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Αγαπητοί αναγνώστες,

Η παρούσα έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά 
Έκθεση Έταιρικής Υπευθυνότητας της Μύλοι Λούλη. Μέσω αυτών των εκδόσεων 
δείχνουμε έμπρακτα τη δέσμευση μας στην αποτύπωση και επικοινωνία των 
πρακτικών που εφαρμόζουμε, που ως στόχο έχουν την ενσωμάτωση των αρχών 
της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή λειτουργία μας.
Στη Μύλοι Λούλη αντιλαμβανόμαστε πως οφείλουμε να προστατεύσουμε το 
περιβάλλον, να στηρίζουμε την κοινωνία και να αναπτυσσόμαστε με τρόπο που 
συμβάλλει θετικά στην ευημερία των μελλοντικών γενεών. Για το λόγο αυτό, η 
βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της εταιρικής στρατηγικής 
μας. Έπιδιώκουμε μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων, 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που αφορούν την βιωσιμότητα, 
να πετύχουμε την αποστολή μας: να αναπτυσσόμαστε επενδύοντας και 
καινοτομώντας, με στόχο την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, την άριστη 
εξυπηρέτηση των πελατών μας και την δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους 
μας, τους συνεργάτες, τους μετόχους μας και την κοινωνία. 
Η εταιρεία μας σήμερα δραστηριοποιείται στην Έλλάδα με δύο υπερσύγχρονες 
μονάδες παραγωγής στη Σούρπη και στο Κερατσίνι, κατέχοντας την πρώτη 
θέση στην ελληνική αλευροβιομηχανία σε αλέσεις, πωλήσεις και τεχνολογία. 
Αντιλαμβανόμενοι ότι η εταιρεία μας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της κοινωνίας 
που δραστηριοποιούμαστε, πιστεύουμε ότι η συνεργασία με άλλους φορείς, η 
καινοτομία, η διαφοροποίηση, η οικονομική ευρωστία, η συνεχής παρουσία 
στις παρούσες αγορές και η ανάπτυξη μας σε νέες, αποτελούν τους κύριους 
τρόπους διασφάλισης των θετικών επιδράσεων που μπορούμε να προσφέρουμε 
στους ανθρώπους μας, στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, στο 
περιβάλλον και την οικονομία. 
Προσδοκώντας στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στον κλάδο μας, 
εφαρμόσαμε και για το 2017 επενδυτικό πρόγραμμα που ως στόχο έχει τη 
βελτίωση των προϊόντων σε θέματα υγιεινής, ποιότητας και ασφάλειας, καθώς 
και βελτιώσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας 
για την εξοικονόμηση ενέργειας. Έπιπλέον, επενδύουμε συστηματικά στην 
ανάπτυξη των ανθρώπων μας, οι οποίοι για εμάς αποτελούν κύριο συστατικό της 
επιτυχίας μας.  
Η λειτουργία της Έλληνικής Σχολής Αρτοποιίας που ιδρύθηκε το 2016, συνεχίστηκε 
και αυτή τη χρονιά με όραμα τη συμβολή της στην εξέλιξη και βελτίωση του 
κλάδου της αρτοποιίας στην Έλλάδα. Παράλληλα, το Μουσείο Λούλη φιλοξένησε 
ποικίλες δράσεις που πρεσβεύουν την κοινωνική μας προσφορά στη βιωματική 
μάθηση. Αναμένεται να λειτουργήσει από το φθινόπωρο του 2018 εμπλουτισμένο 
με  το νέο εκπαιδευτικό  του πρόγραμμα σε νέο χώρο που διαμορφώνουμε.
Ως αποτέλεσμα, το 2017, πιστοί στο όραμα και στις δεσμεύσεις μας, 
πραγματοποιήσαμε σπουδαία πρόοδο στην ενσωμάτωση της στρατηγικής μας, 
υλοποιώντας τους περισσότερους από τους στόχους μας, ενώ επιπρόσθετα 
θέσαμε νέους και είμαστε περήφανοι για αυτό.

Νίκος Λούλης

Μήνυμα
Προέδρου

Όι άνθρωποί μας 
είναι το κύριο 
συστατικό της 
επιτυχίας μας
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Αγαπητοί συνεργάτες, 

Η συγγραφή του τέταρτου κατά σειρά απολογισμού βιωσιμότητας της Μύλοι 
Λούλη μας έδωσε την ευκαιρία για μια ακόμη χρονιά, αφενός να αξιολογήσουμε 
την απόδοσή μας και αφετέρου να ανανεώσουμε τις δεσμεύσεις μας και 
να επαναξιολογήσουμε τους στόχους μας. Πάρα τις αντίξοες συνθήκες που 
επικρατούν στην Έλληνική οικονομία, η Μύλοι Λούλη βρίσκεται ξανά στην κορυφή 
της Έλληνικής Αλευροβιομηχανίας σε αλέσεις, πωλήσεις και μερίδιο αγοράς, 
διατηρώντας ένα αισιόδοξο όραμα για το μέλλον. 
Τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα, μας επιτρέπουν να συνεχίζουμε την 
ανάπτυξη και εξέλιξη  της Μύλοι Λούλη επιτυγχάνοντας τη στήριξη της κοινωνίας 
και της οικονομίας. Δημιουργώντας αξία προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, 
αυξάνεται η θετική μας επιρροή και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της εταιρείας μας. 
Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση στη βάση των ουσιαστικών θεμάτων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας μας και αυτό ακριβώς προσπαθούμε 
να αναλύσουμε σε αυτή τη έκθεση. Έπιχειρούμε επίσης να προσδιορίσουμε 
σαφώς πως η εταιρεία μας συνεισφέρει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Έθνών, στο πλαίσιο που είναι εφικτό σύμφωνα με τον 
κλάδο δραστηριοποίησής μας.
Έίναι υποχρέωση μας να διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την ποιότητα και την 
ασφάλεια των προϊόντων μας καθώς και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών 
μας. Η καλή φήμη τόσο της εταιρείας Μύλοι Λούλη όσο και των προϊόντων της, 
αποτελούν για μας πολύ σημαντικά κεφάλαια και βασικό μοχλό της βιώσιμης 
ανάπτυξής της. Έπενδύουμε διαχρονικά στην άριστη ποιότητα των προϊόντων, 
στην προώθηση υγιεινών τροφίμων και τρόπου ζωής, καθώς και στην παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και υπεύθυνης επικοινωνίας. 
Στην σημερινή εποχή, ένα προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ποιοτικό, με την 
ευρύτερη έννοια, εάν δεν πληροί συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 
Για τον λόγο αυτό εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
που βασίζονται στην αρχή της πρόληψης ενώ παράλληλα βελτιώνουμε συστηματικά 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία μας. 
Έίναι προτεραιότητά μας και όραμα μας να δημιουργούμε, να αναπτύσσουμε, 
να εξελίσσουμε και να φροντίζουμε την ομάδα που πρωτοπορεί. Ένδεικτικά, 
το 2017, ενισχύσαμε την ομάδα μας με νέο ανθρώπινο δυναμικό, ξεπεράσαμε 
τις ώρες εκπαίδευσης που είχαμε θέσει ως στόχο και προσφέραμε δωρεάν 
ιδιωτική ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει όλους 
τους εργαζόμενους του Όμίλου. Έπίσης ολοκληρώσαμε με μεγάλη συμμετοχή 
και επιτυχία την τρίτη εβδομάδα εθελοντισμού. Η κοινωνική προσφορά και 
αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Μύλοι Λούλη. Το 
Μουσείο Λούλη και η Έλληνική Σχολή Αρτοποιίας αποτελούν τα κύρια μέσα που 
μας βοηθούν στην υλοποίηση της στοχευμένης προσφοράς μας στην εκπαίδευση. 
Παράλληλα, στηρίζουμε με διάφορους τρόπους μαθητές και σπουδαστές στις 
εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Παραμένουμε αλληλέγγυοι και υποστηρίζουμε 
δράσεις που στοχεύουν στην ανακούφιση των λιγότερο προνομιούχων κοινωνικών 
ομάδων, κυρίως σε θέματα διατροφής. Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύουμε διαχρονικά 
φορείς που έχουν να επιδείξουν σημαντικό και μακροχρόνιο έργο προς αυτή την 
κατεύθυνση, τόσο σε τοπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
Σας προσκαλώ να διαβάσετε τον απολογισμό μας και να μοιραστείτε μαζί μας 
την αισιοδοξία μας. 

Όλγα Μάνου

Μήνυμα Διευθύντριας
Εταιρικής Υπευθυνότητας

Συνεχίζουμε
την ανάπτυξη
και εξέλιξη
της Μύλοι Λούλη

ΈΚΘΈΣΗ ΈΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΈΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2017

Η  εταιρεία μας 7

Η εταιρεία μας1

ΌΡΑΜΑ

ΑΠΌΣΤΌΛΗ

ΔΈΣΜΈΥΣΗ

ΑΞΙΈΣ

Να είμαστε πρωτοπόροι με σεβασμό 
στις αξίες, στην παράδοση,
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Να αναπτυσσόμαστε επενδύοντας και 
καινοτομώντας με στόχο την υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων μας, την 
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών 
μας και την δημιουργία αξίας για τους 
ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, 
τους μετόχους μας και την κοινωνία. 

Η εκπλήρωση του οράματος
και της αποστολής μας με αγάπη, 
σεβασμό και υπευθυνότητα

Δεν υπάρχει 
ευνοϊκός άνεμος 

γι’ αυτόν που 
δεν ξέρει πού 

πηγαίνει 

Μισέλ ντε Μονταίν,
1533-1592,

Γάλλος δοκιμιογράφος

ΤΌ ΌΡΑΜΑ ΜΑΣ, Η ΑΠΌΣΤΌΛΗ ΜΑΣ, Η ΔΈΣΜΈΥΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΌΙ ΑΞΙΈΣ ΜΑΣ

Ποιότητα

Έξυπηρέτηση

Σεβασμός

Αγάπη

Βελτίωση

Ανάπτυξη
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2016

20
17

Η ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ ΜΈ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ & Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

236 χρόνια ιστορίας, 
παράδοσης & δημιουργίας

7 γενιές μυλωνάδων

Επαγγελματικά προϊόντα
154 τύποι αλεύρων & σιμιγδαλιών 

750 μείγματα αρτοποιία & 
ζαχαροπλαστικής

Καταναλωτικά προϊόντα
18 τύποι αλεύρων σε πακέτο

16 έτοιμα καταναλωτικά 
μείγματα

239 εργαζόμενοι
Μύλοι Λούλη

262 εργαζόμενοι 
Όμιλος Λούλη

5.000 πελάτες 
επαγγελματικών αλεύρων

3.488 προμηθευτές

2 μονάδες παραγωγής αλεύρου

1 μονάδα παραγωγής μειγμάτων

2 ιδιόκτητα λιμάνια

8 γραμμές παραγωγής

1 πρότυπος βιολογικός μύλος

4 κέντρα διανομής

3 υπερσύγχρονα τμήματα 
διασφάλισης ποιότητας, 

ποιοτικού ελέγχου, R&D & 

πειραματικά αρτοποιεία

3 αίθουσες επιδείξεων για την 
εκπαίδευση των πελατών

1.400 τόνοι ανά 24 ώρες 
αλεστική δυναμικότητα

26% μερίδιο αγοράς 
επαγγελματικών αλεύρων

εξαγωγές σε 7  χώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΛΕΣΕΩΝ

250.036
τόνοι

251.488 
τόνοι

248.699 
τόνοι

-0.9%
2017

Επαγγελματικό Καταναλωτικό

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΝ)

2017
ΣΥΝΟΛΟ
198.439

172.291

26.148

2015
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ΤΙ ΠΈΤΥΧΑΜΈ ΤΌ 2017 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1. Ένίσχυση των τμημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου με νέο 

ανθρώπινο δυναμικό

2. Κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς σχετικούς με την υγεία και 

ασφάλεια από τη χρήση και σήμανση των προϊόντων

3. Η Μύλοι Λούλη στηρίζει την Κιβωτό του Κόσμου

4. Συνέχιση της λειτουργίας της Έλληνικής Σχολής Αρτοποιίας

5. Στήριξη 197 ΜΚΌ

6. Κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία και τους ειδικούς 

κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες αναφορικά με την προώθηση προϊόντων, 

τις πρακτικές μάρκετινγκ που εφαρμόζονται ή τις διαφημιστικές της καμπάνιες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΑ

 

7. Νέα προϊόντα: 2 επαγγελματικά προϊόντα - 3 Easy Bake 

8. Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας

9. Υψηλές προδιαγραφές πρώτων υλών

10. Αυστηροί έλεγχοι προμηθειών

11. Κανένα  περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς σχετικούς 

με την προμήθεια και χρήση προϊόντων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

12. 71% των εργαζομένων της Μύλοι Λούλη προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες που 

δραστηριοποιείται η εταιρεία (Αττική και Μαγνησία)

13. Έταιρική παροχή ομαδικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

14. 4.111 ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων της Μύλοι Λούλη

15. Διοργάνωση εβδομάδας εθελοντισμού και εθελοντικής αιμοδοσίας - τράπεζα αίματος

16. Μουσείο Λούλη: 4.500 επισκέπτες 

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την σπατάλη τροφίμων και την διατροφή

17. 39 νέες προσλήψεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

18. Έφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου αντιρρυπαντικής προστασίας θαλάσσης

19. Συνεχείς εκπαιδεύσεις και ασκήσεις του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα

20. Κανένα πρόστιμο ή κύρωση για μη συμμόρφωση με την ελληνική περιβαλλοντική 

νομοθεσία

21. Μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής λόγω ανακύκλωσης

22. Έπενδύσεις και εφαρμογή πρακτικών μείωσης κατανάλωσης ενέργειας

2016
ΣΥΝΟΛΟ
200.304

2015
ΣΥΝΟΛΟ
198.565

23.051

177.253 178.226

20.339



Βιομηχανική
Μονάδα
Κερατσινίου

Βιομηχανική
Μονάδα Σούρπης
& Κέντρο Διανομής

Κέντρο
Διανομής
Καβάλας

Κέντρο Διανομής
Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης

Βιομηχανική
Μονάδα Θήβας
- Kenfood

Κέντρο Διανομής
Ιερά οδός - Αττικής
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ΌΙ ΜΌΝΑΔΈΣ ΜΑΣ

Ο  Όμιλος εταιρειών Λούλη δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τρεις 
υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής

• Στη Σούρπη Μαγνησίας διαθέτει μία υπερσύγχρονη επιλιμένια μονάδα άλεσης 
και επεξεργασίας σιτηρών, αλεστικής δυναμικότητας 1.000 τόνων/24ωρο, 
 η οποία λειτουργεί από το 2001.

• Στο Κερατσίνι Αττικής διαθέτει μία αντίστοιχη επιλιμένια μονάδα  
δυναμικότητας 300 τόνων/24ωρο,  η οποία ανακαινίστηκε πλήρως το 2012. 

• Στη Θήβα Βοιωτίας βρίσκεται η σύγχρονη μονάδα παραγωγής της Kenfood που 
εξειδικεύεται  στην παραγωγή πρώτων υλών και έτοιμων μειγμάτων για τη 
βιομηχανία τροφίμων, για τους αρτοποιούς, τους ζαχαροπλάστες και τον κλάδο 
της HO.RE.CA. 

• Έκτός των 3 κέντρων διανομής που έχει σε κάθε μονάδα παραγωγής, διαθέτει 
άλλα τρία, ένα στην Ιερά Όδό Αττικής, ένα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και ένα 
στο Ποδοχώρι Καβάλας.

• Η έδρα της εταιρείας Μύλοι Λούλη ΑΈ βρίσκεται στην Σούρπη Μαγνησίας και της 
Nutribakes Α.Έ που έχει την αποκλειστική διάθεση και εμπορία των προϊόντων 
της Kenfood στο Κερατσίνι Αττικής.

Η Μύλοι Λούλη 
βρίσκεται στην 

πρώτη θέση 
της ελληνικής 

αλευροβιομηχανίας 
σε αλέσεις, 

πωλήσεις, 
τεχνολογία και 

εξυπηρέτηση 

Η  εταιρεία μας
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 > 7 γραμμές παραγωγής 1.000 τόνων/
ώρα αλεστικής  δυναμικότητας

 > Σιλό αλεύρων 5.000 τόνων
 > Σιλό δημητριακών 55.000 τόνων
 > Σιλό υποπροϊόντων 300 τόνων
 > Παραδοσιακός πετρόμυλος
 > Πρότυπος βιολογικός μύλος
 > Υπερσύγχρονα Τμήματα 
Διασφάλισης Ποιότητας, Ποιοτικού 
Έλέγχου και Έρευνας & Ανάπτυξης, 
υποστηριζόμενα από πλήρως 
εξοπλισμένο Πειραματικό Αρτοποιείο

 > Έπίπεδες αποθήκες χωρητικότητας 
3.000 τόνων

 > Ιδιόκτητο λιμάνι για ταυτόχρονη 
φορτοεκφόρτωση 4 πλοίων

 > 7 γραμμές παραγωγής 
δυναμικότητας 40 τόνων/ώρα

 > Τμήμα Ποιοτικού Έλέγχου
 > Πλήρως εξοπλισμένο 
Πειραματικό Αρτοποιείο

 > Τμήμα R&D
 > 1 συσκευαστική μηχανή
 > Αποθήκη 1.500 τμ σταθερής 
θερμοκρασίας 

 > 1 γραμμή παραγωγής 300 τόνων/
ώρα αλεστικής δυναμικότητας

 > Σιλό αλεύρων 3.500 τόνων
 > Σιλό δημητριακών 20.000 τόνων
 > Σιλό υποπροϊόντων 350 τόνων
 > Υπερσύγχρονα Τμήματα 
Διασφάλισης Ποιότητας 
και Ποιοτικού Έλέγχου, 
υποστηριζόμενα από πλήρως 
εξοπλισμένο Πειραματικό 
Αρτοποιείο

 > Ιδιωτικό λιμάνι με χωρητικότητα 
φορτοεκφόρτωσης σιτηρών 
150 τόνων/ώρα

ΣΟΥΡΠΗ

ΘΗΒΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Η  εταιρεία μας
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ΤΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ & ΌΙ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΜΑΣ 

Η Μύλοι
Λούλη δραστη-

ριοποιείται 
στην ελληνική 

αγορά με τα 
ομώνυμα 

προϊόντα για 
περισσότερο 

από έναν 
αιώνα 

• Στόχος μας είναι η διάθεση των προϊόντων στους πελάτες μας να συνοδεύεται 
από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οι οποίες τους προσδίδουν προστιθέμενη αξία

• Έπιθυμία μας είναι οι πελάτες μας να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά 
τόσο για την ποιότητα των προϊόντων μας όσο και για την εξυπηρέτηση και την 
φροντίδα που τους εξασφαλίζουμε

• Έπιδιώκουμε να είμαστε πρωτοπόροι κα να δημιουργούμε νέες τάσεις στην 
αγορά προσφέροντας συνεχώς νέα καινοτόμα και μοναδικά προϊόντα

• Έφαρμόζουμε  την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με σκοπό να προβλέπουμε 
τις ανάγκες της αγοράς και να τις καλύπτουμε αποτελεσματικά

• Διευρύνουμε συνεχώς τον κύκλο των πελατών μας στην Έλλάδα και το 
εξωτερικό

• Η εταιρεία μας το 2017 πραγματοποίησε εξαγωγές σε 7 χώρες (Αλβανία, 
Βουλγαρία, Γερμανία, Κύπρο, Ιορδανία, Μαυροβούνιο, Ηνωμένα Αραβικά 
Έμιράτα)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας μπορείτε να βρείτε
στις παρακάτω ιστοσελίδες: www.loulismills.gr | www.alevri.com
| www.easybake.com.gr | www.kenfood.com

Τα Προϊόντα μας

Προϊόντα Άλεσης: 

Μύλοι Λούλη

 > Έπαγγελματικό αλεύρι ενσακισμένο και χύδην

 > Υποπροϊόντα πίτυρα ενσακισμένα και κυβοποιημένα (pellets)

Καταναλωτικά προϊόντα:

Μύλοι Αγίου Γεωργίου

 > Άλευρα σε πακέτα από ½ έως 5 κιλών

 > Άλευρα Έυ ΖΗΝ – σειρά Διατροφή και Έυεξία

 > Easy Bake σειρά έτοιμων μειγμάτων 

Προϊόντα Kenfood:

 > Μείγματα αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

 > Βελτιωτικά

 > Συμπληρωματικά προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής

 > Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής

Οι υπηρεσίες μας

• Δίκτυο πωλήσεων που καλύπτει την Έλλάδα και οργανωμένο τμήμα 
εξαγωγών που εξυπηρετεί όλες τις χώρες του Έξωτερικού 

• Τεχνικοί σύμβουλοι που υποστηρίζουν τους πελάτες μας
• Έκπαίδευση των πελατών μας μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων 
• Tailor made προϊόντα για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη των πελατών μας

Η  εταιρεία μας
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Η οικονομική επίδοση της Μύλοι 
Λούλη αποτελεί για εμάς και τους 
συμμετόχους μας ουσιαστικό θέμα γιατί 
συνδέεται με τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της εταιρείας αλλά 
και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών όπου 
δραστηριοποιούμαστε.
Η Μύλοι Λούλη βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά στην κορυφή 
της Έλληνικής Αλευροβιομηχανίας σε αλέσεις, πωλήσεις 
και μερίδιο αγοράς. Τα πλήρη οικονομικά στοιχεία της 
εταιρείας και του Όμίλου, παρατίθενται αναλυτικά στην Έτήσια 
Όικονομική Έκθεση 2017, η οποία βρίσκεται στην εταιρική 
ιστοσελίδα: http://www.loulismills.gr/gr/investor-relations/
financialstatements
Η επίδρασή μας στην τοπική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς κοινωνικές, 
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που υφίστανται σήμερα 
στην Έλλάδα. 
Ό συγκριτικός πίνακας με τα στοιχεία της ετήσιας συμβολής 
στην Κοινωνική Ανάπτυξη – «Κοινωνικό Προϊόν» βρίσκεται στο 
παράρτημα σελ. 66.

Η Μύλοι Λούλη Α.Έ.  δεσμεύεται  στην τήρηση  προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Έφαρμόζει  τις αρχές που ορίζονται 
από τον Κώδικα Έταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από τον Σύνδεσμο Έπιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΈΒ) 
με κάποιες παρεκκλίσεις αλλά πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ό κώδικας βρίσκεται στην ακόλουθη 
διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc

Κύρια Όργανα Διακυβέρνησης 

Γενική Συνέλευση Μετόχων
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων λειτουργεί και ως 
άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων και της 
Διοίκησης της εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, η 
οποία έλαβε χώρα στις 13-6-2017, εξέλεξε νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο και νέα τριμελή Έπιτροπή Έλέγχου, με τετραετή 
θητεία.

Διοικητικό Συμβούλιο
Αποτελείται από 6 συνολικά μέλη (3 εκτελεστικά, 1 μη 
εκτελεστικό και 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά), όπως 
προβλέπεται από το Νόμο 3016/2002, ως Ανώνυμη 
Έταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ΣΥΜΒΌΛΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ  

Η ΈΤΑΙΡΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

Κύρια Όργανα Ελέγχου

Επιτροπή Ελέγχου 
Ένημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.Σ. για 
την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας 
της εταιρείας, έχοντας στις αρμοδιότητές της την 
παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση 
της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών 
ελεγκτών της Έταιρείας.

Λειτουργικά κόστη

Δαπάνες προς προμηθευτές

Πληρωμές σε Έλληνες 

παραγωγούς  

Μισθοί και παροχές 

εργαζομένων  

Πληρωμές σε παρόχους 

κεφαλαίου 

Συνολικές πληρωμές προς 

κρατικούς φορείς

Έπενδύσεις σε επίπεδο 

κοινότητας  

Σύνολο "Κοινωνικού Προϊόντος" 

ή Συμβολή στην Έλληνική 

Όικονομία

Όικονομική αξία που παράγεται

Όικονομική αξία που διατηρείται 

87.642.132 €

27.297.881 €

374.903 €

 

7.707.091 € 

     

2.035.131 €

2.956.425 €

126.785 €

      

100.467.564 €

101.776.911 €

1.309.347 €

Η  εταιρεία μας
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Περισσότερες πληροφορίες για τα όργανα διακυβέρνησης (ρόλους, αρμοδιότητες) παρατίθενται στην Έτήσια 
Όικονομική Έκθεση 2017 της εταιρίας (http://www.loulisgroup.com/gr/investor-relations/financialstatements), όπου 
διατίθενται και τα σύντομα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία έχει προβλέψει σχετική 
διαδικασία κατά την οποία, όταν κρίνεται απαραίτητο, οι Διευθυντές Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφαλείας 
και Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, έχουν την δυνατότητα να ενημερώσουν απευθείας το Διοικητικό Συμβούλιο 
για τα αντίστοιχα θέματα ενδιαφέροντος τους. Η οργανωτική δομή της εταιρείας, η οποία καθορίζεται από σαφείς 
αρμοδιότητες, τομείς ευθύνης και στόχους για κάθε Διεύθυνση, έχει ως σκοπό τη δέσμευση για αποτελεσματική και με 
διαφάνεια λειτουργία της Μύλοι Λούλη.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Στη Μύλοι Λούλη Α.Έ. εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την εξακρίβωση και τον έλεγχο των συμφερόντων, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτροπή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων τόσο σε επίπεδο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
όσο και των στελεχών και των λοιπών εργαζομένων. Περισσότερες πληροφορίες για την αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων παρατίθενται στην Έτήσια Όικονομική Έκθεση 2017 της εταιρίας (http://www.loulisgroup.com/gr/investor-
relations/financialstatements).

Ιδιότητα

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Μέλος Δ.Σ. 

Μέλος Δ.Σ. 

Μέλος Δ.Σ. 

Μέλος Δ.Σ. 

Ρόλος

Έκτελεστικό μέλος

Έκτελεστικό μέλος

Έκτελεστικό Μέλος 

Μη Έκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο Μη Έκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο Μη Έκτελεστικό μέλος

Φύλο

Άρρεν 

Άρρεν

Άρρεν

Άρρεν

Άρρεν

Άρρεν

Ηλικιακή κλάση
(<30, 30-50, 50<)

30-50

> 50

> 50

30-50

> 50

30-50

Ό ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΈΌΝΤΌΛΌΓΙΑΣ ΜΑΣ 

Ό Κώδικας Έπαγγελματικής Δεοντολογίας της Μύλοι Λούλη περιγράφει αναλυτικά  τα όσα 
προσδοκούμε και αναμένουμε από όλους τους εργαζομένους μας και τους συνεργάτες μας σε κάθε 
διοικητική βαθμίδα. Αυτό σημαίνει πως η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται και η 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων να είναι σύμφωνες με την κουλτούρα και τις αρχές της εταιρείας 
και να  διέπονται από  πνεύμα δικαιοσύνης, ακεραιότητας, τήρηση των νόμων του κράτους και του Κώδικα, που βοηθά 
και καθοδηγεί κάθε εργαζόμενο και κάθε συνεργάτη στην προσπάθειά του να αναγνωρίζει και να αντεπεξέρχεται με 
σιγουριά στις προκλήσεις. Από την πλευρά της η Μύλοι Λούλη έχει την ηθική υποχρέωση να προασπίζει την πρόοδο και 
ευημερία τόσο τη δική της όσο και των συνεργατών της. 

Ό Κώδικας Δεοντολογίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (Ένότητα Έταιρική Κοινωνική Έυθύνη / Κώδικας 
Δεοντολογίας) και υπεύθυνος για την εφαρμογή του είναι ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Μύλοι Λούλη.

Η  εταιρεία μας
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Η Μύλοι Λούλη ως ενεργό μέλος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και της 
ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων κρίνει ως στρατηγικής σημασίας τη συμμετοχή της στους 
παρακάτω φορείς και συνδέσμους:  

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 > Συνέδριο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ IV,  Αμφιθέατρο Maroussi Plaza , Θέμα παρουσίασης:  «Μουσείο Λούλη» 

ομιλήτρια κα Όλγα Μάνου, Διευθύντρια Έταιρικής Υπευθυνότητας & Μουσείου Λούλη

 > Συνέδριο White Collars 2 Όικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών "ΤΌ ΜΈΛΛΌΝ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΚΡΙΣΗ", Πολυχώρος Αθηναϊς, Θέμα 

παρουσίασης: « Από γενιά σε γενιά με Υπευθυνότητα» ομιλήτρια κα Όλγα Μάνου, Διευθύντρια Έταιρικής Υπευθυνότητας 

& Μουσείου Λούλη 

 > Συνέδριο ANNUAL SUSTAINABILITY SUMMIT «Sustainability: The New Business Enabler», Royal Olympic Hotel, Θέμα 

παρουσίασης: «Responsibly from generation to generation» ομιλήτρια κα Όλγα Μάνου, Διευθύντρια Έταιρικής 

Υπευθυνότητας & Μουσείου Λούλη

Η ΈΝΈΡΓΗ ΣΥΜΜΈΤΌΧΗ ΜΑΣ 

Σύνδεσμος Έλληνικών 
Βιομηχανιών (Σ.Έ.Β.)

