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Quest for Excellence
°ðïìïçéóíÞ÷ µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷

¶îäéáæåòÞíåîá
»Ûòè

µáóéëÛ÷ °ðáéôÜóåé÷ &
ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷ ÃíÝìïù Quest

ÆòÞðï÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷

¦ÄÃ»¸£¶ËÆ¶ª
/ ªËÁ¶Ä¡°Æ¶ª

Ãé ðòïíèõåùôÛ÷ åðéõùíïàî íéá Àãïçè
óùîåòçáóÝá íå ôïî Ùíéìï Quest óå Þìïù÷
ôïù÷ ôïíåÝ÷. ¶ðÝóè÷, åðéõùíïàî ôè
äèíéïùòçÝá îÛöî ðòïûÞîôöî ëáé ùðèòåóéñî,
ôèî ðáòïøÜ ôåøîïçîöóÝá÷ ëáé ôèî
ðòöôïðïòÝá, ôèî åêùðèòÛôèóè ëáé ôèî
éëáîïðïÝèóè ôöî ðåìáôñî, ëáôáòôéóíÛîïù÷
åòçáúÞíåîïù÷, ôèî áóæÀìåéá ôöî ùðïäïíñî
ëáé ôèî ëáìàôåòè äùîáôÜ ïéëïîïíéëÜ
åðÝäïóè ôïù ÃíÝìïù.

- ªùîáîôÜóåé÷/ ¶ëäèìñóåé÷
- ¸ìåëôòïîéëÜ åðéëïéîöîÝá
- ¢åìôÝá Æàðïù
- ¢éáæÜíéóè

ªùøîÞôèôá
¶ðéëïéîöîÝá÷

¢éáòëÜ÷ /
áîÀ ðåòÝðôöóè

ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: ªùîÛðåéá ëáé óùîåòçáóÝá
íå ôïù÷ ¦òïíèõåùôÛ÷. ËéïõÛôèóè ôöî äéåõîñî
ðòáëôéëñî ëáé óùóôèíÀôöî çéá ôèî ëÀõå
åðöæåìÜ óùîåòçáóÝá. ªùóôèíáôéëÜ
áêéïìÞçèóè ðòïíèõåùôñî.

ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷
Σημαντική αλλαγή παρατηρήθηκε στο σύνολο των εταιρειών
σχετικά με την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας,
το οποίο αναδείχτηκε ως σημαντικό θέμα μετά τις πολιτικές
εξελίξεις των διαπραγματεύσεων της χώρας με την ΕΕ και την
επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων. Η επίδραση των ελέγχων
Η διαδικασία καθορισμού της Ουσιαστικότητας των θεμάτων,
κεφαλαίων, όπως ήταν φυσικό, επέφερε μεγάλη αναστάτωση
βασίστηκε στις ιδιαιτερότητες του κοινωνικο-πολιτικού
περιβάλλοντος και των τομέων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος στην αγορά και ιδίως στην εύρυθμη λειτουργία της ροής των
και οι θυγατρικές του εταιρείες, όπως επίσης και στη στρατηγική εισαγομένων προϊόντων και των πρώτων υλών, ενώ προκάλεσε
ένα κύμα δυσπιστίας σχετικά με την ικανότητα της χώρας να
στόχευσή τους για τα επόμενα τρία χρόνια.
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.
Μέσα από τη διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν και τα κύρια
Αναλυτικά και στο πλαίσιο της διαδικασίας προσδιορισμού των
Ενδιαφερόμενα Μέρη, αναδείχθηκαν τα σημαντικά, για τη
βιωσιμότητα του Ομίλου θέματα, τα οποία απαιτούν διαχείριση Ουσιαστικών Θεμάτων για τον Όμιλο Quest, ακολουθήθηκαν τα
παρακάτω βήματα:
από πλευράς των εταιρειών προκειμένου να επιτευχθούν οι
σχετικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο Καθορισμός των Ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου Quest,
έγινε για 2η χρονιά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες GRI G4.

°îáçîñòéóè óèíáî
Στο πλαίσιο εσωτερικών συναντήσεων και διαδικασιών
αναγνώρισης από εξωτερικές πηγές, καταγράφηκαν θέματα τα
οποία είτε συνδέονται με επιδράσεις των δραστηριοτήτων του
Ομίλου και των θυγατρικών του εταιρειών, σε ενδιαφερόμενα
μέρη εντός και εκτός του Οργανισμού, είτε έχουν οικονομικές,
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κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στη βιώσιμη
ανάπτυξη του Ομίλου.
Μέσω αυτής της διαδικασίας αναγνώρισης καταγράφηκαν 25
σχετικά Θέματα, τα οποία έχριζαν περαιτέρω ανάλυσης και
προσοχής, για τις επιδράσεις τους στη βιωσιμότητα του Ομίλου.
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Τα θέματα που αναγνωρίστηκαν ως σχετικά με τον Όμιλο και τα ενδιαφερόμενά του μέρη, στο πλαίσιο της διαδικασίας
αναγνώρισης, είναι τα εξής:
1. ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

13. ¶êùðèòÛôèóè ëáé éëáîïðïÝèóè ðåìáôñî

2. ¢éáôÜòèóè èçåôéëÜ÷ õÛóè÷ óôèî áçïòÀ

14. ÃìïëìèòöíÛîè ªÜíáîóè ëáé ÃäèçÝå÷ ÌòÜóè÷
óôá ðòïûÞîôá ôè÷ åôáéòåÝá÷

3. ¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî
4. ÃéëïîïíéëÜ ëáé ðïìéôéëÜ ëáôÀóôáóè÷ ôè÷ øñòá÷ /
°îÀðôùêè óå îÛå÷ áçïòÛ÷
5. ¦ìÜõï÷ & òùõíÞ÷ ðòÞóìèãè÷
ëáé áðïøñòèóè÷ åòçáúïíÛîöî
6. ¶ðéëïéîöîÝá åòçáúïíÛîöî ëáé äéïÝëèóè÷
7. ËçåÝá ëáé áóæÀìåéá åòçáúïíÛîöî
8. ¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè åòçáúïíÛîöî
9. »èøáîéóíïÝ äéáøåÝòéóè÷ ðáòáðÞîöî
10. »è äéÀëòéóè óôèî åðéìïçÜ ôöî åòçáúïíÛîöî
11. Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷ ðòïíèõåéñî çéá ôïî Ùíéìï
/°êéïìÞçèóè ëáé åðéìïçÜ ðòïíèõåùôñî-óùîåòçáôñî
âÀóåé ôè÷ æÜíè÷ ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷
12. °êéïìÞçèóè ëáé åðéìïçÜ ðòïíèõåùôñî /
óùîåòçáôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷ ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷

15. ¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî ðåìáôñî
16. °îôé-áîôáçöîéóôéëÜ ªùíðåòéæïòÀ - áõÛíéôï÷
áîôáçöîéóíÞ÷ áðÞ ôèî åôáéòåÝá íá÷
17. ¶ðéðôñóåé÷ ðòáëôéëñî áõÛíéôïù áîôáçöîéóíïà
áðÞ Àììå÷ åôáéòåÝå÷
18. °óæÀìåéá ùðïäïíñî ëáé business continuity
19. ¦òïçòÀííáôá óôÜòéêè÷ åùðáõñî ëïéîöîéëñî ïíÀäöî
20. ¦òïçòÀííáôá óôÜòéêè÷ ôïðéëñî ëïéîöîéñî
21. ¶îÛòçåéå÷ çéá ôèî ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷
22. ºáôáîÀìöóè åîÛòçåéá÷
23. °îáëàëìöóè ùìéëñî
24. ¦åòéâáììïîôéëÛ÷ åðéðôñóåé÷ áðÞ íåôáæïòÛ÷
25. ¶ëðïíðÛ÷ áåòÝöî ôïù õåòíïëèðÝïù

¹åòÀòøèóè ëáé åðéìïçÜ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
Ακολούθησε η ιεράρχηση των σχετικών θεμάτων, προκειμένου
να αναγνωριστούν τα Ουσιαστικά Θέματα που θα συμπεριληφθούν στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου
Quest και θα αποτελέσουν τη βάση για τη στρατηγική μας.
Τα θέματα ιεραρχήθηκαν ως προς τη σημαντικότητά τους,
σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των κύριων Ενδιαφερόμενων
Μερών (Μέτοχοι, Διοίκηση, Εργαζόμενοι, Πελάτες και
Συνεργάτες / Προμηθευτές των εταιρειών του Ομίλου) και ως
προς τη σημασία των επιδράσεών τους στην εκπλήρωση του
οράματος και της στρατηγικής του Ομίλου.

Τα 10 πρώτα στη λίστα αξιολόγησης και ιεράρχησης,
επιλέχθηκαν ως τα Ουσιαστικά Θέματα που θα αναπτυχθούν
στον Απολογισμό.
Για τα θέματα αυτά, ορίστηκαν και τα Όρια επίδρασης, που
αφορούν στην επιρροή που έχει κάθε θέμα σε όλες ή κάποιες
από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (Εντός),
καθώς και σε όλες ή κάποιες κατηγορίες εξωτερικών
Ενδιαφερομένων Μερών (Εκτός).

Τα θέματα που επιλέχθηκαν να αναπτυχθούν ως Ουσιαστικά για τη βιωσιμότητα του Ομίλου Quest, σύμφωνα με τη σειρά
ιεράρχησής τους, είναι τα εξής:
1. ¶êùðèòÛôèóè ëáé éëáîïðïÝèóè ðåìáôñî

7. ¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè ôöî åòçáúïíÛîöî

2. ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

8. Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷ ðòïíèõåéñî çéá ôïî Ùíéìï / °êéïìÞçèóè
ëáé åðéìïçÜ ðòïíèõåùôñî-óùîåòçáôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷
ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷

3. ÃéëïîïíéëÜ ëáé ðïìéôéëÜ ëáôÀóôáóè
ôè÷ øñòá÷ / °îÀðôùêè óå îÛå÷ áçïòÛ÷
4. ¢éáôÜòèóè ôè÷ èçåôéëÜ÷ õÛóè÷ óôèî áçïòÀ
5. ¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî

9. °óæÀìåéá ùðïäïíñî ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá
10. ¶ðéëïéîöîÝá åòçáúïíÛîöî ëáé ¢éïÝëèóè÷

6. ¦òïóôáóÝá ôöî ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî ôöî ðåìáôñî

¶ðéëàòöóè ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
Η επικύρωση των Ουσιαστικών Θεμάτων έγινε από τη Διοίκηση
του Ομίλου και τις Διοικήσεις των εταιρειών Info Quest
Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS, που συμμετέχουν
σε αυτόν τον Απολογισμό. Η επικύρωση έγινε με στόχο την
ισορροπημένη παρουσίαση των Ουσιαστικών Θεμάτων και την
εξασφάλιση της παρουσίασης τόσο των θετικών όσο και των
αρνητικών επιδράσεών τους.

G4-19

Στη συνέχεια, προετοιμάστηκαν από την Ομάδα Συντονισμού
και επικοινωνήθηκαν στις ομάδες των εταιρειών, οι διαδικασίες
και το σύστημα συλλογής πληροφοριών που θα ακολουθήσουν,
καθώς και οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τις Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικής Προσέγγισης και τους Δείκτες που θα
παρουσιαστούν στον Απολογισμό.

ËãèìÜ

¦Ýîáëá÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî

ÃéëïîïíéëÜ
åðÝäïóè

°óæÀìåéá ùðïäïíñî
& åðéøåéòèóéáëÜ
óùîÛøåéá

¶êùðèòÛôèóè
& éëáîïðïÝèóè
ðåìáôñî

¢éáôÜòèóè
ôè÷ èçåôéëÜ÷
õÛóè÷ óôèî áçïòÀ
ÃéëïîïíéëÜ & ðïìéôéëÜ ëáôÀóôáóè
ôè÷ øñòá÷ / °îÀðôùêè óå îÛå÷ áçïòÛ÷
¶êÛìéêè & ëáéîïôïíÝá
ùðèòåóéñî & ðòïûÞîôöî

ªèíáîôéëÞôèôá çéá ôá ¶îäéáæåòÞíåîá íÛòè

¦òïóôáóÝá ôöî ðòïóöðéëñî
äåäïíÛîöî ôöî ðåìáôñî
¶ëðáÝäåùóè & åðéíÞòæöóè
ôöî åòçáúïíÛîöî
¶ðéëïéîöîÝá åòçáúïíÛîöî
& ¢éïÝëèóè÷

»Ûóè

Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷
ðòïíèõåéñî çéá ôïî
Ùíéìï / °êéïìÞçèóè
& åðéìïçÜ ðòïíèõåùôñî
-óùîåòçáôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷
& ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷

»Ûóè

ËãèìÜ

ªèíáîôéëÞôèôá çéá ôïî Ùíéìï Quest
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Questioning the Ordinary

°çïòÀ
¶êùðèòÛôèóè ëáé éëáîïðïÝèóè ðåìáôñî
Για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες δραστηριοποιούνται
τόσο στο εμπόριο προϊόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, οι πελάτες αποτελούν τον
κύριο λόγο ύπαρξής τους. Οι εταιρείες λειτουργούν
«πελατοκεντρικά», καθώς η ικανοποίηση των πελατών
θεωρείται ως ένα από τα κύρια συστατικά που μπορούν να
εγγυηθούν τη μακρόχρονη πορεία και επιτυχία του Ομίλου,
αποτελώντας στοιχείο διαφοροποίησης, πυλώνα εξέλιξης και
εφαλτήριο προόδου.
Η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, η αύξηση

