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Καλωσόρισμα
Αγαπητοί συνεργάτες, Αγαπητοί φίλοι,

Το 2022 έχει υπάρξει για την παγκόσμια 
ευημερία αλλά και οικονομία, μία από τις 
πιο δύσκολες χρονιές. Η εταιρεία μας 
βρέθηκε στο μέτωπο των προκλήσεων 
λόγω της κρίσης που υπήρξε στο 
παγκόσμιο εμπόριο δημητριακών 
ως αποτέλεσμα του πολέμου στην 
Ουκρανία. Τα προβλήματα που είχαμε 
να αντιμετωπίσουμε δεν σταμάτησαν 
μόνο στο επίπεδο της δυνατότητας 
εφοδιασμού και  επάρκειας των 
δημητρ ιακών,  αλλά  συνέχ ισαν 
στη ραγδαία αύξηση του κόστους 
παραγωγής  λόγω της  αύξησης 

του κόστους ενέργειας, καυσίμων, τιμών σίτου, αλλά και του γενικότερου 
πληθωρισμού. Παρότι η κρίση που βιώνουμε δεν έχει περάσει ακόμη και 
διαφαίνεται πως θα έχει αρκετό βάθος, νιώθω υπερήφανος για τον οργανισμό 
μας, καθώς μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
του 2022 με επιτυχία, εξασφαλίζοντας στο έπακρο τόσο την επάρκεια 
σιτηρών για την εταιρεία μας, όσο και την επιτυχή οικονομική διαχείριση της 
αύξησης του κόστους. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας, της 
γρήγορης λήψης αποφάσεων και του καλού συντονισμού που υπάρχει εντός 
των ανθρώπων της εταιρείας μας και οφείλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ 
όλους τους εργαζόμενους μας. Ο δρόμος βέβαια είναι μακρύς και οφείλουμε 
να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και στις επάλξεις.

Όπως θα δείτε και στο ενημερωτικό μας αυτό εφημεριδάκι, παρόλες τις 
καταστάσεις δεν σταματήσαμε να είμαστε ενεργοί και δραστήριοι σε όλα 
τα επίπεδα. Θα δείτε μέσα στις επόμενες σελίδες δημιουργικές δράσεις και 
επενδύσεις που αφορούν τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη βελτίωση 
του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, νέα προϊόντα, δράσεις που 
αποσκοπούν στην δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κλίματος, αλλά 
και στήριξης της κοινωνίας στο σύνολό της. 

Θέλω επίσης να σταθώ στο γεγονός ότι η εταιρεία μας κάνει ενεργά 
και ουσιαστικά βήματα στη βελτίωση και αναβάθμιση της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Το πιο πρόσφατο και ουσιαστικό βήμα είναι η εκλογή 
ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποστηρίζει τη στρατηγική 
της εταιρείας και τη διοίκηση, έτσι ώστε να μπορούμε να θέσουμε ακόμα 
μεγαλύτερους και ουσιαστικότερους στόχους.

Παρότι μπορεί να ακούγεται επαναλαμβανόμενο, θέλω για άλλη μια φορά 
να συγχαρώ τους ανθρώπους της εταιρείας μας, οι οποίοι μέσα από την 
προσπάθεια που κάνουν και την αγάπη τους για την εταιρείας μας, δίνουν 
τη δυνατότητα στη Loulis Food Ingredients να αναπτύσσεται, να πετυχαίνει 
τους στόχους της και να αφήνει ένα ουσιαστικό περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό αποτύπωμα. Είμαι πολύ υπερήφανος για όλους.

Η Loulis Food Ingredients θα συνεχίσει να παραμένει πιστή στο όραμα της 
δημιουργίας αξίας για την ανθρώπινη διατροφή, πρεσβεύοντας πάντα την 
ποιότητα, το πάθος, το σεβασμό, την αξιοπιστία, τη συνεχή βελτίωση και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Νίκος Λούλης
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Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο
Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των 
πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
η Loulis Food Ingredients εξέλεξε το 
νέο της Διοικητικό Συμβούλιο, στη 
Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας αποτελείται από τους:
• Νίκο Λούλη, Πρόεδρο, Εκτελεστικό 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
• Ελισάβετ Αλεξανδρή – Καπελάνου, 

Αντιπρόεδρο, Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου

• Νίκο Φωτόπουλο, Διευθύνων 
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου

• Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Μη 
Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου

• Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Ανεξάρτητο, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου

• Γιώργο Τανισκίδη, Ανεξάρτητο, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου

• Gianluca Fabbri, Μη Εκτελεστικό 
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ψήφισε 
και ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας 
της εταιρείας από «Μύλοι Λούλη ΑΕ» σε 
«Loulis Food Ingredients ΑΕ».

Ο κύριος Νίκος Λούλης, Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και 
βασικός μέτοχος της εταιρείας, 
ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος 
και χαρούμενος, που η εταιρεία μας 
κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μία 
καλύτερη και ουσιαστικότερη εταιρική 
διακυβέρνηση. Θέλω να ευχαριστήσω 
θερμά τα νέα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που αποδέχτηκαν την 
πρόσκλησή μου, αφιερώνοντας πολύτιμο 
από τον προσωπικό τους χρόνο για να 
υποστηρίξουν εμένα και τη Loulis Food 
Ingredients, στο επιχειρηματικό μας ταξίδι. 
Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για τη 
συνεισφορά του όλα αυτά τα χρόνια».

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
στις μονάδες παραγωγής μας

Ολοκληρώθηκε εγκατάσταση μονάδας 
παραγωγής ρεύματος 1MW στη Σούρπη για 
τις ανάγκες του μύλου και συνεχίζουμε με την 
τοποθέτηση αντίστοιχων μονάδων σε Θήβα, 
Μάνδρα και Σούρπη για περαιτέρω εξοικονόμηση 
ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά είναι μία τεχνολογία 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον 
ήλιο, η οποία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 
εξοικονόμησης ενέργειας και συμβάλει στη 
μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Πιστοποίηση 
SMETA

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
ο έλεγχος 4P SMETA στο 
εργοστάσιο Κερατσινίου! 
Η πιστοποίηση SMETA 
είναι μια μεθοδολογία 
κοινωνικού ελέγχου, που 
δίνει τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να αξιολογούν 
τις τοποθεσίες τους και 
τους προμηθευτές τους, 
για να κατανοήσουν τις 
συνθήκες εργασίας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τους. 
Συγχαρητήρια σε όλους 
όσους συμμετείχαν σε αυτό 
το έργο! Μπράβο!

Όλοκλήρωση εγκατάστασης αποθήκευσης 
δημητριακών στη Σόφια Βουλγαρίας 
Η LOULIS Food Ingredients μέσω της θυγατρικής της, Loulis Mel-Bulgaria EAD, 
ολοκλήρωσε την κατασκευή εγκατάστασης σιλό Δημητριακών, χωρητικότητας 7.000 
τόνων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 31 στρεμμάτων που βρίσκεται στην εντυπωσιακή και 
άρτια δομημένη βιομηχανική ζώνη του Bozhurishte, στη Σόφια Βουλγαρίας.
Πριν από λίγους μήνες πραγματοποιήσαμε την πρώτη παραλαβή φορτηγών με 
σιτάρι στα νέα μας Σιλό στη Σόφια της Βουλγαρίας. Σιτηρά τα οποία μαζεύονται από 
την τοπική αγορά, γίνεται εκεί τοπικά η διαλογή τους ανά ποιότητα και εν συνεχεία 
αποθηκεύονται και προωθούνται προς τα Ελληνικά μας εργοστάσια για άλεση! Ένα 
μεγάλο έργο που μας διασφαλίζει τόσο σε επίπεδο επάρκειας αποθεμάτων αλλά 
ποιότητας από την πιο κοντά στην Ελλάδα σιτοπαραγωγική χώρα! 
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Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός  
& Χρυσή βράβευση  
από τη BEWISE