Σύνδεσμος Έλληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων 
(Σ.Έ.Β.Τ.) 

Ένωση Έισηγμένων 
Έταιρειών
(ΈΝ.ΈΙΣ.ΈΤ.) 

Σύνδεσμος 
Αλευροβιομηχάνων 
Έλλάδος (Σ.Α.Έ)

Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Θεσσαλίας και Κεντρικής 
Έλλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Έ.)

Έμπορικό &
Βιομηχανικό Eπιμελητήριο
Μαγνησίας  

CSR Hellas

Η  εταιρεία μας
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΑ «BRANDS WITH HISTORY»
Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017  η Μύλοι Λούλη 
απέσπασε ακόμα μια σημαντική διάκριση στην 
καταξιωμένη διοργάνωση Brands with History 
που διοργανώνεται από την ΈΚΑΛΗ Α.Έ. 
Στην τελετή βράβευσης των εταιριών με 
ιστορία, που έγινε στο  Ekali Club, η Μύλοι 
Λούλη τιμήθηκε για την ιστορία της, την 
προσφορά της στο επιχειρείν αλλά και για τη 
διαχρονικότητα του ονόματός της. Το βραβείο 
παρέλαβε η κυρία Έύη Λούλη Διευθύντρια 
Καταναλωτικών Προϊόντων & Μάρκετινγκ.

TOP PRODUCT AWARDS 2017 BY ZAMPPLE
Όι Μύλοι Αγίου Γεωργίου βραβεύτηκαν με το Top Product Award 2017 by Zampple για τα προϊόντα που ξεχώρισαν 
οι ίδιοι οι καταναλωτές-μέλη της λέσχης Zampple τον τελευταίο χρόνο. Η βράβευση έγινε στη τελετή απονομής 
των «σελφ σέρβις Excellence Awards 2017», την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεττανία.
Όι καταναλωτές επέλεξαν ως αγαπημένα τους τα ακόλουθα προϊόντα της σειράς Easy Bake των Μύλων Αγίου 
Γεωργίου:
Easy Bake Μπάρες Δημητριακών, Easy Bake Brownies, Easy Bake
Κουλουράκια Βανίλιας, Easy Bake Μείγμα για Κρέπες, Easy Bake
Μείγμα για Λουκουμάδες. Η παραπάνω διάκριση επιβεβαιώνει
τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει τα προϊόντα
των Μύλων Αγίου Γεωργίου με τους Έλληνες καταναλωτές, η οποία
ζυμώνεται καθημερινά εδώ και δεκαετίες με κύρια συστατικά
την αγάπη και τη φροντίδα.

ΌΙ ΒΡΑΒΈΥΣΈΙΣ ΜΑΣ

Βράβευση ΕΒΕΑ 2017 - Βραβείο στην 
κατηγορία «Επιχείρηση & Παράδοση»
Για την προσήλωση στην παράδοση και στην 
επιχειρηματική αριστεία, βραβεύτηκε η Μύλοι 
Λούλη στα «Βραβεία ΈΒΈΑ 2017» την Τετάρτη 11 
Όκτωβρίου 2017. Στην κατάμεστη αίθουσα του 
Μεγάρου Μουσικής το βραβείο παρέλαβαν 
η Διευθύντρια Έταιρικής Υπευθυνότητας & 
Έπικοινωνίας κα Όλγα Μάνου και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος κ. Νίκος Φωτόπουλος.  

Η  εταιρεία μας
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ICAP Group - Βράβευση “TRUE LEADERS”
Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου η Μύλοι Λούλη  
βραβεύτηκε στην απονομή του θεσμού των 
βραβείων True Leaders από την ICAP. Η ICAP Group, 
η μοναδική εταιρεία αναγνωρισμένη ως Rating 
Agency από την Έπιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την 
European Securities and Markets Authority (ESMA), 
βράβευσε, για 7η συνεχή χρονιά, τις Έταιρείες 
και τους Όμίλους Ηγέτες βασιζόμενη σε τέσσερα 
μετρήσιμα κριτήρια σύμφωνα με τα δημοσιευμένα 
αποτελέσματά τους. Η  τελετή  πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο Divani Caravel Athens και το  
βραβείο παρέλαβε ο κ. Νίκος Φωτόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος της Μύλοι Λούλη.

Βράβευση Μαζί για το Παιδί
Όπως κάθε χρόνο, η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» 
πραγματοποίησε την απονομή βραβείων σε 
όσους συνεισφέρουν εθελοντικά στην κοινωνία 
και υποστήριξαν  το έργο της Ένωσης για το 2017. 
Η εταιρεία μας τιμήθηκε για τη γενναιόδωρη 
υποστήριξη που παρέχει στο έργο της Ένωσης.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη 
στις 24 Ιανουαρίου και το βραβείο παρέλαβε ο κ. Ν. 
Φωτόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Μύλοι Λούλη. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Bravo Sustainability Awards
Η Μύλοι Λούλη αναδείχθηκε μέσω της διαδικασίας διαλόγου 
του Θεσμού ανάμεσα στους διακριθέντες συγκεντρώνοντας 
υψηλή βαθμολογία στην κατηγορία
BRAVO GOVERNANCE με την πρωτοβουλία 
Έκθεση Έταιρικής Υπευθυνότητας & Κώδικα Δεοντολογίας 
της Μύλοι Λούλη.
BRAVO SOCIETY με την πρωτοβουλία Μουσείο Λούλη

Το QualityNet Foundation
ανακοινώνει πως ο Οργανισµός

αναδείχθηκε µέσω της διαδικασίας διαλόγου του Θεσµού

ανάµεσα στους διακριθέντες συγκεντρώνοντας

υψηλή βαθµολογία στην κατηγορία

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
του QualityNet Foundation

Σπυρίδων Λιούκας

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 

BRAVO GOVERNANCE µε την πρωτοβουλία

 Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Κώδικας Δεοντολογία

 της Μύλοι Λούλη ΑΕBRAVO SOCIETY µε την πρωτοβουλία

Μουσείο Λούλη: Από το σιτάρι στο ψωμί 

Η  εταιρεία μας
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Η συνεργασία μας
με τους συμμετόχους μας 2
ΌΙ ΣΥΜΜΈΤΌΧΌΙ ΜΑΣ

Η επικοινωνία και η συνεργασία με τους συμμετόχους της εταιρείας μας είναι σημαντική. Αποτελεί 
κύριο συστατικό της φιλοσοφίας μας και του τρόπου που λειτουργούμε καθημερινά. Στόχος μας 
είναι η δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, οι 
οποίες βασίζονται στην αμοιβαία επωφελή συνεργασία και στον ανοιχτό διάλογο. 
Για τον ακριβή προσδιορισμό των ομάδων των συμμετόχων της εταιρείας μας, πραγματοποιούμε εσωτερικό σεμινάριο 
(workshop) σε διετή βάση, κατά τη διάρκεια του οποίου επαναπροσδιορίζουμε τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών μας, 
ανασκοπώντας και ενσωματώνοντας πιθανές αλλαγές. Σε συνεχή βάση διαβουλευόμαστε με τους συμμετόχους μας, 
σε θέματα σχετικά με την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Με βάση τα αποτελέσματα του σεμιναρίου που 
πραγματοποιήθηκε το 2016 και βασιζόμενοι στην εμπειρία της Διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας, προσδιορίσαμε 
τις προσδοκίες, τα κανάλια επικοινωνίας και τους τρόπους με τους οποίους ανταποκρινόμαστε σε κάθε ομάδα 
ενδιαφερόμενων μερών. Αντίστοιχο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018 για την επανεξέταση των 
κυριότερων ομάδων ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας μας και για την πιθανή ανάγκη αναπροσδιορισμού των τρόπων 
ανταπόκρισης της εταιρείας μας στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
Όι κυριότερες ομάδες των συμμετόχων της εταιρείας μας είναι εκείνες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις 
δραστηριότητες μας ή που έχουν άμεσο αντίκτυπο ή επίδραση στη βιώσιμη εξέλιξη της εταιρείας μας. Πιο συγκεκριμένα, 
οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι καταναλωτές, οι προμηθευτές, οι μέτοχοι, οι τράπεζες, οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε και τα ΜΜΈ αποτελούν τις κυριότερες ομάδες.

Όλες οι κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών αντλούν πληροφορίες από τις εξής ιστοσελίδες: www.loulismills.gr
| www.alevri.com | www.easybake.com.gr | www.kenfood.com | www.loulismuseum.gr| www.greekbakingschool.gr

Eργαζόμενοι Προμηθευτές
Τοπικές
Κοινωνίες

262 Έργαζόμενοι 
Όμίλου Λούλη, 
εκ των οποίων 
239 Μύλοι Λούλη

3.345 
προμηθευτές 
στην Έλλάδα 
και 143 στο 
εξωτερικό

Αλμυρός, 
Βόλος, 
Κερατσίνι, 
Θήβα

€

Πελάτες

5.000 Αρτοποιοί
135 Βιομηχανίες/
Βιοτεχνίες Τροφίμων
3.500 σημεία πώλησης 
καταναλωτικών 
προϊόντων
600 πελάτες NUTRIBAKES

Μέτοχοι Μ.Μ.Ε Καταναλωτές Τράπεζες

Συνολικά υφίστανται 
3 μέτοχοι με ποσοστό 
άνω του 5%, ενώ 25% 
των μετοχών είναι 
ελεύθερες προς 
διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών

Όλοι όσοι 
απολαμβάνουν 
τα προϊόντα της 
Μύλοι Λούλη σε 
όλη την Έλλάδα

Η εταιρεία 
συνεργάζεται με 
5 τράπεζες στην 
Έλλάδα και 1 στο 
εξωτερικό

Η εταιρεία έχει 
ανοιχτούς δίαυλους 
επικοινωνίας με 
πολλά Μέσα Μαζικής 
Ένημέρωσης σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο.
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Συμμέτοχοι
μας

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΜΜΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Προσδοκίες
Κανάλια
επικοινωνίας

Συχνότητα
επικοινωνίας

Η
ανταπόκρισή μας

 >Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

 >Παροχή ίσων ευκαιριών

 >Σεβασμός στα δικαιώματα τους

 >Ανταγωνιστική αμοιβή 

 >Ευκαιρίες για ανάπτυξη 
και εκπαίδευση

 >Προμήθεια προϊόντων σύμφωνα 
με τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ποιότητας και ασφάλειας σε 
σταθερή βάση

 >Ανταγωνιστική τιμή προϊόντων

 >Παροχή ευκαιριών απασχόλησης

 >Δράσεις της εταιρείας σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος όπως: 
- Η προστασία του περιβάλλοντος, 
- Η κοινωνική αλληλεγγύη 

 >Σταθερή, αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία

 >Έγκαιρες πληρωμές

 >Αξιοκρατική διαχείριση

 >Ενημέρωση για τις ενέργειες ΕΚΕ 
της εταιρείας
 >Ενημέρωση για τις πιθανές 
μεταβολές σε επιχειρησιακό ή 
κεφαλαιακό επίπεδο ή τα νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες

 >Ενημέρωση για τα οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία 

 >Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων
 >Παροχή υγιεινών και θρεπτικών 
προϊόντων
 >Ποικιλία προϊόντων που καλύπτουν 
διαφορετικές ανάγκες, όπως το αλεύρι 
χωρίς γλουτένη
 >Σαφή και ειλικρινή πληροφόρηση 
αναφορικά με τα προϊόντα της εταιρείας

 >Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση 
αναφορικά με τα οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
στοιχεία επίδοσης της εταιρείας

 >Κερδοφορία των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

 >Καλή κοινωνική και περιβαλλοντική 
επίδοση 

 >Εσωτερικό intranet
 >Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού
 >Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού
 >Ανοιχτός διάλογος 
και συχνές εκδηλώσεις
 >Newsletter
 >Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

 >Έρευνες πελατών
 >Επισκέψεις συμβούλων 
τεχνικής υποστήριξης
 >Επισκέψεις πωλητών
 >Συμμετοχή σε κλαδικές 
εκθέσεις
 >Newsletter
 >Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

 >Συναντήσεις 
με τοπικούς φορείς

 >Newsletter

 >Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

 >Συναντήσεις 
με προμηθευτές
 >Τμήμα προμηθειών
 >Newsletter
 >Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

 >Συναντήσεις με 
εκπροσώπους MME

 >Τμήμα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και 
Επικοινωνίας
 >Newsletter
 >Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

 >Διοργάνωση events
 >Μέσω επισκέψεων στο 
Μουσείο
 >Έρευνες αγοράς
 >Ενημερωτικά φυλλάδια
 >Ετικέτες προϊόντων 

 >Συναντήσεις με την 
Ανώτατη Διοίκηση
 >Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση
 >Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας
 >Newsletter

 >Γενική Συνέλευση
 >Τμήμα Μετόχων
 >Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση 
 >Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας
 >Newsletter

 >Καθημερινά
 >Καθημερινά

 >Καθημερινά

 >Σε συνεχή βάση

 >Ανά 6/μηνο
 >Ετησίως

 >Ετήσια βάση
 >Περιοδικά

 >Εβδομαδιαία
 >Περιοδικά

 >Ανά 6/μηνο
 >Ετησίως

 >Περιοδικά ανάλογα 
με τις ανάγκες

 >Ανά 6/μηνο

 >Ετησίως

 >Περιοδικά ανάλογα 
με τις ανάγκες
 >Σε συνεχή βάση
 >Ανά 6/μηνο
 >Ετησίως

 >Περιοδικά ανάλογα 
με τις μεταβολές ή 
τα νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες
 >Σε συνεχή βάση

 >Ανά 6/μηνο
 >Ετησίως

 >Περιοδικά
 >Καθημερινά

 >Περιοδικά
 >Περιοδικά
 >  Σε συνεχή βάση

 >Περιοδικά

 >Ετησίως

 >Ετησίως

 >Ανά 6/μηνο

 >Ετησίως
 >Σε συνεχή βάση
 >Ετησίως

 >Ετησίως

 >Ανά 6/μηνο

 >Ενότητα «Μέριμνα 
για τους ανθρώπους 
μας», σελ. 50-57

 >Ενότητα 
«Υπευθυνότητα για 
τα προϊόντα μας και 
τους πελάτες μας», 
σελ. 32-39

 >Ενότητα «Μέριμνα  
για την τοπική και 
ευρύτερη κοινωνία», 
σελ. 58-63 

 >Ενότητα 
«Προμήθειες με 
υπευθυνότητα, 
σελ. 40-42

 > Ιστοσελίδα εταιρείας: 
www.loulismills.com
 >Ετήσια Έκθεση 
Εταιρικής 
Υπευθυνότητας
 >Δελτία Τύπου
 >Συνεντεύξεις 
και άρθρα

 >Ενότητα 
«Υπευθυνότητα 
για τα προϊόντα μας 
και τους πελάτες μας», 
σελ. 32-39
 > Ιστοσελίδα εταιρείας: 
www.loulismills.com

 >Δελτία Τύπου
 >Ενότητα «Η συμβολή 
μας στην οικονομία», 
σελ. 13

 >Δελτία Τύπου
 >Ενότητες «Η συμβολή 
μας στην οικονομία» 
& «Εταιρική 
διακυβέρνηση», 
σελ. 13-14
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H προσέγγισή μας
για τη βιώσιμη ανάπτυξη 3
ΈΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΈΥΘΥΝΌΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΚΙΝΔΥΝΌΙ & ΈΥΚΑΙΡΙΈΣ 

Για την ολοκληρωμένη και 
συστηματική διαχείριση των θεμάτων 
Έταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, έχουμε προχωρήσει στη 
δημιουργία κατάλληλων διοικητικών 
και οργανωτικών δομών (βλ. σχήμα). 

Συγκεκριμένα, αρμόδια για τη 
διαχείριση των θεμάτων Έταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης είναι η Διευθύντρια 
Έταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ 
παράλληλα έχει δημιουργηθεί και 
Όμάδα ΈΚΈ με τη συμμετοχή στελεχών 
από όλες τις Διευθύνσεις και Τμήματα 
της Έταιρείας. 

Στρατηγικός μας στόχος είναι η συνεχής ταύτιση του ονόματός μας με 
την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια, τα καινοτόμα προϊόντα καθώς 
και την εξειδίκευση την εξυπηρέτηση και τη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας.
Η επιχειρηματική μας στρατηγική εστιάζει στη βιώσιμη 
επιχειρηματικότητα: αναγνωρίζουμε και διαχειριζόμαστε τις επιδράσεις 
που προκύπτουν από τη λειτουργία μας, στο περιβάλλον, την κοινωνία 
και την οικονομία και επιδιώκουμε να μειώνουμε τις αρνητικές 
επιπτώσεις και να αυξάνουμε τις θετικές. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται συγκεκριμένη στρατηγική Έταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία είναι σε άμεση σχέση 
και αλληλεπίδραση με την Έπιχειρηματική Στρατηγική της εταιρείας μας. 
Τα αποτελέσματά της αξιολογούνται συνεχώς και επανεξετάζονται σε 
ετήσια βάση, ενσωματώνοντας τόσο τα νέα δεδομένα της εταιρείας μας 
όσο και τις νέες τάσεις των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ρόλος

Πρόεδρος 
Διευθύνων  
Σύμβουλος

Όμάδα
ΈΚΈ

Διευθύντρια
Έταιρικής

Υπευθυνότητας

Eπίπεδο

Διοικητικό
Συμβούλιο

Ανώτερη
Διοίκηση

Διάφορα τμήματα / 
Διευθύνσεις

Θεμελιώδεις 
μας αρχές 

είναι η συνεχής 
βελτίωση και 

η συνεχής 
παραγωγή 

αξίας για τους 
πελάτες και τους 

ανθρώπους μας 
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Κύριοι πυλώνες της στρατηγικής μας είναι: 

Τα προϊόντα μας

 Παράγουμε και 
διαθέτουμε προϊόντα  

κορυφαίας και σταθερής 
ποιότητας, υγιεινά και θρεπτικά, σε 

προσιτές τιμές που συνοδεύονται 
από υπηρεσίες άριστης και 

προσωποποιημένης εξυπηρέτησης 
στους πελάτες και συνεργάτες 

μας. Παράλληλα, φροντίζουμε για 
την  αύξηση των πωλήσεων μας, 

εξετάζοντας όλες τις δυνατότητες 
ανάπτυξης κι ενδυνάμωσης της 

εταιρείας μας τόσο στην Έλλάδα όσο 
και στις αγορές του εξωτερικού κι 
υλοποιούμε αυτές που αποτελούν 

για τη Μύλοι Λούλη επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.

Ο πλανήτης μας

Τις τελευταίες δεκαετίες 
προσπαθούμε συστηματικά 

να περιορίσουμε τις 
περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη 

λειτουργία μας μέσα από επενδύσεις  
και στοχευμένες διαδικασίες. 

Έστιάζουμε στην αποδοτική χρήση 
της ενέργειας στην παραγωγική 

διαδικασία, στη μείωση της 
όχλησης στις τοπικές περιοχές και 

στην εφαρμογή του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Έφαρμόζουμε τεχνολογίες ξηρού 
καθαρισμού που έχουν ως αποτέλεσμα 

τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων. 
Ανακυκλώνουμε σε όλους τους τομείς 

της παραγωγής και του τμήματος  
συντήρησης σε ποσοστό 90%.

Οι άνθρωποί μας

 Έπιθυμούμε να 
αποτελούμε μια εταιρία 
υψηλής προτίμησης τόσο 
για τους υφιστάμενους όσο και για 
τους μελλοντικούς εργαζόμενους 
και να προσελκύουμε ικανούς και 
άξιους ανθρώπους. Φροντίζουμε τους 
ανθρώπους μας και μεριμνούμε τόσο 
για τη διατήρηση ενός ευχάριστου και 
ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, 
όσο και για την προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη του κάθε 
εργαζόμενου ξεχωριστά. Παρέχουμε 
ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και 
βελτίωσης, υλοποιούμε οικειοθελείς 
παροχές, εστιάζουμε στην ενίσχυση 
του πνεύματος συνεργασίας και 
ομαδικότητας, υποστηρίζουμε όσους 
έχουν ανάγκη και μεριμνούμε για την 
παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους. 

Οι τοπικές
κοινωνίες μας

 Η αγαστή συνεργασία με 
τις τοπικές κοινωνίες στις 
περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, 
αποτελεί βασικό πυλώνα του τρόπου 
λειτουργίας μας. Παρέχουμε θέσεις 
εργασίας, υποστηρίζουμε τοπικές 
αρχές και  οργανισμούς σε διάφορες 
ανάγκες τους, δημιουργούμε υποδομές 
και συνεισφέρουμε στην οικονομική 
ανάπτυξη. Παράλληλα μεριμνούμε για 
την ελαχιστοποίηση της οποιασδήποτε 
επίπτωσης στο φυσικό περιβάλλον και 
φροντίζουμε να συμμορφωνόμαστε 
πλήρως με τις προβλέψεις της 
νομοθεσίας και των κανονισμών, ενώ 
όπου αυτό είναι εφικτό, ξεπερνάμε τις 
ελάχιστες απαιτήσεις.
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Κίνδυνοι 

Η Μύλοι Λούλη φροντίζει συνεχώς για την βιωσιμότητα 
της και αφού εξετάσει προσεκτικά το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο λειτουργεί, προβλέπει τους πιθανούς κινδύνους και 
προφυλάσσεται από αυτούς.

Κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του 
κόσμου. Όρισμένες περιοχές πλήττονται συχνότερα από 
ακραία καιρικά φαινόμενα όπως έντονες βροχοπτώσεις ή 
μεγάλης έντασης καύσωνες και ξηρασίες. Όι επιπτώσεις 
αυτές αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες 
και δυνητικά, μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους στην 
εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Μύλοι Λούλη. 
Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή 
αναμένεται να επηρεάζει ολοένα και σε μεγαλύτερο 
βαθμό τις καλλιέργειες και κατά συνέπεια τις πρώτες 
μας ύλες, καθώς διαταράσσεται ο κύκλος του νερού και η 
μέση θερμοκρασία αυξάνεται. Έιδικότερα, το επίπεδο των 
ετήσιων εσοδειών και  η διαμόρφωση των παγκόσμιων ή/
και ευρωπαϊκών αποθεμάτων, επηρεάζει τις τιμές των 
δημητριακών. Η αντιμετώπιση από τη Μύλοι Λούλη των 
κινδύνων αυτών, γίνεται αφ’ ενός μέσω της διακύμανσης 
της αποθεματοποίησης πρώτων υλών, όσο και μέσω της 
ασφάλισης έναντι κινδύνων (hedging) μέσω παραγώγων 
σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων (commodities) όπου αυτό 
είναι εφικτό. Ανάλογη είναι και η διαχείριση των ευκαιριών, 
όταν κρίνεται αυτό ως πιθανό και εφικτό.

Λοιποί κίνδυνοι

Όι δραστηριότητες του Όμίλου δημιουργούν διάφορους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροοικονομικών συνθηκών και κινδύνων από την 
Έπιβολή Κεφαλαιακών Έλέγχων στην Έλλάδα, κινδύνων 
επιτοκίων, ρευστότητας, συναλλαγματικών, πιστωτικών 
κινδύνων, απώλειας αποθεμάτων και μείωσης ζήτησης 
λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης. Το 
συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Όμίλου 
εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών 
αγορών και  έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές 
δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στη 
χρηματοοικονομική επίδοσή του. 
Περαιτέρω ανάλυση των κινδύνων γίνεται στη σελ. 14-17 της 
Έτήσιας Όικονομικής Έκθεσης 2017 της εταιρείας. (Έταιρική 
ιστοσελίδα www.loulismills.gr ενότητα Ένημέρωση 
Έπενδυτών / Όικονομικά στοιχεία / ’17 / Έτήσια Όικονομική 
Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2017).

Ευκαιρίες

Πέρα από τις δυσκολίες, το σημερινό περιβάλλον 
παρουσιάζει και σημαντικές ευκαιρίες.
Η διαφοροποίηση μας μέσα από τα προϊόντα μας και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, η δραστηριοποίηση στις αγορές 
του εξωτερικού με νέα καινοτόμα και  ανταγωνιστικά 
προϊόντα, η ανάπτυξη στην ελληνική αγορά μέσα από τα 
ίδια προϊόντα ή και νέα, αποτελούν μερικές από τις ορατές 
ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Παράλληλα, η παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον 
καθώς και η διάθεση προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας 
που υποστηρίζουν την υγεία και  ευεξία, πιστεύουμε ότι 
αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες στην εξέλιξη του κλάδου 
μας για το επόμενο διάστημα. 

ΈΣΤΙΑΖΌΥΜΈ ΣΤΑ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ 

Στόχος μας είναι η συνεχής και ουσιαστική βελτίωση μας. Για το λόγο αυτό, ο άρτιος προσδιορισμός των ουσιαστικών 
θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας μας και η σημαντικότητα που αποδίδουν τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μας στα θέματα αυτά, αποτελεί τη βάση επί της οποίας βασίζεται η λήψη των αποφάσεων μας. 
Η ανάλυση της ουσιαστικότητας αποτελεί το θεμέλιο λίθο για μια Έκθεση Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα GRI Standards 
του Global Reporting Initiative (GRI). Πραγματοποιούμε την εξειδικευμένη αυτή ανάλυση κάθε δύο χρόνια ώστε να 
διασφαλίζουμε ότι όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την εταιρεία μας λαμβάνονται υπόψη. Η αναθεώρηση των 
ουσιαστικών μας θεμάτων πραγματοποιήθηκε το 2016 με την επιστημονική υποστήριξη της AIPHORIA Consulting, καθώς 
και εκπροσώπους από όλες τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας μας όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις 
των GRI Standards. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις:  
Φάση Α’: Αναγνωρίστηκαν τα θέματα βιωσιμότητας που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην Έκθεση Βιωσιμότητας 
και προσδιορίστηκαν τα όρια τους (επιδράσεις κατά μήκος της αλυσίδας αξίας). Καταγράφηκαν τα θέματα που 
σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της εταιρείας καθώς και τα θέματα βιωσιμότητας του κλάδου. Παράλληλα, 
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αποτυπώθηκαν τα θέματα βιωσιμότητας στα οποία εστιάζουν οι ανταγωνιστές, καθώς κι εκείνα που συμπεριλαμβάνονται 
στο κλαδικό παράρτημα (Sector Supplement) για τον κλάδο των τροφίμων (Food Processing) των κατευθυντήριων 
Όδηγιών G4 του GRI. Η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών συνυπολογίστηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του 
Πλαισίου Βιωσιμότητας και της Συμμετοχικότητας των Ένδιαφερομένων Μερών (Sustainability Context and Stakeholder 
Inclusiveness).
Φάση Β’: Ιεραρχήθηκαν τα θέματα που αναγνωρίστηκαν στην πρώτη φάση από τους εκπροσώπους όλων των ομάδων 
ενδιαφερόμενων μερών (όπως αυτές περιγράφονται στις σελίδες 18-19). Η διαδικασία βασίστηκε τόσο στην αρχή της 
Όυσιαστικότητας (Materiality) όσο και στην αρχή της Συμμετοχικότητας των Ένδιαφερομένων Μερών (Stakeholder 
Inclusiveness).
Φάση Γ’: Έπικυρωποιήθηκαν τα ουσιαστικά θέματα για την ολοκλήρωση του καθορισμού του περιεχομένου του 
απολογισμού σύμφωνα με τις Αρχές της Πληρότητας και της Συμμετοχικότητας των Ένδιαφερόμενων Μερών.
Η κατάταξη των ουσιαστικών θεμάτων για την εταιρεία μας, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας καθορισμού των ουσιαστικών 
θεμάτων για την Έταιρική Υπευθυνότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Σημαντικότητα οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων
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Κατάταξη ουσιαστικών θεμάτων Μύλοι Λούλη

5

4

Οικονομία
1. Έρευνα και ανάπτυξη
2. Όικονομική επίδοση
3. Πρακτικές προμηθειών
4. Υποστήριξη μικρών παραγωγών
     (συμβολαιακή καλλιέργεια)

5. Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
6. Ποιότητα προϊόντων και προστασία
      της ασφάλειας των καταναλωτών
7. Ανθρώπινα δικαιώματα

8. Σήμανση προϊόντων
9. Σχέσεις εργαζομένων / διοίκησης
10. Υπεύθυνες επικοινωνίες marketing
11. Έκπαίδευση εργαζομένων
12. Προώθηση υγιεινών τροφίμων και τρόπου ζωής

13. Συμμόρφωση με περιβαλλοντική νομοθεσία
14. Κατανάλωση ενέργειας
15. Διαχείριση αέριων εκπομπών
16. Διαχείριση των επιδράσεων από μεταφορές   
      πρώτων υλών και προϊόντων

Κοινωνία
Περιβάλλον
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Όριο ουσιαστικών θεμάτων στην αλυσίδα αξίας

Η ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων αφορά τον Όμιλο εταιρειών Μύλοι Λούλη. Όι εταιρείες του Όμίλου που 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη σελ. 60 της Έτήσιας 
Όικονομικής Έκθεσης για το έτος 2017 (Έταιρική ιστοσελίδα www.loulismills.gr ενότητα Ένημέρωση Έπενδυτών / 
Όικονομικά στοιχεία / ’17 / Έτήσια Όικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2017).
Σε συνέχεια της αποσαφήνισης και ιεράρχησης των ουσιαστικών θεμάτων της εταιρείας μας, τα ουσιαστικά θέματα 
χαρτογραφήθηκαν ώστε να αποδοθεί η επίδραση τους κατά μήκος της αλυσίδας αξίας μας (value chain). Η αλυσίδα αξίας 
της εταιρείας μας περιλαμβάνει και τις βασικές λειτουργίες που λαμβάνουν μέρος πριν και μετά τις δραστηριότητές μας, 
όπως αυτές αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα όπου η ένταση των επιδράσεων  ορίζεται ως χαμηλής ( ), μέτριας (  ), 
σημαντικής/υψηλής (  ) σημασίας.
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*Η κατανάλωση νερού στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, λόγω της εφαρμογής 
καινοτόμων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια, στις μονάδες παραγωγής μας. Ωστόσο, συμπεριλαμβάνουμε το θέμα αυτό 
στον πίνακα, προκειμένου να αποτυπώσουμε την επίδραση της κατανάλωσης νερού εκτός των ορίων της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, υποστηρίζουμε και 
εφαρμόζουμε  διεθνείς  πρωτοβουλίες και πρότυπα και συμβάλλουμε 
στην προώθηση των καλών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται 
οι οδηγίες και τα πρότυπα που εφαρμόζουμε κι οι πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουμε ενεργά. 

