
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Η Info Quest Technologies αναγνωρίζει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητές της έχουν επίπτωση 
στο περιβάλλον. Η εισαγωγή προϊόντων τεχνολογίας και η διάθεσή τους μέσω του δικτύου των 
μεταπωλητών της, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, αποθήκευσης, συναρμολόγησης 
συσκευών και μεταφοράς προϊόντων, επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα 
ύδατα και το έδαφος. 

 

Η Info Quest Technologies έχει λάβει στρατηγική απόφαση να μελετά και να καταγράφει, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς της και να λαμβάνει μέτρα και πρωτοβουλίες για 
τον περιορισμό αυτών. Οι περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες της εταιρείας  εντάσσονται 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest και καθοδηγούνται από την 
Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου. 

 

Η Info Quest Technologies δεν επικεντρώνεται μόνο στις άμεσα αναγνωρίσιμα περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Για το σκοπό της προστασίας των δικών της εργαζομένων αλλά και τρίτων, έχει 
δεσμευτεί να εφαρμόζει ειδικές προφυλάξεις έκτακτης ανάγκης και μέτρα πρόληψης των κινδύνων. 
Στο πλαίσιο αυτό,  συνεχώς και συστηματικά ελέγχει και καταγράφει τις διαδικασίες 
παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων για την καταλληλότητα και την επιτυχή εφαρμογή τους. 

 

Με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητά της, η Info Quest Technologies έχει επίσης δεσμευτεί για 
τον εντοπισμό, την εφαρμογή και την υλοποίηση των εφαρμοστέων νομικών και άλλων απαιτήσεων 
σε μεμονωμένες περιοχές. Για το σκοπό αυτό, ελέγχει συνεχώς και συστηματικά τις εφαρμοστέες 
νομικές οδηγίες και απαιτήσεις, που απορρέουν από αυτές τις σχετικές εργασίες, οι οποίες στη 
συνέχεια τεκμηριώνονται και εντάσσονται στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
εφαρμόζει. 

 

Προκειμένου η Info Quest Technologies να καταστήσει περισσότερο οργανωμένη και 
αποτελεσματική τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που απορρέουν από τη 
δραστηριότητά της, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Το σύστημα αυτό υπόκειται σε συνεχή βελτίωση και ελέγχεται 
από ένα φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι η δέσμευση της εταιρείας στον τομέα της 
περιβαλλοντικής πολιτικής πιστοποιείται με διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. 
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