
Μύλοι Λούλη: Δωρεά οχήματος 4Χ4 στην Αστυνομία Μαγνησίας 

 
 
Η εταιρεία Μύλοι Λούλη, με βαθιά ιστορία και παράδοση 7 γενιών, στο πλαίσιο των δράσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί δώρισε ολοκαίνουργιο, πλήρως εξοπλισμένο όχημα 
4X4 στο Αστυνομικό Σώμα Μαγνησίας και συγκεκριμένα στην Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληματικότητας. 
 
Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, στο Αστυνομικό Μέγαρο  Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης 
της εταιρείας «Μύλοι Λούλη» καθώς και ο αγιασμός του οχήματος Ducia Duster 4X4, που φέρει όλο τον 
απαραίτητο αστυνομικό εξοπλισμό, από σειρήνες και φάρους μέχρι ασύρματο. 
 
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν αξιωματικοί της Διεύθυνσης της Αστυνομίας Μαγνησίας καθώς και ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Νίκος Λούλης, αποδεικνύοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η Μύλοι 
Λούλη στηρίζουν αδιάκοπα την τοπική κοινωνία του Βόλου και της Μαγνησίας. 
 
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 καθώς παράγουν ένα έργο 
κάτω από αντίξοες συνθήκες και με περιορισμένους προϋπολογισμούς. 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. Είναι καθήκον μας δεδομένου ότι η 
κοινωνική ευθύνη δεν είναι για εμάς απλώς ένας τίτλος στο website μας, αλλά τρόπος ζωής σε ό,τι 
κάνουμε. Πέρα από εταιρεία είμαστε και άνθρωποι. Το να κοιμόμαστε πιο ασφαλείς είναι προς όφελος 
όλων». 
 
Επιπλέον, ο Αστυνομικός Διευθυντής Μαγνησίας κ. Βασίλης Καραΐσκος σημείωσε: «Είμαστε 
ευγνώμονες απέναντι στην εταιρεία που βοηθά την αστυνομία αναγνωρίζοντας τον καθημερινό μόχθο 
των αστυνομικών. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που η Μύλοι Λούλη προχωρά σε δωρεά προς την 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου. Το αυτοκίνητο θα διατεθεί για τις ανάγκες της Ομάδας Πρόληψης και 
Καταστολής Εγκληματικότητας που κινείται σε όλη την ηπειρωτική Μαγνησία με εξαιρετικά 
αποτελέσματα.» 
 
Η Μύλοι Λούλη για μια ακόμη φορά αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της να υποστηρίζει και να 
ενισχύει την Κοινωνία, την Οικονομία, τους Ανθρώπους και το Περιβάλλον, ενώ παραμένει πιστή στο 
όραμα της για ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή της λειτουργία, 
συμβάλλοντας θετικά στην ευημερία των μελλοντικών γενεών. 
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