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

της ικανοποίησής τους και η παροχή αξίας σε αυτούς
ενδυναμώνει τις εταιρείες, καθώς οδηγεί σε υψηλά επίπεδα την
αξιοπιστία των εταιρειών του Ομίλου, ενισχύει τη φήμη και την
εικόνα του και, το σημαντικότερο, οδηγεί σε διατήρηση και
ανάπτυξη των εσόδων και σταθερές μελλοντικές χρηματοροές.
Παράλληλα, συμβάλλει στην προσέλκυση νέων πελατών και
παρέχει διαφοροποίηση έναντι των προσφερόμενων τιμών.
Επίσης, εκτός των πελατών, η διαχείριση του θέματος έχει
σημαντικές επιδράσεις στους προμηθευτές και στους
συνεργάτες μας, ευρύτερα.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
Οι εταιρείες του Ομίλου Quest έχουν επενδύσει ήδη και
συνεχίζουν να επενδύουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και
της ικανοποίησης των πελατών μέσα από ένα σύνολο
πολιτικών, αρχών, δεσμεύσεων και διαδικασιών. Οι πολιτικές και
οι αρχές αυτές περιγράφονται στην ενότητα «Εταιρική
Διακυβέρνηση». Κάθε εταιρεία, αναλόγως του τύπου υπηρεσιών
ή προϊόντων που προσφέρει, έχει διαφορετική προσέγγιση στο
θέμα αλλά πάντα ο κοινός παρονομαστής είναι η καλύτερη
δυνατή ικανοποίηση του πελάτη.
Όλες οι εταιρείες διερευνούν συστηματικά τις ανάγκες και τις
επιθυμίες των πελατών για εξυπηρέτηση, μέσω καθημερινής
επικοινωνίας, συστημάτων διαχείρισης παραπόνων και ερευνών
ικανοποίησης. Από τη μελέτη των πληροφοριών που

συλλέγονται και αναλύονται, ανασχεδιάζονται προϊόντα,
υπηρεσίες και διαδικασίες, που θα προσφέρουν καλύτερη
εμπειρία στη σχέση πελάτη – εταιρείας. Οι διαδικασίες, δράσεις
και ενέργειες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και
ικανοποίησης των πελατών, πηγάζουν από την Πολιτική
Ποιότητας του Ομίλου.
Οι Διοικήσεις όλων των εταιρειών δεσμεύονται για την ποιότητα
των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την
Πολιτική ποιότητας και εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης
ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο
στη διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου εξυπηρέτησης,
διαδραματίζει η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του
Προσωπικού.

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων υποστήριξης των πελατών, αποτελεί διαρκή στόχο για όλες τις
εταιρείες του Ομίλου. Προς την κατεύθυνση αυτή, για το 2016 έχουν προγραμματισθεί συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν:
ªôè âåìôÝöóè ôöî óøåôéëñî äéáäéëáóéñî

ëáé áðïôåìåóíáôéëÞôåòè áðÞëòéóè

ªôèî áîáëáÝîéóè ôïù åòçáóéáëïà øñòïù ëáé ôïù åêïðìéóíïà
ôöî ôåøîéëñî ôíèíÀôöî, íå óôÞøï ôèî ôáøàôåòè

ªôè óùóôèíáôéëÜ ðòáçíáôïðïÝèóè ¶òåùîñî
¹ëáîïðïÝèóè÷ ¦åìáôñî

Info Quest Technologies
ÃìïëìèòöíÛîï ¢Ýëôùï ËðïóôÜòéêè÷
Για την υλοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη, η εταιρεία
έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης από
διευθύνσεις και εργαλεία που καλύπτουν την πλήρη ροή από
την ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόνταυπηρεσίες, μέχρι την αξιόπιστη παράδοση, καθώς και την
υποστήριξη μετά την πώληση. Έχοντας ως κύρια
δραστηριότητα τη χονδρική πώληση, δίδει ιδιαίτερη έμφαση
στην αδιάκοπη ροή της διαχείρισης των παραγγελιών, τη
σωστή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών από το
πρώτο βήμα της εισαγωγής της παραγγελίας μέχρι και το
τελευταίο βήμα, που αφορά τη φόρτωση των παραγγελιών και
την παράδοση στους τελικούς πελάτες.

ΑΓΟΡΑ

ÆíÜíá ¦öìÜóåöî
ÆíÜíá Product
Management
Logistics

¶êùðèòÛôèóè
áðÞ Call Center

ÆåøîéëÜ
ËðïóôÜòéêè

B2B e-Shop
ðìÜòè äéáøåÝòéóè
ðáòáççåìéñî
(www.questonline.gr)
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ÆåøîéëÜ ËðïóôÜòéêè
Ο τομέας της Τεχνικής Υποστήριξης, είναι ιδιαίτερα ουσιαστικός
για την Info Quest Technologies και η εταιρεία από την έναρξη
των δραστηριοτήτων της έχει επενδύσει σημαντικά στην
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία διαθέτει στις
εγκαταστάσεις της επί της Λεωφόρου Κηφισού στον Αγ. Ι. Ρέντη
ένα πλήρως Οργανωμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
Λειτουργεί ως Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο των

μεγαλύτερων κατασκευαστών -μεταξύ αυτών οι Apple, HP,
Lenovo- έχει διακριθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν για το
υψηλό επίπεδο συνεργασίας μαζί τους και διαθέτει σημαντικό
αριθμό πιστοποιημένων από τους κατασκευαστές τεχνικών. Το
τεχνικό τμήμα εξυπηρετεί τόσο τους πελάτες χονδρικής, όσο και
τελικούς πελάτες, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα ικανοποίησης.

°îáëáÝîéóè ¶òçáóôèòÝöî Æåøîéëïà ÆíÜíáôï÷, ùãèìñî ðòïäéáçòáæñî
Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την
αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η εταιρεία
επένδυσε σημαντικά στην ανακαίνιση των χώρων του Τεχνικού
Τμήματος. Στο κτήριο της Λεωφόρου Κηφισού 125-127
ανακαινίστηκαν πλήρως οι χώροι εργασίας του Τεχνικού
Τμήματος (400 m2) και του Τμήματος Παραγωγής Υπολογιστών
(345 m2), ακολουθώντας διεθνή πρότυπα υψηλών
προδιαγραφών, όπως η τοποθέτηση αντιστατικού δαπέδου και
σύγχρονου εξοπλισμού εργασίας. Tα εργαστήρια, η οργάνωση

και ο τρόπος λειτουργίας φέρουν την εταιρεία σε μία από τις
υψηλότερες θέσεις αξιοπιστίας και ποιότητας υπηρεσιών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστώντας την Τεχνική Υποστήριξη που
παρέχει ακρογωνιαίο λίθο για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη
της αγοράς.
Για το 2016-2017, ο στόχος είναι να ανακαινιστούν επιπλέον
χώροι εργασίας στα κτήρια της οδού Αλ. Πάντου στην
Καλλιθέα, καθώς και στα υπόλοιπα κτήρια της εταιρείας.

Uni Systems
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών έχει αναπτυχθεί και εξελίσσεται με την πάροδο των ετών ένα
πλαίσιο λειτουργίας με τους εξής κατευθυντήριους άξονες:
¢Ûóíåùóè ôè÷ ¢éïÝëèóè÷

¦áòïøÜ óôïøåùÞíåîè÷ åëðáÝäåùóè÷
ëáé ëáôÀòôéóè÷ óôïù÷ åòçáúÞíåîïù÷

°îÀðôùêè åîÞ÷ ðìáéóÝïù áòøñî ëáé áêéñî, ôï ïðïÝï
äéÛðåé ôè óøÛóè ôè÷ åôáéòåÝá÷ íå ôïù÷ ðåìÀôå÷ ôè÷
ëáõñ÷ ëáé ôé÷ óøÛóåé÷ ôöî åòçáúïíÛîöî

¦áòïøÜ áîõòñðéîöî ðÞòöî ëáé ùðïäïíñî ðïù áðáéôïàîôáé
çéá ôèî ùìïðïÝèóè ôöî óôòáôèçéëñî óôÞøöî ôè÷ åôáéòåÝá÷

°îÀðôùêè ðïìéôéëñî ëáé äéáäéëáóéñî, ðïù
åêáóæáìÝúïùî Þôé ïé ùðèòåóÝå÷ ôè÷ åôáéòåÝá÷ óøåäéÀúïîôáé
ëáé ðáòÛøïîôáé íå óùóôèíáôéëÞ ôòÞðï

°îÀðôùêè íåõÞäöî ëáé äéáäéëáóéñî çéá ôè íÛôòèóè
ôè÷ áðïôåìåóíáôéëÞôèôá÷ ôöî äéåòçáóéñî ëáé ôèî
áîÝøîåùóè äòÀóåöî çéá ðåòáéôÛòö âåìôÝöóè ôè÷ åôáéòåÝá÷

°îÀðôùêè óôòáôèçéëñî óøÛóåöî íå äéåõîïà÷ åíâÛìåéá÷
ëáé áêéïðéóôÝá÷ ðòïíèõåùôÛ÷

ªùííÞòæöóè íå äéåõîñ÷ áîáçîöòéóíÛîá ðòÞôùðá
Þðö÷ ôï ISO 27001:2013

¢éáòëÜ÷ ðòïóáòíïçÜ ôè÷ åôáéòåÝá÷ óå îÛå÷
ôåøîïìïçéëÛ÷ ðìáôæÞòíå÷ ëáé ìàóåé÷

iSquare
Η iSquare λειτουργεί με βάση τις γενικές Πολιτικές και
κατευθύνσεις του Ομίλου, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των
πελατών. H εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά πλήθος
στοιχείων, επιδιώκοντας να προσφέρει στους πελάτες της την
καλύτερη δυνατή εμπειρία και μέγιστη ικανοποίηση, από τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, αντάξια της φήμης
και της ποιότητας που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της Apple.
H εξυπηρέτηση πελατών διενεργείται από εξειδικευμένους
εργαζόμενους με προϋπηρεσία και εκπαίδευση στο

συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένες
διαδικασίες στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
της εταιρείας (π.χ. η διαχείριση παραπόνων) που αφορούν στην
εξυπηρέτηση πελατών και επιπλέον έχουν τεθεί στόχοι και
συγκεκριμένοι δείκτες για την καλύτερη διαχείριση του θέματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως κάθε χρόνο έτσι και κατά τη διάρκεια
του 2015 διενεργήθηκε έρευνα ικανοποίησης πελατών, τα
αποτελέσματα της οποίας βοηθούν την εταιρεία να βελτιώνεται
όλο και περισσότερο και να δίνει υπηρεσίες αξίας στους
πελάτες της.

ACS
Η εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελεί σημαντικό παράγοντα
στον τομέα των ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,
τόσο για την κάλυψη των αναγκών των ήδη υπαρχόντων
πελατών, όσο και για την προσέλκυση νέων. Η επαγγελματική
διαχείριση των ζητημάτων των πελατών βοηθά στη δημιουργία
σχέσεων εμπιστοσύνης.

Η εταιρεία παρακολουθεί συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας
που αφορούν στους χρόνους παράδοσης των αποστολών, στην
καταμέτρηση και καταγραφή των αιτημάτων των πελατών και
στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (μετά τη διαχείριση).

Βάσει των ευρημάτων προχωρά σε διορθωτικές ενέργειες που εστιάζονται κυρίως σε:
µåìôÝöóè ôöî øòÞîöî ðáòÀäïóè÷ / åîÛòçåéå÷
¦åòéæåòåéáëïà ¶ìÛçøïù.
µåìôÝöóè ôöî øòÞîöî Àæéêè÷ ôöî íåôáæåòÞíåîöî
áðïóôïìñî óôá ëáôÀ ôÞðïù÷ ëáôáóôÜíáôá
/ ¶îÛòçåéå÷ ôè÷ ¢éåàõùîóè÷ ¤åéôïùòçÝá÷.

ËðïóôÜòéêè ôöî áéôèíÀôöî ôöî ¦åìáôñî / ¶îÛòçåéå÷
ôïù ÆíÜíáôï÷ ¶êùðèòÛôèóè÷ ¦åìáôñî, Þôáî Ûîá ëáôÀóôèíá
äèìñóåé Ü Ûøåé åîôïðéóôåÝ Þôé áîôéíåôöðÝúåé ðòÞâìèíá
óôèî ðïéÞôèôá åêùðèòÛôèóè÷.

¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Ο Όμιλος διαθέτει πολλαπλά εργαλεία μέτρησης της
ικανοποίησης του πελάτη. Η ανάλυση των πληροφοριών που
συλλέγονται, οδηγούν στον ανασχεδιασμό προϊόντων,
υπηρεσιών και διαδικασιών. Επιπλέον οι επενδύσεις και οι
δράσεις που πραγματοποιούνται σε σταθερή και συστηματική
βάση στο τομέα της εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών,
που πηγάζουν από την Πολιτική Ποιότητας του Ομίλου, έχουν
καλλιεργήσει την ανάλογη κουλτούρα και συνείδηση στο

προσωπικό του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου, το οποίο
δρα πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εμπειρία του
πελάτη.
Αυτό αποδεικνύεται από τον περιορισμένο αριθμό παραπόνων,
τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης πελατών που προκύπτουν
από τις σχετικές έρευνες καθώς και από δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015 για τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Info Quest Technologies
Η εταιρεία χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης των διεργασιών της για να παρακολουθεί και να βελτιώνει την ικανοποίηση του πελάτη,
οι οποίοι περιλαμβάνουν:
»Ûôòèóè ëáé áîÀìùóè ðáòáðÞîöî
Îòåùîå÷ ðåìáôñî øïîäòéëÜ÷
¦áòáëïìïàõèóè Abandonded Calls óôá Call Centers
ôè÷ ÌïîäòéëÜ÷ ëáé ôè÷ ÆåøîéëÜ÷ ùðïóôÜòéêè÷

Îòåùîå÷ ðåìáôñî ôåøîéëÜ÷ ùðïóôÜòéêè÷
áðÞ ëáôáóëåùáóôÛ÷, Þðö÷ è Apple
QlikView: ËéïõÛôèóè Online åòçáìåÝïù ðáòïùóÝáóè÷
äåéëôñî ëáé áðïôåìåóíÀôöî óå äéáóàîäåóè
íå ôï íèøáîïçòáæéëÞ óàóôèíá ôè÷ åôáéòåÝá÷

»Ûóï÷ øòÞîï÷ åðéóëåùÜ÷ óôï In House Service

Επιπλέον της καθημερινής παρακολούθησης και αξιολόγησης από τα στελέχη και τους Διευθυντές σύμφωνα με τις Διαδικασίες
του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ), διενεργούνται:
¶ðéõåöòÜóåé÷ ëáõ' Þìè ôè äéÀòëåéá ôïù Ûôïù÷
áðÞ ¶óöôåòéëÞ Îìåçøï

¶óöôåòéëÜ åðéõåñòèóè óå åôÜóéá âÀóè
¶ðéõåñòèóè áðÞ åêöôåòéëÞ æïòÛá óå åôÜóéá âÀóè

¶ðéõåöòÜóåé÷ áðÞ óùîåòçáúÞíåîïù÷ ëáôáóëåùáóôÛ÷
óôï ÆåøîéëÞ ÆíÜíá, Þðö÷ ð.ø. è Apple ëáé è HP

ΑΓΟΡΑ
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¢åÝëôå÷ åðÝäïóè÷ ôè÷ Info Quest Technologies
¦áòÀðïîá ðåìáôñî øïîäòéëÜ÷

91

102,16%

103,40%

2014

2015

48
2014
2015
°òéõíÞ÷ ðáòáðÞîöî ðåìáôñî
âÀóè óùóôÜíáôï÷ äéáøåÝòéóè÷ ðáòáðÞîöî

¶ðÝôåùêè ªôÞøïù: °ðÞëòéóè óôï 90%

Παρατηρείται σημαντική μείωση του πλήθους των παραπόνων
το 2015 σε σχέση με το 2014. Η μείωση αυτή προκύπτει από τη
μείωση των παραπόνων τεχνικού κατά 14% με βάση τον
ανασχεδιασμό της διεργασίας. Επίσης τα παράπονα για το

τμήμα Πωλήσεων μειώθηκαν κατά 44%, απόρροια της έμφασης
που δόθηκε στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την
αναδιοργάνωση του τμήματος και των πελατολογίων. Ο ίδιος
στόχος παραμένει και για το 2016.

Call Center ðåìáôñî øïîäòéëÜ÷

12,64%
<10%
3,98%
2014

ªôÞøï÷ 2016 - 2017

2015
»è åêùðèòåôïàíåîå÷ ëìÜóåé÷ (Abandoned Calls)

Με βάση τα αποτελέσματα του 2014, σχεδιάστηκαν ενέργειες
βελτίωσης για τη διεργασία της εξυπηρέτησης του Call Center
περιλαμβάνοντας την πρόσληψη ατόμων, καθώς και την
εκπαίδευση του τμήματος, με προσανατολισμό την άμεση και

ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Επίσης δημιουργήθηκε
θέση για team leader με σκοπό την καλύτερη και αμφίδρομη
επικοινωνία μεταξύ Supervisor και Manager. Ως αποτέλεσμα οι
δείκτες βελτιώθηκαν πολύ ικανοποιητικά σε ποσοστό 68%.

ÆåøîéëÜ ËðïóôÜòéêè óùîÞìïù ðåìáôñî
¶òçÀóéíå÷ èíÛòå÷
¶ðÝäïóè 2014

5,3

ªôÞøï÷ 2015

<5,0

¶ðÝäïóè 2015

3,7
<5,0

ªôÞøï÷ 2016

»Ûóï÷ øòÞîï÷ åðéóëåùÜ÷ In House Service

Με βάση τα αποτελέσματα σχεδιάστηκαν ενέργειες σε πολλά
επίπεδα για τη βελτίωση της διεργασίας εξυπηρέτησης πελατών
στην Τεχνική Υποστήριξη, περιλαμβάνοντας:
- Βελτίωση και αναδιοργάνωση του συνόλου των διαδικασιών
της Τεχνικής Υποστήριξης με έμφαση στον ορισμό
προδιαγραφών, στόχων και παρακολούθησης αποτελεσμάτων
για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τον πελάτη

- Βελτίωση χώρου εργασίας Τεχνικών με πλήρη ανακαίνιση και
αναβάθμιση του εξοπλισμού
- Αναδιοργάνωση ρόλων στην υποδοχή με σκοπό την ταχύτερη
εξυπηρέτηση και τοποθέτηση τεχνικού σε αυτή για παροχή
υπηρεσιών ASAP
- Βελτίωση της παρακολούθησης ελέγχου της διεργασίας μέσω
μηχανογραφικών εργαλείων και αυτοματοποίησης Report

¶ùëïìÝá ðòÞóâáóè÷ óôï Call Center ôïù ôåøîéëïà ôíÜíáôï÷

¶ðÝäïóè 2014

83,64%

ªôÞøï÷ 2015

>90%

¶ðÝäïóè 2015

80,74%
>90%

ªôÞøï÷ 2016

¦ïóïóôÞ áðáîôèíÛîöî óå óøÛóè íå ìèæõåÝóå÷ ëìÜóåé÷

Στον τομέα αυτό παρακολουθείται μικρή πτώση στην ευκολία
πρόσβασης και για το σκοπό αυτό θα μελετηθεί για το επόμενο
έτος η ανάλυση των αιτιών σχετικά με τους μήνες που

παρατηρείται μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο
εξυπηρέτησης, ώστε να υποστηριχθεί η λειτουργία με
κατάλληλα μέσα.

Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ðåìáôñî øïîäòéëÜ÷

3,5

3,6

>3,6

162 åòöôèíáôïìÞçéá

98 åòöôèíáôïìÞçéá

ªôÞøï÷ 2016

2012

2014
µáõíÞ÷ éëáîïðïÝèóè÷ ðåìáôñî (ëìÝíáëá 1-5)

Η έρευνα ικανοποίησης πελατών χονδρικής, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ανά διετία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τελευταία
φορά το 2014 και έχει προγραμματισθεί να υλοποιηθεί εκ νέου το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Χρησιμοποιείται η κλίμακα 1 έως 5
- με 5 το βέλτιστο.

Παρατηρείται σταθερό επίπεδο εξυπηρέτησης με τάση
βελτίωσης. Λόγω και του γενικού οικονομικού κλίματος, η
μείωση του βαθμού ικανοποίησης παρατηρείται επιμέρους
στον τομέα της πιστωτικής καθώς και τιμολογιακής Πολιτικής
της εταιρείας προς τους Πελάτες. Παράλληλά, υψηλά σε
βαθμολογία >4 παραμένουν τα κριτήρια σχετικά με την
εξυπηρέτηση του πελάτη, την επικοινωνία και την τεχνογνωσία

του προσωπικού καθώς και τα θέματα συσκευασίας και
Logistics.
Στόχο της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση των αποτελεσμάτων
καθώς και η βελτίωσή τους. Με βάση τη γνώμη των πελατών
και την αξιολόγηση των στοιχείων του 2012 για το 2014
παρατηρήθηκε βελτίωση της τάξης του 3%.

Íììå÷ ðåòéïøÛ÷ âåìôÝöóè÷
Έχουν εντοπισθεί και προγραμματίζονται για τα έτη 2016 – 2017, βελτιώσεις στις παρακάτω περιοχές:
- Σχεδιασμός Συστήματος CRM
- Αναβάθμιση του B2B e-shop www.Questonline.gr
Έρευνα ικανοποίησης σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα
που χρησιμοποιούν οι πελάτες χονδρικής της εταιρείας, με

ΑΓΟΡΑ

στόχο τη λειτουργική και εικαστική αναβάθμιση
του καταστήματος
- Τεχνικό Τμήμα - Ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση
του χώρου υποδοχής
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Uni Systems
Για την έγκαιρη ανίχνευση της ικανοποίησης των πελατών και την υιοθέτηση δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν
αναπτυχθεί οι παρακάτω μηχανισμοί:
1. Έρευνα Ικανοποίησης πελατών με χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, σε ετήσια βάση για την αξιολόγηση του
παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών
2. Περιοδικές Επιθεωρήσεις των έργων και των λειτουργιών της εταιρείας από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας
3. Ανίχνευση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών κατά τις επαφές στο πλαίσιο έργου.

Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ðåìáôñî

¦ïìà ºáìÜ - ºáìÜ
áêéïìÞçèóè

»Ûôòéá - ºáëÜ
áêéïìÞçèóè

¦ïìà ºáìÜ - ºáìÜ
áêéïìÞçèóè

»Ûôòéá - ºáëÜ
áêéïìÞçèóè

97,6%

2,4%

99,17%

0,083%

124 ερωτηματολόγια

120 ερωτηματολόγια

2014

2015

¦ïìà ºáìÜ - ºáìÜ
áêéïìÞçèóè

>90%

»Ûôòéá - ºáëÜ
áêéïìÞçèóè

<4%

ªôÞøï÷ 2014-2016

Η έρευνα ικανοποίησης πελατών για το 2015 έγινε σε ένα
δείγμα 30 μεγάλων πελατών της Uni Systems, από όπου
συλλέχθηκαν 120 απαντήσεις. Το μέγεθος του δείγματος
κρίνεται ικανοποιητικό δεδομένου ότι η εταιρεία απευθύνεται
σε μεγάλους οργανισμούς με τους οποίους διατηρεί
μακροχρόνια σχέση, λόγω της φύσης των έργων που υλοποιεί.
Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν από τις Επιχειρησιακές

Διευθύνσεις με στόχο τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης
των πελατών στα παρακάτω κριτήρια:
- Ανταπόκριση στις απαιτήσεις / ανάγκες του πελάτη
- Ικανότητα Προσωπικού
- Συνεργασία Προσωπικού
- Τακτική Επικοινωνία & «Ενημέρωση»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται οι στόχοι της
εταιρείας στους δείκτες «Πολύ Καλής / Καλής αξιολόγησης»
>90 % και «Μέτριας / κακής αξιολόγησης» <4 %, καθώς και ο

ουσιαστικός στόχος που είναι ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης
του πελάτη.

¦áòÀðïîá ðåìáôñî

7
4

2014

Εντός του 2015 καταγράφηκαν 4 παράπονα που αφορούσαν
στο τμήμα Field Services και σχετίζονταν κυρίως με την
αντικατάσταση ανταλλακτικού. Αντίστοιχα, το 2014
καταγράφηκαν 7 παράπονα. Σε όλες τις περιπτώσεις
διερευνήθηκε η γενεσιουργός αιτία για το κάθε παράπονο
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2015

και έγινε προσεκτική διαχείριση ώστε να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη των πελατών. Επιπλέον, έγινε υπενθύμιση της
διαδικασίας στο προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα
παράπονα καταγράφονται και αξιολογούνται.

iSquare
Σε ετήσια βάση, πραγματοποιείται έρευνα ικανοποίησης
πελατών από το τμήμα Marketing της εταιρείας.
Οι ερωτήσεις ήταν 14 στο σύνολό τους και αφορούσαν το

βαθμό ικανοποίησης των πελατών από την εταιρεία συνολικά,
αλλά και ως προς το Service των προϊόντων Apple που
εμπορεύεται.

Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ðåìáôñî

82%

83%

>80%

2014

2015

ªôÞøï÷ 2016

¦ïìà ¹ëáîïðïéèíÛîï÷ / ¹ëáîïðïéèíÛîï÷
áðÞ ôèî åôáéòåÝá óùîïìéëÀ

Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ðåìáôñî / åðéíÛòïù÷ äåÝëôå÷

83%
61%

64%

2015

2014

40%

2014

¦ïìà ¹ëáîïðïéèíÛîï÷
/ ¹ëáîïðïéèíÛîï÷ áðÞ ôï Service

2015

¦ïìà ¹ëáîïðïéèíÛîï÷ / ¹ëáîïðïéèíÛîï÷
áðÞ ôèî åêùðèòÛôèóè óôèî åðéëïéîöîÝá

Η έρευνα αποστέλλεται σε ένα μεγάλο πλήθος αποδεκτών,
πελατών και δυνητικών πελατών της εταιρείας. Ενδεικτικά
αναφέροντας για το 2015, το ερωτηματολόγιο εστάλη σε
περισσότερους από 34.400 αποδέκτες με ποσοστό απόκρισης
13% (4.573 απαντήσεις), ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για έρευνες
με τόσο μεγάλο δείγμα, γεγονός, που σε συνδυασμό

με τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης σε όλα τα επίπεδα,
καταδεικνύει την ποιότητα και συνεχή βελτίωση της εταιρείας.
Ιδιαίτερα αξίζει να επισημανθεί η σημαντική βελτίωση που
παρουσιάστηκε σε δύο ιδιαίτερα κρίσιμους παράγοντες, όπως
είναι το Service και η εξυπηρέτηση κατά την επικοινωνία με την
εταιρεία.