Στην εποχή του Ψηφιακού 
Mετασχηματισμού ο κλάδος των 
τροφίμων βρίσκει έναν πολύτιμο 
ψηφιακό σύμμαχο στα πρόσωπα των 
ανθρώπων της BEWISE. Πρόκειται 
για μια ομάδα εξειδικευμένων 
επαγγελματιών πληροφορικής 
που βοηθά τους οργανισμούς να 
"μεταμορφώσουν" ψηφιακά τις 
δραστηριότητές τους. Η BEWISE 
ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία 
το έργο Business Intelligence με 
χρήση του Power BI & σύνδεση με 
το SAP HANA για την εταιρεία μας 
και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 
βραβευτήκαμε με Χρυσό Βραβείο 
στην κατηγορία "Λύσεις για Big Data & 
Business Analytics" για την παραπάνω 
εφαρμογή. Η πρόκληση ήταν να 
μπορέσουμε να διαχειριστούμε πολλά 
δεδομένα μέσα από ένα εργαλείο που 
θα απλοποιούσε τη διαχείρισή τους 
και με τη βοήθεια της BEWISE, το 
πέτυχαμε! Αυτή η βράβευση έρχεται 
να επιβεβαιώσει τη σωστή κατεύθυνση 
της εταιρείας μας. Συγχαίρουμε θερμά 
το τμήμα μηχανογράφησής μας και την 
οικονομική διεύθυνση της εταιρείας μας!

Νέες ψηφιακές κάρτες

Παραμένουμε πάντα 
προσηλωμένοι σε 
μια φιλική προς το 

περιβάλλον και 
ψηφιακή λειτουργία. 
Σύμφωνα με αυτή 
τη δέσμευση, τα 
ανώτερα & μεσαία 
μέλη της διοίκησης 

της εταιρείας μας έλαβαν 
τις πρώτες ψηφιακές επαγγελματικές 
κάρτες τους, κατασκευασμένες από 
μπαμπού, οι οποίες χρησιμοποιούν 
QR Code και τεχνολογία NFC για 
την κοινή χρήση των στοιχείων 
επικοινωνίας του οργανισμού μας.

Κώδικας 
Δεοντολογίας 
Προμηθευτών

Ολοκληρώσαμε 
τον νέο μας κώδικα 
δεοντολογίας που 
όλοι οι εξωτερικοί 
μας συνεργάτες 
πρέπει να 
διαβάσουν και να 
υπογράψουν για να 

συνεργάζονται μαζί μας. Προσδοκούμε από 
όλους τους Προμηθευτές και Συνεργάτες 
μας να εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές 
της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και να 
συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
Προμηθευτών και τους τέσσερις πυλώνες 
του υπεύθυνου εφοδιασμού: Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, Υγεία και Ασφάλεια, Περιβάλλον 
και Επιχειρηματική Ακεραιότητα.
Θέτουμε σαν εταιρεία ξεκάθαρα όρια και 
περιμένουμε από τους συνεργάτες μας να 
είναι και κοινωνικά και περιβαλλοντικά σε ένα 
υψηλό επίπεδο. Είναι ακόμη ένα μικρό βήμα 
από την εταιρεία μας, στα πλαίσια του δικού μας 
εργασιακού περιβάλλοντος, να κάνει διαφορά 
δείχνοντας το σωστό δρόμο.

Σεμινάριο αναγνώρισης εντόμων

Το φθινόπωρο 2022 ολοκληρώθηκε το σεμινάριο σχετικά με την αναγνώριση 
εντόμων στους χώρους παραγωγής και αποθηκών και χρήση ορθών πρακτικών 
για τη καταπολέμηση ξενιστών, εντόμων και τρωκτικών, από την εταιρία ΕΝΤΟΜ 
με την οποία συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια στο Εργοστάσιο της Σούρπης. Το 
σεμινάριο παρακολούθησαν οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων του 
εργοστασίου της Σούρπης.

86η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, η Loulis 
Food Ingredients πλαισιώνει 
το περίπτερο της Αl Dahra 

Η Loulis Food Ingredients συμμετείχε 
στο πλευρό της εταιρείας Αl Dahra στη 
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που 
διεξήχθη 10-18 Σεπτεμβρίου 2022. Στην 
έκθεση, οι επισκέπτες του περιπτέρου 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
τη σχέση των δύο εταιρειών αλλά και να δουν από κοντά δείγματα των προϊόντων 
τους. Στην έκθεση που παρευρέθηκαν περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν ως τιμώμενη χώρα με εντυπωσιακή 
επιχειρηματική αντιπροσώπευση και πλούσιες εκδηλώσεις της Αραβικής 
κουλτούρας. Η εταιρεία Al Dahra συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Loulis 
Food Ingredients.

Νέα Σιλοφόρα
Η αλλαγή της επωνυμίας 
σε Lοulis Food Ingredients 
σηματοδοτεί την εξέλιξη της 
εταιρικής μας ταυτότητας, 
η οποία πλαισιώνεται με 
το καινούργιο σήμα της 
εταιρείας και ολοκληρώνεται 
μέσα από διάφορες αλλαγές. 
Μια από αυτές είναι και η 
αλλαγή της εικόνας των 
σιλοφόρων μας. Μετά από 
εσωτερική διαβούλευση 
επικράτησε το νέο σήμα της 
Loulis Food Ingredients και 
το πρώτο σιλοφόρο με τη νέα 
μακέτα έκανε την πρώτη του 
διαδρομή αρχές Αυγούστου 
2022. Καλοτάξιδο!!

Ό pizzaiolo Richard 
Regalado στη Μύλοι Λούλη

Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας 
σειράς αλεύρων πίτσας η τεχνική μας 
ομάδα είχε τη χαρά να εκπαιδευτεί 
από τον Ιταλό Pizza expert Richard 
Regalado σε ένα τριήμερο σεμινάριο.
Στην εκπαίδευση αυτή οι τεχνικοί μας 
είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν και 
να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω 
σε τεχνικές ζυμώματος, ωρίμανσης, 
ψησίματος και άλλες εξειδικευμένες 
τεχνικές για την αυθεντική ιταλική ζύμη 
πίτσας!
O Richard κατάγεται από την Ιταλία και 
τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται 
στο Λονδίνο. Είναι εξαιρετικά 
καταξιωμένος Pizzaiolo διεθνώς και 
ειδικεύεται κυρίως στην παραδοσιακή 
πίτσα σε ξυλόφουρνο.
Ο ίδιος ανέφερε για την εκπαίδευση: 
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που 
συναντώ μια τόσο χαρισματική ομάδα 
και τόσο αξιόλογα προϊόντα, εφάμιλλα 
και μερικές φορές ανώτερα από αυτά 
των ιταλικών μύλων που έχω δοκιμάσει. 
Όλα έχουν τον χαρακτήρα τους και 
ιδιαίτερα το Tipo 01 Rustico ήταν μια 
πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα!»

Η τεχνική ομάδα της 
Loulis Food Ingredients 
στην παγκοσμίου φήμης 
ιταλική σχολή Accademia 
Pizzaioli!