ΌΙ ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΣΈΙΣ ΜΑΣ 

Έκδίδουμε έκθεση Βιωσιμότητας σύμφωνα
με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative

Έφαρμόζουμε το κλαδικό παράρτημα
για τον κλάδο των τροφίμων σύμφωνα

με τις Κατευθυντήριες Όδηγίες
 του Global Reporting  Initiative

Έφαρμόζουμε τις οδηγίες του ISO 26000
για την Κοινωνική Υπευθυνότητα

Έίμαστε μέλος κι υποστηρίζουμε
τις δράσεις του Έλληνικού Δικτύου

για την Έταιρική Κοινωνική Έυθύνη

Υποστηρίζουμε τις αρχές του Όικουμενικού 
Συμφώνου των Ηνωμένων Έθνών

 
Υποστηρίζουμε τους στόχους

Βιωσιμότητας των Ηνωμένων Έθνών
 

Έφαρμόζουμε μια σειρά από Συστήματα 
Διαχείρισης στις εγκαταστάσεις

και τις παραγωγικές μας μονάδες
με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση

των επιδράσεών μας σε σημαντικούς
τομείς της λειτουργίας μας

GRI Standards

Food Processing Sector Supplement - GRI

ISO 26000

CSR Hellas

United Nations Global Compact - UNGC

Sustainable Development Goals - SDGs

 > ISO 14000 για την περιβαλλοντική διαχείριση
 > ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας
 > BRC - Global Standard for Food and Safety  
για την ασφάλεια τροφίμων

 > IFS Food για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
 > ISO 22000 για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
 > HALAL για την καταλληλότητα των προϊόντων σύμφωνα 
με τους κανονισμούς της μουσουλμανικής κοινότητας

 > KOSHER για την καταλληλότητα των προϊόντων 
σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο

 > Πιστοποιητικό σήματος Έλληνικής Άλεσης 
για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων 
και τη διαχείριση του σήματος Έλληνικής Άλεσης

 > Βεβαίωση συμμόρφωσης για παραγωγή, συσκευασία, 

αποθήκευση και εμπορία βιολογικών προϊόντων

H προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

ΟΥΣΙΩΔΗ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΥΛΗ

ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

ΚΑ
ΤΗ

ΓΟ
ΡΙ

Α
ΒΙ

Ω
ΣΙ

Μ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

Σ

ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ 
ΛΟΥΛΗ

ΕΝΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ 
ΛΟΥΛΗ

ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ 
ΛΟΥΛΗ

Γεωργία Προμηθευτές Μεταφορές
Ι

Εταιρεία Μεταφορές
ΙΙ

Αγαορά Πελάτες/
Καταναλωτές

Όικονομική επίδοση

Ο
ικ

ον
ομ

ικ
ά

 
θέ

μα
τα

Υποστήριξη μικρών 
παραγωγών (συμβολαιακή 
καλλιέργεια)

Πρακτικές προμηθειών

Έρευνα και ανάπτυξη

Ποιότητα προϊόντων και 
προστασία της ασφάλειας
των καταναλωτών

Κο
ιν

ω
νι

κά
θέ

μα
τα

Υγεία και Ασφάλεια 
εργαζομένων

Σήμανση προϊόντων

Ανθρώπινα δικαιώματα

Έργασιακές σχέσεις, σχέσεις 
εργαζομένων / διοίκησης

Υπεύθυνες επικοινωνίες 
μάρκετινγκ

Έκπαίδευση εργαζομένων

Προώθηση υγιεινών
τροφίμων και τρόπου ζωής 

Κατανάλωση ενέργειας

Π
ερ

ιβ
α

λλ
ον

τι
κά

  
θέ

μα
τα

Διαχείριση αέριων εκπομπών

Διαχείριση των επιδράσεων 
από μεταφορές πρώτων υλών 
και προϊόντων

Συμμόρφωση με 
περιβαλλοντική νομοθεσία

Διαχείριση νερού*
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Έπιδιώκουμε να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της βιωσιμότητας τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό. 
Υποστηρίζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Έθνών (Sustainable Development Goals – SDGs) και 
συνεισφέρουμε στην επίτευξή τους στο πλαίσιο που είναι εφικτό σύμφωνα με τον κλάδο δραστηριοποίησης μας.   

Προκειμένου να προσδιοριστεί σαφώς το πως συνεισφέρει η εταιρεία μας στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Έθνών, πραγματοποιήσαμε σχετική αναλυτική χαρτογράφηση, όπου συσχετίσαμε τα ουσιαστικά θέματα που 
αφορούν την εταιρία μας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουμε την ουσιαστική μας 
συμβολή κι είμαστε σε θέση να θεσπίσουμε νέους στόχους για τη νέα χρονιά. 

H προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
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*Η κατανάλωση νερού στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, λόγω της εφαρμογής 
καινοτόμων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια, στις μονάδες παραγωγής μας. Ωστόσο, συμπεριλαμβάνουμε το θέμα αυτό 
στον πίνακα, προκειμένου να αποτυπώσουμε τη συμβολή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω της υιοθέτησης 
καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής. 

Ουσιαστικό
θέμα

Οικονομία
1. Έρευνα και ανάπτυξη

2. Όικονομική επίδοση

3. Πρακτικές 
προμηθειών

4. Υποστήριξη 
μικρών παραγωγών 
(συμβολαιακή 
καλλιέργεια)

Κοινωνία
5. Υγεία και ασφάλεια 
εργαζομένων

6. Ποιότητα προϊόντων 
και προστασία της 
ασφάλειας των 
καταναλωτών

7. Ανθρώπινα 
δικαιώματα

8. Σήμανση προϊόντων

9. Σχέσεις 
εργαζομένων / 
διοίκησης

10. Υπεύθυνες 
επικοινωνίες 
marketing

11. Έκπαίδευση 
εργαζομένων

12. Προώθηση 
υγιεινών τροφίμων και 
τρόπου ζωής

Περιβάλλον
13. Συμμόρφωση 
με περιβαλλοντική 
νομοθεσία

14. Κατανάλωση 
ενέργειας

15. Διαχείριση αέριων 
εκπομπών

16. Διαχείριση των 
επιδράσεων από 
μεταφορές πρώτων 
υλών και προϊόντων

Διαχείριση νερού*

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

H προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΥΜΒΌΛΗ ΜΑΣ ΣΤΌΥΣ ΣΤΌΧΌΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΌΙ ΣΤΌΧΌΙ ΜΑΣ

Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς σε ετήσια βάση. Το 2017 θέσαμε μια σειρά από στόχους 
και καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουμε τους περισσότερους από αυτούς. Στον ακόλουθο πίνακα 
παρουσιάζεται αναλυτικά η επίδοση έναντι των στόχων για το 2017 καθώς και οι στόχοι μας για το 2018.

Στόχος είναι ένα όραμα που εφαρμόζεται
με σχέδιο και προθεσμία

Οικονομία - Αγορά

Περιβάλλον

Ανθρώπινο Δυναμικό

Kenfood: Αύξηση μεριδίου αγοράς

Διοργάνωση 8 εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων αρτοποιών

Δημιουργία ενός νέου προϊόντος Easy 
Bake

Αποτελεσματική & υπεύθυνη 
προώθηση των προϊόντων

Όλοκλήρωση της εγκατάστασης CRM

Μείωση εκπομπών ρύπων ανά 
μονάδα παραγωγής

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
λόγω χρήσης των νέων λαμπτήρων

Έπενδύσεις σε μηχανολογικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό για βελτίωση 
Υγείας & Ασφάλειας και μείωση 
κατανάλωσης ενέργειας

Διατήρηση συμμετοχής εθελοντών 
αιμοδοτών

Έπανάληψη της διοργάνωσης 
εβδομάδας εθελοντισμού

Μηδενικά ατυχήματα 

Ναι

Διοργανώθηκαν 4 σεμινάρια

Δημιουργήθηκαν 3 προϊόντα 

Δημιουργία 2 νέων επαγγελματικών 
προϊόντων

Διοργάνωση Flour days από την Μύλοι 
Λούλη

Διοργάνωση 1ης Γιορτής ψωμιού

Δημιουργία 11 Σειρών video συνταγών 
για επαγγελματίες – καταναλωτές

Στήριξη στους πάσχοντες από 
κοιλιοκάκη

Όλοκληρώθηκε

Μονάδα Σούρπης: 3,5% αύξηση των 
εκπομπών (tn CO2)

Μονάδα Κερατσινίου: 12,4% μείωση των 
εκπομπών (tn CO2)

Μειώθηκε κατά 60%

Έγιναν βελτιώσεις του υπάρχοντος 
εξοπλισμού

Διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής

 Πραγματοποιήθηκε η 3η εβδομάδα

2 ατυχήματα (1 στο Κερατσίνι & 1 στη 
Σούρπη)

Αύξηση πωλήσεων κατά 10%

Διοργάνωση 5 σεμιναρίων

Δημιουργία ενός νέου προϊόντος Easy Bake

Δημιουργία 4 νέων επαγγελματικών προϊόντων

Διοργάνωση 2ης Γιορτής Ψωμιού στο Βόλο

Δημιουργία 8 Σειρών video συνταγών για 
επαγγελματίες -  καταναλωτές  

Συνέχιση στήριξης στους πάσχοντες από 
κοιλιοκάκη

Μονάδα Σούρπης: 2% μείωση των εκπομπών 
(tn CO2) επί του έτους βάσης 

Μονάδα Κερατσινίου: 2% μείωση των εκπομπών 
(tn CO2) επί του έτους βάσης

Περαιτέρω βελτιώσεις

Αύξηση νέων εθελοντών κατά 10%

Διοργάνωσης της 4ης εβδομάδας εθελοντισμού

Αξιολόγηση & έλεγχος εφαρμογής των 
διαδικασιών για την Υγεία & Ασφάλεια

Στόχοι για το 2017 Στόχοι για το 2018Επίδοση 2017

Χ

H προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
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Ανθρώπινο Δυναμικό

Κοινωνία

Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
Υγεία & Ασφάλεια

Όργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων 
και αύξηση ομαδικότητας  
εργαζομένων σε Βόλο και Κερατσίνι

Υλοποίηση 3.500 ωρών εκπαίδευσης

Έπικοινωνία του Κώδικα 
Δεοντολογίας σε εργαζόμενους και 
συνεργάτες

Όλοκλήρωση δημιουργίας KPI’s σε 
όλα τα τμήματα

Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Πραγματοποίηση 2 σεμιναρίων για 
την χρήση των απινιδωτών σε όλες 
τις μονάδες παραγωγής

Αύξηση παραγωγικότητας με 
καλύτερο προγραμματισμό εργασίας

Αύξηση ανθρώπινου δυναμικού με 
νέες προσλήψεις

Παροχή νέου νοσοκομειακού 
ασφαλιστικού συμβολαίου για όλο το 
προσωπικό

Συνεχίζεται η στήριξη μηνιαίας 
τροφοδότησης κοινωνικών 
παντοπωλείων, ΜΚΌ, Ιδρυμάτων

Στήριξη στη "Κιβωτό του Κόσμου"

Όλοκλήρωση της ανακαίνισης του 
Μουσείου Λούλη

Αύξηση του αριθμού σπουδαστών και 
σεμιναρίων

Διοργάνωση 11 σεμιναρίων

Πραγματοποιήθηκε

Πραγματοποιήθηκαν 4.111 ώρες 

Έπικοινωνήθηκε 

Έπανεξετάστηκε

Ξεκίνησε

Δεν πραγματοποιήθηκαν

Σε εξέλιξη

39 νέες προσλήψεις

Όλοκληρώθηκε 

Πραγματοποιήθηκε

Πραγματοποιήθηκε

Σε εξέλιξη

Αυξήθηκαν κατά 5,7% 

Διοργάνωση 3 σεμιναρίων

Όργάνωση 2 εκδηλώσεων

Υλοποίηση 2.600 ωρών

Θα επικοινωνηθεί περαιτέρω

Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020

Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019

Προγραμματίζεται για το 2019

Διατήρηση και ενίσχυση του αποτελέσματος

Διατήρηση του ίδιου αριθμού ανθρώπινου 
δυναμικού

Ιατρικές Έξετάσεις για όλο το προσωπικό

Συνεχίζεται η στήριξη μηνιαίας τροφοδότησης 
κοινωνικών παντοπωλείων, ΜΚΌ, ιδρυμάτων

Στήριξη με ποσότητα αλεύρων & υποπροϊόντων
2 τόνων ετησίως

Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2018

Έπέκταση μέσω σεμιναρίων εκπαίδευσης στο ευρύ 
κοινό

Αναδόμηση του Γεφυριού της Πλάκας

Χ

Χ

H προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
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ΜΈΛΛΌΝΤΙΚΌΙ ΣΤΌΧΌΙ ΈΩΣ ΤΌ 2020 

› Συνέχιση των σεμιναρίων των αρτοποιών με στόχο κάθε χρόνο την εκπαίδευση 10% των πελατών μας 

› Ανάπτυξη νέων προϊόντων  και ιδιαίτερων – διαφοροποιημένων προϊόντων  

› Συστηματοποίηση προγραμμάτων εθελοντικού χαρακτήρα με στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των εργαζομένων 

› Όλοκλήρωση αναδιοργάνωσης Μουσείου – οργάνωση ιστορικού αρχείου Μύλων Λούλη – Μύλων Αγίου Γεωργίου 

› Ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού

› Έτήσια συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε με 60tn αλεύρι ετησίως για κάλυψη
   διατροφικών αναγκών 

› Δημιουργία υποτροφιών για νέους στο χώρο αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής 

› Μέτρηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

› Έφαρμογή μοντέλου απάλειψης της χρήσης χαρτιού στα τμήματα παραγωγής της Σούρπης (paperless plant) 

› Προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

› Έυαισθητοποίηση άνω των 5.000 παιδιών ετησίως σε θέματα διατροφής, περιβάλλοντος και κατασπατάλησης τροφίμων 
    (food waste) μέσω του Μουσείου Λούλη 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

H προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
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› Προώθηση της υγιεινής διατροφής και τρόπου ζωής μέσω των διδακτικών προγραμμάτων του Μουσείου Λούλη και της 
    Σχολής Αρτοποιίας

› Μεταφορά του κέντρου διανομής Αθηνών σε μη αστική περιοχή (εκτός ορίων πόλεως) που θα συμβάλει στην 
    αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων 

› Καθορισμός πυλώνων και σχεδίου δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού 

› Συνεργασία με ομάδα προμηθευτών για εντοπισμό των αέριων εκπομπών από τη λειτουργία τους 

› Ένημέρωση ομάδας προμηθευτών σε θέματα βιωσιμότητας 

› Παρουσία στην αγορά της Βουλγαρίας  

› Έπέκταση προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΈΞΈΛΙΞΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ

H προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
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Η υπευθυνότητα μας για τα 
προϊόντα μας & τους πελάτες μας 4

Έίναι υποχρέωση μας και πολύ ουσιαστικό θέμα  να φροντίζουμε και 
να διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την ποιότητα και την ασφάλεια 
των προϊόντων μας καθώς και την άριστη εξυπηρέτηση των 
πελατών μας. Έίναι σε άμεση συνάρτηση με την διατήρηση του 
καλού  ονόματος και της καλής φήμης τόσο της εταιρείας Μύλοι 
Λούλη όσο και των προϊόντων της. Αυτά αποτελούν για την Μύλοι 
Λούλη πολύ σημαντικά κεφάλαια και βασικό μοχλό της  βιώσιμης 
ανάπτυξής της.  
Από τη μελέτη ουσιαστικότητας, στην οποία βασίζεται η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας 
μας, και σε σχέση με τα προϊόντα της εταιρείας μας, προέκυψαν ως ουσιαστικά θέματα, τα εξής:
• η Ποιότητα των προϊόντων και η προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών
• η  Έρευνα και Ανάπτυξη
• η Σήμανση των προϊόντων 
• η  Προώθηση υγιεινών τροφίμων και τρόπου ζωής
• οι Υπεύθυνες επικοινωνίες marketing 

Τα προϊόντα της εταιρείας μας ανήκουν στην πιο σημαντική κατηγορία που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την υγεία 
και την επιβίωση του ανθρώπου: τα τρόφιμα. Όι καταναλωτές πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα άλευρα που αγοράζουν 
είναι ασφαλή και θρεπτικά και να εμπιστεύονται την Μύλοι Λούλη ότι λέει την αλήθεια για τα προϊόντα της. 
Έίναι βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας, να διασφαλίζει ότι κάθε καταναλωτής μπορεί να 
απολαμβάνει τα προϊόντα της Μύλοι Λούλη, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά και να ενημερώνεται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς  σήμανσης, με σαφήνεια για το περιεχόμενο, την σύνθεση και την προέλευση των αλεύρων και μειγμάτων 
καθώς και για την διατροφική τους αξία, έτσι ώστε να επιλέγει συνειδητά τα τρόφιμα που καταναλώνει.

Η ποιότητα 
δεν είναι ποτέ 

τυχαία. Έίναι 
το αποτέλεσμα 

μιας έξυπνης  
προσπάθειας 

Τζών Ράσκιν,
1819-1900,

Άγγλος Συγγραφέας 

ΦΡΌΝΤΙΖΌΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΈΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Έπιδιώκουμε διαρκώς, και σε όλα τα στάδια της λειτουργίας 
μας, να διασφαλίσουμε ότι προμηθεύουμε τους πελάτες 
μας και τους καταναλωτές, ασφαλή, καινοτόμα και 
θρεπτικά προϊόντα τα οποία παράγονται από ποιοτικές 
και πιστοποιημένες πρώτες ύλες ενώ παράλληλα τους 
προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, τεχνογνωσία 
και άμεση εξυπηρέτηση, έτσι ώστε οι πελάτες μας να 
αισθάνονται ότι προσλαμβάνουν προστιθέμενη αξία 
από την συνεργασία τους μαζί μας.
Για την πραγματοποίηση όλων αυτών η Μύλοι Λούλη 
διαθέτει σημαντικούς πόρους για την στελέχωση 
και λειτουργία όλων των αντίστοιχων τμημάτων και 

αναλαμβάνει συγκεκριμένες και ουσιαστικές δεσμεύσεις 
για την διασφάλιση τους.
 Όλα τα προϊόντα μας ελέγχονται και υποστηρίζονται από:
• το τμήμα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου 

που διαθέτει τρία άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια - ένα ανά 
μονάδα παραγωγής

• το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 
• το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης δημητριακών

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε μεμονωμένα πως η Μύλοι 
Λούλη διαχειρίζεται ανά τομέα όλα αυτά τα σημαντικά και 
ουσιαστικά θέματα.

Το 100% του όγκου παραγωγής μας, παράγεται σε μονάδες 
πιστοποιημένες από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα συστημάτων Διαχείρισης 
της Ασφάλειας Τροφίμων 
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Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι για τους πελάτες μας η υψηλή και σταθερή ποιότητα των 
προϊόντων που προμηθεύονται από εμάς για τα δικά τους τελικά προϊόντα, είναι πάγιος στόχος μας  
η παροχή προϊόντων που πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Για 
το λόγο αυτό εφαρμόζεται μια σειρά από συγκεκριμένες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Η υψηλή 
και σταθερή ποιότητα των αλεύρων μας είναι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας και ο ποιοτικός 
έλεγχος αποτελεί βασικό κομμάτι της παραγωγικής μας διαδικασίας. Κάθε μονάδα παραγωγής 
μας διαθέτει ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ποιοτικού Έλέγχου & Διασφάλισης 
Ποιότητας σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές. Η ομάδα των αναλυτών μας 
απαρτίζεται από έμπειρους χημικούς, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων αλλά και  αρτοποιούς οι 
οποίοι φροντίζουν έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι πάντα υψηλής ποιότητας.
Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια ξεκινά από τον έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών 
μας, με κυρίαρχο το σιτάρι και  συνεχίζεται σε  όλη τη παραγωγική διαδικασία μας μέχρι  να 
παραδώσουμε το προϊόν στον πελάτη μας. 
Το τμήμα Ποιοτικού Έλέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας εξετάζει το αλεύρι σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής του διασφαλίζοντας την τήρηση όλων των αυστηρών προδιαγραφών και φροντίζοντας 
έτσι ώστε να έχει τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Κατά την διάρκεια 
του έτους 2017 δεν 

υπήρξε κανένα 
περιστατικό μη 
συμμόρφωσης 

με κανονισμούς 
σχετικούς με την 

υγεία και ασφάλεια 
από την χρήση

των προϊόντων 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ & ΠΌΙΌΤΙΚΌΣ ΈΛΈΓΧΌΣ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΑΛΈΥΡΩΝ & ΜΈΙΓΜΑΤΩΝ

Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας 
για τη βιωσιμότητά μας. Για να το επιτύχουμε είμαστε πολύ επιλεκτικοί στην 
προμήθεια των σιτηρών και άλλων πρώτων υλών, σχολαστικοί σε όλη τη 
διαδικασία της επεξεργασίας και ειλικρινείς στην επικοινωνία μας. 
Διαλέγουμε πολύ προσεκτικά τα σιτηρά και τα υπόλοιπα δημητριακά καθώς και 
όλες τις πρώτες μας ύλες. Μεριμνούμε συνεχώς, τα  άλευρα που παράγουμε 
να προέρχονται από τις καλύτερες ποιοτικά ποικιλίες σιτηρών, απαλλαγμένα 
από βλαβερές τοξίνες, φυτοφάρμακα ή άλλους βλαβερούς επιμολυντές, 
έτσι ώστε να μας δίνουν αλεύρι με τα καλύτερα ποιοτικά και θρεπτικά 
χαρακτηριστικά. Από τη στιγμή που θα παραληφθεί η πρώτη ύλη μέχρι τη 
στιγμή που ο καταναλωτής θα πάρει το προϊόν μας στα χέρια του υπάρχουν τα 
ανάλογα τμήματα και οι διαδικασίες που παρακολουθούν την πορεία του και 
διασφαλίζουν την ποιότητα του και την ασφάλεια του.
Με τα άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου που διαθέτουμε 
σε συνδυασμό με εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων είμαστε 
σε θέση να διασφαλίζουμε ότι παραλαμβάνουμε μόνο τα καλύτερα σιτηρά 
από άποψη ποιότητας, υγείας και ασφάλειας και απόλυτα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές μας.

Φροντίζουμε να αγοράζουμε πρώτες ύλες οι οποίες είναι στο σύνολό τους πιστοποιημένες με διάφορα αξιόπιστα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα υπεύθυνης παραγωγής. Το ίδιο ισχύει και για τους εμπόρους δημητριακών με τους οποίους 
συνεργαζόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αγορασμένου όγκου (100%) πραγματοποιείται από προμηθευτές 
που συμμορφώνονται με την πολιτική προμηθειών της εταιρείας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τις προδιαγραφές 
ποιότητας και ασφάλειας που θέλουμε να χαρακτηρίζουν τα προϊόντα μας. Ό σημαντικά μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων 
καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας μας αφορά σε άλευρα, τα οποία περιέχουν χαμηλά επίπεδα τρανς λιπαρών, σόδα 
και πρόσθετα σάκχαρα. Το ποσοστό επί του συνολικού όγκου πωλήσεων των καταναλωτικών προϊόντων που περιέχουν 
αυξημένα θρεπτικά συστατικά είναι 2,5%.

Πιστοποιήσεις 

Με σκοπό την τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών ασφάλειας, καθώς και την κάλυψη διαφόρων αναγκών και 
απαιτήσεων των πελατών μας, διαθέτουμε μια σειρά από πιστοποιήσεις όπως παρουσιάζονται στην σελίδα 25. 

Ποιότητα 
σημαίνει να 

το κάνεις 
σωστά  όταν 

κανείς δεν 
βλέπει 

Χένρυ Φόρντ,
1863-1947,

Αμερικανός 
Βιομήχανος 
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ΈΡΈΥΝΑ & KAINOTOMIA 

Μεριμνώντας για τα κατάλληλα δημητριακά

Όι πρώτες ύλες μας με κορυφαίο το σιτάρι και τα άλλα δημητριακά είναι 
καθοριστικοί παράγοντες στην άριστη ποιότητα των τελικών μας προϊόντων. 
Η επιθυμία για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών της Μύλοι Λούλη σε επίπεδο 
πρώτων υλών οδήγησαν στη δημιουργία τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης Δημητριακών 
το οποίο αφού εξετάσει προσεκτικά τις ανάγκες της παραγωγής, ενημερώνει το τμήμα 
προμηθειών, παρέχοντάς  του τις απαραίτητες προδιαγραφές  έτσι ώστε να προχωρήσει 
στην αγορά των αντίστοιχων  δημητριακών.
Παράλληλα, είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, μιας σύγχρονης και 
πρωτοπόρας πρωτοβουλίας για την σπορά και συγκομιδή σιταριού σε συνεργασία με Έλληνες 
παραγωγούς.

Μεριμνώντας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Όι συνήθειες, οι προτιμήσεις και οι τάσεις των καταναλωτών συνεχώς διαφοροποιούνται, 
οδηγώντας έτσι σε ανάλογες αλλαγές και στις απαιτήσεις των αρτοποιών. Η επιθυμία της 
Μύλοι Λούλη να ηγείται των εξελίξεων μας οδήγησε πριν από 30 χρόνια στη δημιουργία 
τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων (R&D) το οποίο διαθέτει τον πλέον άρτιο και 
σύγχρονο εξοπλισμό στο είδος του. 

Όι καλές 
εταιρείες 

ικανοποιούν 
ανάγκες.

Όι μεγάλες 
εταιρείες 

δημιουργούν 
αγορές 

Φίλιπ Κότλερ, 1931 - ,
Αμερικανός γκουρού

του Μάρκετινγκ

Στόχος των έμπειρων τεχνολόγων τροφίμων και τεχνικών αρτοποίησης που το στελεχώνουν είναι να βελτιώνουν τα 
προϊόντα μας ενώ παράλληλα αναπτύσσουν και νέα καινοτόμα. Το τμήμα αυτό συνεχώς πειραματίζεται πάνω σε διάφορες 
συνταγές αλεύρων συνδυάζοντας σιτηρά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να πετύχουν πάντα το 
καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Παράγονται και διατίθενται στην αγορά 154 διαφορετικές συνταγές 
αλεύρων, 750 διαφορετικά μείγματα ενώ για το 2017 αναπτύξαμε 3 νέα καταναλωτικά προϊόντα και 2 επαγγελματικά 
προϊόντα.
Με προσανατολισμό την ικανοποίηση των πελατών μας, το 2017 το τμήμα R&D σε συνεργασία με το τμήμα marketing 
ολοκλήρωσαν τον  έλεγχο και τη δημιουργία νέων μακετών και συνταγών για τις καταναλωτικές συσκευασίες της 
εταιρείας. 

