
  
  





“Εχω επισκεφθεί 

εκατοντάδες αλευρόμυλους 

σε όλο τον κόσμο και μπορώ 

να ομολογήσω 

πως αυτός αποτελεί έναν 

από τους ποιο σύγχρονους 

και καθαρούς που έχω 

βρεθεί”





Ανταποδοτική ανακύκλωση:  
Στην Μύλοι Λούλη συνεργαζόμαστε με δύο εταιρείες 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης, έτσι ανάλογα με τις 
συσκευασίες που πουλάμε δίνεται ένα ποσό στις δύο 

εταιρείες. Οπότε όσο περισσότερο πουλάμε, 
τόσο περισσότερο στηρίζουμε το έργο τον μπλε 
κάδων ανακύκλωσης που βρίσκονται σε όλη την 
Ελλάδα! Επιπλέον, ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά 
συσκευασίας που περισσεύουν κατά τη διάρκεια 
παραγωγής (χαρτόκουτα, stretch film, σκισμένα 
σακιά των σάκων κ.α.)

Λάμπες οικονομίας: 
Από το 2011 έχει ξεκινήσει στην Μύλοι 
Λούλη πρόγραμμα αντικατάστασης όλων 
των λαμπτήρων με λάμπες οικονομίας 
με αποτέλεσμα να μειώνεται η ενέργεια 
που καταναλώνεται, ενώ παράλληλα 
επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής του κάθε 
λαμπτήρα. Να επισημάνουμε ότι στη νέα 
παραγωγική μονάδα των Μύλων Αγίου 
Γεωργίου στο Κερατσίνι χρησιμοποιούμε 
αποκλειστικά λάμπες οικονομίας.
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Η συνεργασία με το τεχνικό τμήμα 

της Μύλοι Λούλη υπήρξε πάντα άψογη 

αφού οι τεχνικοί βρίσκονταν 

πάντα στο πλευρό μου, 

αγκάλιασαν τις ανησυχίες μου 

για τη δουλειά 

και με βοήθησαν ώστε να φέρουμε 

το επιθυμητό αποτέλεσμα, 

δηλαδή καλές δημιουργίες 

από καλό αλεύρι.
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Προς Μύλοι Λούλη Α.Ε. 
 
 
 
Αγαπητέ κύριε Λούλη, 
 
 Η Συντεχνία Αρτοποιών της Αθήνας στα πλαίσια της κοινωνικής της 
ευθύνης ανέλαβε τις παρακάτω δραστηριότητες µε σκοπό να ανακουφίσει κάποιους 
συνανθρώπους µας που βρέθηκαν το τελευταίο διάστηµα κάτω από τα όρια της 
φτώχιας. 
 

• Χορηγεί στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «Αγ. Σάββας» χυµούς, 
κουλουράκια και τυροπιτάκια για τις ανάγκες των καρκινοπαθών που 
κάνουν χηµειοθεραπεία και το νοσοκοµείο αδυνατεί να τους παρέχει 
ακόµα και το χυµό που τους είναι απαραίτητος.  

• Σε συνεργασία µε τους φούρνους της γειτονιάς διοχετεύει το ψωµί της 
προηγούµενης ηµέρας σε ενορίες που έχουν οργανώσει συσσίτια. 

• Σε συνεργασία µε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών χορηγεί το ψωµί που 
χρειάζεται κάθε µέρα το κεντρικό συσσίτιο του ∆ήµου της Αθήνας στην 
οδό Σοφοκλέους. (περίπου 1.500 άτοµα σιτίζονται καθηµερινά εκεί) 

 
Θα θέλαµε σύσσωµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να σας 
ευχαριστήσουµε για την ουσιαστική συνδροµή σας στην τρίτη 
ενέργεια που αναφέρουµε. 
Χωρίς τη σηµαντική προσφορά σας σε αλεύρι, θα ήταν αδύνατον να 
ξεκινήσουµε και να υποστηρίξουµε την ενέργεια αυτή. 
 
∆εχτείτε τις πιο ειλικρινείς µας ευχαριστίες. 
 
 

Για το ∆.Σ. της Σ.Α.Α.Π.Π. 
 
   Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
Χαρίλαος Φ. Μάνος      Ιωάννης ∆. Μάνος 
 







 

 