Η παγκοσμίου φήμης ιταλική 
σχολή Accademia Pizzaioli ήρθε 
και στην Ελλάδα για να προσφέρει 
ιταλικές σπουδές γαστρονομίας και 
εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών.
Η τεχνική ομάδα της Loulis Food 
Ingredients -με τους κ. Δημήτρη 
Φραγκογιάννη & κ. Βασίλη Κράστεφ- 
παρευρέθηκε στις 29 Αυγούστου 
2022 στη σχολή που εδρεύει στη 
Δάφνη, Αττικής για να δείξει στους 
σπουδαστές από κοντά πώς με τη 
ποιότητα των αλεύρων Μύλοι Λούλη 
μπορούμε να δημιουργήσουμε pizza 
υψηλών προδιαγραφών.
Φυσικά, δε θα μπορούσε να μην 
πραγματοποιηθεί ανταλλαγή 
απόψεων ανάμεσα στη τεχνική μας 
ομάδα και τον Ιταλό σεφ Angelo 
Genovese, ο οποίος είναι ένας 
καταξιωμένος επαγγελματίας στον 
χώρο της γαστρονομίας αλλά και 
δάσκαλος της σχολής.

Συμμετοχή στο  
33ο Συνέδριο Ηγεσίας
Ο κ. Νίκος Λούλης, συμμετείχε στο πάνελ του 33ου 
συνεδρίου Ηγεσίας που διοργάνωσε η Εταιρία 
Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων ΕΑΣΕ στις 27 
Μαΐου 2022 στο Grand Resort στο Λαγονήσι, όπου 
είχε την ευκαιρία, μπροστά σε ένα καταξιωμένο 
κοινό Ελλήνων επιχειρηματιών, να μοιραστεί τη 
δική του ιστορία σχετικά με την "Ηγεσία με Σκοπό". 
Έθεσε το θέμα της κουλτούρας της κάθε εταιρίας 
και τόνισε: «Θα πάμε μπροστά μόνο αν εργαστούμε 
σαν ομάδα, ξεκινώντας από την παραδοχή του ηγέτη 
ότι υπάρχουν αδυναμίες που πρέπει και μπορούν να 
διορθωθούν. Πρέπει να γίνουμε φορείς αλλαγής, 
πιστοί στις αξίες μας».

Εκδήλωση ομοσπονδίας 
Αρτοποιών Ελλάδος

Τα ζητήματα που αφορούν τα 
αρτοποιεία συζητήθηκαν σε 
εκδήλωση που διοργανώθηκε την 
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 από την 
Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος στο 
Ξενία Πορταριάς, όπου το «παρών» 
έδωσαν πρόεδροι από συλλόγους 
αρτοποιών πολλών νομών της Ελλάδας 
και χορηγός της εκδήλωσης ήταν η 
εταιρείας μας, Loulis Food Ingredients.
Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της 
εταιρείας, κ. Ν. Λούλης «Η αρτοποιία 
είναι κομμάτι της κουλτούρας της 
Ελλάδας και έχουμε κάθε υποχρέωση 
να το διαφυλάξουμε».

Content Marketing 
Awards 2022

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, 2022 το 
τμήμα Marketing παρευρέθηκε στην 
τελετή βραβείων Content Marketing 
Awards 2022 για την παραλαβή 
του ασημένιου βραβείου στην 
κατηγορία «Best Content Marketing 
Program | B2B» για το brand 
επαγγελματικών προϊόντων «Μύλοι 
Λούλη». Το βραβείο αυτό έρχεται 
ως αποτέλεσμα της συνολικής 
μας προσπάθειας σε σχέση με τη 
στρατηγική μας για τη δημιουργία 
και προώθηση του περιεχόμενού 
μας (συνταγές, άρθρα, webinars, 
social media κλπ), καθώς και την 
ποιότητά του και την ανταπόκριση 
των πελατών μας σε αυτό.
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Νέα καμπάνια  
για το Φαρίν Απ  
με 5 Δημητριακά! 
Με τους Μύλους Αγίου Γεωργίου, 
τα έχεις όλα! Εκτός από το κλασσικό 
Φαρίν Απ, τώρα έχεις και το νέο 
πεντα… νόστιμο Φαρίν Απ με 5 
δημητριακά: σιτάρι, ντίνκελ, βρώμη, 
κριθάρι, δίκοκκο σιτάρι! Σκέφτεσαι 
τίποτα καλύτερο; Έχεις κάθε μέρα, 
μια καλή ιδέα! Ούτε ένα, ούτε δύο, 
ούτε τρία αλλά πέντε δημητριακά 
βάλαμε στο νέο μας Φαρίν Απ και 
σας το προσφέρουμε στο πιάτο, για 
να δημιουργήσετε κάθε μέρα και κάτι 
διαφορετικό! Πλούσιο σε φυτικές ίνες 
και γεύση, για να είναι ό,τι φτιάχνετε 
απλά πεντα…νόστιμο! 

Νέο καταναλωτικό 
προϊόν:  
Εκχύλισμα 
Βανίλιας 
Μαδαγασκάρης
Για όλους εσάς που αγαπάτε 
να φτιάχνετε σπιτικές γλυκιές 
δημιουργίες, προσθέσαμε στην 
συλλογή των προϊόντων μας, ένα 
απαραίτητο υλικό, το Εκχύλισμα 
Βανίλιας Μαδαγασκάρης! Αυτό το 
εκχύλισμα βανίλιας, θα προσθέσει 
ένα μοναδικό άρωμα και γεύση 
βανίλιας στις παρασκευές σας, για 
να αναβαθμίσετε τις κλασσικές 
και αγαπημένες συνταγές, όπως: 
κέικ, μπισκότα, κουλουράκια και 
pancakes!

Χρησιμοποιήστε το 
στις αγαπημένες σας 
συνταγές, που θα 
βρείτε εδώ:

www.alevri.com 
Το site που σας δίνει 
έμπνευση!  
Έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς που αγαπάτε να 
μαγειρεύετε και να ζυμώνετε, έναν χώρο διαδραστικό που 
αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας στη κουζίνα σας! 
Στο alevri.com θα βρείτε λαχταριστές, μοναδικές, γλυκές 
και αλμυρές συνταγές, για να απολαύσετε με την οικογένεια 
και τους φίλους σας, αναλόγως την περίσταση.

Συγκεντρώσαμε εργαλεία που σας διευκολύνουν στη 
κουζίνα, όπως μετατροπέα υλικών, υπολογισμό ποσοτήτων 
βάσει των μερίδων που επιθυμείτε, αποστολή λίστας των 
απαραίτητων υλικών που θα χρειαστείτε στο email σας για 
εύκολη αγορά από το super market, αλλά και το εργαλείο 
«Μαγειρέψτε με ότι έχετε στο ντουλάπι σας!» για να μην 
πηγαίνει τίποτα χαμένο! Διαβάστε τα αναλυτικά Baking Tips 
από τους ειδικούς στο αλεύρι, για να λύσετε κάθε απορία 
σας και διαβάστε τα άρθρα στο blog μας για να μάθετε 
χρήσιμες πληροφορίες! 

Ο χώρος αυτός αποτελεί πηγή έμπνευσης για την 
καθημερινότητά σας, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα 
πεντανόστιμες συνταγές, και να δημιουργείτε καθημερινά 
με χαρά και μεράκι στους αγαπημένους σας!

Σκανάρετε εδώ 
για να δείτε το 
τηλεοπτικό μας.

Επισκεφθείτε 
το κι εσείς και 
απολαύστε 
μοναδικές 
γεύσεις! 

Η ικανοποίηση  
των καταναλωτών  
στο επίκεντρο!