Τα πειραματικά αρτοποιεία

Τα Πειραματικά Αρτοποιεία είναι πολύ σημαντικά γιατί λειτουργούν υποστηρικτικά τόσο για το τμήμα Διασφάλισης 
Ποιότητας και Ποιοτικού Έλέγχου Αλεύρων & Μειγμάτων, όσο και για το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.
Για να πετύχουμε τους ποιοτικούς στόχους μας, είναι αναγκαίο, εκτός από την επιστημονική ανάλυση των αλεύρων, να 
ελέγχουμε  και πρακτικά την συμπεριφορά τους σε όλα τα στάδια. Για το λόγο αυτό, όλα τα τμήματα  ποιοτικού ελέγχου 
σε όλες τις μονάδες παραγωγής της Μύλοι Λούλη διαθέτουν πειραματικό αρτοποιείο. Έίναι πλήρως εξοπλισμένο με 
όλα τα μηχανήματα που έχει η παραγωγή ενός αρτοποιείου. Καθημερινά όλα τα άλευρα και τα έτοιμα μείγματα, πριν 
συσκευαστούν  δοκιμάζονται  από τους έμπειρους  αρτοποιούς  μας. Τέλος, πραγματοποιείται οπτική και γευστική 
αξιολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι, παράγουμε καθημερινά  ότι ακριβώς θα παράγει ένας αρτοποιός στον 
φούρνο του με τα προϊόντα μας. Με τον τρόπο αυτό ελέγχουμε την συμπεριφορά και την απόδοση του αλεύρου αλλά 
και την ποιότητα του τελικού αρτοσκευάσματος.

Στόχος μας είναι τα προϊόντα μας να είναι γνωστά
για την υψηλή και σταθερή ποιότητά τους και εμείς
να είμαστε υπερήφανοι που τα διαθέτουμε 

Η υπευθυνότητα μας για τα προϊόντα μας & τους πελάτες μας
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Νέα προϊόντα EASY BAKE

Η καινοτόμα σειρά έτοιμων μειγμάτων easy Bake των Μύλων Αγίου Γεωργίου, που τόσο αγαπήθηκε από τους καταναλωτές, 
εμπλουτίστηκε με τρία νέα προϊόντα, το easy Bake μπάρες Δημητριακών, το easy Bake Frosting Κακάο και easy Bake 
Frosting Βανίλια για τη γέμιση και επικάλυψη γλυκισμάτων όπως κέικ, muffin κ.α. Με τα easy Bake και τρία επιπλέον υλικά 
το πολύ, οι καταναλωτές έχουν γρήγορα, εύκολα και νόστιμα, σπιτικές λιχουδιές για όλη την οικογένεια.

Νέο Αλεύρι 70% Σούπερ Δυνατό 
Έίναι ένα πολύ δυνατό αλεύρι, δίνει πολύ ελαστικές ζύμες οι οποίες μπορούν να αντέξουν σημαντικά ποσοστά λιπαρών, 
ζάχαρης και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται σε εκλεκτά αρτοσκευάσματα. Έπιπλέον λόγο της δύναμης του μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό αδυνάτων αλεύρων σίτου ή αλεύρων δημητριακών δίνοντας πολύ καλά αποτελέσματα

Αλεύρι Diet Blend 
Έίναι ένα tailor made προϊόν και προέρχεται από την ανάμιξη αλεύρου εξαιρετικής ποιότητας με πίτυρα σύμφωνα με την 
απαίτηση του πελάτη.

Τα προϊόντα που παράγονται από τη Μύλοι Λούλη δεν αποτελούν θέμα δημόσιας συζήτησης, δεν εγείρουν ερωτήματα 
από τους συμμέτοχους μας και πωλούνται σε όλες τις αγορές καθώς είναι ασφαλή, αναγράφουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την ορθή χρήση τους κι αποτελούν βασικό καταναλωτικό αγαθό.       

Κατά την διάρκεια
του 2017, δεν υπήρξε καμία 

καταγγελία μη συμμόρφωσης 
με κανονισμούς σχετικά με την 

σήμανση των προϊόντων μας

ΠΡΌΩΘΗΣΗ ΥΓΙΈΙΝΩΝ ΤΡΌΦΙΜΩΝ & ΤΡΌΠΌΥ ΖΩΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΌΪΌΝΤΩΝ

Προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας

Η επιθυμία των καταναλωτών για ιδιαίτερα και διαφοροποιημένα προϊόντα αυξάνεται συνεχώς.  Για το λόγο αυτό, 
έχουμε επενδύσει στην δημιουργία καινοτόμων προϊόντων τα οποία προέρχονται από πιο ελεγχόμενες καλλιέργειες 
και έχουν πρόσθετη θρεπτική αξία για τον καταναλωτή, όπως είναι τα βιολογικά, τα προϊόντα από δίκκοκο σιτάρι, 
ντίνκελ, βρώμη, κριθάρι, σίκαλη και τα άλευρα χωρίς γλουτένη.

Ακόμα μια χρονιά δίπλα στους πάσχοντες από κοιλιοκάκη

Βρισκόμενοι στο πλευρό των καταναλωτών που πάσχουν από κοιλιοκάκη, η εταιρεία μας προσφέρει εδώ και χρόνια 
στην αγορά άλευρα χωρίς γλουτένη τα οποία εγγυώνται σίγουρο και γευστικό αποτέλεσμα, ενώ είναι απόλυτα ασφαλή 
για τους πάσχοντες. Έτσι με μεγάλη χαρά και το 2017 συμμετείχαμε σε διάφορα συνέδρια που διοργανώθηκαν από τις 
εταιρείες “Έλληνική εταιρεία για την Κοιλιοκάκη”, “Δράση για την κοιλιοκάκη”, “Celiac Forum”, καθώς και από τον 
νεοσύστατο σύλλογο «Η εστία της κοιλιοκάκης» με έδρα τα Ιωάννινα. Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση των 
πασχόντων  αλλά και η ανταλλαγή απόψεων για την κοιλιοκάκη. Η εταιρεία μας χορήγησε το αλεύρι χωρίς γλουτένη 
αλλά και ενημερωτικά φυλλάδια και βιβλία συνταγών ειδικά για την περίπτωση. 

Η ορθή σήμανση των προϊόντων μας αποτελεί καίριο ζήτημα 
για εμάς καθώς τα προϊόντα που προσφέρουμε αποτελούν 
τα βασικά υλικά της διατροφής μας. Φροντίζουμε ώστε οι 
ενδείξεις σε όλα μας τα προϊόντα να είναι εύκολα κατανοητές 
και να αναγράφονται σε εμφανή θέση και με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. 
Όλες οι συσκευασίες μας αναγράφουν ότι απαιτείται τόσο από 
την Έλληνική όσο και από την Έυρωπαϊκή νομοθεσία.

Η υπευθυνότητα μας για τα προϊόντα μας & τους πελάτες μας
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Σε όλες τις συσκευασίες μας αναγράφονται: ονομασία προϊόντος, κατάλογος συστατικών, καθαρή ποσότητα, ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας / ημερομηνία ανάλωσης, συνθήκες διατήρησης και οδηγίες χρήσης, τόπος παραγωγής ή 
προέλευσης, εμπορική επωνυμία/διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της παραγωγικής μονάδας, αλλεργιογόνες ουσίες, 
κωδικός αριθμός παρτίδας, στοιχεία ιχνηλασιμότητας (Bar Code), αναλυτικός διατροφικός πίνακας/διατροφική δήλωση 
και οδηγίες και παρακίνηση μέσω συμβόλων για την ανακύκλωση των κενών συσκευασιών.
Παράλληλα, φροντίζουμε να αναγράφονται οι διατροφικές πληροφορίες στις συσκευασίες, παρέχοντας τη δυνατότητα 
στους καταναλωτές να πληροφορούνται και να αποφασίζουν με γνώμονα τα χαρακτηριστικά αυτά. Ένδεικτικά αναφέρεται 
ότι σε προϊόντα όπως τα άλευρα ΖΗΝ Όλικής άλεσης, Dinkel Όλικής Άλεσης, Αλεύρι Σίκαλης, Αλεύρι Βρώμης Όλικής Άλεσης 
και Αλεύρι Όλικής Πετρόμυλου τα οποία αντιπροσωπεύουν το 2,1% του όγκου πωλήσεων, περιέχουν αυξημένα διατροφικά 
χαρακτηριστικά και αυτό αναγράφεται στις συσκευασίες τους.

ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΈΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΌΪΌΝΤΩΝ ΜΑΣ

Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Στόχος μας είναι πάντα να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλες τις ενέργειες marketing που κάνουμε καθώς και στην 
προώθηση των προϊόντων μας. Έφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες για την επικοινωνία μας με τους πελάτες, είμαστε 
ειλικρινείς απέναντι τους όσον αφορά τα προϊόντα μας και δεν τους παραπλανούμε παρουσιάζοντάς τους ιδιότητες 
που αυτά δεν διαθέτουν. Στόχος μας είναι η υπεύθυνη κατανάλωση και η ικανοποίηση των πελατών μας από τα προϊόντα 
μας, ώστε η εταιρεία Μύλοι Λούλη να είναι η πρώτη τους επιλογή. 

Love To Bake Days 

Στις 13 Μαΐου 2017, με το σύνθημα  “Φροντίζουμε 
εκείνη που μας φροντίζει”,  πραγματοποιήθηκε η 
Love to Bake Day στο εμπορικό κέντρο AVENUE στο 
Μαρούσι.
Μια ημέρα, αφιερωμένη στη Γιορτή της Μητέρας 
οπού οι μαμάδες, είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν 
συνταγές, μυστικά, αλλά και να απολαύσουν 
λαχταριστές λιχουδιές, καθώς η κουζίνα των 
Μύλων Αγίου Γεωργίου είχε στηθεί από νωρίς το 
πρωί στον χώρο, με τις αγαπημένες food bloggers 
Madame Ginger και Mamatsita έτοιμες να τις 
υποδεχτούν και να μαγειρέψουν μαζί τους. Τα παιδιά διασκέδασαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εργαστηρίων, αφού 
έπλασαν και έψησαν μπισκότα για να τα προσφέρουν στη καλύτερη μαμά του κόσμου, τη δική τους!
Ένα ακόμα ξεχωριστό Love to Bake Day event πραγματοποιήθηκε τα Χριστούγεννα στο πλαίσιο του Santa Claus Kingdom 
στο MEC Παιανίας. Για τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, η αγαπημένη κουζίνα των Μύλων Αγίου Γεωργίου στήθηκε στο 
Santa Claus Kingdom για να μας υπενθυμίσει ότι τα Χριστούγεννα είναι ταυτισμένα με τις γεύσεις, τις μυρωδιές  και την 
παράδοση των προϊόντων Μύλοι Αγίου Γεωργίου.  

Κατά το έτος 2017 δεν υπήρξε κανένα περιστατικό μη 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους ειδικούς κανονισμούς 
και εθελοντικούς κώδικες αναφορικά με την προώθηση 
προϊόντων της εταιρείας, τις πρακτικές μάρκετινγκ που 
εφαρμόζει ή τις διαφημιστικές της καμπάνιες 

Η υπευθυνότητα μας για τα προϊόντα μας & τους πελάτες μας
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Flour Days 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τρεις 
ημερίδες «Flour Day» με κεντρικό θέμα το αλεύρι, 
που διοργάνωσε η Μύλοι Λούλη στις εγκαταστάσεις 
της στη Σούρπη Μαγνησίας και στο Κερατσίνι 
Αττικής.
Όι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο των τροφίμων, 
η νομοθεσία που αφορά σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίμων αλλά καιι ο έντονος 
ανταγωνισμός που ωθεί τις επιχειρήσεις να 
εξελίσσουν συνεχώς τα προϊόντα τους, έχουν 
αυξήσει τις απαιτήσεις των βιομηχανιών τροφίμων. 
Έτσι η Μύλοι Λούλη, αποφάσισε να οργανώσει μια ημερίδα «Flour Day» με σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών 
του κλάδου.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι καταναλωτικές τάσεις των τροφίμων από εκπρόσωπο της Nielsen 
Company, οι τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία όσον αφορά τα θέματα διασφάλισης ποιότητας από στέλεχος της TUV 
Austria, η σωστή διαχείριση των αλεύρων, καθώς και πολλά ακόμα θέματα που αφορούν  τους Υπεύθυνους Παραγωγής, 
Ποιοτικού Έλέγχου, Διασφάλισης Ποιότητας αλλά και Ανάπτυξης Προϊόντων.

«Η διοργάνωση του Flour Day, σαν πρώτη εντύπωση μου άρεσε πολύ καθώς και η φιλοξενία της εταιρίας, 
η ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, και το γεγονός ότι ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους της εταιρίας και με 
συναδέλφους αρτοποιούς. Όλα αυτά με χαροποιήσαν γιατί  δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να τα κάνουμε 
συχνά.  Τέλος ο προϊστάμενος του εργοστασίου ήταν πολύ συγκεκριμένος και η ροή των αλεύρων και η 
διαδικασία άλεσης πολύ αναλυτική και ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να επαναληφθεί κάτι ανάλογο 
στο μέλλον». 

Γατίδης Γεώργιος

1η Γιορτή Ψωμιού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η 
Γιορτή ψωμιού που διοργάνωσε η Μύλοι Λούλη 
σε συνεργασία με το Σωματείο Αρτοποιών και το 
Έπιμελητήριο Μαγνησίας στο Βόλο. 
Για ένα ολόκληρο τετραήμερο, από την Παρασκευή 
13/10/2017 έως και την Δευτέρα 16/10/2017, μικροί 
και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στην παραλία 
του Βόλου και να συμμετάσχουν στη μεγάλη Γιορτή 
Ψωμιού. Ό σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσει 
ο κόσμος  τη διαδικασία της άλεσης του σταριού, του 
ζυμώματος και του ψησίματος του φρέσκου ψωμιού.
Όι αρτοποιοί της Μαγνησίας έκαναν ζωντανή αρτοποίηση για τον κόσμο και αμέσως μετά το ψήσιμο μοίραζαν στον 
κόσμο τα φρεσκοζυμωμένα αρτοπαρασκευάσματα. Παράλληλα, διοργάνωσαν ειδικά δρώμενα για τα παιδιά με θέμα το 
ψωμί και τη διατροφή, ενώ ειδικός διατροφολόγος μίλησε για τη διατροφική πυραμίδα, δίνοντας πολύτιμες οδηγίες για 
την ισορροπημένη διατροφή και τη θέση και την αξία του ψωμιού σε αυτή.

Η υπευθυνότητα μας για τα προϊόντα μας & τους πελάτες μας
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Σεμινάρια Αρτοποίησης 

Έπενδύοντας στη συνεχή εκπαίδευση 
των αρτοποιών, η Μύλοι Λούλη διοργάνωσε 
4 σεμινάρια το 2017, με τη θεματολογία «Σεμινάριο 
Αρτοποίησης Extra Rustic & Σκληρό Πετρόμυλου». 
Τα σεμινάρια έλαβαν χώρα στην υπερσύγχρονη 
αίθουσα της Έλληνικής Σχολής Αρτοποιίας στο 
Κερατσίνι Αττικής. Όι επισκέπτες παρακολούθησαν 
ζωντανή αρτοποίηση από τους τεχνικούς μας 
συμβούλους με θέμα ψωμιά και αρτοσκευάσματα 
αργής ωρίμανσης με αλεύρι Extra Rustic & Σκληρό 
Πετρόμυλου. Ακόμα, στα πλαίσια του ίδιου σεμιναρίου, είχαν την ευκαιρία να πάρουν ιδέες για σάντουιτς 
με ιδιαίτερες γεμίσεις.

Επικοινωνία της KENFOOD

Μετά την επιτυχημένη αλλαγή στην εταιρική 
εικόνα της Kenfood κατά το 2016, η εταιρεία το 
2017 έθεσε νέους στόχους όπως την εντονότερη 
παρουσία της σε όλη την επικράτεια και την 
εξωστρέφεια. Έτσι το 2017 έλαβε μέρος με επιτυχία 
στην έκθεση Artoza καθώς και στις εκθέσεις 
Gulfood και Bulpeck. 
H Artoza έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία 
να ξανασυσταθεί στους πελάτες της στο 
μεγαλύτερο γεγονός για τον κλάδο της Αρτοποιίας 
Ζαχαροπλαστικής στην Έλλάδα. Στην έκθεση παρουσιάστηκε η νέα συλλογή παγωτών της Kenfood, “The Gelato 
Selection”. Η παρουσία στην Gulf food για τρίτη χρονιά επισημοποίησε ότι η εταιρεία επιδιώκει μια  έντονη παρουσία 
στην Ανατολή. Η έκθεση, πραγματοποιήθηκε στο Dubai, στα Ηνωμένα Αραβικά Έμιράτα,  και θεωρείται ως η μεγαλύτερη 
έκθεση στον τομέα της εστίασης στην Μέση Ανατολή. 5.000 εκθέτες από 120 χώρες έλαβαν μέρος και την επισκέφτηκαν 
συνολικά 90.000 άνθρωποι προερχόμενοι από 160 χώρες.
Η Bulpeck αποτέλεσε την έναρξη της προσπάθειας της εταιρείας για διείσδυση στην αγορά της Βουλγαρίας. Τέλος, αξίζει 
να σημειωθεί πως στην έκθεση Bulpek η Kenfood παρέλαβε και το βραβείο για το καλύτερο, σχεδιαστικά, περίπτερο.

Σειρά video συνταγών για επαγγελματίες 

Στη Μύλοι Λούλη, έχοντας πάντα σαν προτεραιότητα την εξυπηρέτηση και υποστήριξη του επαγγελματία αρτοποιού, 
δημιουργήσαμε και παρουσιάσαμε μια νέα, πρωτοποριακή σειρά video - συνταγών από τους έμπειρους τεχνικούς μας.  
Πρόκειται για εκπαιδευτικά βίντεο στα οποία παρουσιάζονται συνταγές με τα άλευρα της Μύλοι Λούλη, καθώς καιι οι 
χρήσεις αυτών σε ποικίλα προϊόντα. Όι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook 
(https://www.facebook.com/loulismills.gr/ )αλλά και στο κανάλι της στο YouTube (https://www.youtube.com/user/
loulismills).

«Η επίσκεψή μας στο Κερατσίνι, στις εγκαταστάσεις του μύλου κατά την διάρκεια του σεμιναρίου Αρτοποίησης 
πραγματικά μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Το συγκεκριμένο σεμινάριο με διευκόλυνε πάρα πολύ 
στην εκτέλεση της εργασίας μου γιατί μου λύθηκαν πολλές απορίες για το αλεύρι και με βοήθησε πάρα πολύ 
να δουλέψω τα προζύμια και τα σάντουίτς. Η έμφαση που δίνει η εταιρεία Μύλοι Λούλη στην εκπαίδευση των 
αρτοποιών είναι πολύ μεγάλη και το κυριότερο γίνεται με τον καλύτερο και πιο επαγγελματικό τρόπο. Σας 
ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας». 

Πέτρος Κούσης, Αθήνα

Η υπευθυνότητα μας για τα προϊόντα μας & τους πελάτες μας
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Νέες συσκευασίες 

Στα πλαίσια ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας της 
Kenfood, το δημιουργικό τμήμα της εταιρείας σχεδίασε και 
ολοκλήρωσε τις αλλαγές στις συσκευασίες της. Στόχος ήταν 
να ενισχυθεί η εικόνα της εταιρείας μέσω της ομοιομορφίας 
και της κοινής οπτικής γλώσσας σε όλη την επικοινωνία.

Υποστηρίζοντας την βελτίωση της τεχνογνωσίας των αρτοποιών – 
Σεμινάρια Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας 

Στα πλαίσια συνεχούς εκπαίδευσης του επαγγελματία, η Kenfood διοργάνωσε σεμινάρια Αρτοποίησης και 
ζαχαροπλαστικής στις εγκαταστάσεις της Μύλοι Λούλη στο Κερατσίνι και στην Σούρπη. Η θεματολογία του σεμιναρίου 
ήταν «Λαχταριστές δημιουργίες με βάση το brioche & νόστιμες συνταγές για κριτσίνια». Όι παρευρισκόμενοι είχαν 
τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα που παρασκευάστηκαν αλλά και να λάβουν το έντυπο με τις συνταγές του 
σεμιναρίου. Η Kenfood θα συνεχίσει την οργάνωση διαφόρων σεμιναρίων με ανανεωμένη θεματολογία, με στόχο την 
εκπαίδευση των αρτοποιών σε νέα προϊόντα και τάσεις της αγοράς.

ΥΠΌΣΤΗΡΙΚΤΙΚΈΣ  ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ  ΠΈΛΑΤΩΝ 

Δίκτυο πωλήσεων

Το πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων είναι στη διάθεση των 
πελατών για την άμεση εξυπηρέτησή τους, τόσο για την 
παραγγελιοληψία, όσο και για την παροχή συμβουλών για 
την κατάλληλη επιλογή των προϊόντων που θα καλύψουν 
τις ανάγκες τους. Η διανομή τους, πραγματοποιείται σε όλη 
την Έλλάδα μέσω του οργανωμένου δικτύου διανομής, με 
έναν μεγάλο στόλο φορτηγών και σιλοφόρων. 

Τεχνική υποστήριξη πελατών 
& Τεχνικοί Σύμβουλοι

Όι τεχνικοί σύμβουλοι αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
της Μύλοι Λούλη, είναι συνεχώς στη διάθεση των πελατών 
μας, προσφέροντας δωρεάν εκπαίδευση, πολύτιμες 
συμβουλές για νέες τεχνικές και τάσεις, ιδέες και λύσεις 
που θα τους ξεχωρίσουν τόσο στην αρτοποίηση όσο και στη 
ζαχαροπλαστική. 

Εκπαίδευση

Κύριος στόχος της Μύλοι Λούλη είναι η συνεχής εξέλιξη 
των πελατών της και για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε 
2 εξοπλισμένες αίθουσες εκπαίδευσης, την Έλληνική Σχολή 
Αρτοποιίας στην εργοστασιακή μονάδα του Κερατσινίου και 
την αίθουσα σεμιναρίων στη μονάδα της Σούρπης. Μέσα 
από μια σειρά σεμιναρίων αρτοποίησης, οι επαγγελματίες 
μπορούν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις σχετικά με 
τεχνικές αρτοποίησης, να γνωρίσουν νέα προϊόντα αλλά 
και να μάθουν νέες συνταγές. 

Tailor Made προϊόντα 

Όρισμένοι πελάτες επιθυμούν την παραγωγή εξειδικευμένων 
προϊόντων για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών τους. Στη Μύλοι 
Λούλη κύριος στόχος μας είναι η κάλυψη των απαιτήσεων 
των πελατών μας, για αυτό το λόγο, για πελάτες με μεγάλους 
όγκους, αναπτύσσουμε μοναδικά προϊόντα (tailor made) βάσει 
συγκεκριμένων προδιαγραφών. Έτσι, οι έμπειροι τεχνικοί μας 
σύμβουλοι σε συνεργασία με τον πελάτη και το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης προϊόντων, δημιουργούν συγκεκριμένα είδη τα 
όποια προμηθεύεται αποκλειστικά ο πελάτης. 

Διαχείριση παραπόνων πελατών 
& ικανοποίηση πελατών 

Στη Μύλοι Λούλη λειτουργεί τμήμα διαχείρισης παραπόνων 
πελατών που σκοπό έχει τόσο την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των παραπόνων των πελατών σχετικά με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία όσο και 
την αυτοβελτίωσή μας. Η αποστολή καιι η αξιολόγηση των 
ερωτηματολογίων ικανοποίησης πελατών αποτυπώνουν τον 
συνολικό βαθμό ικανοποίησης των πελατών.
To τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας/Customer Service:
• μεριμνά για την αντιμετώπιση και την διερεύνηση των 

παραπόνων πελατών, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα 
τμήματα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημέρες)

• αποστέλλονται σε αυτό όλα τα παράπονα από όλους τους 
πιθανούς αποδέκτες 

• καθορίζει διορθωτικές ενέργειες (αν κριθεί απαραίτητο 
μετά από την διερεύνηση της αξιοπιστίας και των αιτιών 
του παραπόνου)

• τηρεί αρχείο παραπόνων πελατών

Η υπευθυνότητα μας για τα προϊόντα μας & τους πελάτες μας
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Προμήθειες
με υπευθυνότητα 5
Στη Μύλοι Λούλη, αναγνωρίζουμε έμπρακτα την κοινωνική μας ευθύνη ως εταιρεία 
τροφίμων και επιθυμούμε να διαθέτουμε στους πελάτες μας επιλογές σε υπεύθυνα 
και ελεγμένα προϊόντα που διασφαλίζονται από  πρακτικές προμηθειών,  που είναι 
ουσιαστικό θέμα για μας.  Για αυτόν τον λόγο, ακολουθούμε μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ όλων όσων δραστηριοποιούνται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή. Έπιλέγουμε 
προσεκτικά τους εξωτερικούς μας συνεργάτες – προμηθευτές, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχουμε στους καταναλωτές των προϊόντων επαρκή πληροφόρηση για τα προϊόντα που διαθέτουμε. 

Διαθέτουμε  ένα άριστο δίκτυο 
διανομής που απαρτίζεται από:
 
3 ιδιόκτητα κέντρα διανομής: 
• στην Ιερά οδό (Αθήνα)
• στο Καλοχώρι (Θεσσαλονίκη)
• και στο Ποδοχώρι (Καβάλα)

3 μονάδες παραγωγής:
• της Σούρπης
• του Κερατσινίου
• της Θήβας  

Η ΈΦΌΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑ 

Με σημεία διάθεσης προϊόντων ανά 200 χλμ., και με έναν άρτιο στόλο φορτηγών η 
εταιρεία έχει τη δυνατότητα να καλύπτει άμεσα τις ανάγκες της αγοράς καθώς και να 
εξυπηρετεί γρήγορα, αποτελεσματικά και με  ανταγωνιστικό κόστος τις παραγγελίες 
των πελατών της από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Τα κέντρα διανομής έχουν όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά λειτουργίας (HACCP και ISO) και πληρούν τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων.
Το τμήμα προμηθειών στη Σούρπη Μαγνησίας, είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Όι μέθοδοι διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 
ενσωματωμένες σε όλες τις επιχειρησιακές μας μονάδες  και επεκτείνονται σε 
ολόκληρη τη λειτουργία μας.
Βελτιώνουμε την απόδοσή μας, επενδύοντας στις συνεργασίες μας με τους τοπικούς 
προμηθευτές  αξιοποιώντας τα υπάρχοντα δίκτυα μεταφορών, διακινώντας 
με αποδοτικό τρόπο τις προμήθειες και τα προϊόντα μας, και χρησιμοποιώντας 
αποτελεσματικά τα  κέντρα διανομής των περιοχών δραστηριοποίησής μας.
Από τη μελέτη ουσιαστικότητας προέκυψαν ως ουσιαστικά θέματα που άπτονται των 
προμηθειών τα εξής:
• Πρακτικές προμηθειών
• Υποστήριξη μικρών παραγωγών (Συμβολαιακή καλλιέργεια)
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Η κατανομή των προμηθειών για το 2017 είναι:
- Έλληνες Προμηθευτές 83,12 % του κύκλου εργασιών
-  Προμηθευτές εξωτερικού 16,88 % του κύκλου εργασιών
Τοπικούς προμηθευτές ορίζουμε αυτούς που εδρεύουν ή 
επιχειρούν στην έδρα μας  ή κοντά στα υποκαταστήματα  μας.

Συνεργαζόμαστε σήμερα με έναν μεγάλο αριθμό 
προμηθευτών στην Έλλάδα και ο στόχος μας είναι να τον 
αυξάνουμε συνεχώς. 

Όσο για την σημαντικότητα, υπεισέρχονται πολλοί άλλοι 
παράμετροι, έτσι ώστε δεν είναι δυνατή η κατάταξη τους. 

ΌΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΩΝ ΠΡΌΜΗΘΈΙΩΝ ΜΑΣ 

Το ποσό που καταβλήθηκε σε 
προμηθευτές το έτος 2017 είναι 
89.519.119,27 €. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η γεωγραφική κατανομή 
των προμηθευτών. 

Όι βασικές κατηγορίες αναφέρονται στο ίδιο πίνακα.

Τέλος να τονίσουμε πως δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναφορικά 
με την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας. 

Γεωγραφική κατανομή προμηθευτών εσωτερικού (τοπικοί προμηθευτές)

Κατανομή προμηθευτών ανά τύπο/κατηγορία (εσωτερικού & εξωτερικού)

Διάφοροι
προμηθευτές 

Μεταφορικές 
εταιρείες

Υλικά 
συσκευασίας

Σιτάρι 
Ά ύλες

Επιστημονικοί συνεργατές, δικηγόροι,
δικαστκοί επιμελητές, εταιρείες ερευνών κ.λ.π. 

Ασφαλιστικές
εταιρείες 

Τεχνικές
κατασκευαστικές 

Βελτιωτικά
Β' Ύλες 

2.54143127169 121

2214730

1.621  Προμηθευτές
Λεκανοπεδίου Αττικής 

1.028 Προμηθευτές
υπόλοιπων περιοχών

Σύνολο: 3.345

Σύνολο: 3.488

668 Προμηθευτές
Μαγνησίας 

2
Η.Π.Α.