¦áòÀðïîá ðåìáôñî

67

2014

Παρατηρείται σημαντική μείωση στον αριθμό των παραπόνων.
Το 2015 στην πλειοψηφία τους τα παράπονα αφορούσαν σε
έλλειψη διαθεσιμότητας των προϊόντων Apple.

ΑΓΟΡΑ

25

<20

2015

ªôÞøï÷ 2016

Οι στόχοι της εταιρείας για το 2016, είναι να συνεχίσει σε
μέγιστο βαθμό τη βελτίωση των υπηρεσιών και της
προστιθέμενης αξίας που παρέχει στην ελληνική αγορά.
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ACS
Η εταιρεία παρακολουθεί μηνιαία ποιοτικούς δείκτες
ικανοποίησης πελατών και αναλόγως των αποτελεσμάτων
προβαίνει σε έκτακτες ενέργειες διεξαγωγής τηλεφωνικών
ερευνών με τους παραλήπτες για να αξιολογήσει την ποιότητα

των υπηρεσιών που παρείχε και το customer experience.
Το 2014 η ACS πραγματοποίησε πλήθος ερευνών σε 2 βασικές
της υπηρεσίες (Advanced Mass Post & Advanced Business Post)

Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ðåìáôñî
¹äéñôå÷ (B2C)

¶ðéøåéòÜóåé÷ (B2B)

8,82

8,58

2014
¹ëáîïðïÝèóè ðåìáôñî áðÞ ðáòåøÞíåîå÷ ùðèòåóÝå÷
¸ ëìÝíáëá ôè÷ Ûòåùîá÷ åÝîáé 1 Ûö÷ 10, íå Àòéóôá ôï 10.

¦áòÀðïîá ðåìáôñî Courier Services

¦áòÀðïîá

6.962

ªàîïìï °ðïóôïìñî

5.290

2014

2015

¦ïóïóôÞ

16.559.511

16.178.728

0,04%

0,03%

2014

2015

2014

2015

Στόχος για το 2016 είναι η επίτευξη ποσοστού < 0,04% των αποστολών.

¦áòÀðïîá ¦åìáôñî Post Services

¦áòÀðïîá

ªàîïìï °ðïóôïìñî

¦ïóïóôÞ

28.324

9.986

22.349.010

24.652.914

0,13%

0,04%

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Στόχος για το 2016 είναι η επίτευξη ποσοστού < 0,04% των αποστολών
Παρατηρείται υψηλή ικανοποίηση τόσο των πελατών λιανικής
όσο και των εταιρικών πελατών από τις υπηρεσίες της εταιρείας.
Επίσης, ο συνολικός αριθμός παραπόνων μειώνεται, ιδιαίτερα
στις υπηρεσίες Post.
Οι στόχοι της εταιρείας για το 2016, είναι να συνεχίσει σε
μέγιστο βαθμό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στην
ελληνική αγορά. Επίσης, η ACS λόγω και του τεραστίου πλήθους
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αποστολών στοχεύει κατά την περίοδο 2016-2017 να
δημιουργήσει και ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης μέσω
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (QR Code) όπου θα μπορεί
εύκολα (μέσω e-mail ή SMS) να στέλνει στον χρήστη των
υπηρεσιών της (παραλήπτη ή αποστολέα) ερωτηματολόγιο,
προκειμέμου να λαμβάνει την εμπειρία του πελάτη με
ηλεκτρονικό τρόπο.

OéëïîïíéëÜ åðÝäïóè
Με προσανατολισμό στην Τεχνολογία, την Καινοτομία και την
αξιοποίηση των ευκαιριών στον επιχειρηματικό χώρο,
αποστολή των εταιρειών του Ομίλου είναι η δημιουργία
βιώσιμης αξίας για τους Μετόχους, τους Εργαζομένους, τους
Πελάτες και το Κοινωνικό σύνολο.

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

Η δυναμική επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε καινοτόμες και
πρωτοποριακές δραστηριότητες, με επενδύσεις και αξιοποίηση
της τεχνολογίας, αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την
ανάπτυξη του Ομίλου Quest.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
Λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 90% των εσόδων του
Ομίλου Quest κατά το 2015 προέρχονται από την Ελλάδα, η
εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας έχει σημαντική επίδραση στα
αποτελέσματά του. H επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα
για την Ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
ενέργειες και αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο
εξωτερικό.

2016 είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας, με διατήρηση μεγεθών
και ανάπτυξη Εργασιών σε όλους τους τομείς. Οι κύριες δράσεις
που θα αναληφθούν για την επίτευξη του στόχου αφορούν σε
περαιτέρω έλεγχο του κόστους λειτουργίας, προσπάθεια
επίτευξης μεγαλύτερης ανάπτυξης σε περιοχές με υψηλότερο
περιθώριο κέρδους και περαιτέρω περιορισμός των ζημιών σε
ζημιογόνες δραστηριότητες.

Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του
σχέδια με βασική προτεραιότητα την παραγωγή θετικών
λειτουργικών ταμειακών ροών, τον περιορισμό / διατήρηση της
δανειακής έκθεσης σε διαχειρίσιμα επίπεδα τον περιορισμό του
πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις επί πιστώσει και τη μείωση
του λειτουργικού κόστους. Ήδη κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών έχει επιτευχθεί σημαντικότατη μείωση των
λειτουργικών εξόδων, χωρίς να έχουν επηρεασθεί ιδιαίτερα οι
δραστηριότητες του Ομίλου.
Ως βασικός στόχος και προτεραιότητα του Ομίλου Quest για το

Σχετικά με τις προοπτικές του Ομίλου για το 2016, οι κύριοι
μοχλοί ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τις
Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση),
τα προϊόντα Apple, τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και τις
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Με προϋπόθεση την ομαλοποίηση
της Ελληνικής οικονομίας και εφόσον δεν προκύψει κάποιο
αρνητικό μακροοικονομικό γεγονός, εκτιμάται ότι ο Όμιλος
Quest στο σύνολό του κατά το 2016 θα παρουσιάσει ανάπτυξη
των βασικών οικονομικών μεγεθών και θετικές λειτουργικές
ταμειακές ροές.

¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Ο Όμιλος αξιολογεί συνεχώς την επίδοση των εταιρειών.
Η αξιολόγηση γίνεται με τους εξής κύριους τρόπους:
- Μέσω τακτικού ημερήσιου και μηνιαίου reporting, ανάλογα
και την φύση των εργασιών
- Μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και
του σχετικού Συστήματος Αναφορών (Reporting), στο οποίο
περιλαμβάνονται συνοπτικά και αναλυτικά αποτελέσματα
και ένα πλήθος επιλεγμένων KPIs
- Με τακτικές αναλυτικές παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ανά
τρίμηνο στη Διοίκηση της Quest Holdings και στο Διοικητικό
Συμβούλιο κάθε εταιρείας.

Παράλληλα ο Όμιλος αξιολογεί και την ορθή λειτουργία των
εταιρειών του καθώς και την τήρηση των συμφωνημένων
κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης και των πολιτικών και
διαδικασιών, μέσω ελεγκτικών διαδικασιών με τους εξής
κύριους τρόπους:
- Μέσω ελέγχων από την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου του
Διοικητικού Συμβουλίου
- Με την εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων
- Με αξιοποίηση των ελέγχων των Ορκωτών Λογιστών.

¢åÝëôå÷ åðÝäïóè÷
Το 2015 και παρά τη συνέχιση της δυσμενούς για την ελληνική
οικονομία συγκυρίας, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου
ανήλθαν σε 353,4€ εκατ. έναντι 314,9€ εκατ. για το 2014,
σημειώνοντας αύξηση 12%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων,
Τόκων, Αποσβέσεων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων
ανήλθαν σε 21,3€ εκατ. ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων

ΑΓΟΡΑ

ανήλθαν σε 1,9€ εκατ. Το 2015 οι εργαζόμενοι στο σύνολο των
εταιρειών του Ομίλου ανήλθαν σε 1.341.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και ο Συντελεστής μόχλευσης
στις 31/12/2016 & 31/12/2014 αντίστοιχα, αποτυπώνονται στον
παρακάτω πίνακα:
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ºáõáòÞ÷ ¢áîåéóíÞ÷ & ªùîôåìåóôÜ÷ »Þøìåùóè÷ ôïù ÃíÝìïù
Quest Συμμετοχών (Ενοποιημένα Στοιχεία)
(€ x 1.000)

ªàîïìï äáîåéáëñî ùðïøòåñóåöî
»åÝïî:
ºáõáòÀ ôáíåéáëÀ äéáõÛóéíá

31/12/2014

31/12/2015

31.764

74.399

(27.549)

(53.311)

ºáõáòÞ ðïóÞ äáîåéóíïà / ôáíåéáëñî äéáõåóÝíöî

4.215

21.089

ªàîïìï éäÝöî ëåæáìáÝöî

167.569

167.835

ªùîïìéëÀ áðáóøïìïàíåîá ëåæÀìáéá

171.784

188.923

2,45%

11,16%

ªùîôåìåóôÜ÷ íÞøìåùóè÷

Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα έχουν εκφραστεί σε χιλιάδες ευρώ

Ííåóè ÃéëïîïíéëÜ áêÝá ðïù ðáòÀçåôáé ëáé äéáîÛíåôáé1
Ενοποιημένα Στοιχεία (€ x 1.000)1
ÃéëïîïíéëÜ áêÝá
ðïù ðáòÀçåôáé

2

Îóïäá

3

¤åéôïùòçéëÀ ëÞóôè
ÃéëïîïíéëÜ áêÝá
ðïù äéáôÝõåôáé

»éóõïÝ ëáé åðéäÞíáôá åòçáúïíÛîöî4

2014

2015

317.760

356.793

260.428

310.035

48.158

51.775

¦ìèòöíÛ÷ ðòï÷ æïòåÝ÷ øòèíáôïäÞôèóè÷

5.871

4.193

¦ìèòöíÛ÷ ðòï÷ ëòáôéëïà÷ æïòåÝ÷5

2.976

8.161

ºïéîöîéëÛ÷ åðåîäàóåé÷6
»è äéáîåíèõåÝóá
ÃéëïîïíéëÜ áêÝá

150

382*

177

-17.753

1

Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 του Ομίλου Quest και περιλαμβάνουν
το σύνολο των εταιρειών. Επίσης, τα ποσά έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δείκτη G4-EC1
Συμπεριλαμβάνει έσοδα από πωλήσεις, παρεπόμενες ασχολίες, μερίσματα, τόκους, μισθώματα, συναλλαγματικές διαφορές και παράγωγα
3
Συμπεριλαμβάνει έξοδα πωλήσεων, διοικητικά έξοδα, κόστος πωλήσεων, κεφαλαιουχικές δαπάνες
4
Δεν συμπεριλαμβάνεται στα λειτουργικά κόστη
5
Δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και ΕΝΦΙΑ
6
Συμπεριλαμβάνει δωρεές, χορηγίες και έξοδα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων (δραστηριότητα IQbility)
2

* To σύνολο της Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου Quest σε εμπορική αξία προϊόντων, υπηρεσιών καθώς και σε μετρητά
για το 2015 ανέρχεται στο ποσό των € 1.105.933. Η αξία που έχει λογιστικοποιηθεί ανέρχεται στο ποσό των € 382.134.
Σημειώνεται ότι το 2014 ο τρόπος υπολογισμού ήταν διαφορετικός, για αυτό και προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση.

ºáôáâïìÜ ¼Þòöî ëáé ¶éóæïòñî
Ενοποιημένα Στοιχεία (€ x 1.000)

2014

2015

ºáôáâïìÜ ¼¦°

35.801

42.120

ºáôáâïìÜ °óæáìéóôéëñî åéóæïòñî

14.132

13.829

ºáôáâïìÜ ¼»Ë

5.404

6.044

ºáôáâïìÜ ìïéðñî æÞòöî

2.254

2.451

Με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς κατά το 2015,
τα αποτελέσματα του Ομίλου κρίνονται ικανοποιητικά. Οι κύριες
μεταβολές των αποτελεσμάτων του Ομίλου στο 2015 σε σχέση
με τη χρήση του 2014 ήταν η αύξηση των πωλήσεων κατά
12,2% ή € 38,5 εκατ. κυρίως λόγω της προσθήκης του iPhone
στη γκάμα διανομής προϊόντων Apple και της ενσωμάτωσης
στον Όμιλο της θυγατρικής εταιρείας «Cardlink».
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Ως αποτέλεσμα των παραπάνω σημειώθηκε αντίστοιχη αύξηση
και στα λειτουργικά κόστη του Ομίλου.
Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2015, η οποία είναι
αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της μητρικής εταιρείας
(www.quest.gr), υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες με όλες τις
θυγατρικές εταιρείες και τα αποτελέσματά τους για τα έτη 2014
& 2015 καθώς και ανάλυση των επιμέρους κονδυλίων.

