
Σφήνα στην κατηγορία της συσκευασμένης σαλάτας
Από τα θερμοκήπια, τα οποία θα λειτουργούν με τεχνολογία Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), θα παράγονται
προϊόντα τριών ειδών, μεγαλόκαρπη ντομάτα κατάλληλη για επιτραπέζια χρήση και
μαγειρική, μεσόκαρπη ντομάτα σε συγκομιδή τσαμπιού και ντοματίνια με γλυκιά
γεύση.
Στόχος του fund και της Α.Ε. είναι η διάθεση των προϊόντων να γίνεται στα ελληνικά
και ρουμανικά ράφια, ενώ στο πλάνο είναι η επέκταση στις φρεσκοκομμένες
συσκευασμένες σαλάτες, με επιδίωξη την παραγωγή 10.000 τόνων πράσινης
σαλάτας ετησίως. Αυτή θα είναι ακόμα μία επένδυση στην κατηγορία, καθώς
Elikonos 2 και EOS Capital διείδαν την
προοπτική της, τοποθετώντας πρόσφατα
συνολικά κεφάλαια 11 εκατομμυρίων στη
Eurocatering, εταιρεία γνωστή για το σήμα
του Φρεσκούλη.
Χριστίνα Παπαγιάννη

BOUSSIAS

Ο Θοδωρής
Καράμπελας
διευθυντής ανάπτυξης
στον ΕΛΟΜΑΣ
Τη θέση του διευθυντή ανάπτυξης του
ομίλου ΕΛΟΜΑΣ ανέλαβε σύμφωνα με
πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή
μας ο Θεόδωρος Καράμπελας.
Θα θυμίσουμε ότι ο κύριος Καράμπελας
είχε αποχωρήσει από τον όμιλο «Αστέρας»
τον Οκτώβριο του 2020, όπου διατηρούσε
καθήκοντα γενικού διευθυντή, μετά από
7 χρόνια συνεργασίας. Έχει θητεύσει
επί σειρά ετών στη Beiersdorf Hellas
σε θέσεις area sales manager και field
sales manager. Eπιπλέον έχει διατελέσει
εμπορικός διευθυντής στον όμιλο
Σύμμετρον και επί της ουσίας ο ΕΛΟΜΑΣ
είναι ο τρίτος όμιλος αγορών με τον
οποίο θα συνεργαστεί στην διάρκεια της
επαγγελματικής του διαδρομής.
Γ. Λαμπίρης

Είσοδος στο LinkedIn
για τον Σκλαβενίτη
Την είσοδό της στην πλατφόρμα
κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn έκανε
πριν από λίγες ημέρες η αλυσίδα σούπερ
μάρκετ Σκλαβενίτης, αποκτώντας τη
δική της επίσημη σελίδα. Παράλληλα,
η Σκλαβενίτης ανήρτησε και την πρώτη
της αγγελία εργασίας στο LinkedIn,
αναζητώντας υποψηφίους για την
κάλυψη θέσης εσωτερικού δικηγόρου με
ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.
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