H γνώμη των καταναλωτών για 
εμάς είναι υψίστης σημασίας! Στην 
προσπάθειά μας να έρθουμε πιο κοντά 
και να «ακούσουμε» την γνώμη τους 
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
παρέχουμε, αλλά και να μετρήσουμε την 
ικανοποίηση σχετικά με την ιστοσελίδα 
των καταναλωτικών μας προϊόντων, 
εγκαταστήσαμε στο www.alevri.com 
ένα πρωτοποριακό εργαλείο.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα της 
e-satisfaction βοηθά στην ανάπτυξη 
της σχέσης με τον καταναλωτή, 
αφού μέσω σύντομων και απλών 
ερωτηματολογίων, λαμβάνουμε την 
άποψη και αξιολόγηση των χρηστών, για 
τις διάφορες κατηγορίες περιεχομένου 
της ιστοσελίδας μας (συνταγές / 
προϊόντα / άρθρα / tips), αλλά και 
για κάθε εργαλείο που υπάρχει προς 
χρήση σε αυτή. Μαθαίνουμε αν το 
περιεχόμενό μας είναι χρήσιμο για 
τους χρήστες και με αυτό τον τρόπο 
καταφέρνουμε να είμαστε πιο κοντά 
τους, αφού κατανοούμε πιθανές 
αδυναμίες και δρούμε αναλόγως ώστε 
να βελτιωνόμαστε διαρκώς και να 
γινόμαστε πιο χρήσιμοι για αυτούς!
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Γίνε μέλος στο site 
alevri.com

Ακόμη δεν έγινες μέλος στο 
www.alevri.com; Μην περιμένεις 
άλλο! Έλα τώρα στην παρέα 
μας, για να αποθηκεύεις τις 
αγαπημένες σου συνταγές 
και να μοιράζεσαι μαζί μας τις 
δημιουργίες σου! 

Εγγραφή στο 
newsletter 

Εγγραφείτε κι εσείς 
στο newsletter 
των Μύλων Αγίου 
Γεωργίου, και μείνετε 
συντονισμένοι με την 
πιο νόστιμη παρέα! 

Εγγραφή στο YouTube channel 

Εφοδιασμένο με τις καλύτερες αλμυρές 
& γλυκές συνταγές και με εξειδίκευση 
στις συνταγές για τσουρέκι, κέικ, ψωμί, 
βασιλόπιτα και όλες τις ζύμες, το κανάλι 
των Μύλων Αγίου Γεωργίου είναι εδώ! Θα 
ανακαλύψετε λαχταριστές αλμυρές και 
γλυκές συνταγές μέσα από τα βήμα-βήμα 
βίντεο του καναλιού και θα τις απολαύσετε 
μαζί με τους αγαπημένους σας! Μη διστάσετε 
να σχολιάσετε, να μοιραστείτε τυχόν απορίες 
σας μαζί μας και να εγγραφείτε στο κανάλι 
μας για να είστε ενημερωμένοι. 

Ακολουθήστε την πιο «νόστιμη» παρέα!

Spetsathlon
Με μεγάλη μας χαρά, στηρίξαμε και φέτος το Spetsathlon 
με τα αγαπημένα Easy Bake που προσφέραμε 
για τις τσάντες που ετοιμάστηκαν για τους εθελοντές, 
τους VIP & δημοσιογράφους.

Εκτέλεση:
1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C 

στις αντιστάσεις.
2. Τοποθετούμε τα ειδικά χαρτάκια 

ψησίματος για muffins στην ειδική θήκη 
για muffins/cupcakes ή βουτυρώνουμε και 
αλευρώνουμε τις θήκες. 

3. Σε ένα μπολ αναμιγνύουμε τo Φαρίν Απ
και το κακάο.

4. Σε ένα δεύτερο μεγάλο μπολ χτυπάμε το 
βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη και την βανίλια 
μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Ρίχνουμε 
ένα ένα τα αυγά και προσθέτουμε εναλλάξ 
το ξινόγαλα και το αλεύρι.  

5. Τέλος, ρίχνουμε τις σταγόνες σοκολάτας 
και με μια σπάτουλα ανακατεύουμε καλά.

6. Γεμίζουμε με το μείγμα τις θήκες κατά τα 
2/3 και ψήνουμε για 20 λεπτά ή μέχρι μια 
οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή από το 
κέντρο. 

7. Τα βγάζουμε και τα αφήνουμε να 
κρυώσουν τελείως σε σχάρα. 

Για το frosting
1. Σε ένα μπολ χτυπάμε το βούτυρο με το 

μίξερ μέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουμε 
το τυρί κρέμα, το εκχύλισμα βανίλιας 
και χτυπάμε για λίγο μέχρι να 
ομογενοποιηθούν. Σταδιακά ρίχνουμε τη 
ζάχαρη και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για 
1-2 λεπτά. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε 
το χρώμα ζαχαροπλαστικής μέχρι να 
έχουμε τον επιθυμητό τόνο χρώματος. 

2. Βάζουμε το frosting σε κορνέ και με την 
επιθυμητή μύτη γαρνίρουμε τα muffins. 
Στολίζουμε με διάφορα βρώσιμα 
διακοσμητικά στοιχεία.

Tips:
1. Αν δεν έχουμε ξινόγαλο μπορούμε να 

το φτιάξουμε  με την ίδια ποσότητα γάλα 
προσθέτοντας μία κουταλιά της σούπας 
λευκό ξίδι ή χυμό λεμονιού. Αφήνουμε 
στην άκρη 5 λεπτά και έτοιμο! 

2. Τα muffins θα πρέπει να έχουν κρυώσει 
εντελώς, προτού γαρνίρουμε με το 
frosting. 

Υλικά
• 230 γρ. Φαρίν Aπ 
• 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας 
• 115 γρ. ανάλατο βούτυρο

(σε θερμοκρασία δωματίου)
• 250 γρ. καστανή ζάχαρη
• 2 αυγά (σε θερμοκρασία 

δωματίου)
• 225 γρ. ξινόγαλα 

(σε θερμοκρασία δωματίου)
• 65 γρ. κακάο
• 170 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Για το frosting 
• 1 κ.γ.  εκχύλισμα βανίλιας 
• 210 γρ. ανάλατο βούτυρο, 

σε θερμοκρασία δωματίου 
• 110 γρ. τυρί κρέμα
• 250 γρ. άχνη ζάχαρη 

(κοσκινισμένη)
• πράσινο χρώμα 

ζαχαροπλαστικής
• βρώσιμα διακοσμητικά 

στοιχεία

Χριστουγεννιάτικα muffins σοκολάτας

ΧΡΌΝΌΣ
ΠΡΌΕΤΌΙΜΑΣΙΑΣ

15’ 20’
ΧΡΌΝΌΣ

ΨΗΣΙΜΑΤΌΣ

12
MUFFINS

ΣΚΕΥΗ 
ΠΌΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΌΥΜΕ: 

ΜΠΌΛ, ΘΗΚΕΣ 
ΓΙΑ MUFFINS, ΜΙΞΕΡ

Συνταγή
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Νέα premium σειρά μειγμάτων

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης της εταιρείας 
μας, δημιουργήσαμε με υπερηφάνεια μια νέα σειρά μειγμάτων 
για «premium artisanal baking”, υπό το brand name Kaizen.
Η σειρά αποτελείται από 13 μείγματα αρτοποιίας, 25 ζαχαρο-
πλαστικής και 4 ειδικά προϊόντα από τα οποία μπορούν να 
παραχθούν πάνω από 70 τελικά προϊόντα, ωστόσο συνεχώς 
επεκτείνεται και εξελίσσεται ώστε να ανταποκριθεί στις διαρκείς 
απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς.
Η λέξη Kaizen είναι Ιαπωνική σύνθετη λέξη που αποτελείται από 
το KAI και το ZEN και σημαίνει «καλή αλλαγή». Σηματοδοτεί την 
ιαπωνική φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης μέσα από μικρά 
και σταθερά βήματα.