ÃéëïîïíéëÜ ëáé ðïìéôéëÜ ëáôÀóôáóè óôè øñòá / °îÀðôùêè óå îÛå÷ áçïòÛ÷
Το 2015 ήταν μια ιδιαίτερα κακή χρονιά για την ελληνική
οικονομία και τις επιχειρήσεις. Τον Ιούνιο του έτους, σε
κορύφωση της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία
βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια, επιβλήθηκαν
περιοριστικά μέτρα στην κίνηση κεφαλαίων στις τράπεζες
(Capital Controls), γεγονός που επηρέασε περαιτέρω αρνητικά
το σύνολο των οικονομικών μεγεθών της αγοράς και είχε
σοβαρές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα και
στην αγορά εργασίας.
Η επιβολή των Capital Controls είχε άμεσο αντίκτυπο στις
εισαγωγές προϊόντων, από την απρόσκοπτη ροή των οποίων

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι εταιρείες του Ομίλου Quest,
ενώ έφερε αλλαγές στους πιστωτικούς όρους συναλλαγής,
όπως και στην αντιμετώπιση των ελληνικών εταιρειών
από τους ξένους προμηθευτές.
Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στο εσωτερικό της χώρας,
έκανε ακόμα πιο επιτακτική τη στρατηγική απόφαση της
Διοίκησης του Ομίλου Quest για περαιτέρω ανάπτυξη σε
αγορές του εξωτερικού, με διεύρυνση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
Με τη δεδομένη κατάσταση, ο Όμιλος αντέδρασε άμεσα,
ενεργοποιώντας μηχανισμούς προστασίας των κεφαλαίων,
εξασφάλισης εμπορευμάτων και χρηματοοικονομικών όρων
πληρωμής με ξένους προμηθευτές. Παράλληλα, ενεργοποίησε
μηχανισμούς προστασίας των εταιρειών στους όρους
πωλήσεων και εισπράξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εταιρείες και ιδιαίτερα η Uni Systems
επιδιώκουν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους στο
εξωτερικό, αποβλέποντας στην αύξηση του ποσοστού των
εσόδων τους από ξένες αγορές.

Info Quest Technologies
Η ιδιαίτερη πολιτικο-οικονομική κατάσταση της χώρας κατά το
2015, διαμόρφωσε τις προτεραιότητες της εταιρείας στους
παρακάτω άξονες δράσης: Ελάττωση του Credit Risk,
Προστασία Στρατηγικών Συνεργασιών και Αναζήτηση
ευκαιριών και νέων συνεργασιών. Παράλληλα η εταιρεία
συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική που έχει χαράξει τα
τελευταία χρόνια για απομάκρυνση από περιοχές με χαμηλό
Return on Employed Capital και ενίσχυση της δραστηριότητάς
της σε λύσεις και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Η εταιρεία, με δεδομένο το αντικείμενό της, παρουσιάζει μικρή
δραστηριότητα στο εξωτερικό. Κύρια χώρα εστίασης αποτελεί η

Κύπρος στην οποία πραγματοποιούνται κυρίως πωλήσεις
προϊόντων Private label & προϊόντων προστιθέμενης αξίας
(VAD), όπου αυτό είναι δυνατό βάσει συμβολαίων με τους
κατασκευαστές.
Από την έναρξη της χρονιάς, με συστηματική έρευνα αγοράς &
επισκέψεις επιχειρείται μεγαλύτερη διείσδυση στην Κυπριακή
αγορά. Προς αυτήν την κατεύθυνση το 2016 σχεδιάζεται να
λειτουργήσει ένα νέο επισκευαστικό κέντρο συμφερόντων της
εταιρείας, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά
και στην ενίσχυση των πωλήσεων στην εν λόγω αγορά.

Uni Systems
Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και παρά
το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς
κατάφερε να αυξήσει το τζίρο της κατά 4,9% σε σχέση με τον
προϋπολογισμό του 2015. Διατηρεί δεσπόζουσα θέση στον
Τραπεζικό τομέα όπου εντός του 2015 κατέγραψε σημαντικές
εμπορικές συμφωνίες, όπως τη μεγαλύτερη συμφωνία
πενταετούς ανανέωσης των κεντρικών συστημάτων ενός εκ των
μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, στον ελληνικό δημόσιο
τομέα, κατά το 2015 κατάφερε να ολοκληρώσει και να
παραδώσει επιτυχώς περισσότερα από 22 έργα που
υλοποιούνταν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Τα περισσότερα από αυτά
ήταν στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό δημόσιο, ενδεικτικά
αναφέρεται το έργο «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την
παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως
Υπηρεσίας» που αποτελεί το πλέον σύνθετο και με ιδιαίτερες
απαιτήσεις έργο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που έχει

ΑΓΟΡΑ

υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην ελληνική Επικράτεια και
καλύπτει 26 ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής στρατηγικής της
Uni Systems αποτελεί η εξαγωγή της τεχνογνωσίας της στις
αγορές του εξωτερικού, με έμφαση στα ιδρύματα, οργανισμούς
και λοιπούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους
μεγάλους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις της ΝΑ Ευρώπης και
της Τουρκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το 23% των
εσόδων της προέρχεται από αυτές τις αγορές, ενώ το ποσοστό
σταδιακά αυξάνεται. Σε αυτό το πλαίσιο, για το έτος 2015,
η Uni Systems κέρδισε επτά (7) νέα έργα συνολικού
ονομαστικού προϋπολογισμού περίπου €35εκ. Στους πελάτες
της Uni Systems συγκαταλέγονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κ.α.
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iSquare
Η iSquare βάσει του συμβολαίου της με την Apple έχει το
δικαίωμα διανομής των προϊόντων της μόνο στην Ελλάδα και
στην Κύπρο και όχι σε άλλες αγορές. Με το δεδομένο αυτό, η
εταιρεία πέτυχε για το 2015 να αντεπεξέλθει στις δύσκολες
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της Ελλάδας και να εντείνει
τις προσπάθειές της στην αγορά της Κύπρου, όπου η
οικονομική κατάσταση ήταν σαφώς βελτιωμένη για το 2015 σε
σχέση με το παρελθόν.
Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε μεγάλες προσπάθειες και πέτυχε το
2015 να ολοκληρώσει τη γκάμα διανομής των προϊόντων της
Apple, με την απόκτηση διανομής της «ναυαρχίδας» των
προϊόντων Apple, δηλαδή του iPhone στην Ελλάδα και της
αποκλειστικής διανομής του iPhone στην Κύπρο.
Έτσι, από το 2015 η εταιρεία είναι διανομέας του συνόλου των

προϊόντων Apple για Ελλάδα και Κύπρο, γεγονός που
αδιαμφισβήτητα τη βοήθησε αισθητά στην ανάπτυξή της και
στην αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Oι κύριοι στόχοι της εταιρείας, εν μέσω αυτών των αντίξοων
συνθηκών, υπήρξαν οι εξής:
- Μεγάλη αύξηση των πωλήσεων
τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο
- Διατήρηση της κερδοφορίας
- Προσαρμογή της οργανωτικής δομής σε όλες
τις δραστηριότητες για την καλύτερη διαχείριση
της οικονομικής κρίσης
- Ελαχιστοποίηση επιχειρηματικών και οικονομικών κινδύνων.

ACS
Κόντρα στις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η
οικονομική κρίση και την πτώση της αγοράς, η άνοδος του
e-Commerce στην Ελλάδα καθώς και η ανάπτυξη της εταιρείας
στη νέα δραστηριότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει
έχουν βοηθήσει τα τελευταία έτη -από το 2013 και μετά- θετικά
την αγορά ταχυμεταφορών αλλά και τις συνολικές πωλήσεις της
εταιρείας. Λόγω των ανωτέρω, το 2015 -έτος με τα capital
controls- η κρίση είχε σχετικά περιορισμένη επίδραση στην
εταιρεία. Τόσο η ACS όσο και οι συνεργάτες / αντιπρόσωποί της,
λόγω της ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας ταχυδρομείου
και της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων από τη σχετικά νέα
υπηρεσία ταχυδρομείου «Advanced Business Post» από το 2014

και μετά, είχαν σημαντικά μικρότερες επιπτώσεις από την
οικονομική κρίση σε σχέση με τον υπόλοιπο ταχυδρομικό
κλάδο. Επιπρόσθετα, η ACS αξιολογώντας ποιος κλάδος της
αγοράς έχει μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης, προχωρά σε
σχετικές ενέργειες, που αφορούν κυρίως στην παροχή
στοχευμένων υπηρεσιών για το e-commerce. Έτσι κατά το 2015
η εταιρεία ενέταξε στο portfolio της τις νέες οικονομικές
υπηρεσίες οδικής μεταφοράς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και
θαλάσσιας μεταφοράς προς την Κύπρο (EU Economy & Cyprus
Economy αντίστοιχα), που απευθύνονται επί τω πλείστον στην
αγορά του e-Commerce.

¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Η επίδοση των εταιρειών του Ομίλου αξιολογείται, μέσω της
εξέλιξης των αποτελεσμάτων, της θέσης κάθε εταιρείας στον
κλάδο της και τη βελτίωση των πωλήσεων σε εξαγωγές τόσο σε
απόλυτο αριθμό, όσο και ως ποσοστό επί του συνόλου των
πωλήσεων. Η θέση στην αγορά εκτιμάται από συνδυαζόμενα

δεδομένα, από εταιρείες ερευνών και πληροφορίες της αγοράς.
Η αύξηση των εξαγωγών και η μείωση του κινδύνου από το
δημόσιο τομέα (ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου)
είναι οι κύριοι δείκτες αξιολόγησης της επίδοσης των εταιρειών.

¦ïóïóôÞ åêáçöçñî ëáé ðöìÜóåöî óôï äèíÞóéï åðÝ ôïù ëàëìïù åòçáóéñî áîÀ åôáéòåÝá & óôï óàîïìï ôïù ÃíÝìïù
(€ x 1.000)*

Info Quest
Technologies

Uni Systems

ACS

iSquare

Ùíéìï÷ Quest
ªàîïìï

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

119.898

112.304

64.625

69.069

82.304

81.159

43.084

70.569

314.949

353.405

¦öìÜóåé÷ óôï åêöôåòéëÞ,
ö÷ ðïóïóôÞ åðÝ ôïù óùîÞìïù
ðöìÜóåöî

0,00%

0,01%

21,13%

22,93%

2,78%

3,02%

11,40%

22,87%

7,38%

10,55%

¦öìÜóåé÷ óôï äèíÞóéï,
ö÷ ðïóïóôÞ åðÝ ôïù óùîÞìïù
ðöìÜóåöî

2,10%

2,10%

22,77%

23,40%

3,57%

3,22%

0,00%

0,00%

7,40%

7,39%

ªàîïìï
ðöìÜóåöî*

*Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα έχουν εκφραστεί σε χιλιάδες ευρώ

¢åÝëôè÷ DSO ëáé åðéóæÀìåéå÷ çéá ôèî Info Quest Technologies

Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για την αξιολόγηση της πορείας της εταιρείας αλλά και την διαχείριση του ρίσκου

72 èíÛòå÷
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61,4 èíÛòå÷
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0,89 %
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2014
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¶ðéóæÀìåéå÷ ö÷ %
åðÝ ôïù ôúÝòïù (ðòÞâìåãè)

¢åÝëôè÷ DSO

¢éáôÜòèóè ôè÷ èçåôéëÜ÷ õÛóè÷ óôèî áçïòÀ
Οι εταιρείες του Ομίλου Quest κυριαρχούν στις αγορές στις
οποίες δραστηριοποιούνται. H ηγετική θέση καθώς και η
δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου αποτελούν κύρια
προτεραιότητα στους στρατηγικούς στόχους των εταιρειών με
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη της
καινοτομίας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων στις
υπάρχουσες αλλά και σε νέες αγορές. Παράλληλα, η ηγετική
θέση οφείλει να συνάδει με την αντίστοιχη εικόνα του ηγέτη και
την προστασία της καλής φήμης του Οργανισμού, τόσο στην
ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Η διατήρηση της ηγετικής
θέσης των εταιρειών του Ομίλου επιδρά θετικά στη λειτουργία

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

τους, καθώς δίνει κίνητρο αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία και
πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
Αναγνωρίζοντας την καινοτομία ως θεμελιώδη παράγοντα στην
ανάπτυξη των εταιρειών, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει μία
διεταιρική ομάδα για τη διερεύνηση, αξιολόγηση και
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, μοντέλων και εργαλείων. Όσον
αφορά τους προμηθευτές και τους πελάτες, προσφέρει
μεγαλύτερη αξιοπιστία έναντι του ανταγωνισμού, ενώ και στους
συνεργάτες / αντιπροσώπους δίνει το αίσθημα της ασφάλειας
για την ομαλή και σταθερή λειτουργία τους.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
¶îÝóøùóè æÜíè÷
Για την ενίσχυση της φήμης και της εταιρικής εικόνας του
Ομίλου συνολικά, έχουν θεσπιστεί Πολιτικές και Διαδικασίες, με
βάση τις οποίες ορίζονται κοινές γραμμές για τον τρόπο
λειτουργίας και επικοινωνίας σε τομείς όπως η προστασία και η
προβολή του ονόματος, της εταιρικής ταυτότητας, και της
εικόνας των εταιρειών και του Ομίλου. Παράλληλα, στην Quest
Συμμετοχών λειτουργεί Κέντρο Επικοινωνίας – Γραφείο Τύπου
για τον συντονισμό και την ανταπόκριση των επικοινωνιακών
αναγκών των εταιρειών με τα μέσα επικοινωνίας. Στο πλαίσιο
αυτό καταρτίζονται κοινά επικοινωνιακά προγράμματα καθώς
και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου στην ενίσχυση
της καινοτομίας, της ψηφιακής εκπαίδευσης και της
επιχειρηματικότητας.