2
Ιρλανδία

5
Κύπρος

2
Τουρκία

27
Βουλγαρία

6
Ρουμανία

2
Πολωνία

1
Τσεχία

8
Γαλλία

4
Βέλγιο  

7
Ολλανδία

1
Λουξεμβούργο

1
Ελβετία

10
Ηνωμένο
Βασίλειο

1
Μάλτα

26
Ιταλία

29
Γερμανία

9
Αυστρία

Πλοία Containers 

Πλοία

Μύλος
Σούρπης

Τρένα

Φορτηγά Φορτηγά

Σιλοφόρα

Μύλος
Κερατσινίου

Εργοστάσιο
Θήβας

Σιτάρι

Υλικά
συσκευασίας

Βοηθητικές 
ύλες
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Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας 

Η Μύλοι Λούλη υποστηρίζει τους μικρούς 
παραγωγούς μέσω του Προγράμματος της 
Συμβολαιακής Γεωργίας που υλοποιεί από 
το 2013. Έίναι  μια σύγχρονη πρωτοβουλία 
με σκοπό την εξασφάλιση αφενός όλο και 
μεγαλύτερων ποσοτήτων Έλληνικών σιτηρών ανώτερης και ιδιαίτερης ποιότητας 
και αφ’ ετέρου την στήριξη του Έλληνα αγρότη. Η εταιρεία επενδύει διαχρονικά σε 
αυτό, σε συνεργασία με το πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας του ομίλου Τράπεζας 
Πειραιώς και στόχος μας είναι να συνεχιστεί ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.
Φροντίζουμε για τη διασφάλιση των χρημάτων της παραγωγής τους, την προσφορά 
γνώσης στους παραγωγούς για την βελτίωση της ποιότητας των σιτηρών καθώς και 
την παροχή άμεσης ρευστότητας για τα καλλιεργητικά έξοδα.
Στη σιτική περίοδο 2016 - 2017 καλλιεργήθηκαν με συμβολαιακή γεωργία 5.170 
στρέμματα διαφόρων ποικιλιών σιτηρών (Βιολογικός Σκληρός & Μαλακός σίτος, 
συμβατικός  Σκληρός σίτος, δίκοκκο), τα οποία απέφεραν, σε 45 Έλληνες παραγωγούς 
που συμμετείχαν, περίπου 375 χιλ. Έυρώ.

Κατά το 2017,
δεν υπήρξε κανένα 

 πρόστιμο για μη 
συμμόρφωση με 

τη νομοθεσία που 
σχετίζεται με την 

προμήθεια και 
χρήση προϊόντων

Νομός Κιλκίς
300 Βιολογικό Μαλακό
300 Βιολογικό Σκληρό 

Νομός Γρεβενών
200 Βιολογικό Σκληρό
800 Βιολογικό Μαλακό

Νομός Καρδίτσας
1.000 Σκληρό 

Νομός Λάρισας (Φάρσαλα)
100 Δίκοκκο
500 Σκληρό
500 Μαλακό
200 Βιολογικό Μαλακό

Νομός Μαγνησίας
500 Σκληρό
500 Βιολογικό Σκληρό

Νομός Φθιώτιδας (Δομοκός)
100 Βιολογικό Σκληρό
100 Βιολογικό Μαλακό

Χάρτης 
Συμβολαιακής
Γεωργίας
2017

Στρέμματα
ανά Νομό - Περιοχή

Προμήθειες με υπευθυνότητα
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Η μέριμνά μας  
για το περιβάλλον6

Η ΠΡΌΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΌΥ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ 

Η Μύλοι Λούλη για περισσότερο από 40 χρόνια, επενδύει σταθερά  στη σύγχρονη 
τεχνολογία έχοντας θέσει ως στόχο μια φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία σε όλες 
τις μονάδες παραγωγής. 

Υιοθετούμε συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική και εφαρμόζουμε πρακτικές 
που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία και τη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία μας. Έπίσης 
εφαρμόζουμε την αρχή της πρόληψης ώστε να διασφαλίζουμε την έγκαιρη αντιμετώπιση 
πιθανών περιβαλλοντικών επιδράσεων.
Έχουμε δεσμευτεί στην πλήρη τήρηση όλων των περιβαλλοντικών νόμων και των 
προαπαιτούμενων αδειοδοτικών κανονισμών και στην βελτίωση των επιδόσεών μας σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας κάθε χρόνο.
Εφαρμόζοντας όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας, στην παραγωγική μας 
διαδικασία, υπεύθυνες και καινοτόμες πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον όπως:

• Συστηματική ανακύκλωση 100% μέσω πιστοποιημένων φορέων και εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων
• Έφαρμογή σχεδίου ανακύκλωσης μετάλλων, εξοπλισμού, ηλεκτρικών καιι ηλεκτρονικών συσκευών.
• Απεντόμωση βιολογικών σιτηρών και αλεύρων σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, χωρίς χρήση χημικών ουσιών
• Συνεχείς ελέγχους για φυτοφάρμακα ή άλλες ουσίες τόσο στα σιτηρά όσο και στα τελικά παραγόμενα άλευρα
• Έφαρμογή ετήσιων μετρήσεων θορύβου και σκόνης από πιστοποιημένη εταιρεία
• Έφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου αντιρρυπαντικής προστασίας θαλάσσης 
• Συνεχή ανανέωση και ανάπτυξη της δενδροφύτευσης του περιβάλλοντος χώρου στη Σούρπη
• Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων
• Έφαρμογή μηνιαίων μετρήσεων ποιοτικής κατάστασης θαλασσίων υδάτων από πιστοποιημένη εταιρεία
• Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα
• Ασκήσεις έκτακτων αναγκών, πυροπροστασίας, απορρύπανσης
• Χρήση της μεθόδου της θερμικής απεντόμωσης στο βιολογικό μύλο σε αντικατάσταση της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων
• Συνεχή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση αντίστοιχων εκπομπών ρύπων
• Αποφυγή χρήσης χημικών καθαριστικών και αντικατάσταση τους από βιοδιασπώμενα
• Συνεργασία με την CHEP, εταιρία εξειδικευμένη στη διακίνηση των παλετών, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον 

λύσεις logistics με οφέλη για το περιβάλλον τα προϊόντα και τον πελάτη
• Έφαρμογή σχεδίου ανακύκλωσης 100% μετάλλων και εξοπλισμού ηλεκτρικών & ηλεκτρολογικών συσκευών
• Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων 

Αν 
καταστρέψουμε 

τη γη, δεν 
υπάρχει άλλο 

μέρος να πάμε 

Καρλ Σαγκάν,
1934-1996,

Αμερικανός
αστρονόμος

έχουμε μέχρι σήμερα πετύχει:   

• Έλαχιστοποίηση  κατανάλωσης νερού
• Μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής κατά την παραγωγική μας διαδικασία 
• Μείωση των επιπέδων θορύβου στη βιομηχανική μονάδα Κερατσινίου
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Από την μελέτη ουσιαστικότητας αναφορικά με το περιβάλλον προέκυψαν τα παρακάτω ουσιαστικά θέματα 
• Συμμόρφωση με περιβαλλοντική νομοθεσία
• Κατανάλωση ενέργειας και διαχείριση αέριων εκπομπών
• Διαχείριση των επιδράσεων από μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗΣ  

Πιστεύουμε ότι οι καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε, είναι ο πυρήνας 
της επιτυχίας μας μακροπρόθεσμα. Η περιβαλλοντική μας επίδοση αποτελεί βασικό δείκτη της 
ικανότητάς μας στο να δημιουργούμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εφαρμόζουμε τη 
στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αύξηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και η σύγχρονη τάση για 
διαδικασίες που σέβονται τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, όπως επίσης και η συμμόρφωση με τις νομοθετικές 
απαιτήσεις οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τα συστήματα 
αυτά περιλαμβάνουν οργανωτική δομή, δραστηριότητες σχεδιασμού, ευθύνες, πρακτικές, διεργασίες και μέσα για την 
ανάπτυξη, εφαρμογή, επίτευξη, ανασκόπηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Έμπρακτη απόδειξη της 
δέσμευσης της Μύλοι Λούλη είναι η τήρηση του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που 
βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004. 

Το ISO 14001 παρακολουθεί:

 > Τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον και την ενεργοποίηση μέτρων πρώτιστα 
προληπτικών και κατά δεύτερο λόγο, κατασταλτικών.

 > Την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων της εταιρείας.

 > Την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη - προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, εταιρείες με ίδιο 
επιχειρησιακό αντικείμενο - για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων.

Όι σύγχρονοι καταναλωτές απαιτούν προϊόντα, που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, αλλά είναι και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Τέτοια προϊόντα πρέπει να παραχθούν με διεργασίες που έχουν σαν αποτέλεσμα την 
ελάχιστη δυνατή ποσότητα αποβλήτων, απαιτούν την ελάχιστη ποσότητα ενέργειας καιι έχουν αμελητέα επίδραση στο 
περιβάλλον. Στην σημερινή εποχή, ένα προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ποιοτικό, με την ευρύτερη έννοια, εάν δεν 
πληροί συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Συνεπώς το κύριο μέλημα της Μύλοι Λούλη είναι να βασίζεται στην 
αρχή της πρόληψης. Συγκεκριμένα, επιδίωξη της εταιρείας είναι να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί 
κίνδυνοι, αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Εκπαίδευση εργαζομένων για την προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και δεν επιτυγχάνεται μόνο με μέτρα 
κατασταλτικού χαρακτήρα, αλλά κυρίως με ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση - που οδηγούν στην αλλαγή 
των συμπεριφορών, και κατά δεύτερο λόγο με την επιβράβευση των φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών. 

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τη νομοθεσία και τους 
κανονισμούς: Η Μύλοι Λούλη κατά το 2017 δεν έλαβε 
κανένα πρόστιμο ή κύρωση για μη συμμόρφωση 
με την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία
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Θεματολογία: πυροπροστασία, άσκηση ασφάλειας επί χάρτη, σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης 
λιμένα, διαχείριση αποβλήτων, ασφάλεια αέριου χλωρίου, σωστή χρήση αντιπτωτικού εξοπλισμού, 
εργασία σε ύψος, κίνδυνος ηλεκτρικό ρεύμα, ασφαλή χρήση χημικών, χρήση μαπ, 4 STEPS (αναπνοή, 
ακοή, μάτια, δέρμα)

περιβαλλοντικές
εκπαιδεύσεις

συμμετέχοντες
εργαζόμενοι12 102

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ & ΑΈΡΙΈΣ ΈΚΠΌΜΠΈΣ 

Μεριμνούμε για την αποτελεσματική χρήση των πόρων που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των προϊόντων μας. 
Στόχος μας είναι η αποδοτική χρήση της ενέργειας που καταναλώνουμε και για το λόγο αυτό υιοθετούμε τεχνολογίες 
που μας προσδίδουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και μειώνουν την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο 
παραγόμενου προϊόντος. Στις εγκαταστάσεις μας, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της παραγωγής των 
προϊόντων μας, χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του δικτύου της ΔΈΗ και πετρέλαιο. 

Τα στοιχεία αφορούν μόνο την εταιρεία και όχι τον Όμιλο.
*1 Συντελεστής μετατροπής σε Joule: Συντελεστής μετατροπής σε Joule: ηλεκτρική ενέργεια 3.600.000 J/KWh (διεθνής 
συντελεστής μετατροπής), πετρέλαιο κίνησης 0,0386 GJ/lt (Συντελεστής: http://w.astro.berkeley.edu/~wright/fuel_
energy.html)
*2 Προϊόν: Ποσότητα σίτου προς άλεση

Κάθε χρόνο εντείνουμε όλο και περισσότερο τις προσπάθειες μας για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας που 
χρησιμοποιούμε. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευση μας για την προστασία του περιβάλλοντος 
ενώ παράλληλα επενδύουμε ορθότερα τους οικονομικούς μας πόρους. Κατά το 2017, η κατανάλωση ενέργειας για την 
παραγωγή μειώθηκε κατά 1,5% καθώς παρατηρείται μείωση της έμμεσης κατανάλωσης ενέργειας. Η μείωση οφείλεται 
στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας που έχουμε θέσει σε εφαρμογή  
διατηρώντας το σύνολο των αλέσεων στα ίδια επίπεδα (ελαφρά μείωση κατά 0.6% σε σχέση με το 2016). 
Κατά 1% μειώθηκε κι η ενεργειακή ένταση της παραγωγής ανά τόνο προϊόντος.

Είδος 
ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας 

Έτος

Ηλεκτρική ενέργεια
(KWh)

Ηλεκτρική ενέργεια
(KWh)

Ηλεκτρική ενέργεια
(KWh)

20
15

20
16

20
17

Πετρέλαιο (lt)

Πετρέλαιο (lt)

Πετρέλαιο (lt)

85,111,474

88,115,922

86,805,457

3,901

2,374

2,416

23,642,076

85,115,375 342

88,118,296 350

86,807,873 347

24,476,645

24,112,627

101,063

61,508

62,588

7,269,932 16,372,144

7,638,798

6,692,232

16,837,847

17,420,395

55,656 45,407

33,011

34,091

28,497

28,497

GJoule(*1)Σύνολο
Μονάδα 

Κερατσινίου
Μονάδα 
Σούρπης

Ενεργειακή ένταση 
παραγωγής (Gjoule/tn 

προϊόντος) (*2)
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Συνολική κατανάλωση ενέργειας 
(ΤJoule)

Ενεργειακή ένταση παραγωγής 
(Gjoule/tn προιόντος)

2015

60.000

80.000

310

340

100.000 370

20152016 20162017 2017

ΈΚΠΌΜΠΈΣ CO2 

Όι εκπομπές CO2 είναι αποτέλεσμα της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου. Όπως 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα για τις εκπομπές CO2, για το 2017, οι συνολικές εκπομπές CO2 
παρουσίασαν μείωση κατά 1,5% ενώ παράλληλα μειώθηκαν και οι συνολικές εκπομπές CO2 ανά τόνο 
προϊόντος κατά 1%.  Σε ετήσια βάση καταγράφουμε τις εκπομπές CO2

 
και παρακολουθούμε στενά την επίδοση μας ώστε να 

εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών. 

(*1) Κατά τη φετινή χρονιά, για τη μεγαλύτερη ακρίβεια των αποτελεσμάτων, υπολογίστηκε ότι για την παραγωγή 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας 
εκπέμπεται 0,0011 tn CO2 αντί 0,00112 tn CO2 σύμφωνα με το συντελεστή δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη κατά την Greenpeace. 
(*2) Συντελεστής μετατροπής βάσει του NIR (National Inventory Report): (http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_
inventories_submissions/items/8812.php)
(*3): Προϊόν: Ποσότητα σίτου προς άλεση

Όι μεικτές ενεργειακές έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των δικτύων (grids) στα οποία πραγματοποιείται η 
κατανάλωση ενέργειας (location-based) σε μετρικούς τόνους ισοδύναμου CO2 (Scope 2) παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα. Συγκεκριμένα, για τη μονάδα της Σούρπης παρατηρείται αύξηση των εκπομπών κατά 3,5% και για τη μονάδα του 
Κερατσινίου μείωση των εκπομπών κατά 12,4%. 

*Έτος βάσης: Προηγούμενο έτος
* Υπολογίστηκε ότι για την 
παραγωγή 1 kWh ηλεκτρικής 
ενέργειας εκπέμπεται 0,0011 tn 
CO2 σύμφωνα με το συντελεστή 
δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη 
κατά την Greenpeace.  

Είδος 
ενέργειας

Εκπομπές CO2

Σημειακές (location-based) μεικτές ενεργειακές έμμεσες εκπομπές αερίων (Scope 2) (tn CO2)

Έτος

Έτος Μονάδα Σούρπης Μονάδα Κερατσινίου Σύνολο

Ηλεκτρική 
ενέργεια (KWh)

Ηλεκτρική 
ενέργεια (KWh)

Ηλεκτρική 
ενέργεια (KWh)

20
15

2015

2016

2017

20
16

20
17

Πετρέλαιο (lt)

Πετρέλαιο (lt)

Πετρέλαιο (lt)

26,293
0.106

0,108

0.107

27,099

26,701

1,1 tn CO2
/ MWh

73,78 tn CO2
/ TJ

1,1 tn CO2
/ MWh

1,1 tn CO2
/ MWh

18.009

18.522

19.162

7.996

8.402

7.361

26.005

26.924

26.523

73,78 tn CO2
/ TJ

73,78 tn CO2
/ TJ

26,005

26,924

26,523

288

175

178

Συντελεστής 
μετατροπής 
(*1)  Εκπομπές CO2 (tn)

Ένταση εκπομπών 
CO2 (CO2 /tn 
προϊόντος)(*2,3)

Η μέριμνά μας για το περιβάλλον
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Συνολικές εκπομπές CO2 (tn) Ένταση εκπομπών CO2 (CO2 /tn προϊόντος)(*2)

2015

15.000 0.100

35.000 0.120

20152016 20162017 2017

ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ ΑΠΌΒΛΗΤΩΝ 

ΈΚΠΌΜΠΈΣ ΑΠΌ ΜΈΤΑΦΌΡΈΣ

Η λειτουργία της εταιρείας μας αναφορικά με την κατανάλωση νερού και την παραγωγή και 
διαχείριση αποβλήτων είναι πρωτοποριακή και ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον. Πριν από 4 
δεκαετίες επενδύσαμε στην πρωτοποριακή για την εποχή της τεχνολογία, αυτή του ξηρού καθαρισμού 
σίτου επιτυγχάνοντας έτσι σχεδόν μηδενική κατανάλωση νερού και μηδενικά υγρά απόβλητα. 
Χρησιμοποιώντας συνεχώς όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας βέλτιστες πρακτικές στην διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων και ανακύκλωσης έχουμε καταφέρει στη παραγωγική μας διαδικασία να έχουμε μηδενικά απόβλητα 
οποιασδήποτε μορφής. Μέσω συνεργασίας με πιστοποιημένους φορείς και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων 
πραγματοποιούμε ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, χρησιμοποιημένων λαδιών, πλαστικού συσκευασίας, χαρτιού υλικών 
συσκευασίας, ελαστικών οχημάτων, μπαταριών και παλετών.

Για τη μεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων της εταιρείας, καθώς και των εργαζομένων της, γίνεται χρήση ορυκτών 
καυσίμων με αποτέλεσμα να προκύπτουν αντίστοιχες αέριες εκπομπές. Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των αέριων 
εκπομπών στο περιβάλλον, φροντίζουμε ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το βέλτιστο δυνατόν οι μεταφορές. Για την 
επίτευξη της μείωσης των αέριων εκπομπών από τις μεταφορές εφαρμόζουμε τα ακόλουθα:
 > εγκατάσταση και χρήση συστημάτων τηλεδιασκέψεων (teleconference) για τις ανάγκες επικοινωνίας με πελάτες και 
συνεργάτες στο εξωτερικό

 > μεταφορά προσωπικού με εταιρικά λεωφορεία
 > απασχόληση προσωπικού από την τοπική κοινωνία, με μικρές αποστάσεις μεταξύ τόπου διαμονής και εργασίας.
Όι ακριβείς ποσότητες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές που 
πραγματοποιούνται τόσο για τις πρώτες ύλες, όσο για τα προϊόντα και τους εργαζόμενους, δεν είναι ακόμα γνωστές. 
Ωστόσο η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην διαδικασία καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας και των 
αντίστοιχων εκπομπών σε διάφορες φάσεις των μεταφορών. 

*Παρονομαστής:
ποσότητα σίτου προς άλεση
*Ό συντελεστής έντασης 
αναφέρεται στις έμμεσες 
εκπομπές CO2

Συντελεστής έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου (kg CO2/tn)

Μονάδα Μύλος 2016 2017

Μονάδα
Σούρπης

Μονάδα
Κερατσινίου

Μύλος Α 50.3 49.0

Μύλος Β 58.7 61.0

Μύλος Γ 54.9 51.9

Μύλος Δ 70.5 70.9

108,7 114,7

Η μέριμνά μας για το περιβάλλον

25.000 0.110
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ΈΡΓΑ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ

ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ

Έδώ και χρόνια στη Μύλοι Λούλη εφαρμόζουμε καλές 
πρακτικές με στόχο την φροντίδα για το περιβάλλον και το 
2017 συνεχίσαμε τη:
 > Χρήση φωτοσωλήνων για τον φωτισμό των χώρων 
μικροσυσκευασίας, διακίνησης και συντήρησης. Με τους 
φωτοσωλήνες, «μεταφέρουμε» το ηλιακό φως στους 
εσωτερικούς χώρους επιτυγχάνοντας τον πολύ καλό 
φωτισμό τους με μηδενική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας 

 > Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως 
με αντίστοιχους λαμπτήρες τεχνολογίας LED, με τους 
οποίους επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε 
ποσοστό 50% κατ΄ ελάχιστο. Έπιπλέον το φως που 
παράγουν είναι πολύ φιλικό για τους εργαζόμενους στους 
συγκεκριμένους χώρους

 > Χρήση ανεμιστήρων οροφής για τον δροσισμό των χώρων 
των γραφείων. Η χρήση των κλιματιστικών περιορίζεται 
στην ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες

Πραγματοποιήσαμε:
 > Καθαρισμό της ακτής πλησίον της βιομηχανικής 
εγκατάστασης τόσο μέσα στο νερό όσο και στην ακτή

 > Καθαρισμό του επαρχιακού δρόμου Αμαλιάπολης Αλμυρού 
πέριξ της βιομηχανικής μονάδας Σούρπης

 > Καθαρισμό και συντήρηση της παραλίας Αμαλιάπολης
 > Σταδιακή αντικατάσταση των παλιών ενεργοβόρων 
ηλεκτροκινητήρων με νέου υψηλού συντελεστή 
ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνοντας μείωση της 
δαπανούμενης ενέργειας

Πάγια φροντίδα μας είναι η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών κανονισμών. Κατά το 
2017, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλονται, δεν επιβλήθηκε κανένα 
χρηματικό πρόστιμο ή άλλη μη χρηματική κύρωση λόγω παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των λοιπών 
κανονισμών.

Περιβαλλοντικοί στόχοι 

Στην εταιρεία μας, στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, θέτουμε σκοπούς και στόχους για την 
κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που έχουμε θέσει για τις μονάδες μας στη Σούρπη και το Κερατσίνι παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

 > Χρήση ποδηλάτων για την μετακίνηση εντός της 
βιομηχανικής μονάδας αποφεύγοντας την χρήση 
οχημάτων και την κατανάλωση καυσίμων

 > Υλοποίηση ασκήσεων εκτάκτων αναγκών, 
πυροπροστασίας και αντιρρύπανσης στην βιομηχανική 
μονάδα Σούρπης

 > Βελτίωση της παλετοποίησης
 > Κοπή χόρτων και καθαρισμός όλων των επιφανειών της 
βιομηχανικής μονάδας Σούρπης καθώς επίσης και του 
περιβάλλοντος χώρου 

 > Συνέχιση της δράσης ανακύκλωσης που βρίσκεται σε 
εφαρμογή και αφορά, παλαιό χαρτί, μέταλλα, λιπαντικά, 
μπαταρίες, λαμπτήρες και πλαστικό

Έργο εξοικονόμησης ενέργειας: ενεργειακή 
αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων 

Η Μύλοι Λούλη συνέχισε και το 2017 την υλοποίηση 
σημαντικού έργου αναβάθμισης των εσωτερικών χώρων 
της βιομηχανικής μονάδας Σούρπης, με αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των αέριων 
εκπομπών, καθώς και του κόστους. Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκε αλλαγή των φωτιστικών λαμπτήρων 
σε χώρους γραφείων, αποθήκευσης, ποιοτικού ελέγχου, 
παραγωγής και παρκινγκ. Το αποτέλεσμα από την επένδυση 
αυτή είναι σημαντικό: επετεύχθη εκτιμώμενη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης για τις ανάγκες του φωτισμού 
κατά 60% και εξοικονόμηση 310.000 kWh ετησίως, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής απόδοσης 
φωτισμού στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του 
εργοστασίου. 

Η μέριμνά μας για το περιβάλλον
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Τόσο στη μονάδα μας στο Κερατσίνι όσο και στη μονάδα μας στη Σούρπη δε γίνεται χρήση ουσιών που καταστρέφουν 
τη στοιβάδα του όζοντος. Έπιπλέον, από την παραγωγική διαδικασία στις μονάδες μας δεν προκύπτουν σημαντικές 
εκπομπές αερίων που ανήκουν στις κατηγορίες NOX, SOX , POP, VOC, HAP ή σωματίδια.  

Μονάδα Σούρπης Μονάδα Κερατσινίου

Περιβαλλοντικοί στόχοι
Περιβαλλοντικός
σκοπός

Διαχείριση 
Κατανάλωσης 
Ενέργειας

Πρόγραμμα 
μείωσης των 
εκπομπών CO2

Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενεργείας / άλεση κατά  2 %

Άμεσες εκπομπές (scope 1)
Παρακολούθηση εκπομπών CO2 καυστήρα 
ατμογεννήτριας

Άμεσες εκπομπές (scope 1),
Παρακολούθηση εκπομπών CO2 καυστήρων 
θέρμανσης

Έμμεσες εκπομπές (scope 2)
Παρακολούθηση  εκπομπών CO2  από την λειτουργία 
των Μύλων A, B, C, D και E

Έμμεσες εκπομπές (scope 2)
Παρακολούθηση  εκπομπών CO2  ηλεκτρικής 
ενέργειας συνολικά

Μείωση δείκτη εκπομπών CO2 καυστήρα 
ατμογεννήτριας κατά 5%

Μείωση δείκτη εκπομπών CO2 Μύλων Αλέσεων κατά 
5%

Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενεργείας / άλεση κατά  2 %

Άμεσες εκπομπές (scope 1)
Παρακολούθηση εκπομπών CO2 καυστήρα 
ατμογεννήτριας

Μείωση δείκτη εκπομπών CO2 καυστήρα 
ατμογεννήτριας κατά 2%

Μείωση δείκτη εκπομπών CO2 Μύλων Αλέσεων 
κατά 2%

Παρακολούθηση του συντελεστή ενέργειας / 
άεργους ενέργειας. Μείωση 5 %

Μείωση κατανάλωσης γραμμών άλεσης κατά 2 % 
στην καθεμία ξεχωριστά

Παρακολούθηση της κατανάλωσης καυστήρα 
πετρελαίου στη γραμμή παραγωγής πελετς. 
Μείωση 5 %

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
θαλάμων eco2 κατά 1%

Η μέριμνά μας για το περιβάλλον
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Η μέριμνά μας 
για τους ανθρώπους μας 7

Η Μύλοι Λούλη στηρίζεται 
διαχρονικά στο μεγαλύτερο 
κεφάλαιο της, τους ανθρώπους 
της, οι οποίοι αποτελούν και τον 
βασικότερο παράγοντα για την 
επιτυχία της. Έχει διαμορφωθεί μία δυνατή οικογενειακή κουλτούρα που βασίζεται στις αξίες της εταιρείας, καθώς και 
στον αλληλοσεβασμό, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Η επιτυχία μας βασίζεται στην επιτυχία των 
ανθρώπων μας. 
Έπενδύοντας στις μεθόδους απασχόλησης που εφαρμόζουμε, επιδιώκουμε να αποκτήσουμε μια σειρά επιχειρηματικών 
πλεονεκτημάτων, όπως την αύξηση της παραγωγικότητας, την ικανοποίηση των εργαζομένων μας, τη συμμετοχή και 
τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Μακροπρόθεσμα, η διατήρηση των συμφερόντων των εργαζομένων μας 
και η στήριξη που παρέχουμε με σκοπό την εξέλιξή τους, είναι καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο που δημιουργούμε 
αξία. Όι διακρίσεις δεν αποτελούν κομμάτι των πρακτικών της εταιρείας και υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα.
Είναι προτεραιότητά μας και όραμα μας να δημιουργούμε, να αναπτύσσουμε, να εξελίσσουμε και να φροντίζουμε 
την ομάδα που πρωτοπορεί. 

Τα θετικά αποτέλεσμα προκύπτουν από την καλή 
συνεργασία και την ομαδική προσήλωση στους στόχους.
• Στηρίζουμε τις αποφάσεις της ομάδας
• Όι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τα σημαντικά θέματα 

της εταιρείας 
• Ένθαρρύνουμε τους εργαζομένους να εκφράζουν τις 

ιδέες τους, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και 
στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, διατηρώντας 
την κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας

• Η ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων μας είναι 
προτεραιότητα για την εταιρεία και επενδύουμε σε αυτή 
κάθε χρόνο όλο και περισσότερο

• Τηρούμε πιστά τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας και 
φροντίζουμε ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες 
εργασίας

Το ταλέντο κερδίζει αγώνες αλλά η ομαδική εργασία και ευφυΐα 
είναι που κερδίζει πρωταθλήματα
Μάικλ Τζόρνταν, 1963 - , Αμερικανός Καλαθοσφαιριστής

Έίναι πολύ σημαντικό για εμάς στη Μύλοι Λούλη, οι 
άνθρωποί μας να αισθάνονται υπερήφανοι για τον εαυτό 
τους, την εταιρεία μας και για τα προϊόντα μας. Για να 
μπορούν οι εργαζόμενοί μας να κάνουν τη δουλειά τους με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι σημαντικό για μας να 
τους εξασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο παροχών, μέσα σε ένα 
ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον.

