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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σωτήρης Μυλωνάς

Η εταιρεία msolutions ιδρύθηκε το 
2004, με στόχο να προσφέρει υπηρε-
σίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας 
στους τομείς της περιβαλλοντικής δι-
αχείρισης, της επιχειρησιακής οργά-
νωσης, των συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας (πρότυπα ISO), της τεχνο-
λογικής έρευνας και της επινόησης 
υψηλής τεχνολογίας. Με εφόδια την 
εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση 

των στελεχών της και με την αξιοποίηση εργαλείων υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας, η εταιρεία επιθυμεί να αποτε-
λέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής προσπάθει-
ας, παρέχοντας άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις. Ο μικρός 
μέσος όρος ηλικίας, το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και η συνε-
χής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό 
με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία δη-
μιουργική και πρωτοπόρα, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.   ISO9001:2008

Cert Id. G107/9127D
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Πιστοποιημένη κατά το πρότυπο EN ISO 9001: 2008, μέλος του ΤΕΕ, μέλος του μητρώου συμβού-
λων και ΕΟΜΜΕΧ και ενεργό μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΠΒΕ), η msolutions επιβεβαιώνει εμπράκτως την πολιτική της που αρθρώνεται γύρω από 3 άξο-
νες: την ικανοποίηση των πελατών της, την αύξηση της επιχειρηματικότητας και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Οι συνεργάτες της msolutions αποτελούν τον πυρήνα του στελεχιακού δυναμικού της, που πλαισιώ-
νεται από προσωπικό μόνιμης απασχόλησης και μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους επιστημονικούς 
συνεργάτες οι οποίοι είναι:

• Πολιτικοί Μηχανικοί  
• Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
• Πτυχιούχοι  Τμήματος Πληροφορικής 
• Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
• Τεχνολόγοι Τροφίμων 
• Οικονομολόγοι
• Νομικοί  
• Φοροτεχνικοί

Σωτήρης Μυλωνάς
Γενικός Διευθυντής

Ο κ. Σωτήρης Μυλωνάς είναι διπλωματού-
χος Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό 
στη διοίκηση επιχειρήσεων ΜΒΑ και διδα-
κτορικό με θέμα την Ανάλυση του Κύκλου 
Ζωής. Είναι επίσης κάτοχος μελετητικού 
πτυχίου κατηγορία 21 και 27. Έχει πλούσια 
διδακτική εμπειρία και σημαντικό αριθμό 
επιστημονικών ανακοινώσεων. Είναι ο ιδρυ-
τής και διαχειριστής της msolutions. Είναι 
επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001 και 
EMAS), εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
όπως επίσης συστημάτων ποιότητας ISO 
9001:2008. Επαγγελματικά έχει αναπτύξει 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
οικολογικής σήμανσης όπως επίσης και 
συστήματα ποιότητας. Εκπονεί επίσης με-
λέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Επιπλέον, ο κ. Σωτήρης Μυλωνάς είναι πρόεδρος της 
Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ 
έχει αναπτύξει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
έργο σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους ορ-
γανισμούς. Έχει αναπτύξει επίσης πληθώρα επιχειρη-
ματικών σχεδίων για σημαντικές επενδύσεις, ενώ έχει 
συντάξει πληθώρα προτάσεων για το επιχειρησιακό πρό-
γραμμα της Ανταγωνιστικότητας και πληφορικής. Τέλος 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη marketing plans και 
προωθητικών σχεδίων ειδικότερα με τη χρήση υψηλής 
τεχνολογίας. 
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2. Τομείς Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας

Αποστολή της msolutions αποτελεί η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέ-
ματα Τεχνικού Συμβούλου Ανάπτυξης και Σχεδιασμού. Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
που παρέχει η εταιρεία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 
Αναπτυξιακές Εταιρείες, Οργανισμοί Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις 
κ.ά. Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

• Περιβαλλοντική διαχείριση 
• Επιχειρησιακή οργάνωση
• Επενδυτικά Προγράμματα 
• Green Hotels by msolutions

Ι. Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Οι γνώσεις και η εμπειρία της msolutions στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, έχουν αναδεί-
ξει τον συγκεκριμένο τομέα ως το δυνατό σημείο της εταιρείας. 
Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, η msolutions έχοντας μεγάλη εμπειρία και εκτενές 
πεδίο γνώσεων, παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και εξειδικευμένες 
λύσεις σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα προάγει την τεχνολογική και επι-
στημονική έρευνα στους ακόλουθους τομείς:

Προστασία του κλίματος σε τοπικό επίπεδο – τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των κατηγοριών και δραστηριοτήτων
• Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS, Eco Labels)
• Μελέτες για την πιστοποίηση αειφορικής διαχείρισης δασών.
• Environmental Reporting
• Σχεδιασμός εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση. 
• Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων
• Δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης
• Σεμινάρια σε θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα

Περιβαλλοντική διαχείριση βιομηχανιών,  επαγγελματικών εργαστηρίων και λοιπών φορέων
• Άδειες διάθεσης στερεών αποβλήτων και λοιπές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
• Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
• Ανάπτυξη συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων
• Μελέτες Ασφάλειας – SEVESO
• Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA), Eco design. 
• Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS, Eco Labels)
• Υποστήριξη στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνολογίες ΑΠΕ
• Εκπόνηση μελετών αδειοδότησης επενδύσεων ΑΠΕ
• Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας επενδύσεων ΑΠΕ 
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ΙΙ. Τομέας Επιχειρησιακής Οργάνωσης
Η msolutions αποτελεί βασικό σύμβουλο και συνεργάτη ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, παρέχοντας 
συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία, αλλά και αύ-
ξηση της επιχειρηματικότητάς τους. Οι υπηρεσίες που παρέχει απαρτίζονται από τους ακόλουθους 
τομείς: 

Διασφάλιση ποιότητας 
• Συστήματα διασφάλισης Ποιότητας – ISO 9001
• Μελέτες HACCP και ISO 22000
• Ολοκληρωμένα – ολιστικά συστήματα
• Εκπόνηση μελετών για την πιστοποίηση υπηρεσιών και επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τελι-
κού δικαιούχου 
• Μελέτες BS 7799, ISO 17799
• Συμβουλευτική Υγιεινής και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας

Οργανωτική Ανάπτυξη 
• Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων – Παρακολούθηση αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων
• Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και επιχειρηματικών πλάνων
• Εκπόνηση marketing plan και ερευνών αγοράς 
• Έλεγχος αποτελεσματικότητας διοίκησης
• Επιθεωρήσεις για την καταγραφή των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων
• Ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης

Υπηρεσίες πληροφορικής
• Ανάπτυξη εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων
• Υποστήριξη και σχεδιασμός υλοποίησης έργων πληροφορικής 

Σεμινάρια 
• Σεμινάρια σε θέματα επιχειρησιακής διαχείρισης και οργάνωσης.
• Σεμινάρια σε θέματα συστημάτων ποιότητας.
• Σεμινάρια σε θέματα πληροφορικής και καινοτομίας 

ΙΙΙ. Επενδυτικά Προγράμματα
Ο τομέας των προγραμμάτων και επιδοτήσεων λειτουργεί με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν τα επενδυτικά τους προγράμματα και να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. 
Η εταιρεία, διερευνώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες, παρέχει υπηρεσίες για την προετοιμασία των επι-
χειρήσεων για την ένταξή τους σε επιχειρησιακά προγράμματα, τη σύνταξη φακέλων και τη διαχείριση 
επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια των:

Αναπτυξιακός Νόμος – Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων
• Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών 
• Συμβουλές επενδύσεων 
• Διαχείριση – παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων  

Επιχορηγούμενα Προγράμματα Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 
• Προγράμματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
• Προγράμματα Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
• Προγράμματα Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. 
• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας
• Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)
• Πρόγραμμα Leader +
• Προγράμματα πληροφορικής 

IV. GREEN HOTELS by MSOLUTIONS 
Αξιολογώντας ως ιδιαίτερα σημαντικό τον τομέα του τουρισμού, εκτός των παραπάνω υπηρεσιών που 
προσφέρει προς φορείς τουριστικού ενδιαφέροντος, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην δημιουργία και 
της ιστοσελίδας www.greenhotels.gr. Πρόκειται για ιστοτόπο προβολής ξενοδοχείων που εφαρμόζουν 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, διαθέτουν περιβαλλοντική πολιτική και στοχεύουν στην περιβαλλοντική 
διαχείριση μέσω καλών πρακτικών. 
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3. Οργάνωση της εταιρείας

Έδρα της εταιρείας είναι η Θεσσαλονίκη και τα γραφεία της στεγάζονται επί της οδού 
Λώρη Μαργαρίτη 9, στον 7ο όροφο οικοδομής, καταλαμβάνοντας χώρο συνολικού εμβαδού 
160 τετραγωνικών μέτρων.

Το οργανόγραμμα της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ 
GREEN HOTELS
by mSolutions

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΤ ΥΔΠ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
& MARKETING

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ



 
 

 
 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο οργανισμός :  

κατέχει το πιστοποιητικό με αριθμό: G107/9127D 

και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
του προτύπου  ISO 9001:2008 για το πεδίο δραστηριοτήτων : 

Για το BSI:  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του BSI Management Systems (Germany) 

Αρχική πιστοποίηση : 16.07.2006 Τελευταία έκδοση : 24.02.2009 Ημερομηνία λήξης : 26.01.2012 

 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «MSOLUTIONS» 
Λώρη Μαργαρίτη 9 
54622, Θεσσαλονίκη 
Ελλάδα 
 

 
Παροχή υπηρεσιών μελετητή δημόσιων και ιδιωτικών έργων -  
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στους τομείς: 
τεχνολογίας, μελετών σκοπιμότητας, συστημάτων διαχείρισης και 
περιβαλλοντικών μελετών 
 

 
 
Το Πιστοποιητικό αυτό έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, παραμένει στην ιδιοκτησία του BSI και διέπεται από τον κανονισμό πιστοποίησης. 
Τα στοιχεία του πιστοποιητικού μπορούν να επαληθευθούν στα τηλέφωνα +30 210 60 47 411 . 
 
The British Standards Institution is incorporated by Royal Charter. 
BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH, Dörnigheimer Straße 2a, 63452 Hanau, Deutschland. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ISO 9001: 2008 
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