Το πάθος μας για συνεχή βελτίωση και άριστη ποιότητα, μας 
οδήγησε στη δημιουργία μειγμάτων για τον επαγγελματία 
αρτοποιό και ζαχαροπλάστη, τα οποία πρεσβεύουν αυτή 
τη φιλοσοφία. Μετά από μήνες ερευνών και δοκιμών της 
εξειδικευμένης ομάδας μας και αξιοποιώντας τις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις μας, δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή γκάμα 
μειγμάτων και πρώτων υλών για την αρτοποιία και τη 
ζαχαροπλαστική. Συνδυάσαμε τα εξαιρετικά άλευρα της Μύλοι 
Λούλη, τις νέες διατροφικές τάσεις, την ανάγκη για πραγματική 
ποιοτική διαφοροποίηση αλλά και την σταθερή ποιότητα στο 
τελικό αποτέλεσμα!

Premium μείγματα & πρώτες ύλες για τον 
επαγγελματία αρτοποιό και ζαχαροπλάστη

Στόχος μας 

● Να βοηθούμε κάθε 
επαγγελματία να παράγει 
πολλά διαφορετικά προϊόντα, 
πετυχαίνοντας πάντα άριστο 
και ποιοτικό αποτέλεσμα.

● Nα υπηρετούμε το 
όραμα των πελατών μας να 
ξεπεράσουν οποιοδήποτε 
περιορισμό προσφέροντας 
όλη μας την εμπειρία και 
γνώση στις εφαρμογές των 
προϊόντων.

s
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Νέες προσλήψεις  
Αποστολή μας είναι να αναπτυσσόμαστε 
και να βελτιωνόμαστε  και με 
προσανατολισμό το όραμά μας 
να δημιουργούμε, να εξελίσσουμε 
και να φροντίζουμε την ομάδα που 
πρωτοπορεί, πραγματοποιήσαμε 
προσλήψεις, έτσι ώστε να 
επανδρώσουμε αποτελεσματικότερα 
πολλά τμήματα του οργανισμού, ενώ 
παράλληλα δημιουργήσαμε και νέες 
θέσεις εργασίας.

Από τον Μάρτιο 2022 έως τον Σεπτέμ-
βριο 2022 κάναμε 47 προσλήψεις, εκ των 
οποίων 8 στο εργοστάσιο της Σούρπης, 
15 στο Κερατσίνι, 5 στη Μάνδρα & 3 στη 
Θήβα, 15 γυναίκες & 16 άνδρες καθώς 
και 16 προσλήψεις στη Βουλγαρία, εκ των 
οποίων 3 γυναίκες και 13 άνδρες.

Σε όλους τους νέους συναδέλφους 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους 
καθήκοντα!

Προαγωγές

• κ. Βαγγέλης Τελέγκας, Εμπορικός 
Διευθυντής Επαγγελματικών 
Προϊόντων, όπου αναλαμβάνει 
υπό την ευθύνη του και το τμήμα 
MARKETING B2B 

• κ. Διονύσης Κασωτάκης, Εμπορικός 
Διευθυντής Καταναλωτικών 
Προϊόντων, όπου αναλαμβάνει 
υπό την ευθύνη του και το τμήμα 
MARKETING B2C

Τους συγχαίρουμε θερμά και είμαστε 
σίγουροι πως τα τμήματα marketing της 
εταιρείας μας θα συνεχίσουν επιτυχώς 
να δίνουν αξία στα προϊόντα μας και να 
υποστηρίζουν τις πωλήσεις μας!

Επιτυχόντες Πανελληνίων 
Εξετάσεων 2022

Συγχαίρουμε θερμά τα παιδιά των 
συναδέλφων μας για την εισαγωγή 
τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. Η προσπάθειά τους 
ανταμείφθηκε! 
• Νίκος Χρονόπουλος – Πολιτικών 

Μηχανικών (Αθήνα) 
• Γιάννης Βιδάλης- Νοσηλευτική 

Σχολή (Πάτρα)
• Ανδρέας Τσέλος –   Ιστορικό & 

Αρχαιολογικό (Ιωάννινα)
• Νίκος Καρμίρης –  Διοίκησης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας -Logistics 
(Κατερίνη)

• Ιωάννης Χατζηγεωργίου – 
Νοσηλευτική Σχολή (Λάρισα)

Καλή πρόοδο σε όλους!

Ημέρες Καριέρας

Συμμετείχαμε στην ημέρα Καριέρας 
του ΟΑΕΔ στο Domotel Xenia Βόλου 
ενισχύοντας το employer branding 
και αναζητώντας πιθανά αξιόλογα 
επαγγελματικά προφίλ. Το τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού ήταν εκεί να 
υποδεχτεί τους υποψήφιους και να 
κάνει εποικοδομητικές συζητήσεις 
μαζί τους.

29 Άνδρες 18 Γυναίκες

47
προσλήψεις

ΜΥΛΌΙ 
ΛΌΥΛΗ 

28 
προσλήψεις 

LOULIS MEL
Βουλγαρία 

16 
προσλήψεις 

KENFOOD 

3 
προσλήψεις 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο

Άλεσης Σούρπης κ. Γιώργος Ντζούνης

Ανάμιξης & Ενσάκινσης Θήβας κα Τατιάνα Caraus

κ. Θεόδωρος Σιακούλης

Αποθηκών Α΄Υλών Θήβας κ. Χρήστος Ραφαήλ Νικολάου

Αποθήκης Μάνδρας κ. Αντώνιος Μπρασινίκας

κ. Αναστάσιος Κρεμμύδας

Γενικών Καθηκόντων Σούρπης κ. Κωνσταντίνος Γούσιος

Γραμματεία Διοίκησης κα Νικολέτα Ελένη Κιούση

Διασφάλισης Ποιότητας Σούρπης κα Άννα Νικολαΐδου

Δρομολόγησης – Αποθηκών Σούρπης κα Ιωάννα Σταμούλη

Δρομολόγησης Μάνδρας κα Ιφιγένεια Παρθένη

κα Μαρία Ζωγράφου

κ. Γιάννης Παντελίδης 

Εξαγωγών Σούρπης κα Ειρήνη Κουτσογεωργίου

Καθαριότητας Κερατσινίου κα Δέσποινα Αφτίτση

κα Ευθυμία Αναστάση

Λογιστηρίου κα Σοφία Κοντογιάννη

Μάρκετινγκ Β2Β κα Κωνσταντίνα Εκμεκτζόγλου

Μάρκετινγκ Β2C κα Βιργινία Τζαλονίκου

Μουσείο Λούλη κα Γαρυφαλλιά Γριαγγέλου

Ποιοτικού Ελέγχου Κερατσινίου κα Ελίνα Γιαννούλη

Πύλης Σούρπης κ. Χρύσανθος Αργυρός

Πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων Αττικής κ. Φώτης Γιαννόπουλος

Πωλήσεων επαγγελματικών 
προϊόντων KENFOOD

κ. Νικόλαος Τσούπρος

Πωλήσεων HO.RE.CA κ. Αθανάσιος Σπανός

Σιλό Φόρτωσης & Ενσάκινσης Κερατσινίου κ. Άλκης Καΐσης

Συντήρησης & Ασφάλειας Λιμανιού 
Κερατσινίου

κ. Παναγιώτης Βαλεοντής

κ. Μάριος Ιωάννης Σέγγας

Φόρτωσης Σούρπης κ. Στυλιανός Καραντενίζης

κ. Ιωάννης Γεωργούδης

Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων Κερατσινίου κα Ελισσάβετ Κολοφωτιά