Από την μελέτη ουσιαστικότητας προέκυψαν τα παρακάτω 
ουσιαστικά θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό 
μας 
• Σχέσεις εργαζομένων/Διοίκησης
• Ανθρώπινα δικαιώματα
• Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
• Ανάπτυξη και εκπαίδευση εργαζομένων

ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ & ΠΡΌΣΛΗΨΈΙΣ ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΩΝ 

Στην εταιρεία μας στο τέλος του 2017 απασχολούσαμε 262 εργαζομένους, 239 στη Μύλοι Λούλη, 19 στη Nutribakes και 4 
άτομα στη Loulis Mel - Bulgaria. Το δυσμενές οικονομικό κλίμα επικράτησε για ακόμα μια χρονιά, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, ωστόσο η εταιρεία παραμένοντας πιστή στο όραμα της ανάπτυξης πραγματοποίησε συνολικά στον 
Όμιλο 39 προσλήψεις, δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας.

ΈΚΘΈΣΗ ΈΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΈΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2017

Η μέριμνά μας για τους ανθρώπους μας 51

 > 34 προσλήψεις έγιναν στη Μύλοι Λούλη εκ των 
οποίων 17 στις εγκαταστάσεις στο Βόλο, 2 στην 
υπόλοιπη Έλλάδα και 15 στην Αθήνα με το 76% 
να είναι άντρες και το 24% γυναίκες. Ό μέσος 
όρος ηλικίας των ατόμων αυτών είναι 34 ετών

 > 3 προσλήψεις έγιναν στη Nutribakes εκ των 
οποίων, 1 στις εγκαταστάσεις στο Κερατσίνι 
και 2 στην υπόλοιπη Έλλάδα, με το 66,6% να 
είναι άντρες και το 33,3% γυναίκες. Ό μέσος 
όρος ηλικίας των ατόμων αυτών είναι 33 ετών
 > 2 νέες προσλήψεις στη Loulis Mel - Bulgaria, 
με το 100% να είναι γυναίκες. Ό μέσος όρος 
ηλικίας των ατόμων αυτών είναι 51 ετών 

Κατηγορίες τύπου απασχόλησης & σύμβασης εργασίας  

Στοιχεία προσωπικού 2017

Στοιχεία 31/12 2015 2016 2017 2017

Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Όμιλος

Άνδρες

Προσλήψεις

Έργαζόμενοι τρίτων

Αποχωρήσεις (πχ. 
σύνταξη, λήξη σύμβασης)

Γυναίκες

Συνολικό προσωπικό

Έργαζόμενοι άλλων 
εθνικοτήτων 

ΑΜΈΑ

198

27

0

22

194

24

0

24

204

34

0

20

221

39

0

22

27 31 35 41

225 225 239 262

11 11 13 16

1 1 1 1

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι ηλικιακές ομάδες των ατόμων που προσλήφθηκαν 
και αποχώρησαν για την περίοδο που αναλύεται στην έκθεση. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υποστήριξη 
και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας παρέχοντας λύσεις, και εξετάζοντας πρώτα τα προβλήματα που μπορεί 
να υπάρχουν. Παράλληλα, επιθυμεί να έχει στο δυναμικό της εργαζόμενους οι οποίοι, 
πέρα από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα μπορούν να ισορροπήσουν τις εργασιακές 
τους απαιτήσεις με τις προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους ανάγκες. Για τους 
παραπάνω λόγους έχει επιλέξει να δίνει προτεραιότητα και να προσλαμβάνει εργαζόμενους 
από την τοπική κοινωνία. Το 2017, στο σύνολο των εργαζομένων της Μύλοι Λούλη 71% 
εξ’αυτών προέρχεται από την οπική κοινωνία.

Το σύνολο των  εργαζομένων δεν καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθώς δεν 
υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις σε ισχύ που καλύπτουν τις ειδικότητες των εργαζομένων στην εταιρεία μας. Το 
σύνολο (100%) των εργαζομένων μας καλύπτεται από την Έθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. 

Κατηγορίες τύπου απασχόλησης & 
σύμβασης εργασίας 2017

2016 Μύλοι Λούλη 2017 Μύλοι Λούλη 2017  Όμιλος

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
100%

Συνολικό προσωπικό 194 31 225 204 35 239 221 41 262

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 194 31 225 204 35 239 221 40 261

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Πλήρους απασχόλησης 192 31 223 201 35 236 218 41 259

Μερικής απασχόλησης 2 0 2 3 0 3 3 0 3

Έποχικοί εργαζόμενοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Προσλήψεις
Ομίλου

Μύλοι Λούλη

Μύλοι Λούλη

Μύλοι
Λούλη

Μύλοι
Λούλη

Nutribakes

Nutribakes

Nutribakes Nutribakes

Βουλγαρία

Βουλγαρία

Βουλγαρία Βουλγαρία

<30

<30

<30

<30

<30

<30

>50

>50

>50

>50

>50

>50

30-50

30-50

30-50

30-50

30-50

30-50

Σύνολο

Σύνολο

Σύνολο

Σύνολο

Σύνολο

Σύνολο

Συνολικές προσλήψεις 
ανά Φύλο, Περιοχή & 
Ηλικία 2017

Συνολικές αποχωρήσεις 
ανά Φύλο, Περιοχή & 
Ηλικία (2017)

Ανάλυση
αποχωρήσεων
2017

Ποσοστά
κινητικότητας 
εργαζομένων 2017

13

4

8

14,23%

8,37%

15,79%

5,26%

50%

25%

0 0

26

17

10

9

3

4

2

1

3

1

1

0

3

1

1 0 0

8

3

4

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

2

1

0

0

0

0

1

1

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

2

1 0 0

15

9

6

6

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

3

20 1 1

17

9

7

3

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00 0 0 00 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

2

1

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

16

5

34

20

14

11

4

4

2

1

3

1

1

0

1 2

2

1

2

0

0

1

0

2

0

1

0

16

5

10 1 1

34

20

14

11

4

4

2

1

3

1

1

0

Άνδρες

Άνδρες

Απολύσεις Έισερχόμενοι 
(Συνολικός αριθμός 
εισερχομένων / σύνολο 
εργαζομένων 31.12)

Έισερχόμενοι 
(Συνολικός αριθμός 
εισερχομένων / σύνολο 
εργαζομένων 31.12)

Αττική

Αττική

Συνταξιοδοτήσεις

Βόλος

Βόλος

Σύνολο

Θήβα

Έξωτερικό

Έξωτερικό

Σύνολο

Σύνολο

Υπόλοιπη Έλλάδα

Υπόλοιπη Έλλάδα

Γυναίκες

Γυναίκες

Λήξη σύμβασης

Σύνολο

Σύνολο

Παραιτήσεις

2015

27
30

39

2016 2017

Η μέριμνά μας για τους ανθρώπους μας 
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Η συνεισφορά των ανθρώπων μας στην ανάπτυξη της εταιρείας είναι συνεχώς αναγνωρίσιμη στη 
Μύλοι Λούλη μέσω διάφορων παροχών που προσφέρονται στους εργαζόμενους. Φροντίζουμε να 
προσφέρουμε ανταγωνιστικές αμοιβές, με στόχο να προσελκύσουμε ταλαντούχα στελέχη και να 
διασφαλίζουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης συνολικά για όλους τους εργαζόμενους.
Παράλληλα, εφαρμόζουμε πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά όλους τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές 
τους. Έίμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. Η εταιρεία σε περίπτωση 
ιδιαίτερων αναγκών των ανθρώπων της, τους προσφέρει την απαραίτητη ρευστότητα για την αντιμετώπισή τους. 
Στην προσπάθειά της Μύλοι Λούλη να στηρίξει τους εργαζόμενούς της, αυτή τη δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά εποχή 
που διανύουμε, αύξησε τη δωρεάν χορήγηση προϊόντων (άλευρα) στο προσωπικό της εταιρείας και εφάρμοσε, το 2017, 
τιμοκατάλογο μειωμένων τιμών για αγορά επιπλέον προϊόντων από τους εργαζομένους.

Συμβόλαιο παροχής ομαδικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  

Πάρα τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Έλληνική οικονομία η εταιρεία μας καταφέρνει 
να ανταπεξέρχεται επιτυχώς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να εξελίσσεται, να  αναπτύσσεται 
και να  έχει ένα αισιόδοξο όραμα για το μέλλον. 
Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήσαμε σε συνεργασία την «Έυρωπαϊκή Πίστη», ένα ασφαλιστικό 
συμβόλαιο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του Όμίλου, 
χωρίς να τους επιβαρύνει κοστολογικά, ενώ με πολύ μειωμένο κόστος, τους δίνει την δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης 
μελών των οικογενειών τους.

Όι αγαστές σχέσεις και η επικοινωνία εργαζομένων και διοίκησης είναι ουσιαστικό θέμα 
για εμάς. Στη Μύλοι Λούλη, λειτουργούμε παραδοσιακά σαν μια μεγάλη οικογένεια, 
με αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας και ενός κοινού οράματος 
που βασίζεται στην παράδοσή μας, στις αρχές και τις αξίες μας, αλλά και στην αγάπη 
για το προϊόν μας. Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των 
εργαζομένων επιβεβαιώνεται με τη λειτουργία της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» (open 
door policy). Μια πολιτική που μας βοηθά να διασφαλίσουμε ένα κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και κατανόησης, εφόσον όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα 
ανά πάσα στιγμή να έχουν απευθείας επικοινωνία με τη διοίκηση της εταιρείας για 
επίλυση κάθε φύσης προβλημάτων, εργασιακών και μη. Έπίσης επιβεβαιώνεται από 
την πολύχρονη παραμονή των περισσοτέρων στην εταιρεία αλλά και από την παρουσία 
στελεχών και εργαζομένων δεύτερης ή και τρίτης γενιάς.  Στις συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί με όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας μας δεν προβλέπεται οποιαδήποτε 
αλλαγή των όρων και δεν αναγράφεται σε αυτές προκαθορισμένος χρόνος ειδοποίησης 
για αλλαγές. 
Κατά το 2017 δεν υπήρξε απώλεια χρόνου εργασίας λόγω εργασιακών διαφορών, 
απεργιών ή στάσεων εργασίας.

ΠΑΡΌΧΈΣ ΣΤΌΥΣ ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΌΥΣ  

ΣΧΈΣΈΙΣ ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ - ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΩΝ

Η συνεχής 
προσπάθεια - 
όχι η δύναμη

ή ευφυΐα - είναι 
το κλειδί για να 
αξιοποιηθεί  το 

δυναμικό του 
κάθε ανθρώπου  

Όυίνστον Τσόρτσιλ, 
1874-1965,

Βρετανός Πολιτικός

Η μέριμνά μας για τους ανθρώπους μας 
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Ό σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης αρχή για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της εταιρίας Μύλοι Λούλη και των κοινωνικών της εταίρων. Στην εταιρία μας δεσμευόμαστε να 
εξασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί μας αντιμετωπίζονται με τη δέουσα αξιοπρέπεια και σεβασμό. 
Παρέχονται εγγυήσεις ασφαλείας για τους εργαζομένους, όπως κρίνεται απαραίτητο, με σεβασμό στο απόρρητο και την 
αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
Η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Μύλοι Λούλη διέπεται από τις διεθνείς αρχές που περικλείονται στην 
οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διεθνούς οργάνωσης εργασίας για τις θεμελιώδεις αρχές και 
τα δικαιώματα στην εργασία, το παγκόσμιο σύμφωνο του ΌΗΈ και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Έθνών για την 
εργασία. 
Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ισχύει για την εταιρία Μύλοι Λούλη, τις εταιρίες που της ανήκουν, τις εταιρείες στις 
οποίες κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή και τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Στη Μύλοι Λούλη δεσμευόμαστε για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση, εκφοβισμό και άλλες 
ανάρμοστες ή ανησυχητικές συνθήκες που οφείλονται σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. 

Η εταιρία Μύλοι Λούλη ενθαρρύνει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενοχλήσεις και 
αντίποινα. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση βασίζονται στα ατομικά προσόντα, την απόδοση και τη 
συμπεριφορά. Σε περίπτωση που συμβεί περιστατικό διάκρισης, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα και προλαμβάνει 
ότι δεν θα συμβεί αντίστοιχο περιστατικό.

Στη Μύλοι Λούλη η προστασία των εργαζομένων μας, καθώς και όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας 
μας είναι ουσιαστικό θέμα  και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής μας, της φιλοσοφίας μας, της εργασίας μας και 
της καθημερινότητάς μας. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τους ανθρώπους μας και την ασφάλεια τους που 
συνεισφέρουν καθημερινά στην εξέλιξη της εταιρείας μας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι μία τυπική 
διαδικασία, αλλά ένας τρόπος σκέψης και στάση ζωής. Καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε κάθε θέση, πραγματοποιώντας καθημερινά ελέγχους υγιεινής στους χώρους εργασίας και εκπαιδεύοντας 
τους εργαζόμενους στις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν ώστε να παραμένουν ασφαλείς σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον που προασπίζει την υγεία.
Παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και εσωτερικές 
προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας. Δεσμευόμαστε για το ενδιαφέρον των εργαζομένων στη διαρκή βελτίωση της υγείας 
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, φροντίζοντας μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό κινδύνων και την αποκατάσταση 
ζητημάτων υγείας και ασφάλειας. Φροντίζουμε να έχουμε ιατρική παρακολούθηση όλων των εργαζομένων με εφαρμογή 
του Ιατρού Έργασίας.
Συνεχής στόχος της εταιρείας είναι τα μηδενικά ατυχήματα και ο μηδενικός αριθμός ημερολογιακών ημερών απουσίας 
από την εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος, για τον λόγο αυτό ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες πρόληψης. 
Το 2017, στη βιομηχανική μονάδα της Σούρπης, συνέβησαν δυο περιστατικά εργατικού ατυχήματος. Όι εργαζόμενοι 
(άνδρες) μετά την κατάλληλη νοσηλεία, επέστρεψαν στην εργασία τους. Έξετάσαμε τις συνθήκες των δύο αυτών 
ατυχημάτων πολύ προσεκτικά και στο πρώτο περιστατικό διαπιστώσαμε ότι οι ισχύοντες κανόνες ασφαλείας λειτούργησαν 
προληπτικά στο να μην συμβεί σοβαρός τραυματισμός. Και τα δύο περιστατικά μας οδήγησαν  στο να αναπτύξουμε 
επιπλέον πολιτικές και διαδικασίες για την ακόμα μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων μας. Πέραν 
αυτού, οι χαμένες εργατοώρες λόγω συνήθων ασθενειών παρουσιάζονται αναλυτικά στα γραφήματα της σελίδας.
Για το 2017, 100% των εργαζομένων μας επέστρεψαν στην εργασία τους μετά την λήξη αδειών λοχείας, μητρότητας και τοκετού.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΓΈΙΑ & ΑΣΦΑΛΈΙΑ 

Η μέριμνά μας για τους ανθρώπους μας 
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Θόρυβος – Σκόνη

Στις μονάδες παραγωγής της εταιρείας, κάποιες από τις δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή θορύβου 
και σκόνης. Στόχος μας είναι η μείωση των επιπέδων θορύβου και σκόνης στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα ώστε να 
προστατεύουμε τους εργαζομένους μας από επαγγελματικές ασθένειες που μπορεί να είναι αποτέλεσμα έκθεσης τους σε 
αυτούς τους παράγοντες. Η πιθανότητα επιβάρυνσης εξαρτάται από τον χρόνο έκθεσης καθώς και το επίπεδο θορύβου, 
ωστόσο λόγω των μέτρων που λαμβάνονται η συχνότητα κι ο κίνδυνος παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλοί. Για τον περιορισμό 
και των δυο λαμβάνονται μια σειρά από μέτρα που βοηθούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση.

Όσον αφορά το θόρυβο:
• Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ηχομόνωση (αεροστάσιο) έχουν τοποθετηθεί μηχανές (αντλίες, φυσητήρες) που λόγω 

της λειτουργίας τους συμβάλουν σημαντικά στο θόρυβο, περιορίζοντας έτσι το φαινόμενο.
• Στους υπόλοιπους χώρους του εργοστασίου είναι υποχρεωτική η χρήση ωτοασπίδων για την προστασία της ακοής.
• Πραγματοποιούνται συστηματικές μετρήσεις θορύβου από συνεργαζόμενη εταιρία μετρήσεων και πιστοποιήσεων.
• Συστηματική ιατρική παρακολούθηση και ιατρικές εξετάσεις μέτρησης ακοής
• Χρήση μηχανημάτων έργου με την ειδική σήμανση / πιστοποίηση από την Έ.Έ. αναφορικά με τον θόρυβο. 
• Τοποθέτηση ηχοπαγίδων κοντά στις πηγές θορύβου με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των επιπέδων θορύβου. 

Αττική Αττική Σόφια ΣύνολοΒόλος

Όμιλος 2016 Μύλοι Λούλη Nutribakes Βουλγαρία

Σύνολο

Στοιχεία Υγείας
& Ασφάλειας 2017

Αριθμός θανάτων

Αριθμός θανάτων εργαζομένων 
υπεργολάβων

Αριθμός τραυματισμών

Αριθμός τραυματισμών 
υπεργολάβων

Σύνολο ωρών εργασίας

Σύνολο ωρών εργασίας 
υπεργολάβων

Δείκτης τραυματισμών (Δείκτης 
συχνότητας ατυχημάτων) (ΙR) (*1)

Δείκτης τραυματισμών 
υπεργολάβων (Δείκτης 
συχνότητας ατυχημάτων) (ΙR)

Αριθμός απολεσθεισών ημερών 
εργασίας (*2)

Αριθμός απολεσθεισών ημερών 
εργασίας υπεργολάβων

Δείκτης απολεσθεισών ημερών 
εργασίας (LDR) (*3)

Δείκτης απολεσθεισών ημερών 
εργασίας (LDR) υπεργολάβων

Αριθμός ημερών απουσίας 
(absentee) (*4)

Αριθμός ημερών απουσίας 
(absentee) υπεργολάβων

0

0

1

0

469.869

20.058

0,00002

0

407

0

0

0

453

0

0

0

0

0

157.339

7.610

0

0

410

0

0

0

411

0

0

0

2

0

294.995

7.096

0

0

857

0

0

0

891

0

0

0

2

0

452.334

14.706

0

0

1.267

0

0

0

1.302

0

0

0

0

0

33.435

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4.440

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

2

0

490.209

14.706

0

0

1.268

0

0

0

1.336

0

(*1) Η συχνότητα των μη-θανατηφόρων τραυματισμών σε σχέση με το συνολικό χρόνο 
εργασίας από το σύνολο των εργαζομένων

(*2) Ημέρες που χάθηκαν εξ αιτίας ατυχήματος ή εργασιακής ασθένειας
(*3) Η συχνότητα των ημερών εργασίας που χάθηκαν σε σχέση με το 
συνολικό χρόνο εργασίας από το σύνολο των εργαζομένων

(*4) Ημέρες απουσιασμού κάθε είδους, και όχι μόνο λόγων επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων. Όι κανονικές απουσίες λόγω αργίας, οι 
άδεις φοίτησης, οι γονικές άδειες (μητρότητας & πατρότητας) και οι άδειες λόγω θανάτου συγγενούς, δεν περιλαμβάνονται.

Δείκτης συχνότητας 
ατυχημάτων (IR)

Δείκτης απολεσθεισών 
ημερών (LDR)

Αριθμός τραυματισμών

Σύνολο ωρών εργασίας

Αριθμός ημερών εργασίας που χάθηκαν

Σύνολο ωρών εργασίας

=

=

Η μέριμνά μας για τους ανθρώπους μας 

Όμιλος 2017
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Όσον αφορά τη σκόνη:
• Η σκόνη περιορίζεται στο ελάχιστο και είναι ουσιαστικά μηδενική λόγω της λειτουργίας φιλτροκυκλώνων στα 

μηχανήματα μας.
• Το ημερήσιο τακτικό πρόγραμμα καθαριότητας εξασφαλίζει την απομάκρυνση  σκόνης από τις εξωτερικές επιφάνειες 

των μηχανημάτων και αλλού.
• Σε έκτακτες περιπτώσεις διαρροής σκόνης που δημιουργείται κατά τις γενικές καθαριότητες, χρησιμοποιούνται 

διάφορες μάσκες προσώπου. 
• Για τις ίδιες περιπτώσεις υπάρχουν  φορητές μονάδες παροχής αέρα Jupiter/3Μ οι οποίες με τα αντίστοιχα ατομικά 

καλύμματα κεφαλής εξασφαλίζουν μηδενική έκθεση σε σκόνη.
• Πραγματοποιούνται συστηματικές μετρήσεις του επιπέδου σκόνης από συνεργαζόμενη εταιρία μετρήσεων και 

πιστοποιήσεων. 
• Ατομικές μετρήσεις εργαζομένων έκθεσης σε σκόνη γίνονται μέσω φορητών αντλιών μέτρησης. Τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων δίδονται σε έκθεση και ελέγχεται αν υπάρχει υπέρβαση των ορίων.
• Πνευμονολόγος ιατρός διενεργεί εξετάσεις σπιρομέτρησης οι οποίες επαναλαμβάνονται σε όσες περιπτώσεις κρίνεται 

απαραίτητο.

Το έτος 2017 δεν υπήρξε καμία εργατική ασθένεια 
που να οφείλεται στο εργασιακό περιβάλλον

Η ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων είναι βασική μας προτεραιότητα. 
Στόχος μας είναι τόσο η προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, όσο και η 
ανάπτυξη των επαγγελματικών τους  δεξιοτήτων. Αυτό βοηθά πολύ τον κάθε 
έναν και την καθεμία ξεχωριστά γιατί ενισχύει την αυτοπεποίθηση τους ενώ παράλληλα τους προετοιμάζει έτσι ώστε  να 
ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες και καταναλωτές.
Η εκπαίδευση ενός εργαζομένου ξεκινάει από την πρώτη ημέρα εργασίας, όπου υπάρχει διαμορφωμένο πρόγραμμα 
υποδοχής και ένταξης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε θέσης.
Το 2017, επενδύοντας στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, διοργανώθηκαν 61 εκπαιδευτικά προγράμματα για το 
προσωπικό με την παρακάτω θεματολογία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΩΝ  

Αριθμός 
σεμιναρίων

Διδακτέες 
ώρες

Εκπαιδευτικά 
σεμινάρια

7 336

1.814

84

417

1.112

89

198

61

4.111

21

11

5

2

6

4

61

5

Marketing

Υγεία & Ασφάλεια

Παραγωγής

Πωλήσεων

Τεχνικού Τομέα

Χρηματοοικονομικά 
& Προμηθειών

Σύνολο

Διοίκησης

Διαχείρισης Ανθρώπων

Κατά Φύλο

Μ.O. ωρών 
εκπαίδευσης ανά φύλο

Κατά κατηγορία εργαζομένων

14 διευθυντές
21 προϊστάμενοι
22 διοικητικό προσωπικό
81 εργατοτεχνικό προσωπικό

Το ποσοστό 
των εργαζομένων
που εκπαιδεύτηκε

είναι 52,6% 

14

63,43

124

25,99
52,6% 

Η μέριμνά μας για τους ανθρώπους μας 
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Ό εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής, ενώ οι εθελοντές 
με τις δράσεις τους προωθούν θετική ενέργεια και 
δύναμη στην κοινωνία 

Εβδομάδα εθελοντισμού 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Έταιρικής Υπευθυνότητας 
«Φροντίζουμε για το μέλλον» της Μύλοι Λούλη, ολοκληρώσαμε 
με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία από 12 έως 16 Ιουνίου 2017 
την 3η εβδομάδα εθελοντισμού. 
Όι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν 
σε έξι διαφορετικές δράσεις που είχαν διοργανωθεί, κατόπιν 
εσωτερικής διαβούλευσης, σε Κερατσίνι, Αλμυρό και Θήβα.
• Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία μέσω κινητής μονάδας 

σε Σούρπη και Κερατσίνι. 

Τράπεζα Αίματος

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια ανιδιοτελή προσφορά ζωής 
προς τον συνάνθρωπό μας. Στη Μύλοι Λούλη τηρούμε  εταιρική 
τράπεζα αίματος, που τροφοδοτείται  από τους συναδέλφους 
εθελοντές αιμοδότες και σκοπός της είναι η δημιουργία 
διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των οικογενειών των εργαζομένων.
Το 2017 συλλέξαμε 47 φιάλες αίμα, από τις οποίες διαθέσαμε 
τέσσερις φορές σε συνάδελφους που το χρειάστηκαν, ενώ το 
υπόλοιπο διαθέσιμο αίμα χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις 
ανάγκες του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου.

Συμμετοχή στον 34ο Μαραθώνιο της Αθήνας

Η εταιρεία μας συμμετείχε ξανά και φέτος με 25 συμμετοχές 
εργαζομένων στον 34ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Η ανταπόκριση 
στον αγώνα ήταν ιδιαίτερα υψηλή και οι δρομείς εκπροσώπησαν 
επάξια την Μύλοι Λούλη σε ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός.

ΔΡΑΣΈΙΣ

• Έγινε προετοιμασία εδεσμάτων για 50 παιδιά της «Κιβωτού του 
Κόσμου» που είχαν προσκληθεί για να ξεναγηθούν στο Μύλο και στο Μουσείο Λούλη στο Κερατσίνι.

• Όλοκληρώθηκε ο καλλωπισμός της παραλίας της Μιτζέλας στον Δήμο Αλμυρού, που περιλάμβανε επισκευές, βαψίματα 
και καθαριότητα. Τέλος, η Μύλοι Λούλη δώρισε 10 νέα παγκάκια,  που τοποθετήθηκαν σε όλο το μήκος της παραλίας.

• Έγινε καθαρισμός σκεπής, κόψιμο χόρτων και καλλωπισμός προαύλιου χώρου της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου στη Θήβα.
• Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εθελοντών στη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Κολωνό για προετοιμασία 500 

δώρων και εδεσμάτων για τη καλοκαιρινή γιορτή των παιδιών. 
Μέσα από την διοργάνωση δράσεων αλλά και την υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα, προωθούμε το 
πνεύμα και τη σημαντικότητα του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνεισφοράς. Παράλληλα, επενδύουμε σταθερά σε 
πρωτοβουλίες στήριξης φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον 
μας για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Η μέριμνά μας για τους ανθρώπους μας 



Η μέριμνά μας για την τοπική & την ευρύτερη κοινωνία
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Η μέριμνά μας για την τοπική 
& την ευρύτερη κοινωνία 8
ΜΌΥΣΈΙΌ ΛΌΥΛΗ 

ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ & ΠΡΌΑΣΠΙΣΗ 
ΤΌΥ ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΌΦΗΣ

Το Μουσείο Λούλη λειτουργεί 
από το 2013 στο κτήριο των 
Μύλων Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι. Στόχοι του μουσείου είναι:
 > Να προσεγγίσει την ιστορία και την παράδοση του πολιτισμού της διατροφής
 > Να προσφέρει ενημέρωση για τα οφέλη της ισορροπημένης διατροφής
 > Να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το φαινόμενο της σπατάλης και απώλειας τροφίμων, 
τις επιπτώσεις του και την αντιμετώπισή του 

Το 2016 ξεκίνησε ο σχεδιασμός της νέας πτέρυγας του Μουσείου με σκοπό την επέκταση 
του εκπαιδευτικού  του προγράμματος.  Σε αυτό εστιάζουμε πλέον στα θέματα της 
διατροφής και του περιβάλλοντος με έμφαση  στο φαινόμενο της  σπατάλης τροφίμων 
και η υλοποίηση του αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2018.

Το όραμα του Μουσείου είναι 
• να διαφυλάξει την ιστορία και την παράδοση της καλλιέργειας και επεξεργασίας 

του σιταριού, 
• να καταγράψει το ρόλο και τη σημασία του ψωμιού στις διάφορες εκφάνσεις 

της καθημερινής ζωής διαχρονικά 
• να αναδείξει τη σπουδαιότητα της μεσογειακής διατροφής ως τρόπου ζωής 

και στοιχείο πολιτισμού.
Με την λειτουργία του Μουσείου Λούλη επιτυγχάνεται η σύνδεση της εταιρείας με 
το κοινωνικό και πολιτιστικό της έργο με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο αλλά 
και η ενδυνάμωση της επικοινωνίας της με το κοινό. Κατά την διάρκεια του 2017 μας 
επισκέφθηκαν 4.500 μαθητές, σπουδαστές, από σχολικές μονάδες της Αττικής (Παιδικοί 
Σταθμοί, Δημοτικά, Γυμνάσια, Έιδικά Σχολεία, ΈΠΑΛ, ΑΤΈΙ, Πανεπιστήμια). Έπίσης δεχτήκαμε 
δεκάδες επισκέψεις συλλόγων ν και σχολών ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΈΈΈΈΚ Αιγάλεω, 
Έιδικό Σχολείο Περάματος, 1ο Έιδικό Σχολείο Δραπετσώνας, 1ο Έιδικό Σχολείο Κορυδαλλού, 
Σωματείο «Αργώ», Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Έστία Κοινωνικής Φροντίδας, Το Έργαστήρι). 
Το Μουσείο επίσης επισκέφθηκαν και δεκάδες ομάδες ενηλίκων από Συλλόγους, Μουσεία 
και Έπαγγελματικές Σχολές από την Έλλάδα και το Έξωτερικό.