που αποτελεί και την κύρια είσοδο στα γραφεία της Info Quest
Technologies. Σύγχρονα υλικά υψηλής αισθητικής, νέα σήμανση
/ ταμπέλες, μελέτη και υλοποίηση φωτισμού χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας, νέος χώρος υποδοχής / reception,
αλλά και νέα συστήματα ελέγχου και ασφαλούς πρόσβασης,
δημιούργησαν έναν καλαίσθητο, λειτουργικό και εργονομικό
περιβάλλον, αντίστοιχο με το προφίλ, το κύρος και το
δυναμισμό της εταιρείας. Στο ίδιο κτήριο πραγματοποιήθηκε,
επίσης, πλήρης ανακαίνιση και επέκταση του εστιατορίου που
στεγάζεται στο ισόγειο και το οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά
πελάτες και εργαζόμενοι της εταιρείας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης
των εργασιακών χώρων, σχεδιάζεται η πλήρης αναμόρφωση
της κεντρικής reception Τεχνικού Τμήματος της Info Quest
Technologies στο κτήριο επί της οδού Λ. Κηφισού 125-127, η
Επιπλέον, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας, την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών που επισκέπτονται τους χώρους των ανακαίνιση χώρων γραφείων και meeting room στα κτήρια της
Uni Systems στην Καλλιθέα (Αλ. Πάντου 19-23 & Αλ. Πάντου 25),
εταιρειών, αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των
εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν καθώς και η ανανέωση της σήμανσης σε όποια κτήρια του
Ομίλου κρίνεται αναγκαίο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ενιαία η
σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες σε χώρους των
εικόνα των εταιρειών και του Ομίλου.
εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, στο κτήριο επί της οδού
Αργυρουπόλεως 2α, ανακαινίσθηκε πλήρως το ισόγειο (160 m2),

ΑΓΟΡΑ
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¢éåôáéòéëÜ ÃíÀäá Business Development
Καθώς η διατήρηση της ηγετικής θέσης κάθε εταιρείας και κατ΄
επέκταση του Ομίλου στο σημερινό επιχειρηματικό γίγνεσθαι
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έγκαιρη αναγνώριση και
αξιοποίηση νέων ευκαιριών, την παραγωγή αξίας μέσω της
σχεδίασης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την
περαιτέρω ανάπτυξη συνεργιών και την ανάδειξη και υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών, δημιουργήθηκε στον Όμιλο μία
Διεταιρική Ομάδα, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των
εταιρειών και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την
παραγωγική διεργασία του Business Development. Η Ομάδα
ασχολήθηκε με πλήθος έργων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες
και επιχειρηματικές ανάγκες των εταιρειών. Ενδεικτικά
αναφέροντας, κατά τη διάρκεια του έτους εξετάσθηκαν θέματα
όπως η Εφαρμογή iBeacon στα καταστήματα iStorm,
η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η μετάβαση σε νέα
πλατφόρμα διάθεσης υπηρεσιών cloud, η εξέταση νέων
Business Models, η περιοχή των Financial Services και οι
εξελίξεις σε αυτήν, ενώ δημιουργήθηκε η κατάλληλη υποδομή

για την καλύτερη διάχυση της σχετικής πληροφορίας μεταξύ
των ενδιαφερομένων. Με τη συμβολή της ομάδας, τέθηκαν οι
βάσεις για την εκκίνηση σημαντικών δράσεων ή /και πεδίων
περαιτέρω διερεύνησης, όπως για παράδειγμα η μελέτη νέων
εφαρμογών στο χώρο των ηλεκτρονικών παραστατικών,
η μελέτη δημιουργίας Mobile εφαρμογής στην ACS, η ένταξη
της λειτουργικότητας e-Invoicing σε B2B συναλλαγές, η
διερεύνηση υπηρεσιών Cloud, ενώ εντοπίσθηκαν και τομείς
ενδιαφέροντος, ως μελλοντικά αντικείμενα μελέτης της
ομάδας. Καθώς η δημιουργία βιώσιμης και μακροπρόθεσμης
αξίας, η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και η συνεχής αναζήτηση
και αξιολόγηση ευκαιριών αποτελούν πρωτεύοντες στόχους για
τον Όμιλο, τέθηκαν καινούργιες βάσεις για τη λειτουργία του
Business Development με τη δημιουργία ομάδων τόσο στις
θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου όσο και σε επίπεδο Holdings
για την εποπτεία των πλάνων δράσης και τον καθορισμό
προτεραιοτήτων, ενώ συντάχθηκε Πολιτική Business
Development & Επενδύσεων.

¶ðÛîäùóè óå ÆåøîïçîöóÝá
Στον τομέα της Τεχνολογίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου
ο ρυθμός των εξελίξεων είναι καταιγιστικός, η έγκαιρη
αξιοποίηση νέων εφαρμογών και συστημάτων είναι πολύ
ουσιαστική για την πορεία και ανταγωνιστικότητα κάθε
επιχείρησης και ο τεχνολογικός συνεργάτης παίζει καίριο ρόλο
στη διαδικασία αυτή, απαιτείται συστηματική και συνεχής
επένδυση σε τεχνογνωσία, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη
υποστήριξη κάθε πελάτη.
Οι ομάδες σχεδίασης και υλοποίησης λύσεων, καθώς και οι
τεχνικές υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου Quest και πιο
συγκεκριμένα της Uni Systems και της Info Quest Technologies,
επενδύουν σημαντικά σε τεχνογνωσία και διαθέτουν ένα

πλήθος πιστοποιημένων μηχανικών, με την υψηλή τεχνολογική
εξειδίκευση που προσφέρουν οι σημαντικότερες εταιρείες
τεχνολογίας παγκοσμίως, μέσω εκπαιδεύσεων σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Η Uni Systems, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην
ολοκλήρωση λύσεων πληροφορικής, αντλεί την τεχνογνωσία
της από 230 και περισσότερους εξειδικευμένους μηχανικούς
που απασχολεί στις Τεχνικές της Διευθύνσεις, παρέχοντας
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες
που προσφέρει η εταιρεία καλύπτουν όλα τα στάδια, ξεκινώντας
από το σχεδιασμό των λύσεων, έως και την υποστήριξη του
Πελάτη μετά την υλοποίηση του έργου.

Κατά το 2015, οι μηχανικοί της Uni Systems έλαβαν 107 νέες πιστοποιήσεις, ενώ συνολικά διαθέτουν 577 πιστοποιήσεις με κύρια
πεδία εστίασης στις τεχνολογίες:
¦òïûÞîôá hardware (HP, IBM, Cisco, Dell EMC, Unisys
ëáé ðïììñî Àììöî ëáôáóëåùáóôñî)
Software ðìáôæÞòíå÷ (Citrix, Genesys, Imprivata,
ISACA, Linux, Microsoft, NetApp, Symantec, VMware
ëáé ðïììÛ÷ Àììå÷)

Η Info Quest Technologies διαθέτει ομάδα εξειδικευμένων
μηχανικών, που παρέχουν υπηρεσίες σχεδίασης και υλοποίησης
λύσεων τεχνολογίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον,
μέσω του Κέντρου Τεχνικής Εξυπηρέτησης προσφέρει
υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής για όλα τα προϊόντα των
κατασκευαστών με τους οποίους συνεργάζεται. Το Κέντρο
Τεχνικής Εξυπηρέτησης απασχολεί 32 άτομα, είναι
εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο από τους μεγαλύτερους
διεθνείς κατασκευαστές - Apple, HP, Lenovo-, ενώ παρέχει
υποστήριξη σε πλήθος προϊόντων -περιφερειακά, δίσκους,
μνήμες κλπ- μιας πληθώρας κατασκευαστών. Όλες οι επισκευές
γίνονται με βάση τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές του κάθε

¦ìáôæÞòíå÷ åæáòíïçñî (Java, Oracle, SAP, Siebel,
TOGAF, IBM DB2, CompTIA A+, MS SQL, Peoplesoft,
MS SharePoint ëáé Àììå÷)
Project Management ( PRINCE2, ScrumMaster)

κατασκευαστή και με χρήση μόνο εγκεκριμένων και επώνυμων
ανταλλακτικών. Το 2015 στο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης της
Info Quest Technologies πραγματοποιήθηκαν συνολικά 46.588
επισκευές προϊόντων πληροφορικής. Η αξιοπιστία και η
ταχύτητα απόκρισης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Info Quest
Technologies έχουν κερδίσει επανειλημμένα διακρίσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το 2015 οι μηχανικοί που απασχολούνται στην Info Quest
Technologies έλαβαν 23 νέες πιστοποιήσεις. Συνολικά οι
πιστοποιήσεις των μηχανικών της εταιρείας ξεπερνούν τις 160,
με κύρια πεδία τεχνογνωσίας τις πλατφόρμες της Microsoft,
Apple, Kentico, HP, Symantec & Citrix.

¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Οι εταιρείες του Ομίλου Quest κυριαρχούν στις αγορές στις
οποίες δραστηριοποιούνται. Συγκεκριμένα, η Info Quest
Technologies για πολλά συναπτά έτη κατέχει ηγετική θέση στην
ελληνική αγορά της διανομής προϊόντων και υπηρεσιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, με βάση τον κύκλο εργασιών,
τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, το πλήθος των
συνεργαζόμενων οίκων και την προστιθέμενη αξία που
παράγει για πελάτες και συνεργάτες, με αποτέλεσμα να
αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες και αποδοτικές επιλογές
των κορυφαίων κατασκευαστών, όταν αναζητούν συνεργάτη
για την ελληνική αγορά και συγχρόνως τον πλέον αξιόπιστο
προμηθευτή για τους πελάτες της.
Η Uni Systems εξελισσόμενη διαρκώς, σήμερα βρίσκεται στην
κορυφή της αγοράς Πληροφορικής στην Ελλάδα, διατηρώντας
μεγάλο μερίδιο στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα,
καθώς και στον Δημόσιο, ενώ πελάτες της είναι όλοι οι
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της εγχώριας αγοράς και ιδιωτικές
επιχειρήσεις που βρίσκονται στις 500 μεγαλύτερες της
ελληνικής αγοράς Σύμφωνα με μεγάλο διεθνή οίκο αναλύσεων,
για την περίοδο 2014-2015 η Uni Systems κατέχει την πρώτη
θέση στην ελληνική αγορά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
(IT Services) διατηρώντας το 9,7% της συνολικής αγοράς.
Τα αποτελέσματα της iSquare αξιολογούνται τριμηνιαία,

εξαμηνιαία και ετήσια. Ο τριμηνιαίος έλεγχος εξασφαλίζει τη
δυνατότητα για διορθωτικές κινήσεις και για αντιμετώπιση των
όποιων συνθηκών και αλλαγών της υφιστάμενης κατάστασης.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης περιλαμβάνουν αναφορές από τα
τμήματα της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων συνολικά
αλλά και ανά συνεργάτη μεταπωλητή, ανά οικογένεια
προϊόντων σε τζίρο και τεμάχια. Επιπρόσθετα συντάσσεται
αναφορά για την αξιολόγηση των ενεργειών επικοινωνίας και
για την αποτελεσματικότητα από πλευράς πωλήσεων και
branding. Οι στόχοι που ορίζει η εταιρεία, ο Όμιλος αλλά
και η Apple είναι εσωτερικοί. Επιπλέον ειδικές κλαδικές μελέτες
λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Για το 2015 η iSquare ξεπέρασε τον εσωτερικό εταιρικό στόχο
που είχε θέσει κατά 63,2% σε σχέση με το προηγούμενο
οικονομικό έτος από πλευράς τζίρου.
Τέλος, η ACS παραμένει και το 2015 ηγέτιδα στην αγορά των
ταχυμεταφορών, διατηρώντας τη διαφορά της από τους
ανταγωνιστές της και παράλληλα επέτυχε αύξηση του μεριδίου
της στην αγορά των απλών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî
Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς,
οι οποίες διαμορφώνονται βάσει πολυσχιδών οικονομικών και
τεχνολογικών πλαισίων αναλόγως των διαφορετικών αγορών
όπου υπάρχει δραστηριοποίηση, ο Όμιλος συνεχώς αναπτύσσει
νέες λύσεις και υπηρεσίες. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο νέων λύσεων
και υπηρεσιών αναπτύσσεται είτε εσωτερικά, είτε προκύπτει
μέσω συνεργασιών.