Μύλος Βουλγαρίας κα Borislava Ivanova Donkova

κ. Dragomir Velikov Georgiev

κ. Georgi Evgeniev Keremidarski

κ. Iliyan Zhivkov Iliev

κ. Ivan Georgiev Ivanov

κ. Ivelin Dimitrov Momchev

κ. Kircho Nedyalkov Tenchev

κ. Krasimir Ivanov Nikolov

κ. Mitko Yanev Mitev

κ. Petar Stoyanov Vaysilov

κ. Stefan Zhivkov Todorov

κ. Stoyan Georgiev Angelov

κ. Tsvetelin Atanassov Dimitrov

κα Yanka Kircheva Nikolova

κα Yuliya Guzik

κ. Zhan Kolev Zhelyazkov

Συνταξιοδοτήσεις 
Μετά από 29 χρόνια στην εταιρεία μας (και 40 χρόνια 
συνολικά στις πωλήσεις αλεύρων) συνταξιοδοτήθηκε 
ο κ. Δημήτρης Γεωργάκας. Ένας καταπληκτικός 
άνθρωπος και επαγγελματίας που τον χαρακτήριζε 
το ήθος, η εντιμότητα και η εργατικότητα! Ανήκε δε 
στην πρώτη ομάδα συνεργατών που «άνοιξαν» τις 
πωλήσεις για την εταιρεία μας στη Βόρεια Ελλάδα! 

Έπε ι τα  από  28  έτη  άρ ισ της  συνεργασ ίας , 
συνταξιοδοτήθηκε ο συνάδελφος μας κ. Μανώλης 
Γρηγορίου. Ο Μανώλης ξεκίνησε να εργάζεται στην 
εταιρεία μας το 1994, στο τότε εργοστάσιο μας 
στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου και συνέχισε στο 
εργοστάσιο μας στη Σούρπη στα τμήματα παραγωγής. 
Τον συγχαίρουμε για τον άριστο χαρακτήρα του, αλλά 
και για την συνεχή προθυμία πάντα να υποστηρίξει 
την εταιρεία και τους συναδέλφους του. 

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς, στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά 
τους, να ξεκουραστούν και να χαρούν τους καρπούς των κόπων τους.

Όραμα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
“Δημιουργούμε, εξελίσσουμε, φροντίζουμε την ομάδα που πρωτοπορεί”

Εορτασμός γενεθλίων 

Με μεγάλη χαρά έχουν υποδεχτεί οι συνάδελφοι τη διοργάνωση ξεχωριστών 
εκπλήξεων μεταξύ των συναδέλφων στα τμήματά τους τις ημέρες των 
γενεθλίων τους!  
Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από κάποια τμήματα και εξελίσσεται σε 
θεσμό για όλο τον οργανισμό! Φαντασία, κέφι και πρωτότυπες ιδέες των 
εργαζομένων για να τιμήσουν τους συνάδελφούς τους εν ώρα εργασίας! 
Χαρούμενα γενέθλια για όλους!
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Πολιτική Τηλεργασίας 

Έχοντας αξιολογήσει το διάστημα 
των τελευταίων χρόνων τα οφέλη 
και τα πλεονεκτήματα που μπορεί 
να έχει η τηλεργασία και έχοντας 
αφουγκραστεί τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες των εργαζόμενων 
του Ομίλου μας, προχωρήσαμε 
στην αναθεώρηση της πολιτικής 
τηλεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 
έχοντας διασφαλίσει τα τεχνολογικά 
εργαλεία που χρειάζονται, 
προχωρήσαμε στην ενίσχυση του 
υβριδικού μοντέλου, αυξάνοντας 
της ημέρες τηλεργασίας σε 2 (δύο) 
ημέρες την εβδομάδα, φτάνοντας 
σε ποσοστό έως και 40% τηλεργασία 
ανά μήνα. Η παραπάνω δυνατότητα 
δίνεται στους εργαζόμενους 
στους οποίους το επιτρέπει η θέση 
εργασίας τους.
Πιστοί στην προσπάθεια που 
κάνουμε για ενδυνάμωση της 
ομάδας μας, αλλά και μέσα στα 
πλαίσια του σεβασμού και της 
εμπιστοσύνης προχωράμε στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου 
και εξελιγμένου περιβάλλοντος 
εργασίας.

Η Loulis Food Ingredients υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας 
“Δύναμή μας, η διαφορετικότητά μας”

Με μεγάλη χαρά, υπογράψαμε τη 
Χάρτα Διαφορετικότητας* για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις ως μέρος της 
δέσμευσής μας για την προώθηση της 
διαφορετικότητας.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Loulis 
Food Ingredients κ. Νίκος Λούλης: 
«Η ισότητα και  η ίση μεταχείριση 
όλων των εργαζομένων μας, είναι μια 
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Στην 
εταιρεία μας θέλουμε να αγκαλιάζουμε και 
να αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα 
του καθενός μας. Πρέπει όλοι μας να 
αντιλαμβανόμαστε πως ο καθένας μας 
είναι διαφορετικός σε διάφορα επίπεδα, όπως φύλο, ηλικία, θρησκεία, σεξουαλικές 
προτιμήσεις, χρώμα δέρματος, εθνική ταυτότητα, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση. 
Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να 
υποστηρίξουμε την μακροπρόθεσμη προσπάθεια που κάνουμε για να έχουμε έναν 
οργανισμό που να είναι πιο δίκαιος, να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, χωρίς διακρίσεις, 
έναν οργανισμό στον οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι να εργάζονται τα παιδιά μας». 

Στη Loulis Food Ingredients είμαστε περήφανοι που γινόμαστε μέλη ενός δικτύου 
επιχειρήσεων που τοποθετούν τη διαφορετικότητα στο επίκεντρο της επιχειρησιακής 
τους δράσης. Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις έρχεται να υπογραμμίσει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή μας προς 
αυτήν την κατεύθυνση.
* Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία. 

Όμάδα Embracive
Η δημιουργία της δια-τμηματικής 
ομάδας CFT “Embracive" συνέχισε 
όλη αυτή την χρονιά μια σειρά από 
ενέργειες οι οποίες έχουν ως στόχο 
να υποστηρίξουν την μακροπρόθεσμη 
προσπάθεια που κάνουμε για να 
έχουμε έναν οργανισμό, ο οποίος 
θα είναι πιο δίκαιος και θα δίνει ίσες 
ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις.
Η ομάδα CFT ξεκίνησε με την 
εβδομαδιαία ενημέρωση μέσω 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας όλου του 
προσωπικού για τους πυλώνες της 
διαφορετικότητας. Επίσης, έχουν 
ήδη διοργανωθεί 3 σεμινάρια, για 
το μεσαίο επίπεδο στελεχών, στο 
Κερατσίνι τον Σεπτέμβριο του 2022, 
προκειμένου να επικοινωνηθεί η αξία 
της διαφορετικότητας (diversity) 
και της κουλτούρας ενσωμάτωσης 
(inclusion) στο εργασιακό περιβάλλον. Οι 
δράσεις συνεχίζονται με την περαιτέρω 
εκπαίδευση του προσωπικού και τη 
σταδιακή αλλαγή των διαδικασιών 
του οργανισμού για την όσο το 
δυνατόν πιο δίκαιη αντιμετώπιση της 
διαφορετικότητας.

Εκπαιδεύσεις  
Φροντίζουμε ώστε οι 
άνθρωποί μας να μαθαίνουν 
και να γίνονται καλύτεροι και 
πιο καταρτισμένοι κάθε μέρα. 
Για αυτό έχουμε δημιουργήσει 
προγράμματα που 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους 
κι αναπτύσσουν τις δεξιότητές 
τους, σε κάθε στάδιο της 
εργασιακής τους πορείας. 
Επενδύουμε συστηματικά στην 
ανάπτυξη των ανθρώπων μας 
εφαρμόζοντας στοχευμένα και 
εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που βελτιώνουν 
τόσο τις τεχνικές, όσο και τις 
διοικητικές ικανότητες τους.
Τηρώντας όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, το διάστημα 
από τον Μάρτιο 2022 έως και 
τον Σεπτέμβριο 2022 πήραμε 
μέρος σε 32 σεμινάρια όπου 
συμμετείχαν πάνω από 228 
συνάδελφοι. 