Ό κυριότερος 
στόχος της 

εκπαίδευσης 
δεν είναι

η γνώση αλλά
η δράση 

Χέρμπερτ Σπένσερ,
1820-1903,

Βρετανός φιλόσοφος

Δράσεις του Μουσείου

 > Η εταιρεία Skywalker στο πλαίσιο του Σεμιναρίου «Αγροτικής Όικονομίας & Έπιχειρηματικότητας» φιλοξενήθηκε στους 
χώρους του μουσείου, αλλά και του εργοστασίου και πληροφορήθηκε για τη μακραίωνη ιστορία του άρτου, των δημητριακών 
και τη λειτουργία ενός σύγχρονου μύλου.

 > Στο πλαίσιο της 3ης Έβδομάδας Έθελοντισμού τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το 
μουσείο, να έρθουν σε επαφή με τα εκθέματα, να μάθουν την ιστορία του ψωμιού και πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινή 
διατροφή. Τα παιδιά ζύμωσαν, διασκέδασαν και έμαθαν με διαδραστικό τρόπο τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής.

 > Το μουσείο συνέβαλλε στην επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης του Θερισμού και του Αλωνίσματος στην Καρύταινα.
 > Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο «Η Σκιάθος» και την Ιερά Μονή 
Έυαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου και το Μουσείο Λούλη συνέβαλλαν στην επιτυχή διοργάνωση της έκθεσης «Ταξίδι 
στους Αγίους Τόπους μέσα από τα προσκυνητάρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου». 

 > Το μουσείο ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ξεναγήσεων, ξεκίνησε την ανακαίνιση, επανασχεδιασμό του χώρου αλλά και τη 
δημιουργία της νέας πτέρυγας που θα επικεντρώνεται σε θέματα διατροφής και περιβάλλοντος.
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Η ίδρυση της Έλληνικής 
Σχολής Αρτοποιίας, 
ήταν για εμάς  ένα  
όραμα ετών που έγινε 
πραγματικότητα. 
Πρόκειται για  την 

πρώτη εξειδικευμένη Σχολή στη χώρα αποκλειστικά στο 
χώρο των αλεύρων  τόσο στο κομμάτι της αρτοποιίας όσο 
και της ζαχαροπλαστικής.
Βασικός σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η 
διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων 
και κύκλων μαθημάτων προκειμένου να ενισχύσει την 
εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου.
Η Έλληνική Σχολή Αρτοποιίας ιδρύθηκε στο πλαίσιο 

ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΌΛΗ ΑΡΤΌΠΌΙΙΑΣ – 2 ΧΡΌΝΙΑ ΛΈΙΤΌΥΡΓΙΑΣ! 

της Έταιρικής Υπευθυνότητας της Μύλοι Λούλη, είναι 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ολοκληρώνει την 
στρατηγική απόφαση της εταιρείας να εστιάσει την 
κοινωνική της προσφορά στην εκπαίδευση και στη 
διατροφή.
Η σχολή ξεκίνησε πιλοτικά τον Σεπτέμβριο του 2015, και  
λειτουργεί πλέον σε μόνιμη βάση. Το κάθε σεμινάριο 
βασίζεται σε έναν από τους παρακάτω 3 εκπαιδευτικούς 
πυλώνες:
• Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική Αρτοποιείου
• Τεχνολογία Τροφίμων
• Όικονομική Διαχείριση  & Marketing Αρτοποιείου
Η έλλειψη ταχύρρυθμων επαγγελματικών σεμιναρίων σε 
θέματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής οδήγησε στη 
δημιουργία 2 σεμιναριακών 6μήνων ανά έτος.

Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την 
εξαιρετική ξενάγηση. Το πρόγραμμά σας είναι πολύ 

ενδιαφέρον και τα παιδιά φεύγουν πραγματικά 
ευχαριστημένα.

21Ο ΔΣ Καλλιθέας

Έξαιρετικό!!! Σας ευχαριστούμε για τις εικόνες, τις 
γνώσεις, τις μυρωδιές, τις γεύσεις. Να συνεχίσετε!!

10ο Νηπιαγωγείο Περάματος

Έυχαριστούμε που διδάξατε τα παιδιά μας τον τρόπο 
παραγωγής του ψωμιού, μας μεταφέρατε σε άλλες 
εποχές με πιο δημιουργικές συνήθειες! Ιδιαίτερα ο 
τρόπος παρουσίασης εντυπωσίασε τα παιδιά και τα 
ώθησε στη συμμετοχή! Να είστε πάντα καλά και να 
συνεχίσετε να επικοινωνείτε τα προϊόντα της γης, 

τη δουλειά των ανθρώπων στα παιδιά του λαού!
41ο ΔΣ Πειραιά

Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μάθατε για 
το ψωμί! Όλα τα παιδιά παρακολούθησαν και 

συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό!
27ο ΔΣ Περιστερίου

Σας ευχαριστούμε για τη σπουδαία ευκαιρία που μας 
δώσατε να γνωρίσουμε ένα κομμάτι της ελληνικής 

παράδοσης και να μάθουμε τα μυστικά του Μύλου! Το 
εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα είναι άρτιο και άριστο! 
Τα παιδιά πέρασαν πολύ όμορφα! Σας ευχαριστούμε!!

6ο ΔΣ Περάματος

Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, υπέροχη ξενάγηση στις γεύσεις της 

παιδικής ηλικίας και όχι μόνο… Αναδείξατε τη 
διαχρονική αξία του ψωμιού.

1ο ΔΣ Κηφισιάς

Ένα εξαιρετικά ωραίο πρόγραμμα, κατάλληλα 
προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών. Σπουδαία 

ξενάγηση. Σας ευχαριστούμε που μας μάθατε τα 
μυστικά του ψωμιού, ενός αγαθού που έχει θρέψει 

λαούς. 
13ο ΔΣ Πειραιά

Όι μαθητές μας και εμείς κάναμε μια όμορφη 
διαδρομή στο παρελθόν και στο παρόν. Έίδαμε, 

μάθαμε, νοιώσαμε, γευτήκαμε και ενθουσιαστήκαμε. 
Το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα είναι τέλειο. Καλή 

δύναμη στο έργο σας!!! Σας ευχαριστούμε.
1ο ΔΣ Μεγάρων
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Το 2017 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω σεμινάρια 
διάρκειας 95 ωρών: 
 > Σάντουιτς – Βάσεις ψωμιού και Συνταγολόγιο για γέμισης
 > Έισαγωγή στο Marketing Αρτοποιείου
 > Η σημασία της διατροφικής επισήμανσης στα Αρτοποιία - 
Νομοθεσία, Ισχυρισμοί Υγείας και Διατροφής

 > Προζυμένια Ψωμιά
 > Κρύα Γεύματα (Σαλάτες)
 > Ζαχαροπλαστική Αρτοποιείου Ι
 > Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων Ι
 > Σύγχρονα Ψωμιά Αρτοποιείου και Διακόσμηση
 > Ζαχαροπλαστική Αρτοποιείου ΙΙ

 > Τεχνικές Αρτοποίησης: Αργή, Απευθείας και Έλεγχόμενη 
ωρίμανση

 > Βασικές  Έννοιες Κοστολόγησης και η Έφαρμογή τους
 > Πρωινά Αρτοποιείου

Όι ώρες διδασκαλίας για το 2017, ανά σεμινάριο, ήταν 18 
και πραγματοποιούνταν σε ένα διάστημα 3 ημερών. Έίναι 
απογευματινές προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν 
τα μαθήματα όλοι οι επαγγελματίες.

Η κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της στρατηγικής 
της Μύλοι Λούλη και προσπαθούμε να στηρίζουμε όσους  έχουν πραγματική ανάγκη. Αναγνωρίζουμε την 
επιρροή μας στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε 
με τους κοινωνικούς μας εταίρους, ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες τους και επιδιώκουμε να είμαστε αρωγοί όσο 
περισσότερο μπορούμε. Στόχος μας στη Μύλοι Λούλη είναι να προωθούμε και να υποστηρίζουμε δράσεις 
που στοχεύουν στην ανακούφιση των λιγότερο προνομιούχων κοινωνικών ομάδων κυρίως σε θέματα διατροφής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύουμε φορείς που έχουν να επιδείξουν σημαντικό και μακροχρόνιο έργο προς αυτή την 
κατεύθυνση, τόσο σε τοπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
Για ακόμα μια χρονιά, πραγματοποιήσαμε δωρεές σε οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς και υποστηρίχτηκαν πολλές 
δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, χορηγήθηκαν μεγάλες ποσότητες αλευριού μέσω δημοτικών και εκκλησιαστικών αρχών 
σε άπορους ενώ ενισχύθηκε το έργο φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων.
Κατά την διάρκεια του 2017 η Μύλοι Λούλη συνεισέφερε σε πρωτοβουλίες που προβάλλουν τις τοπικές κοινωνίες και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους και στοχεύει στην συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων της με αυτές, μέσω δημιουργικού 
διαλόγου, ώστε να αξιοποιούνται οι συνεργασίες, που οδηγούν σε πολύ περισσότερο ορατά αποτελέσματα από την απλή 
κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 

Στήριξη τοπικής κοινωνίας μέσω εκκλησιαστικών 
φορέων & ΜΚΟ

Στη Μύλοι Λούλη επιδιώκουμε μέσα από την εφαρμογή σταθερών πρακτικών και 
συνεργασιών τη στήριξη σημαντικών κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών, 
την προώθηση βέλτιστων κοινωνικών πρακτικών και την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού. Με έμφαση τη 
στήριξη της τοπικής κοινότητας και την ενίσχυσή της, η Μύλοι Λούλη, στο πλαίσιο του προγράμματος Έταιρικής Κοινωνικής 
Έυθύνης της, θέτει σε προτεραιότητα τη συνεργασία με εκπροσώπους στις περιοχές που δραστηριοποιείται και στηρίζει 
έμπρακτα το έργο τοπικών φορέων, υπηρεσιών και ιδρυμάτων. Η επιτυχία μας εξαρτάται από την εμπιστοσύνη και την 
υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Έίναι σημαντικό να κατανοούμε τις κοινωνικές ανάγκες και προσδοκίες έτσι ώστε να 
προωθούμε και να υποστηρίζουμε δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανησυχίες της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ενισχύουμε φορείς που έχουν να επιδείξουν σημαντικό και μακροχρόνιο έργο προς αυτή την κατεύθυνση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΈΥΠΑΘΩΝ ΌΜΑΔΩΝ 
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Η Μύλοι Λούλη διαχρονικά είναι αρωγός στο ανθρωπιστικό έργο της Έκκλησίας και ειδικά των Ιερών Μητροπόλεων των 
περιοχών μας, που έχει ως σκοπό την στήριξη οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από αυτήν. 
Για τον λόγο αυτό τροφοδοτήσαμε:

Στήριξη στο έργο της ΜΚΟ “Κιβωτού του Κόσμου”

Στα πλαίσια της έμπρακτης υποστήριξης και συμμετοχής, συνεχίσαμε και το 2017 τη στήριξη 
της ΜΚΌ «Κιβωτός του Κόσμου» γιατί νιώθουμε υποχρέωση αλλά και χαρά να στηρίζουμε 
ουσιαστικά την πιο ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και το μέλλον της χώρας μας, τα παιδιά. 
Προς αυτή την κατεύθυνση χορηγούμε σε μηνιαία βάση διάφορους τύπους αλευριού στις 4 δομές που έχει η Κιβωτός στη 
χώρα μας, βάσει των αναγκών της κάθε δομής.
Αθήνα: 765 κιλά kg/μηνιαίως | Χίος: 405 kg /μηνιαίως | Πωγωνιανή Ιωαννίνων: 640 kg/μηνιαίως | Διμήνι Βόλου: 100kg/
μηνιαίως

Συνεργασία με τη ΜΚΟ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η σπατάλη τροφίμων δεν αποτελεί επιλογή για την Έλληνική Σχολή Αρτοποιίας.  Για τον λόγο 
αυτό συνεργαζόμαστε με έναν μη κερδοσκοπικό φορέα το ΜΠΌΡΌΥΜΈ, μία οργάνωση με 
σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού σε 
όλη την Έλλάδα.  Η οργάνωση αυτή λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος προς τους παραλήπτες που έχουν ανάγκη. Με στόχο 
«καμία μερίδα φαγητού χαμένη» το 2017 δωρίσαμε 140 κιλά τροφίμων της σχολής τους Ιερούς Ναούς Αγίου Αντωνίου στο 
Κερατσίνι και Έυαγγελίστριας στον Πειραιά. Πρόκειται για μικρές πρακτικές που φέρνουν μεγάλο όφελος στο περιβάλλον, 
την οικονομία, τον συνάνθρωπο και την κοινωνία μας. 

Κοινωνικά Παντοπωλεία

Όι Δήμοι τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια κοινωνικής προστασίας και 
μέριμνας των ευπαθών ομάδων που πλήττονται κοινωνικοοικονομικά, έχουν 
αναπτύξει σειρά από υπηρεσίες για την υποστήριξή τους, ανακουφίζοντας 
εκατοντάδες συμπολίτες μας σε μεγάλο βαθμό από τις αντιξοότητες, με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι.
Έξετάζοντας τις ανάγκες τους, μέσα από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας να 
τροφοδοτούμε τα κοινωνικά παντοπωλεία της περιοχή μας για όλο το χρόνο και συνεχίζουμε για τρίτη συνεχή χρονιά να 
παρέχουμε: 
 > 500 κιλά ανά μήνα στο κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Βόλου
 > 500 κιλά ανά μήνα στο κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 > 150 κιλά ανά μήνα κοινωνικό παντοπωλείο ομίλου Unesco Πειραιά και νήσων

 > 150 κιλά ανά μήνα στα Παιδικά Χωριά SOS Αλεξανδρούπολης
Παράλληλα στηρίξαμε περιστασιακά τα κοινωνικά παντοπωλεία των Δήμων  Νίκαιας, Μάνδρας, Περιστερίου, 
Πετρούπολης,  Θεσσαλονίκης, Δελφών, Κιλελέρ, Φαρσάλων. 

 > 21 σπίτια Γαλήνης του Νομού Μαγνησίας όπου βρίσκουν 
καταφύγιο και σίτιση εκατοντάδες κάτοικοι του νομού σε ανάγκη

 > 12 φιλόπτωχα ιδρύματα και κέντρα σίτισης της Ιεράς Μητρόπολης 
Νίκαιας και της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά

 > 15 φιλόπτωχα ιδρύματα και κέντρα σίτισης σε αντίστοιχες 
Μητροπόλεις σε όλη την Έλλάδα

Παράλληλα στηρίξαμε:
 > 49 Ιδρύματα & ΜΚΌ στην Αττική
 > 19 Ιδρύματα  & ΜΚΌ στη Μαγνησία
 > 2 στη Θεσσαλονίκη και 
 > 13 Ιδρύματα και Μ.Κ.Ό. σε όλη την Έλλάδα

Η μέριμνά μας για την τοπική & την ευρύτερη κοινωνία

83 48 53 12 1
Ιδρύματα 
& ΜΚΌ
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Έκκλησιαστικοί 
Φορείς

Σχολές 
Αρτοποιίας & 
Ζαχαροπλα-
στικής

Σύνολο 197 
Φορέων ΜΚΌ

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδας της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας, 
www.greekbakingschool.gr αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα, Greek Baking School.

Στατιστικά 
έτους
2017



και οικονομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό επισκέφτηκαν 
και την εταιρεία, ξεναγήθηκαν στον Μύλο και στο Μουσείο 
Λούλη και ακολούθησε παρουσίαση του προγράμματος  
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει υιοθετήσει η 
εταιρία μας από την κα Όλγα Μάνου, Διευθύντρια Έταιρικής 
Υπευθυνότητας. Όι φοιτητές έφυγαν ενθουσιασμένοι από τις 
εγκαταστάσεις και τη φιλοξενία.

Δωρεά τεχνολογικού υλικού σε 
Σχολεία και Ιδρύματα της χώρας  

Έπιθυμώντας να ενισχύσουμε την τεχνολογική 
υποδομή της δημόσιας εκπαίδευσης, η Μύλοι Λούλη 
δωρίζει υπολογιστές και πολυμηχανήματα γραφείου 
σε εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύματα που έχουν 
ανάγκη από σχετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την εκάστοτε 
διαθεσιμότητά της. 

Συνεργασία με την 
ENDAEVOR

Η Μύλοι Λούλη συνεργάζεται με 
την Endeavor Greece, τον διεθνή 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
που επιλέγει και στηρίζει τις 
πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις 
ανά τον κόσμο. Η Endeavor με τη βοήθεια των κορυφαίων 
επιχειρηματικών ηγετών και επενδυτών παγκοσμίως που 
αποτελούν τους μέντορες παρέχει  τη δυνατότητα στις 
επιλεγμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αναπτυχθούν 
γρήγορα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να 
συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Όι 
ανερχόμενοι αυτοί επιχειρηματίες αποτελούν το κλειδί 
της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και μπορούν να 
εμπνέουν άλλους λειτουργώντας ως πρότυπα. Ό Πρόεδρος 
της Μύλοι Λούλη κ. Νίκος Λούλης είναι μέλος του δικτύου 
κορυφαίων επαγγελματιών που αποτελούν τους μέντορες. 
Τον Ιούλιο 2017 ο Διευθυντής Έργοστασίου κ. Λ. Κοζανίτη, στις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας στη  Σούρπη Μαγνησίας, 
τους συμμετέχοντες του δικτύου και συνομίλησαν για 
θέματα αυτοματισμού εργοστασίου.

ΣΕΒ & «ΜΠΟΣΤΟΝ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «Εργαλειοθήκη για τη 
δημιουργία οικοσυστημάτων νέων επιχειρήσεων» 

Ό Πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη κ. Ν. Λούλης, και 
ως μέλος του ΣΈΒ, συμμετέχει σε ένα συμβούλιο νέων 
επιχειρηματιών με σκοπό να διεξάγουν μια έρευνα με 
την BCG για θέματα που αφορούν τις start up και τι μπορεί 
να γίνει σε επίπεδο νομοθεσίας και περιβάλλοντος για 
να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στην Έλλάδα ένα 
περιβάλλον φιλικό προς τις start ups. 

Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Αμαλιάπολης  

Μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Δ.Σ. & Νηπιαγωγείου και των τοπικών φορέων προχωρήσαμε 
στην εξωτερική και εσωτερική συντήρηση του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου Αμαλιάπολης 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συντήρηση, έγινε εξολοκλήρου από 
εργαζόμενους της Μύλοι Λούλη εκφράζοντας έτσι την επιθυμία τους  οι μαθητές να δραστηριοποιούνται σε ένα ευχάριστο 
και ασφαλές περιβάλλον.

ΕΠΑΛ Αλμυρού

Η Μύλοι Λούλη με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών και νέων σπουδαστών της τοπικής κοινότητας 
δώρισε οκτώ (8) παλέτες με διάφορα φωτιστικά σώματα στο ΈΠΑΛ Αλμυρού για εκπαιδευτικούς λόγους.

Στήριξη πυρόπληκτων    

Η Μύλοι Λούλη, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση, λόγω έκτακτης ανάγκης, στους 
συμπολίτες που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλεία ενίσχυσε 
τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές για τα κοπάδια τους.

Στήριξη πλημμυροπαθών Δήμου Μάνδρας

Η Μύλοι Λούλη, θέλοντας να εκφράσει την άμεση και αμέριστη συμπαράστασή της προς τους 
πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας του Δήμου Μάνδρας, προέβει στην έκτακτη χορήγηση 800 
kg αλεύρων με σκοπό την παροχή του βασικού είδους διατροφής για αυτούς.

Επισκέψεις μαθητών Σχολείων

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το 2017 η Μύλοι Λούλη υποδέχτηκε στις 
εγκαταστάσεις της μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & φοιτητές πανεπιστημίων 
και επαγγελματικών σχολών.  Έκατοντάδες  νέοι από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της χώρας  
είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Μύλο της Σούρπης και να δούν από κοντά όλη τη γραμμή παραγωγής και τη γραμμή 
συσκευασίας αλεύρων. Στην αίθουσα παρουσιάσεων ενημερώθηκαν, για όλο το φάσμα των λειτουργιών μιας σύγχρονης 
βιομηχανίας τροφίμων και πώς αυτές πρέπει να διέπονται από περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία  Όι επισκέψεις 
αυτές είναι πραγματικά μια σημαντική εμπειρία για τους μαθητές, οι οποίοι φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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ΤΌΠΙΚΈΣ ΚΌΙΝΩΝΙΈΣ & ΠΡΩΤΌΒΌΥΛΙΈΣ 

Δωρεά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου – 
Κλιμάκιο Αλμυρού

Η ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ στηρίζει τα τελευταία χρόνια  σταθερά 
το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλμυρού με το οποίο  έχει 
αναπτύξει μια ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία. 
Το 2017 πραγματοποιήσαμε δωρεά  τεσσάρων (4) 
ελαστικών για το Πυροσβεστικό όχημα Κλιμακίου Αλμυρού. 
Έπίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις-εκπαιδεύσεις, 
με σκοπό τόσο την ενημέρωση των υπαλλήλων της 
εταιρίας για τις ενδεικνυόμενες μεθόδους και μέσα 
πυρασφάλειας στην απευκταία περίπτωση εκδήλωσης 
πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις μας, όσο και για την πρακτική εξάσκηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Η μέριμνά μας για την τοπική & την ευρύτερη κοινωνία
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Στήριξη σχολών για εκπαιδευτικές 
ανάγκες  

Για ακόμα μια χρονιά η Μύλοι Λούλη στήριξε 
τους σπουδαστές σχολών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής, υποστηρίζοντας τα εργαστηριακά τους 
μαθήματα με την παροχή πρώτων υλών.  Κατά την διάρκεια 
του 2017 πάνω από 20 τόνοι αλεύρι χορηγήθηκαν σε πολλές 
σχολές από όλη την Έλλάδα (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, 
Βόλο, Ιωάννινα, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα, Σπάρτη, Ηράκλειο 
Κρήτης). Παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια συμβάλλοντας  
στο εκπαιδευτικό τους έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό.

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης Κατάρτισης 

Για ακόμα μια συνεχή χρονιά η Μύλοι 
Λούλη στήριξε τις ανάγκες του Έργαστηρίου Έιδικής 
Έπαγγελματικής Έκπαίδευσης Κατάρτισης Βόλου με αλεύρι 
και ποδιές. Στο σχολείο φοιτούν 58 έφηβοι μαθητές με 
αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λειτουργούν 
τέσσερα  διαφορετικά τμήματα που παρέχουν γενική 
και πρακτική εκπαίδευση και  αξιοποιώντας το μέγιστο 
των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή στοχεύουν στην 
κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών . Όι 
πρώτες ύλες της εταιρίας μας βοήθησαν σημαντικά τους 
μαθητές στην καλύτερη εξάσκησή τους στο εργαστήριο  
«Ζαχαροπλαστικής – Μαγειρικής – Τουριστικών 
Έπαγγελμάτων».

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλίας  

Η Μύλοι Λούλη επιπρόσθετα στήριξε τις 
ανάγκες του εργαστήριου της Έπιτροπής Έρευνών με χορηγία 
σπόρων δημητριακών & αλεύρων που λόγω συνεχών 
πειραμάτων αλλά και προσέλευσης φοιτητών στους χώρους 
του εργαστηρίου τους, τα υλικά των πειραμάτων και των 
εκτροφών βρίσκονται σε αυξημένη ζήτηση, συμβάλλοντας με 
αυτό τον τρόπο στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Επίσκεψη φοιτητών του 
Προγράμματος “Modern Greek and 
International Management” του 
πανεπιστημίου St. Johns, ΗΠΑ  

Τον Μάιο 2017 επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της Μύλοι 
Λούλη στο Κερατσίνι 15 φοιτητές από το Department 
of Management, (Tobin College of Business) και 15 από 
το Department of Language and Literatures, (St. John’s 
College),στα πλαίσια διεπιστημονικής επίσκεψης στην 
Αθήνα. Σκοπός  οι φοιτητές να ενημερωθούν για τα 
δρώμενα στην Έλλάδα σε πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό 

Η μέριμνά μας για την τοπική & την ευρύτερη κοινωνία



Σχετικά με την έκθεση
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Σχετικά
με την έκθεση 9

Η Έκθεση αυτή αποτελεί την τέταρτη  Έκθεση Έταιρικής Υπευθυνότητας της Μύλοι Λούλη, σε συνέχεια της τρίτης  Έκθεσης 
Έταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2016. 
Η Έκθεση καλύπτει την περίοδο 1/1/2017 – 31/12/2017 και πληροί τις απαιτήσεις για το επίπεδο “In accordance – Core” των 
GRI Standards, ενώ καλύπτονται και οι απαιτήσεις του Κλαδικού Παραρτήματος των κατευθυντήριων Όδηγιών του Global 
Reporting Initiative για τον κλάδο των τροφίμων (Food Processing Sector Supplement). Η εταιρεία μας εκδίδει Έκθεση 
Έταιρικής Υπευθυνότητας σε ετήσια βάση. 

Πεδίο και όριο

Η Έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες του Όμίλου 
Λούλη, ενώ σε κάποια σημεία γίνεται αναφορά και σε 
κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες των θυγατρικών 
εταιρειών, όπως η Nutribakes κ.α. Τα στοιχεία αυτά 
θα ενοποιηθούν πλήρως από το επόμενο έτος. Όι 
θυγατρικές εταιρείες του Όμίλου παρουσιάζονται στη 
σελ. 60-62 της Έτήσιας Όικονομικής  Έκθεσης 2017. 

Μεθοδολογία και Ομάδα Έργου 

Για τη σύνταξη του Απολογισμού έχει συσταθεί 
ειδική ομάδα στελεχών από όλες τις εμπλεκόμενες 
Διευθύνσεις - Τμήματα της εταιρείας. Βασικό έργο της 
ομάδας αποτελεί η συγκέντρωση των απαιτούμενων 
πληροφοριών που αφορούν στους τομείς της Έταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα μέλη της ομάδας Έταιρικής Υπευθυνότητας που 
συνεργάστηκαν για την παρούσα έκδοση, είναι:
 > Συντονιστές: Όλγα Μάνου, Λήδα Μαλικέντζου
 > Έκπρόσωποι Τμημάτων/Διευθύνσεων - υπεύθυνοι 
υλικού: Νίκος Φωτόπουλος , Γιώργος Καρπούζας, 
Αλεξάνδρα Καχιουτέα, Λεωνίδα Κοζανίτης, Ανδρέας 
Τσέλος, Έύη Λούλη, Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, 
Χριστίνα  Ζαχάρη, Ιωάννης Σαμαράς, Νίκος 
Χρονόπουλος, Κωνσταντίνος Κερεστετζής,  Σιδέρης 
Τσιβάκας, Έλένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Ταρναράς, 
Παναγιώτης Όικονόμου, Έυάγγελος Τελέγκας, Νίκος 
Κρητικός, Ιωάννης Μπόνος, Έιρήνη Παπακωστοπούλου, 
Βασίλης Γεωργίου

Σχεδιασμός, δημιουργικό τμήμα της Μύλοι Λούλη:
Βάγια Δάγγα

Υποστήριξη

Η δημιουργία του Απολογισμού Έταιρικής Υπευθυνότητας 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 πραγματοποιήθηκε με 
την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση της 
AIPHORIA Consulting.

Εξωτερική επαλήθευση

Η Μύλοι Λούλη προχώρησε σε εξωτερική επαλήθευση 
του επιπέδου εφαρμογής των GRI Standards από 
εξωτερικό φορέα επαλήθευσης. Η Έκθεση του φορέα 
παρατίθεται στη σελ. 73-74. 

Σημείο Επικοινωνίας

Η γνώμη σας έχει ουσιαστική σημασία για εμάς και 
ιδίως για τη βελτίωση του τρόπου που λειτουργούμε 
και επικοινωνούμε μαζί σας. Θα χαρούμε να έρθετε σε 
επικοινωνία μαζί μας, ώστε να ακούσουμε τα σχόλια 
και τις απόψεις σας, να προσφέρουμε οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση 
αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας μας 
σε θέματα Έταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.

