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Η Διοίκηση και το προσωπικό της ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΥΛΑΣ - Moulas Scientific, γνωρίζοντας τη σημασία της 

προστασίας του περιβάλλοντος για μια αειφόρο ανάπτυξη, ανέπτυξε και εφάρμοσε Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Το ΣΠΔ καλύπτει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση η διοίκηση της ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΥΛΑΣ - Moulas Scientific, δεσμεύεται: 

 Να συμμορφώνεται με κάθε νομοθετική ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητες της εταιρίας 

και σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές της πλευρές. 

 Να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή και την εξάλειψη 

των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Να δραστηριοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο προς την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της 

ρύπανσης, και  

 Να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, μέσω της θέσπισης στόχων. 

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η Διοίκηση της ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΥΛΑΣ - Moulas Scientific στοχεύει στην: 

 Πραγματοποίηση δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, την πρόληψη 

της ρύπανσης αλλά και τη μείωση και την ορθή διαχείριση των παραγόμενων  αποβλήτων. 

 Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί με σκοπό 

την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους. 

 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στο σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 Ενημέρωση των πελατών για τις περιβαλλοντικές δράσεις της εταιρίας, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς 

συμμετοχής τους. 

 Ανάληψη δράσεων για τη βιώσιμη χρήση των πόρων, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία 

της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 

Οι παραπάνω κατευθυντήριοι στόχοι της πολιτικής μας επιτυγχάνονται μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015, με την ανάπτυξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων, τον τακτικό έλεγχο των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων, τον έλεγχο της απόδοσης των παρεμβάσεων, την επιθεώρηση της απόδοσης του 

Συστήματος και την επανεξέταση των στόχων του με σκοπό την αναβάθμιση τους. 
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