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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Η βιομηχανία Μύλοι Δάκου Α.Ε. αποτελεί συνέχιση της οικογενειακής παράδοσης στην ελληνική αλευρουργία που ξεκινά από 

το 1875 στην περιοχή του Αυλώνα Αττικής και η πορεία της εξέλιξης της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλα τα στάδια 

εκβιομηχάνισης της χώρας.  Ο πρώτος ατμοκίνητος Μύλος έδωσε την θέση του στις πρώτες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες 

και σήμερα η παραγωγή γίνεται με 2 υπερσύγχρονους πλήρως αυτοματοποιημένους μύλους, συνολικής δυναμικότητας 300 

τόνων/ ημέρα.  Η Μύλοι Δάκου με μηχανολογικό εξοπλισμό που αποτελείται από σύγχρονα μηχανήματα, ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενα, για όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. παράγει σήμερα περισσότερο από 75 τελικά προϊόντα αλεύρων 

και σιμιγδαλιών από σιτάρι, σίκαλη και άλλα δημητριακά καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτήσεων της αγοράς στην 

Ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.   

Η Μύλοι Δάκου συνεχίζει έτσι με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον μια ιστορία 4 γενεών, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και τις ανάγκες του βιοτέχνη αρτοποιού - ζαχαροπλάστη αλλά και της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας 

αρτοποιίας και μακαρονοποιίας. Με άρτια οργάνωση και τεχνογνωσία, παράγει εξειδικευμένα προϊόντα προσαρμοσμένα στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.  

Όραμα της ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ είναι η διαχρονική ταύτιση του ονόματός μας με προϊόντα αλευροποιίας από τα οποία οι πελάτες 

θα μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Για το σκοπό αυτό επιλέγουμε με αίσθημα ευθύνης τις πρώτες μας ύλες, φροντίζουμε οι 

συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων να είναι σύμφωνες με την διεθνή πρακτική, επενδύουμε 

στην ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας, ενώ παράλληλα αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018 και FSSC 22000 που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες από την παραλαβή των 

σιτηρών και των βοηθητικών υλών μέχρι την διακίνηση των προϊόντων που παράγουμε.   

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους: 

 βελτίωση υποδομών, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος εργασίας 

 την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων με ανάθεση σε εταιρεία 

διαχείρισης αποβλήτων.  Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.  Διαχείριση των λαμπτήρων και άλλων 

ανακυκλώσιμων υλικών (μπαταρίες κ.α.) μέσω των αντίστοιχων εταιριών διαχείρισης 

 απασχόληση προσωπικού χωρίς διακρίσεις θρησκείας, φυλής, φύλου, κοινωνικής τάξης, ηλικίας, αναπηρίας με 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 

 μείωση των παραπόνων των πελατών μας 

 διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  

 διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  

 εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων  μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του 

συστήματος  Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και της ύψιστης κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων2   

 διαρκής βελτίωση των πρακτικών μας  

 παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας καθώς και των δεικτών ασφάλειας που έχουμε θέσει 

 

Η Μύλοι Δάκου Α.Ε. έχοντας πάντοτε τις απαιτήσεις του πελάτη και την ασφάλεια του καταναλωτή ως δέσμευση θα συνεχίσει 

την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

Κατερίνα Π. Δάκου 