Όλγα Μάνου
Διευθύντρια Έπικοινωνίας & Έταιρικής Υπευθυνότητας 
Σπετσών 1, Κερατσίνι 187 55 
Τηλ.: 210 40 90 194, Fax: 210 40 90 150
E-mail: csr@loulisgroup.com
www.loulismills.gr
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201-4: Σύνολο επιχορηγήσεων 2017 και διαφόρων εσόδων πωλήσεων (συμπ. ΌΑΈΔ): € 1.369,50 
Στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας δεν περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε κρατικός φορέας.
305-1, 305-2, 305-3, 305-5: Για τον υπολογισμό των μειώσεων των αέριων εκπομπών, επιλέχθηκε ως έτος βάσης το 
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τους ετήσιους στόχους που θέτει η εταιρεία.
Για τον υπολογισμό των εκπομπών χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από τα τιμολόγια ενέργειας της εταιρείας και στη 
συνέχεια έγινε μετατροπή με βάση τους συντελεστές εκπομπών που αναφέρονται στη σελ. 46.  Συγκεκριμένα, κατά τη 
φετινή χρονιά, για τη μεγαλύτερη ακρίβεια των αποτελεσμάτων, υπολογίστηκε ότι για την παραγωγή 1 kWh ηλεκτρικής 
ενέργειας εκπέμπεται 0,0011 tn CO2 αντί 0,00112 tn CO2 σύμφωνα με το συντελεστή δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη 
κατά την Greenpeace. 

Παράρτημα 10

Ουσιώδη / σημαντικά 
θέματα Ομίλου Λούλη

Πληροφορίες που 
απαιτούνταιΠτυχές GRI-G4 (GRI Aspects) Ναι Όχι

Οικονομική επίδοση

Υποστήριξη μικρών παραγωγών 
(συμβολαιακή καλλιέργεια)

Πρακτικές προμηθειών

Έρευνα και ανάπτυξη 

Κατανάλωση ενέργειας 

Διαχείριση αέριων εκπομπών

Διαχείριση των επιδράσεων
από μεταφορές πρώτων υλών
και προϊόντων

Συμμόρφωση με περιβαλλοντική 
νομοθεσία

Εργασιακές σχέσεις, σχέσεις
εργαζομένων / διοίκησης

Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων

Εκπαίδευση εργαζομένων

Ανθρώπινα δικαιώματα

Προώθηση υγιεινών τροφίμων 
και τρόπου ζωής

Ποιότητα προϊόντων και 
προστασία της ασφάλειας
των καταναλωτών

Σήμανση προϊόντων 

Υπεύθυνες επικοινωνίες 
μάρκετινγκ

Προέλευση 
εξαρτημάτων 
ή συστατικών 
στοιχείων του 
προϊόντος ή της 
υπηρεσίας

Περιεκτικότητα, 
ιδίως σε ουσίες
που ενδέχεται να 
προκαλέσουν
περιβαλλοντική ή 
κοινωνική επίδραση 

Ασφαλής χρήση του 
προϊόντος ή
της υπηρεσίας

Απόρριψη του 
προϊόντος και
περιβαλλοντικές/
κοινωνικές
επιδράσεις

Όικονομική επίδοση

Πρακτικές προμηθειών

-

Ένέργεια

Έκπομπές

Ένέργεια
Έκπομπές

Συμμόρφωση

Σχέσεις εργαζομένων
/ διοίκησης

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων

Έκπαίδευση και ανάπτυξη

Έλλειψη διακρίσεων

Υγιεινή και οικονομικά
προσβάσιμη τροφή

Υγεία και ασφάλεια
καταναλωτών

Μάρκετινγκ και σήμανση προϊόντων 

Μάρκετινγκ και σήμανση προϊόντων 

-

-

-

Υπάρχει σήμανση 
υπενθύμισης για 
υπεύθυνους πολίτες 
προκειμένου να 
απορρίπτουν το 
προϊόν με τον πιο 
κατάλληλο τρόπο

-
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Συνολικά έσοδα

Λειτουργικά κόστη 

Δαπάνες προς 
προμηθευτές                                         
(εκτός υλών 
και διεταιρικών 
συναλλαγών)

Πληρωμές σε 
Έλληνες παραγωγούς                                                   
(του προγράμματος 
συμβολαιακής 
γεωργίας)

Μισθοί και παροχές 
εργαζομένων                                                                                            

Όικονομική αξία που 
διατηρείται

Πληρωμές σε 
παρόχους κεφαλαίου

Σύνολο "Κοινωνικού 
Προϊόντος"

Συνολικές πληρωμές 
προς κρατικούς φορείς 
(καταβεβλημένοι 
φόροι)

Έπενδύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας                                                     
(δωρεές - χορηγίες) 

104.843.006

102.787.092

92.866.290

23.834.354

1.979.938

6.768.504

2.055.914

2.154.260

929.726

68.312

104.772.273

101.985.054

90.293.058

23.722.250

1.588.082

7.205.432

2.787.219

2.621.299

1.751.153

114.112

108.566.988

106.369.184

96.276.644

23.849.556

1.979.938

6.898.278

2.197.804

2.181.985

943.965

68.312

96.165.020

94.594.321

82.530.480

23.770.592

374.903

7.177.022

1.570.699

1.893.322

2.866.712

126.785

100.025.495

97.117.829

85.943.338

23.285.770

1.588.082

6.948.453

2.907.666

2.484.303

1.627.623

114.112

101.776.911

100.467.564

87.642.132

27.297.881

374.903

7.707.091

1.309.347

2.035.131

2.956.425

126.785

Οικονομική αξία που 
παράγεται 

Οικονομική αξία που 
διανέμεται

Οικονομική αξία που 
διατηρείται

2015
Εταιρεία

2015
Εταιρεία

2015
Εταιρεία

2016
Όμιλος

2016
Όμιλος

2016
Όμιλος

2015
 Όμιλος

2015
 Όμιλος

2015
 Όμιλος

2017
Εταιρεία

2017
Εταιρεία

2017
Εταιρεία

2016
Εταιρεία

2016
Εταιρεία

2016
Εταιρεία

2017
Όμιλος

2017
Όμιλος

2017
Όμιλος
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Πίνακας GRI Standards11
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ GRI STANDARDS

Δείκτης GRI 
Standard

GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

Προφίλ οργανισμού

Περιγραφή
Αρ. σελίδας /
παραπομπή / σχόλιο

ISO
26000

Εξωτερική
Διασφάλιση

102-1 Έπωνυμία

6.3.10, 
6.4.1-6.4.2, 
6.4.3, 
6.4.4, 
6.4.5, 
6.8.5, 7.8

Σελ. 10 ✓

102-2 Δραστηριότητες, κύριες μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες Σελ. 8, 12, 34, 36 ✓

102-3 Τοποθεσία έδρας Σελ. 10 ✓

102-4 Χώρες δραστηριοποίησης της εταιρείας Σελ. 12 ✓

102-5 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή Έτήσια Όικονομική Έκθεση 2017 Σελ. 54,61 ✓

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται Σελ. 12 ✓

102-7 Μεγέθη της εταιρείας Σελ. 8,13, Έτήσια Όικονομική Έκθεση 2017 
Σελ. 51-53

✓

102-8 Στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού Σελ. 8, 50-52 ✓

102-9 Έφοδιαστική αλυσίδα Σελ. 13, 40-42 ✓

102-10 Σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό και την εφοδιαστική αλυσίδα Σελ. 42, Έτήσια Όικονομική Έκθεση 2017 
Σελ. 8,13

✓

102-11 Έφαρμογή της αρχής της πρόληψης Σελ. 14, 20-22, 43-44 ✓

102-12
Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται εξωτερικά και σχετίζονται με την οικονομία, το 
περιβάλλον και την κοινωνία

Σελ. 15,25 ✓

102-13 Συμμετοχές σε επιχειρηματικές ενώσεις, σωματεία και οργανώσεις Σελ. 15 ✓

102-14 Δήλωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
4.7, 6.2, 
7.4.2

Σελ. 5 ✓

102-15 Κύριες επιπτώσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες Σελ. 20-22, 28-29, Έτήσια Όικονομική 
Έκθεση 2017 Σελ.14-17

102-16 Έταιρικές αρχές - αξίες, αποστολή, κώδικες συμπεριφοράς 4.4, 6.6.3 Σελ.7, Κώδικας Δεοντολογίας Σελ.2 ✓

102-18 Δομή Έταιρικής Διακυβέρνησης Σελ. 13-14 ✓

102-19
Διαδικασία για εξουσιοδοτήσεις από το Δ.Σ. προς στελέχη και 
εργαζόμενους για οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
θέματα

6.2, 7.4.3, 
7.7.5

Σελ. 13-14, 20

102-20 Θέσεις σε εκτελεστικό επίπεδο με ευθύνη για θέματα οικονομικά,  
περιβαλλοντικά & κοινωνικά Σελ. 20

102-21 Διαβούλεση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά Σελ. 18-19

102-22 Σύνθεση ανώτατου φορέα διακυβέρνησης και των επιτροπών Σελ. 13-14

102-23 Έκτελεστική ιδιότητα Προέδρου Σελ. 14

102-24 Καθορισμός κι επιλογή της σύνθεσης του ανώτατου φορέα 
διακυβέρνησης

Σελ. 13-14, Έτήσια Όικονομική Έκθεση 
2017  Σελ. 30-34

102-25 Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 14

102-28 Αξιολόγηση της επίδοσης του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης Σελ. 14, Έτήσια Όικονομική Έκθεση 2017 
Σελ. 22

102-29 Αναγνώριση και διαχείριση οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων

Σελ. 14, 18-19, 20, Έτήσια Όικονομική 
Έκθεση 2017  Σελ. 17-20

102-30 Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου Σελ. 2 0, 22

102-32 Ό ρόλος του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης στην υποβολή 
εκθέσεων για τη βιωσιμότητα Σελ.  20

102-33 Διαδικασία κοινοποίησης κρίσιμων προβληματισμών στο Δ.Σ. Σελ. 13, 18-19, 20

Ηθική και Ακεραιότητα

Στρατηγική

Διακυβέρνηση
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Δείκτης GRI 
Standard

GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών

Περιγραφή
Αρ. σελίδας /
παραπομπή / σχόλιο

ISO
26000

Εξωτερική
Διασφάλιση

102-40 Κατάλογος των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών 5,3 Σελ. 18-19 ✓

102-41 Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές εργασιακές 
συμβάσεις 

6.3.10, 
6.4.1 - 6.4.2, 
6.4.3, 6.4.4, 
6.4.5, 6.8.5, 
7.8

Σελ. 51
Το σύνολο (100%) των 
εργαζομένων μας καλύπτεται 
από την Έθνική συλλογική 
σύμβαση εργασίας. 

✓

102-42 Προσδιορισμός και επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών

5,3

Σελ. 18-19 ✓

102-43 Προσέγγιση για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών Σελ. 18-19 ✓

102-44 Βασικά θέματα και προβληματισμοί των ενδιαφερόμενων μερών Σελ. 18-19, 22-23 ✓

102-45 Κατάλογος εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις

5.2, 7.3.2,
7.3.3,
7.3.4

Έτήσια Όικονομική Έκθεση 2017 
Σελ. 8

✓

102-46 Καθορισμός του περιεχομένου του απολογισμού και οριοθέτηση των 
ουσιαστικών θεμάτων Σελ. 22-24 ✓

102-47 Κατάλογος των ουσιαστικών θεμάτων Σελ. 22-24 ✓

102-48 Αναθεωρήσεις πληροφοριών Δεν υπάρχουν σημαντικές 
αναθεωρήσεις πληροφοριών.

✓

102-49 Σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με προηγούμενους απολογισμούς, 
στο πεδίο ή την οριοθέτηση των ουσιαστικών θεμάτων

Σελ. 24
Δεν υπάρχουν σημαντικές 
αναθεωρήσεις πληροφοριών.

✓

102-50 Περίοδος απολογισμού 

7.5.3, 7.6.2

Σελ. 64 ✓

102-51 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου απολογισμού Σελ. 64 ✓

102-52 Κύκλος απολογισμού Σελ. 64 ✓

102-53 Σημείο επικοινωνίας Σελ. 64 ✓

102-54 Έπίπεδο κάλυψης των GRI Standards Σελ. 64 ✓

102-55 Πίνακας περιεχομένων GRI Σελ. 67-71 ✓

102-56 Έξωτερική διασφάλιση Σελ. 64, 73-74 ✓

Προφίλ Απολογισμού
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GRI 200: Οικονομικοί δείκτες επίδοσης

Οικονομική επίδοση

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 13, 20, 24 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 20-22, 28, 30-31 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 28, 66 ✓

GRI 201: 
Όικονομική 
επίδοση 2017

201-1 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται  
και κατανέμεται

6.8.1-
6.8.2, 
6.8.3, 
6.8.7, 
6.8.9

Σελ. 13, 66, Έτήσια Όικονομική Έκθεση 
Σελ. 4-7

201-2
Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι 
κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες λόγω της αλλαγής του κλίματος

6.5.5

Σελ. 22
Όι εγκαταστάσεις του Όμίλου δεν 
εμπίπτουν στον Έυρωπαϊκό Κανονισμό 
EU-ETS για τις εκπομπές CO2, ενώ δεν 
έχουν εντοπιστεί βραχυπρόθεσμα άμεσοι 
οικονομικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητές του.

201-3 Όρισμός καθορισμένων παροχών και άλλων 
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 6.8.7 Σελ. 53, Έτήσια Όικονομική Έκθεση 2017 

Σελ. 66

201-4 Χρηματοοικονομική βοήθεια που λαμβάνεται 
από κυβερνητικούς φορείς - Σελ. 65, Έτήσια Όικονομική Έκθεση 2017 

Σελ. 65

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3,
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 40 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 28-29, 30-31, 40 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 40 ✓

GRI 204: 
Πρακτικές 
προμηθειών

 204-1 Αναλογία δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές 

6.4.3,
6.6.6,
6.8.1,
6.8.2,
6.8.7

Σελ. 13, 41, 66

Παράρτημα 
για τον 
κλάδο των 
τροφίμων

FP1
Ποσοστό όγκου που αγοράστηκε από προμηθευτές 
σε συμμόρφωση με την πολιτική προμηθειών της 
εταιρείας

-

Σελ. 32-33
Η Έταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη 
πολιτική και διαδικασίες για την 
προμήθεια και έλεγχο των πρώτων υλών 
προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλή 
ποιότητα καθώς και την προστασία της 
υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών. 
Το σύνολο του προμηθευόμενου
όγκου πρώτης ύλης (100%), εξετάζεται 
λεπτομερώς στα εργαστήρια της 
Έταιρείας και διασφαλίζεται ότι πληροί
τις ποιοτικές προδιαγραφές που εκ των 
προτέρων έχει θέσει η Έταιρεία. Τα 
σιτηρά που προμηθεύεται η Έταιρεία
συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά ποιότητας (σχετικά με το 
βάρος, την καθαρότητα, τη σφράγιση
κ.α.). http://www.loulismills.gr ενότητα 
«Παραγωγή», υποενότητα «Παραγωγική.

FP2

Ποσοστό όγκου που αγοράστηκε ο οποίος έχει 
επαληθευτεί ότι είναι σε συμφωνία με αξιόπιστα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα υπεύθυνης 
παραγωγής, ανά πρότυπο

-

Σελ. 32-33
Το σύνολο του προμηθευόμενου όγκου 
πρώτης ύλης (100%), εξετάζεται 
λεπτομερώς στα εργαστήρια της
Έταιρείας και διασφαλίζεται ότι πληροί 
τις ποιοτικές προδιαγραφές και τα 
πρότυπα που εκ των προτέρων
έχει θέσει η Έταιρεία. Τα σιτηρά που 
προμηθεύεται η Έταιρεία συνοδεύονται 
από τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ποιότητας (σχετικά με το βάρος, την 
καθαρότητα, τη σφράγιση κ.α.). http://
www.loulismills.gr ενότητα «Παραγωγή».

Πρακτικές προμηθειών

Δείκτης GRI 
Standard Περιγραφή

Αρ. σελίδας /
παραπομπή / σχόλιο

ISO
26000

Εξωτερική
Διασφάλιση

Πίνακας GRI Standards
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GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 43-44 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 28,30-31, 44-45, 49 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 28, 43-46 ✓

GRI 302: 
Ένέργεια

302-1 Ένέργεια που καταναλώνεται εντός της Έταιρίας

6.5.4

Σελ. 45-46

302-2 Ένέργεια που καταναλώνεται εκτός της Έταιρίας Σελ. 45-46

302-3 Ένεργειακή ένταση Σελ. 46

302-4 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 6.5.4, 
6.5.5

Σελ. 28, 45

302-5 Μειώσεις στις ενεργειακές απαιτήσεις προϊόντων Σελ. 45

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 43-44, 46 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 28, 43-44, 46, 49 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 28, 43-44, 46 ✓

GRI 305: 
Έκπομπές

305-1 Άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Scope 1)

6.5.5

Σελ. 46, 65

305-2 Έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 
κατανάλωση ενέργειας (Scope 2) Σελ. 46, 65

305-3 Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
(Scope 3)

Σελ. 46, 65
Βιογενές CO2: 0

305-4 Ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Σελ. 47

305-5 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Σελ. 28, 46

305-6 Έκπομπές ουσιών που προκαλούν μείωση 
του όζοντος (ODS)

6.5.3, 
6.5.5 Σελ. 49

305-7 ΝΌx, SΌx και άλλες σημαντικές εκπομπές αερίων 6.5.3 Σελ. 49

GRI 300: Περιβαλλοντικοί  δείκτες επίδοσης

Ενέργεια

Εκπομπές

Περιβαλλοντική συμμόρφωση

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 43, 48 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 48 ✓ 

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 48 ✓

GRI 307: 
Περιβαλλοντική 
συμμόρφωση

307-1 Μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους 
και κανονισμούς 4,6 Σελ. 48

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 50, 53 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 28-29, 31, 50, 53 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 53 ✓

GRI 402: 
Σχέσεις 
εργαζομένων / 
διοίκησης

402-1 Έλάχιστη περίοδος ειδοποίησης όσον αφορά 
στις λειτουργικές αλλαγές

6.4.3, 
6.4.5

Σελ. 53
Όπως ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία

Παράρτημα 
για τον 
κλάδο των 
τροφίμων

FP3
Ποσοστό του χρόνου εργασίας που χάθηκε λόγω 
κλαδικών απεργιών και συγκρούσεων σε τοπικό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο

- Σελ. 53

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 50, 54 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 28-29, 54 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 54-55 ✓

GRI 403: 
Υγεία και 
ασφάλεια

403-2

Τύπος και ποσοστά τραυματισμών, 
επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών 
εργασίας και απουσιών και ο αριθμός των 
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων 6.4.6, 

6.48

Σελ. 54-55

403-3
Έργαζόμενοι με υψηλή πιθανότητα ή υψηλό ρίσκο 
εκδήλωσης ασθενειών που σχετίζονται 
με το αντικείμενο εργασίας τους

Σελ. 56-57

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5 

Σελ. 24, 50, 56 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 28-29, 54 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 56 ✓

GRI 404: 
Έκπαίδευση 
και 
κατάρτιση

404-1 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά 
εργαζόμενο 6.4.7 Σελ. 56

404-2 Προγράμματα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων 
και τη δια βίου μάθηση

6.4.7, 
6.8.5 Σελ. 56

404-3
Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτικές 
εκθέσεις σχετικά με την επίδοση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας

6.4.7 Σελ. 56

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 50, 54 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 54 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 54 ✓

GRI 406: 
Καταπολέμηση 
των 
διακρίσεων

406-1
Συνολικός αριθμός περιστατικών διακρίσεων 
και διορθωτικές ενέργειες που έχουν 
πραγματοποιηθεί

6.3.6, 
6.3.7,
6.3.10, 
6.4.3

Κατά το 2017, όπως και τα προηγούμενα 
έτη, δεν υπήρξε κανένα σχετικό 
περιστατικό

GRI 300: Περιβαλλοντικοί  δείκτες επίδοσης

Σχέσεις εργαζομένων / διοίκησης

GRI 400: Κοινωνικοί δείκτες επίδοσης

Υγεία και ασφάλεια

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Καταπολέμιση των διακρίσεων

Δείκτης GRI 
Standard Περιγραφή

Αρ. σελίδας /
παραπομπή / σχόλιο

ISO
26000

Εξωτερική
Διασφάλιση

Δείκτης GRI 
Standard Περιγραφή

Αρ. σελίδας /
παραπομπή / σχόλιο

ISO
26000

Εξωτερική
Διασφάλιση
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Υγεία και ασφάλεια των πελατών

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου

6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 32-33 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της

Σελ. 28-31, 33-35
http://www.loulismills.gr ενότητα 
"Παραγωγή", υποενότητα "Παραγωγική 
διαδικασία" και "Ποιοτικός έλεγχος"

✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 33-35 ✓

GRI 416: Υγεία 
και ασφάλεια 
των πελατών

416-1
Ποσοστό σημαντικών κατηγοριών προϊόντων 
που οι επιδράσεις τους στην υγεία και ασφάλεια 
εξετάζονται για βελτιώσεις

6.7.1-
6.7.2, 
6.7.4, 
6.7.5, 
6.8.8

Σελ. 32-33

416-2 
Περιστατικά μη συμμόρφωσης σχετικά με τις 
επιπτώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών 
στην υγεία και την ασφάλεια

4.6, 
6.7.1-
6.7.2, 
6.7.4, 
6.7.5, 
6.8.8

Σελ. 33

Παράρτημα 
για τον κλάδο 
των τροφίμων

FP5

Ποσοστό του όγκου παραγωγής που 
παρασκευάζεται σε εγκαταστάσεις 
πιστοποιημένες από ανεξάρτητο φορέα 
σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα 
διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

- Σελ. 32-33

FP6

Ποσοστά συνολικού όγκου πωλήσεων 
καταναλωτικών προϊόντων με βάση την 
κατηγορία, τα οποία περιέχουν χαμηλά επίπεδα 
τρανς λιπαρών, σόδα και πρόσθετα σάκχαρα

- Σελ. 32-33

FP7

Ποσοστό συνολικού όγκου πωλήσεων των 
καταναλωτικών προϊόντων ανά κατηγορία 
προϊόντων που περιέχουν αυξημένα θρεπτικά 
συστατικά όπως φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα, 
φυτοχημικά ή λειτουργικά τροφικά πρόσθετα

- Σελ. 32-33

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου 6, 7.3.1, 
7.4.3, 
7.7.3, 
7.7.5

Σελ. 24, 32, 35-39 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της Σελ. 28, 35-39 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης Σελ. 35-39 ✓

GRI 417: 
Μάρκετινγκ 
και σήμανση

417-1 Τύπος πληροφοριών που απαιτούνται αναφορικά 
με τη σήμανση των προϊόντων και υπηρεσιών

6.7.1-
6.7.2, 
6.7.3- 
6.7.5, 
6.7.9

Σελ. 35-36, 65

417-2
Συνολικός αριθμός περιστατικών μη 
συμμόρφωσης σχετικά με τις πληροφορίες και τη 
σήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών

4.6, 
6.7.1 -
6.7.2, 
6.7.3-
6.7.5, 
6.7.9

Σελ. 36

417-3

Συνολικός αριθμός περιστατικών μη 
συμμόρφωσης 
με τους κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες 
σχετικά με τις πρακτικές μάρκετινγκ

4.6, 
6.7.1- 
6.7.2, 
6.7.3

Σελ. 36

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση

103-1 Περιγραφή του ουσιαστικού θέματος και του ορίου - Σελ. 24,32,35 ✓

103-2 Διοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της - Σελ. 28-29 35 ✓

103-3 Αξιολόγηση διοικητικής προσέγγισης - Σελ. 35 ✓

Υγιεινή και οικονομικά προσβάσιμη τροφή

GRI 400: Κοινωνικοί δείκτες επίδοσης

Μάρκετινγκ και σήμανση

Δείκτης GRI 
Standard Περιγραφή

Αρ. σελίδας /
παραπομπή / σχόλιο

ISO
26000

Εξωτερική
Διασφάλιση

Εξωτερική 
επαλήθευση 12
ΈΚΘΈΣΗ ΈΞΩΤΈΡΙΚΗΣ ΈΠΑΛΗΘΈΥΣΗΣ ΣΤΌΙΧΈΙΩΝ

Προς: Διοίκηση της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

1. Έκθεση Εξωτερικής Επαλήθευσης
Η εταιρεία ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ Α.Έ. (καλούμενη εφ’ εξής ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ) ανέθεσε στην TÜV 
HELLAS (TÜV NORD) AE (καλούμενη εφ’ εξής TÜV HELLAS) την εξωτερική επαλήθευση 
περιορισμένου εύρους των στοιχείων του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος 
καλύπτει την περίοδο 1/1/2017-31/12/2017.  

2. Αντικείμενο του έργου εξωτερικής επαλήθευσης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο Έλεγχος Έπιπέδου Έφαρμογής σύμφωνα με τις Όδηγίες Απολογισμών Αειφορίας των GRI 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), αναφορικά με τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για 
το έτος 2017. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επαλήθευση των ως άνω δεδομένων, βασίστηκε στην εσωτερική 
διαδικασία της TÜV HELLAS «Έπαλήθευση Δεδομένων Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Ό Έλεγχος του Έπιπέδου Έφαρμογής πραγματοποιήθηκε βάσει του πίνακα αντιστοίχισης Δεικτών GRI Standards που 
κατάρτισε η ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής «ΒΑΣΙΚΌ» των GRI Standards.

3. Τα συμπεράσματα της TÜV HELLAS AE
Κατά την επισκόπηση που διενεργήθηκε, με βάση το αντικείμενο του έργου και στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης 
που ακολουθήθηκε, τίποτα δεν περιήλθε στην αντίληψή της TÜV HELLAS το οποίο θα οδηγούσε στο συμπέρασμα 
ότι ο Απολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις των GRI Standards επιλογής «ΒΑΣΙΚΌ» (In accordance_”Core”), όπως 
αποτυπώνεται στον Πίνακα Περιεχομένων GRI Standards του Απολογισμού.

4. Περιορισμοί επισκόπησης
Το εύρος της επισκόπησης περιορίστηκε στην δραστηριότητες της ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ στην Έλλάδα. Δεν πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις και συνεντεύξεις σε θυγατρικές εταιρείες και συμμετόχους της ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
ασυμφωνίας στην μετάφραση μεταξύ της Έλληνικής και Αγγλικής έκδοσης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 
υπερισχύει η έκδοση όσον αφορά το Έλληνικό Κείμενο.

5. Μεθοδολογία επισκόπησης
Προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα η ομάδα εξωτερικής διασφάλισης της TÜV 
HELLAS ακολούθησε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω διαδικασίες:
- Έπισκοπήθηκαν οι διαδικασίες που ακολούθησε η ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ για να εντοπίσει και να 
καθορίσει τα σημαντικά θέματα βιωσιμότητας προκειμένου αυτά να συμπεριληφθούν στον 
Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Έπισκοπήθηκε η προσέγγιση σύνδεσης της ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ με τα ενδιαφερόμενα μέρη της σε 
επίπεδο εταιρίας και επισκόπησης επιλεγμένων εγγράφων.
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6. Ευθύνες και Αρμοδιότητες
Η Όμάδα Έταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων και τις 
πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ό Έλεγχος Έπιπέδου Έφαρμογής, δεν 
αντιπροσωπεύει την άποψη της TÜV HELLAS αναφορικά με την ποιότητα του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και των 
περιεχομένων του. 
Έυθύνη της TÜV HELLAS είναι να εκφράσει τα ανεξάρτητα συμπεράσματα σχετικά με τα θέματα όπως αυτά ορίζονται στο 
αντικείμενο του έργου και σύμφωνα με την σχετική σύμβαση έργου. Το έργο διενεργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε η TÜV 
HELLAS να παρουσιάσει στην Διοίκηση της ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ εκείνα τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και για 
κανένα άλλο σκοπό. 

7. Αμεροληψία και Ανεξαρτησία τη ομάδας εξωτερικής επαλήθευσης
Η TÜV HELLAS δηλώνει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της, σε σχέση με το έργο εξωτερικής επαλήθευσης του 
Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ. H TÜV HELLAS δεν έχει αναλάβει έργο με την ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ και δεν 
έχει οποιαδήποτε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την 
αμεροληψία των ευρημάτων, των συμπερασμάτων  ή συστάσεων της. Η TÜV HELLAS δεν συμμετείχε στην προετοιμασία του 
κειμένου και των στοιχείων που παρουσιάζονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΥΛΌΙ ΛΌΥΛΗ. 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018

Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Νέστωρ Παπαρούπας
Sustainability Product Manager



Σπετσών 1, Κερατσίνι 187 55 | T. 210 40 90 100, F.  210  40 90 150
www.loulismills.gr | www.alevri.com | www.kenfood.com
www.loulismuseum.gr | www.greekbakingschool.gr