Εκπαίδευση Ασφαλούς Όδικής 
Συμπεριφοράς

Καθώς η υγεία και ασφάλεια των 
εργαζόμενών μας αποτελεί προτεραιότητα 
για τον οργανισμό μας, προχωρήσαμε 
για πρώτη φορά στην διοργάνωση της 
εξιδεικευμένης εκπαίδευσης “Advanced 
Driving Experience”, για όλους τους 
εργαζόμενους στους οποίους ο οργανισμός 
παραχωρεί εταιρικό όχημα. Στόχος αυτής της 
εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση της ασφαλούς 
και αμυντικής οδήγησης τόσο σε δρόμους 
της πόλης, όσο και σε επαρχιακούς.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από 
διακεκριμένη Σχόλη Οδικής Συμπεριφοράς 
και περιλάμβανε δύο μέρη: το θεωρητικό 
το οποίο υλοποιήθηκε μέσω ZOOM και 
το πρακτικό που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής Οδικής 
Συμπεριφοράς.
Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία 
ακόμα και για τους πιο έμπειρους οδηγούς 
και οι 80 συμμετέχοντες αποκόμισαν τις 
καλύτερες εντυπώσεις και συστάσεις για 
οδήγηση με ασφάλεια.

Φθινοπωρινό καλωσόρισμα
Γιορτάσαμε με έναν ιδιαίτερο & διαφορετικό τρόπο την επιστροφή 
όλων των συναδέλφων από τις καλοκαιρινές άδειες και την έναρξη της 
φθινοπωρινής σεζόν με ένα “Welcome Back” πάρτι έκπληξη σε όλες τις 
εγκαταστάσεις και για όλους τους εργαζόμενους. Επαγγελματίες του 
χώρου σερβίρισαν street food (hot dogs, αναψυκτικά και μπύρες) μέσα 
από τα ειδικά διαμορφωμένα VAN BAR που έφτασαν στις εγκαταστάσεις 
των εργοστασίων Σούρπης, Θήβας και Κερατσινίου.

Θεματολογία Σεμιναρίων

διοικητικές ικανότητες & ηγεσίας

υγεία & ασφάλεια στον χώρο εργασίας

οικονομικά & τεχνικά θέματα

φοροτεχνικά θέματα και εργασιακή 
νομοθεσία

εκμάθηση αγγλικής γλώσσας

διεθνείς διακανονισμοί πληρωμής

μέσα κοινωνικής δικτύωσης

διαπραγμάτευση συμβάσεων διεθνούς 
πώλησης & εξαγωγική τιμολόγηση

ορθή και ασφαλής χρήση των 
ανυψωτικών οχημάτων

άσκηση χρήσης αντιπτωτικού 
εξοπλισμού

αποτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος 
EN ISO 14064- 1:2018

Basic & Advanced Excel

διαχείριση κρίσεων

Αιμοδοσία
Για 7η συνεχή χρονιά 
πραγματοποιήσαμε στις 
εγκαταστάσεις μας στη Σούρπη 
& στο Κερατσίνι την καθιερωμένη 
αιμοδοσία για τους συναδέλφους 
μας. Ένας θεσμός που τον 
έχουν αγκαλιάσει πάνω από 300 
συνάδελφοι όλα αυτά τα χρόνια και 
έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 
50 φιάλες αίματος από την τράπεζα 
αίματος σε συναδέλφους που είχαν 
ανάγκη.

Αθλητικό Πνεύμα Εργαζόμενων 
Όμίλου
Συγχαίρουμε θερμά τους παρακάτω συναδέλφους που συμμετείχαν σε 
διοργανώσεις τρεξίματος και κατάφεραν να αγωνιστούν καταβάλλοντας 
όλες τους τις δυνάμεις  και να τερματίσουν με πολύ καλούς χρόνους!

• 6ος Ημιμαραθώνιος Βόλου: 
Συμμετοχή των συναδέλφων 
κ. Ζήση Τσουρελή (Τμήμα 
Συντήρησης Σούρπης) & κ. 
Επαμεινώνδα Νικολόπουλου 
(Τμήμα Αποθήκης Β’ Υλών, Υλικών 
Συσκευασίας & Σακιού Σούρπης). 
Ο Ζήσης τερμάτισε πρώτος με 
χρόνο 1:21:17 στην κατηγορία των 
40-49.

• 16ο Μαραθώνιο Μέγας 
Αλέξανδρος: Συμμετοχή κ. Ζήση 
Τσουρελή (Τμήμα Συντήρησης 

Σούρπης), ο οποίος τερμάτισε με χρόνο 2:52:00 στα 42,54χλμ.

• 14ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Επαμεινώνδα 21,1χλμ : Συμμετοχή κ. 
Θεόδωρου Σιάκουλη (Τμήμα Ανάμιξης & Ενσάκινσης Θήβας), ο οποίος 
τερμάτισε με χρόνο 2:13:00. 

Τους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα που καταβάλουν με πλήρη 
συγκρότηση κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζεται το αθλητικό πνεύμα, 
το «ευ αγωνίζεσθαι» και έτσι κάθε επιτυχία να έχει νόημα και αξία.
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Παγκόσμια Ημέρα 
Εθελοντή Αιμοδότη

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα 
του τμήματος Αιμοδοσίας του 
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου 
«Αχιλλοπούλειο» υποστηρίξαμε 
την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντών 
Αιμοδοτών και  συνεισφέραμε στις 
δράσεις τους και στην προσπάθεια 
όλων όσων έχουν ανάγκη.

Αποκατάσταση 
οδοστρώματος

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αμαλιάπολης, μας ευχαριστούν 
θερμά για την προσφορά μας να 
αποκαταστήσουμε τον Ιούνιο 2022 
το οδόστρωμα στη διασταύρωση 
της επαρχιακής οδού (είσοδος Β) 
με τον περιφερειακό δρόμο της 
Αμαλιάπολης, καθώς επίσης και στην 
προμήθεια ασφαλτικού μίγματος, 
όπου αποκαταστάθηκαν ζημιές σε 
δρόμους εντός του οικισμού.

Συμμετοχή στο συνέδριο  
CSR IN ACTION
Θερμά συγχαρητήρια στην κα Όλγα Μάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας 
& Εταιρικής Υπευθυνότητας για την εξαιρετική παρουσίαση στο 
συνέδριο "Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη", που διοργάνωσε η 
Boussias την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 στο Αμφιθέατρο της OTEAcademy. 
Η κα Μάνου συμμετείχε ως ομιλήτρια με θέμα  "Δημιουργούμε 
αξία για την ανθρώπινη διατροφή μέσω των πυλώνων της εταιρικής 
υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της Loulis Food Ingredients". 
Μετά από δύο χρόνια virtual διοργάνωσης λόγω της πανδημίας, το 
συνέδριο φέτος επέστρεψε σε φυσικό χώρο και η κα Όλγα Μάνου 
παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποιούμε σε όλο τον οργανισμό, 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μέτρηση ανθρακικού 
αποτυπώματος
Θέλοντας να ακολουθήσουμε τις νέες 
Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες, 
θέσαμε σε εφαρμογή τον Ιούνιο 2022 τη 
μέτρηση Ανθρακικού Αποτυπώματος με βάση 
το GHG Protocol, απευθυνόμενοι σε όλες 
μας τις εγκαταστάσεις του οργανισμού μας. 
Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση και 
εφαρμογή ενός κατάλληλου μεθοδολογικού 
πλαισίου για την εκτίμηση του ανθρακικού 
αποτυπώματος του οργανισμού μας.