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

Αυτή η συνεχής εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή
βελτίωση προς όφελος των πελατών, την προσαρμογή στις
εξελίξεις της τεχνολογίας, τη διαφοροποίηση από τον
ανταγωνισμό, τη δημιουργία εικόνας πρωτοπόρας εταιρείας,
την επέκταση σε νέες αγορές, την αντιμετώπιση καίριων
αναγκών των πελατών και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης
στην αγορά.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
Ο Όμιλος Quest έχοντας θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα
την καινοτομία και εξέλιξη υπηρεσιών και προϊόντων, έχει
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποστήριξη και
περαιτέρω προώθηση του σημαντικού αυτού θέματος. Όπως
περιγράφεται στο ουσιαστικό θέμα «Διατήρηση της ηγετικής
θέσης στην αγορά» ο Όμιλος έχει δημιουργήσει Διεταιρική

ομάδα Business Development, που διερευνά συστηματικά τις
εξελίξεις της αγοράς, επενδύει στο σχεδιασμό νέων
προϊόντων/υπηρεσιών και δίνει κίνητρα στους εργαζομένους
του να καταθέτουν ιδέες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος
διαχείρισης της καινοτομίας και της εξέλιξης προϊόντων και
υπηρεσιών για κάθε εταιρεία ξεχωριστά.

Info Quest Technologies
Προσηλωμένη στο όραμά της να συνδέει τις καινοτόμες
τεχνολογίες της Πληροφορικής με την ελληνική αγορά με τον
πιο εύκολο, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο, η Info Quest

ΑΓΟΡΑ

Technologies, συστηματικά αναζητά, σχεδιάζει και εισάγει στην
αγορά νέες τεχνολογίες και νέες υπηρεσίες οι οποίες σήμερα
καλύπτουν τους τομείς:
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Cloud Computing
Η Info Quest Technologies έχει επενδύσει σημαντικά στην
ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του Cloud, έχοντας
υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο oικοσύστημα παροχής
υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαίους διεθνείς
παρόχους, εξειδικευμένους συμβούλους σε λύσεις Software,
Infrastructure & Platform as a Service (SaaS, IaaS & PaaS) και
εκπαιδευμένους συνεργάτες. Παράλληλα αναπτύσσει το
www.QuestonCloud.com, μία πλατφόρμα on-line διάθεσης,
παραμετροποίησης και αυτοματοποιημένης τιμολόγησης
Cloud υπηρεσιών, παρέχοντας στους πελάτες της έναν
ολοκληρωμένο, αλλά ταυτόχρονα απλό και αποτελεσματικό
τρόπο να επιλέξουν, να προμηθευτούν, να διαχειριστούν και
να αξιοποιήσουν τις κορυφαίες λύσεις cloud
της διεθνούς αγοράς.

H εταιρεία επιδιώκει να αποτελέσει τον μεγαλύτερο κόμβο
Cloud λύσεων της αγοράς, συνδέοντας παρόχους Cloud
Υπηρεσιών και εφαρμογών με τους μεταπωλητές και τους
πελάτες. Μία εκτενής γκάμα από λύσεις είναι ήδη διαθέσιμη
στο marketplace - Softlayer, Microsoft, Symantec, μεταξύ
αυτών – και στους στόχους της εταιρείας είναι η συστηματική
διεύρυνση αυτής. Οι λύσεις Cloud απευθύνονται σε όλο το
εύρος της επιχειρηματικής αγοράς -μικρές, μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις- και παραμετροποιούνται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις και μέγεθος κάθε επιχείρησης. Σήμερα
παρέχονται κυρίως μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών
(VARs) της εταιρείας, ενώ όταν η πλατφόρμα είναι πλήρως
λειτουργική, η πρόσβαση, επιλογή και αγορά των λύσεων θα
μπορεί να γίνεται και απευθείας από τους τελικούς πελάτες.

Cloud ERP
Με στόχο τη διείσδυση σε λύσεις Cloud για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη μίας Cloud
ERP / POS λύσης. Η λύση στη βασική της μορφή, αναμένεται
να βρει βέλτιστη εφαρμογή σε μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, αποτελώντας ιδανική αντικατάσταση ταμειακών
μηχανών και παλαιότερων συστημάτων, δίνοντας στους
επιχειρηματίες τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν καλύτερα
τους πελάτες τους και να έχουν στη διάθεσή τους πολύτιμα
στοιχεία για την επιχείρησή τους.

Η επικύρωση και θετική αξιολόγηση της λύσης, θα ακολουθεί
από μία σειρά ενεργειών, με στόχο την εμπορική διάθεση της
λύσης στο τέλος του 2016.
Αξίζει να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε κρατική πρωτοβουλία
προς την κατεύθυνση της αποϋλοποίησης των φορολογικών
μηχανισμών και της διασύνδεσης online με τις οικονομικές
υπηρεσίες θα δώσει σημαντική ώθηση στο εγχείρημα.

ËðèòåóÝå÷ / POS Production
Αξιοποιώντας την επένδυση του Ομίλου στην εξειδικευμένη
εταιρεία Cardlink, και με δεδομένη την εμπειρία σε παραγωγή
συστημάτων, η εταιρεία δημιούργησε μία ολοκληρωμένη

γραμμή παραγωγής, σύμφωνα με τις αυστηρότατες διεθνείς
προδιαγραφές και πιστοποιήθηκε για την παραγωγή POS
συσκευών.

Uni Systems
Δέσμευση της Uni Systems είναι να βρίσκεται μπροστά από
τις εξελίξεις στο μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον,
εξυπηρετώντας τους πελάτες της με καινοτόμες λύσεις οι
οποίες παρέχουν ολιστική προσέγγιση στις ανάγκες τους.
Στο πλαίσιο της συνεχούς διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου
λύσεων / υπηρεσιών, της εξέλιξης της εταιρείας και της
βέλτιστης προσαρμογής στο δυναμικό τεχνολογικό

περιβάλλον, αναζητούνται νέες συνεργασίες με
προμηθευτικούς οίκους με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής
θέσης στην αγορά και την περαιτέρω επέκταση σε αυτή. Οι
νέες λύσεις που ακολουθούν αφορούν κατά βάση στη
σύναψη νέων συνεργασιών με προμηθευτές, είτε στην
ανανέωση υφιστάμενων συνεργασιών με νέες λύσεις.

¤àóè mobility

¤àóåé÷ »ïùóåÝöî

¤àóè Mail Collaboration

¤àóåé÷ Data Center Automation, Automated Testing,
Monitoring, Application Delivery

¤àóè ¢éáøåÝòéóè÷ µáòäéñî

¤àóåé÷ ¢éáäòáóôéëÜ÷ ¾èæéáëÜ÷ ªÜíáîóè÷

¤àóè ¾èæéáëÜ÷ ËðïçòáæÜ÷

¤àóåé÷ åîïòøÜóôòöóè÷ ôè÷ ðïìéôéëÜ÷
äéëôùáëÜ÷ áóæÀìåéá÷

¤àóåé÷ °îïéëôïà ºñäéëá

¤àóåé÷ Data Center Automation, Automated Testing,
Monitoring, Application Delivery

ËðèòåóÝå÷ DevOps

iSquare
Η iSquare καινοτομεί με υπηρεσίες που προσφέρει στον τελικό
καταναλωτή αλλά και σε κάθετες αγορές. Στρατηγική εστίαση
της εταιρείας είναι ο χώρος της εκπαίδευσης, όπου συστηματικά
διερευνά και προτείνει εργαλεία, μεθόδους και περιεχόμενο, που
κάνουν την εκπαίδευση πιο διαδραστική και ουσιαστική. Στο
πλαίσιο αυτό, κατά το 2015 χρηματοδότησε το Κέντρο Ερευνών
του Πανεπιστημίου Πειραιά και πραγματοποίησε έρευνα σχετικά

με την αξιολόγηση της μαθησιακής εμπειρίας στη σχολική τάξη
με την προσέγγιση «1-1 iPad» σε 11 σχολεία στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιά, η έρευνα αυτή είναι η τρίτη πιο εκτενής
έρευνα διεθνώς για τη χρήση 1-1 iPad, αναφορικά με τον αριθμό
σχολείων, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που συμμετείχαν.
Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος στην έρευνα:

11 óøïìåÝá & 62 ÆíÜíáôá

¡ïîåÝ÷: 424 (68% íèôÛòå÷)

»áõèôÛ÷: 1.172

¶ëðáéäåùôéëïÝ: 53

Η έρευνα αυτή και με τα θετικά αποτελέσματά της επιδρά στη διάδοση και την ενθάρρυνση των συσκευών iPad στην
εκπαιδευτική διαδικασία σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό σχολείων.

ACS
Στην ACS εδώ και πολλά χρόνια γίνονται σημαντικές ενέργειες
για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη βελτίωση
υφιστάμενων. Από το 2011 η ACS έχει θεσμοθετήσει ξεχωριστή
Διεύθυνση, Business Development, ώστε να επιτυγχάνεται το
μέγιστο δυνατό όφελος. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των

τεκταινόμενων της αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
συστηματική διαδικασία αξιολόγησης της αξίας και της
αντίστοιχης απόδοσης της επένδυσης (ROI) των προτάσεων
ανάπτυξης για νέες υπηρεσίες, προϊόντα ή εφαρμογές βελτίωσης
των λειτουργικών διαδικασιών της εταιρείας.

Θέματα που εξετάζονται και αποτελούν το στόχο της εταιρείας ως προς την εξέλιξη και την καινοτομία για κάθε νέα ιδέα είναι:
¸ åêÛìéêè ôöî ùæéóôÀíåîöî ðòïûÞîôöî ëáé ùðèòåóéñî
¸ äèíéïùòçÝá îÛöî ðòïûÞîôöî / ìàóåöî

¸ áîáâÀõíéóè ôïù ôòÞðïù ìåéôïùòçÝá÷ ôè÷ åôáéòåÝá÷ ëáé
åéäéëÀ óå õÛíáôá áùôïíáôéóíñî ëáé ðïéÞôèôá÷ ôöî
ùðèòåóéñî & è óùîåøÜ÷ áîáâÀõíéóè-âåìôÝöóè ôöî
íèøáîïçòáæéëñî åæáòíïçñî ëáé ôè÷ åóöôåòéëÜ÷ ïòçÀîöóè÷

¸ åðÛëôáóè ëáé Àîïéçíá óå îÛå÷ áçïòÛ÷

Τα σημαντικότερα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσει η
εταιρεία την περίοδο του απολογισμού διαχωρίζονται στις εξής
βασικές κατηγορίες: Εμπορικές και Λειτουργικές –
Υποστηρικτικές Δικτύου Καταστημάτων. Οι νέες προτάσεις –
λύσεις της εταιρείας στην αγορά των ταχυμεταφορών
συνδέονται περισσότερο με την αναβάθμιση της ποιότητας που
η εταιρεία επιδιώκει. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι τα
νέα σημεία παράδοσης και παραλαβής αποστολών ACS Smart
Points που ανέπτυξε η εταιρεία κατά το 2015 με στόχο την
έναρξη στο 2016 σε πρατήρια Shell και η web mobile εφαρμογή

ανακατεύθυνσης αποστολών ACS ReDirect. Βασικός στόχος της
εταιρείας για την επόμενη 3ετία (2016-2018) είναι η αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την εξυπηρέτηση του
παραλήπτη και όχι απαραίτητα του τιμολογούμενου πελάτη.
Επίσης, η ACS έχει αναπτύξει τις ακόλουθες καινοτόμες λύσεις, με
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της: 3 on-line λύσεις για
Επιχειρήσεις, Κάρτα εκπτώσεων για Επαγγελματίες και Ιδιώτες
(ACS Member), 2 on-line λύσεις για Ιδιώτες με web και mobile
εφαρμογές, καθώς και 1 λύση αποστολής / παραλαβής
αποστολών από τα σημεία ACS Smart Points.