Η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος περιλαμβάνει:
• Τις scope 1 εκπομπές, δηλαδή τις άμεσες εκπομπές θερμοκηπικών 
αερίων που εκλύονται στις εγκαταστάσεις μας.
• Τις scope 2 εκπομπές, δηλαδή τις έμμεσες εκπομπές κυρίως από την 
παραγωγή ηλεκτρισμού που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις μας.
• Τις scope 3 εκπομπές, δηλαδή τις λοιπές έμμεσες εκπομπές από την 
αλυσίδα αξίας της Loulis Food Ingredients.
Στο τέλος του έργου θα προταθούν μια σειρά από δράσεις προκειμένου 
το ανθρακικό αποτύπωμα του οργανισμού μας να υπολογίζεται σε 
ετήσια βάση, η αξιοπιστία δε των εκτιμήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τις scope 3 εκπομπές, να βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο.

Και το 2022  
στηρίζουμε 
έμπρακτα τον 
Όργανισμό  
«Το Χαμόγελο του 
Παιδιού»

Με πολύχρονη παράδοση 
ανιδιοτελούς κοινωνικής 
προσφοράς και υψηλό 
αίσθημα συλλογικής 
ευθύνης και καθήκοντος, 
και φέτος ενισχύουμε 
ουσιαστικά το έργο του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», που μετράει 
26 χρόνια εξειδικευμένων 
και ολιστικών δράσεων 
δίπλα σε κάθε ευάλωτο 
παιδί και οικογένεια.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια 
του κοινωνικού μας 
έργου και της συνδρομής 
μας στη δραστηριότητα 
του Οργανισμού, 
ανταποκριθήκαμε σε αίτημά 
του να καλύψουμε την 
ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας 
της μαγείρισσας του 
Σπιτιού του Οργανισμού 
στα Μελίσσια Αττικής. Τα 
21 παιδιά που μεγαλώνουν, 
με ποιότητα και απόλυτη 
φροντίδα, στο Σπίτι του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» στα Μελίσσια, 
θα μπορούν και φέτος να 
απολαμβάνουν ― χάρη 
στην υποστήριξη της 
Loulis Food Ingredients ― 
«μαμαδίστικα» λαχταριστά 
φαγητά και γλυκά, όπως 
αρμόζει σε κάθε παιδί.

Δωρεά πυροσβεστικού 
εξοπλισμού στην 
Πυροσβεστική υπηρεσία 
Δρυμώνα-Αλμυρού
Ε π ι θ υ μ ώ ν τ α ς  ν α  ε ί μ α σ τ ε  α ρ ω γ ο ί  σ τ η ν 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων 
του Πυροσβεστικού Σώματος την Τετάρτη 20 Ιουλίου 
2022, διαθέσαμε στο Κλιμάκιο Δρυμώνας-Αλμυρού 
πυροσβεστικό εξοπλισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
πρωτίστως για την ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού 
και κατά περίπτωση για όπου κριθεί επιχειρησιακά 
απαραίτητο, σε επίπεδο νομού ή και Περιφέρειας.  

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, κ. Νίκος Λούλης: 
«Παραμένοντας πιστοί στις δεσμεύσεις μας με σεβασμό στις αξίες, στην 
παράδοση, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και ως περαιτέρω έκφραση της 
έμπρακτης ευαισθητοποίησης που επιδεικνύει το Πυροσβεστικό Σώμα με τις 
δράσεις του και την αποστολή του, αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα 
αγαστή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνας. Στα πλαίσια αυτά 
έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις-εκπαιδεύσεις, με σκοπό τόσο την ενημέρωση 
των εργαζόμενών μας για τις ενδεικνυόμενες μεθόδους και μέσα πυρασφάλειας 
στην απευκταία περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις μας, όσο και 
για την πρακτική εξάσκηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων».

Δωρεά SUV αυτοκινήτου  
στο Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Βόλου
Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε 
τελετή παράδοσης - παραλαβής του οχήματος τύπου 
SUV DACIA DUSTER που δώρισε η εταιρεία Loulis Food 
Ingredients στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν αξιωματικοί του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Βόλου, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της εταιρείας κ. Νίκος Λούλης, αποδεικνύοντας 
πως τόσο ο ίδιος όσο και η Loulis Food Ingredients 
στηρίζουν αδιάκοπα την τοπική κοινωνία του Βόλου και 
της Μαγνησίας.  
Η συγκεκριμένη δωρεά συντελεί καθοριστικά στην 

επιχειρηματική υποστήριξη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και κατ’ 
επέκταση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για 
την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως αστυνόμευση, περιπολίες, έρευνα, 
διάσωση, πρόληψη και καταστολή εγκληματικότητας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νίκος Λούλης δήλωσε: «Θεωρούμε 
καθήκον μας να στηρίζουμε τα σώματα ασφαλείας, την Αστυνομία, το Λιμενικό 
και την Πυροσβεστική, τα οποία παράγουν ένα πολύ  σημαντικό έργο κάτω 
από αντίξοες συνθήκες. Εφόσον είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τα σώματα 
ασφαλείας, το θεωρούμε προτεραιότητά μας και το πράττουμε. Μόνο εάν η 
κοινωνία ευημερεί, θα μπορούμε και εμείς να αναπτυσσόμαστε».
Επιπλέον, η Κεντρική Λιμενάρχης Πλοίαρχος Λ.Σ. κα Βασιλική Κωνσταντά 
διαβεβαίωσε: «Η προσφορά σας αυτή θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και θα συντελέσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκ μέρους μας 
παρεχόμενων Υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο».



Το Μουσείο 
Λούλη λειτουργεί 
ξανά!
Μετά  από δύο και πλέον χρόνια 
δύσκολων συνθηκών λόγω της 
πανδημίας COVID-19, το Μουσείο 
Λούλη άνοιξε ξανά και με μεγάλη 
χαρά υποδεχτήκαμε μαθητές, 
μαθήτριες  και εκπαιδευτικούς 
με ανανεωμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ξεναγήσεις, 
τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα  
μέτρα προστασίας. Η επισκεψιμότητα 
του Μουσείου μας είναι πολύ 
μεγάλη. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί 
μια μοναδική βιωματική διαδρομή 
γνώσης και ψυχαγωγίας που θα 
τελειώσει με την γλυκιά γεύση του 
φρεκοψημένου ψωμιού!

Επισκέψεις σχολείων 
& καθηγητών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της περιφέρειας Πειραιά

Ύστερα από δυόμιση χρόνια 
σιωπής ακούστηκαν ξανά παιδικές 
χαρούμενες φωνές στο μουσείο μας! 
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, πρώτη 
μέρα λειτουργίας του Μουσείου 
μας υποδεχτήκαμε δύο τάξεις της 
έκτης δημοτικού του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου Κερατσινίου! Καλή αρχή και 
καλό ποδαρικό!

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, 
υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά τους 
καθηγητές της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της περιφέρειας 
Πειραιά όπου ξεναγήθηκαν 
στο Μουσείο και έμειναν με τις 
καλύτερες εντυπώσεις!

Για την επίσκεψή σας, επικοινωνήστε 
μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους: 
Online κράτηση μέσω του site μας: 
https://www.loulismuseum.gr/book-now 
Τηλεφωνική κράτηση: 2104090164 
Email:  museum@loulisgroup.com
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