¶ëôéíñíåîè åðÝäòáóè îÛöî ùðèòåóéñî çéá ôèî ACS óå âÀõï÷ ôòéåôÝá÷
ËðèòåóÝá

ªôÞøï÷
¶êùðèòÛôèóè÷

ªôÞøï÷
3åôéá÷ (%)

ÃéëïîïíéëÜ
¶ðÝäòáóè

¦åòéçòáæÜ

Smart Points (SP)

¦áòáìÜðôè÷ e-commerce /
µåìôÝöóè ¶íðåéòÝá÷ ðåìÀôè

3-5% ôöî áðïóôïìñî
e-commerce (áðïóôïìÛ÷
ðïù õá åêùðèòåôïàîôáé íÛóö SP)

ºÞóôï÷ ¢éáîïíÜ÷
- ¢Ýëôùï ACS

»áëòïðòÞõåóíá »åÝöóè
ºÞóôïù÷ ¢éáëÝîèóè÷

Rescheduling
- Redirect

¦áòáìÜðôè÷ e-commerce /
µåìôÝöóè ¶íðåéòÝá÷ ðåìÀôè

3-5% (áðïóôïìÛ÷ ðïù
õá åêùðèòåôïàîôáé íå PPN SP)

ºÞóôï÷ ¢éáîïíÜ÷
- ¢Ýëôùï ACS

»áëòïðòÞõåóíá »åÝöóè
ºÞóôïù÷ ¢éáëÝîèóè÷

Web Reporting
ABP Post

¦åìÀôè÷

100% (Post)
10-20% (Courier)

ACS
(new business)

¢éáôÜòèóè / ¦òïóÛìëùóè
îÛöî ðåìáôñî

ËðïóôèòéëôéëÛ÷
åæáòíïçÛ÷ ABP Post

¦áòáìÜðôè÷
& ¦åìÀôè÷
¦áòáìÜðôè÷
& ¦åìÀôè÷e-commerce

ACS

¢éáôÜòèóè / ¦òïóÛìëùóè
îÛöî ðåìáôñî

ACS - ¢éáæïòïðïÝèóè
ùðèòåóéñî
áðÞ áîôáçöîéóíÞ

¦òïóÛìëùóè
îÛöî ðåìáôñî

ªøåäéáóíÞ÷ ¤àóåöî
çéá ¶Ýóðòáêè íÛóö
ôòáðåúéëñî ëáòôñî

ΑΓΟΡΑ

10-20% ôöî áðïóôïìñî
¶-commerce
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¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Συνολικά για τον Όμιλο, οι μηχανισμοί αξιολόγησης νέων
λύσεων / υπηρεσιών είναι κατά βάση ποιοτικοί, δηλαδή
αξιοπιστία και επιτυχής ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών,
ενώ μακροπρόθεσμα αφορούν σε ποσοτικούς μηχανισμούς,
όπως η αύξηση των πωλήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις το

ενδιαφέρον των πελατών για τις νέες λύσεις/υπηρεσίες είναι
άμεσο και απτό. H συνεχής επένδυση σε τεχνογνωσία και οι
συστηματικές εκπαιδεύσεις των εργαζομένων του Ομίλου
εγγυώνται τη δυνατότητα ταχύτατης αξιοποίησης των νέων
λύσεων προς όφελος των πελατών των εταιρειών του.

¦òïóôáóÝá ôöî ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται
οι εταιρείες του Ομίλου, αποτελεί στοιχειώδη απαίτηση και ένα
σημαντικό δικαίωμα της σύγχρονης εποχής, που είναι η
ιδιωτικότητα.
Οι εταιρείες του Ομίλου διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα
του προσωπικού τους, των πελατών τους και των μετόχων της
μητρικής εταιρείας. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

σχεδόν αυτονόητο το γεγονός ότι τα προσωπικά δεδομένα που
εμπιστεύονται στις εταιρείες, λόγω των συναλλαγών τους και
της σχέσεις τους με αυτές, δεν διαρρέουν σε τρίτους και δεν
χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους των εταιρειών,
πέραν της απαραίτητης χρήσης για τις συναλλαγές.
Οποιαδήποτε διαρροή ή κακή χρήση προσωπικών δεδομένων
πελατών θα έπληττε σημαντικά την αξιοπιστία και τη φήμη της
εταιρείας που διέπραξε το σφάλμα αλλά και όλου του Ομίλου.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
¦ïìéôéëÜ °óæÀìåéá÷ ¦ìèòïæïòéñî ÃíÝìïù
Σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου η προστασία των προσωπικών
δεδομένων κατοχυρώνεται μέσω της Πολιτικής Ασφάλειας
Πληροφοριών, στην οποία περιλαμβάνονται οι πολιτικές
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η Πολιτική αυτή, η
οποία ακολουθεί τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 27001,
εφαρμόζεται με επιτυχία για περισσότερα από 10 χρόνια.
Για την ασφαλέστερη εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας
Πληροφοριών, το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου αξιοποιεί
την υποδομή Data Center της Uni Systems, που πληροί τις
αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.
Η εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών
διασφαλίζεται με τις ανάλογες διαδικασίες και τον μηχανισμό

ελέγχου. Ο Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την
ευθύνη ανάπτυξης, εφαρμογής και αναθεώρησης της Πολιτικής
και των αντίστοιχων διαδικασιών. Το σύνολο Πολιτικών και
διαδικασιών είναι διαθέσιμες σε όλο το προσωπικό και δίνουν
τις κατευθυντήριες γραμμές και τη μέθοδο εργασίας όταν
πρέπει για οποιαδήποτε λόγο να γίνει αποθήκευση ή χρήση
προσωπικών δεδομένων. Επίσης γίνονται τακτικές εκπαιδεύσεις
και ενημερώσεις των εργαζομένων που διαχειρίζονται
προσωπικά δεδομένα. Διενεργούνται τακτικά εσωτερικές
επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των Πολιτικών και
διαδικασιών ασφάλειας σε εταιρικό επίπεδο.

Uni Systems
Ειδικότερα η Uni Systems, έχει προσαρμόσει τις Πολιτικές,
διαδικασίες, οδηγίες και υποδομές, ώστε να διασφαλίζονται
απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα πελατών ή/και χρηστών των
εφαρμογών που αναπτύσσει για λογαριασμό των πελατών της.
Προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων
των πελατών, η εταιρεία χρησιμοποιεί τους παρακάτω
πρόσθετους μηχανισμούς:
- Δημιουργία τμήματος Ασφαλείας, του οποίου ηγείται ο
Υπεύθυνος Ασφαλείας, το οποίο μελετά τις απαιτήσεις σε
ασφάλεια του εκάστοτε έργου και καθοδηγεί ανάλογα τις
ομάδες ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων.

- Υιοθέτηση υποδομών και εργαλείων, τα οποία προστατεύουν
τόσο τα εταιρικά δεδομένα όσο και τα δεδομένα πελατών.
- Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων για τον έλεγχο
της τήρησης των Πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας
σε επίπεδο έργου.
- Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας προβαίνει περιοδικά σε αξιολογήσεις
κινδύνου διαρροών των ευαίσθητων πληροφοριών (εταιρικών
ή πελατών) και προβαίνει σε ένα προτεινόμενο πλάνο για τη
συνεχή βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος ασφάλειας
πληροφοριών.

ACS
H ACS, λόγω της φύσης της εργασίας της, έχει αναπτύξει
επιπλέον ένα πλέγμα πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών,
οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στις καθημερινές διαδικασίες
διασφαλίζοντας έτσι, στο έπακρο τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα των πελατών και των χρηστών των εφαρμογών της.
Προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων
των πελατών, κυρίως πελατολόγια για τη δημιουργία

αποστολών προς διακίνηση και παράδοση, έχει αναπτύξει και
χρησιμοποιεί τους παρακάτω πρόσθετους μηχανισμούς:
- Λειτουργία τμήματος, του οποίου ηγείται ο διευθυντής
μηχανογράφησης και ελέγχεται από τον διευθυντή ασφάλειας, ο
οποίος μελετά τις απαιτήσεις σε ασφάλεια του εκάστοτε έργου
και καθοδηγεί ανάλογα τις ομάδες επεξεργασίας των
δεδομένων.

- Χρήση κρυπτογράφησης σε εισερχόμενα αρχεία πελατών και
σε όλους τους υπολογιστές που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα
δεδομένα.
- Υιοθέτηση διαδικασίας διαχείρισης εξοπλισμού και διαγραφής
ηλεκτρονικών δεδομένων.
- Υιοθέτηση διαδικασίας διαχείρισης περιστατικών διαρροής
ηλεκτρονικών δεδομένων.
Επίσης εφαρμόζονται οι εξής ειδικές πολιτικές και διαδικασίες:
- Πολιτική ασφάλειας μεταφορών.

- Πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών
υπηρεσιών.
- Πολιτική προστασίας του απορρήτου των ταχυδρομικών
υπηρεσιών.
- Πολιτική ασφάλειας των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
- Πολιτική διασφάλισης της εχεμύθειας.
- Πολιτική άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.
- Διαδικασία Αποτίμησης πληροφοριακού κινδύνου.
- Διαδικασία Διαγραφής Δεδομένων.
- Διαδικασία Ασφάλειας διαχείρισης εικόνων.

¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
- Σε όλες τις εταιρείες λειτουργεί μηχανισμός καταγραφής
συμβάντων παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
- Διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις από τη Διεύθυνση
Ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή Πολιτικών
και Διαδικασιών.

- Οργανώνονται περιοδικές αξιολογήσεις κινδύνου (security
information risk assessment) για τη διερεύνηση νέων κινδύνων
σε όλες τις περιοχές που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα
προσωπικά δεδομένα.

¦éóôïðïéÜóåé÷
Η Uni Systems είναι πιστοποιημένη με ISO 27001:2013 για μια
σειρά κρίσιμων από άποψη ασφάλειας υπηρεσιών της και
συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης είναι
το παρακάτω:
- Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους που αφορούν σε παροχή
Υποδομών ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service-IaaS),
Πλατφόρμας ως Υπηρεσία (Platform as a Service-PaaS) και
Λογισμικού ως Υπηρεσία (Software as a Service-SaaS).

- Υπηρεσίες Φιλοξενίας για Πληροφοριακά και
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Παροχή Επανδρωμένων
Χώρων Εργασίας Υψηλής Διαθεσιμότητας στο Κέντρο
Δεδομένων της εταιρείας.
- Εξειδικευμένες Υπηρεσίες που αφορούν στο Σχεδιασμό,
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

°òéõíÞ÷ ôåëíèòéöíÛîöî ëáôáççåìéñî äéáòòïÜ÷ Ü ëáëÜ÷ øòÜóè÷ ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî ðåìáôñî

Info Quest Technologies

Uni Systems

ACS

iSquare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Περιλαμβάνεται το σύνολο των καταγγελιών είτε από ρυθμιστικές αρχές είτε από αλλού.

°òéõíÞ÷ ôåëíèòéöíÛîöî ëáôáççåìéñî ðáòáâÝáóè÷ áðïóôïìñî ëáôÀ ôè äéáëÝîèóè (áæïòÀ íÞîï óôèî ACS)

ªàîïìï
áðïóôïìñî

ªàîïìï
áðïóôïìñî

38,9

15,3

1

åëáôïííàòéá

3

ºáôáççåìÝå÷

2014

Ο αριθμός των τεκμηριωμένων καταγγελιών θεωρείται
αμελητέος σε σύγκριση με το σύνολο των αποστολών, ενώ δεν
πιστοποιείται η ευθύνη της ACS σε αυτές.
Η αύξηση του αριθμού τεκμηριωμένων καταγγελιών που
παρατηρείται στα έτη 2014 και 2015, οφείλεται τόσο στη

ΑΓΟΡΑ

40,8

åëáôïííàòéá

åëáôïííàòéá

2013

ªàîïìï
áðïóôïìñî

4

ºáôáççåìÝå÷

ºáôáççåìÝå÷

2015

σημαντική αύξηση των αποστολών, όσο και στην επέκταση της
δραστηριότητας στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπου δεν
υπάρχει πιστοποίηση παράδοσης. Περιλαμβάνεται το σύνολο
των καταγγελιών είτε από ρυθμιστικές αρχές είτε από αλλού. Ως
παραβίαση απορρήτου θεωρήθηκε ο ανοιχτός φάκελος.
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Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷ ðòïíèõåéñî / °êéïìÞçèóè ëáé åðéìïçÜ
ðòïíèõåùôñî-óùîåòçáôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷ ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷
Οι εταιρείες του Ομίλου Quest αποτελούν μέρος της μακριάς
εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέει
τον κατασκευαστή με τον πελάτη. Ως συνέπεια αυτού, η
ποιότητα, η αξιοπιστία και η υποστήριξη αυτών των προϊόντων
και υπηρεσιών επηρεάζονται από την ικανότητα των
προμηθευτών η και των συνεργατών να ανταποκριθούν με
επιτυχία στις προδιαγραφές που θέτουν οι εταιρείες του Ομίλου.
Ο Όμιλος αντιμετωπίζει τους προμηθευτές του ως κεφάλαιο και
πηγή τεχνογνωσίας και στοχεύει στην ανάπτυξη αμοιβαίας
επωφελούς συνεργασίας ώστε να διασφαλίζει καλά
επιχειρηματικά αποτελέσματα σε σταθερή και μόνιμη βάση με
σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. Οποιαδήποτε αστοχία στην

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

επιλογή και την αξιολόγηση προμηθευτών / συνεργατών είναι
δυνατόν να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια πελατών, μειωμένα
έσοδα και να έχει συνέπειες στη φήμη και την αξιοπιστία των
εταιρειών.
Οι πρακτικές προμηθειών έχουν σημαντικές επιδράσεις στις
εταιρείες Info Quest Technologies & Uni Systems, λόγω της
φύσης της δραστηριότητάς τους, που περιλαμβάνει συνεργασία
με μεγάλο αριθμό προμηθευτών. Η iSquare έχει ως σχεδόν
αποκλειστικό προμηθευτή την Apple, ενώ η ACS κυρίως
προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες, για αυτό και η επίδραση
του συγκεκριμένου θέματος είναι χαμηλή.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
Προκειμένου να διασφαλιστούν οι εταιρείες του Ομίλου,
έχουν δημιουργηθεί Πολιτικές που προσδιορίζουν τη σχέση των
εταιρειών με τους προμηθευτές και συνεργάτες τους, καθώς
και Διαδικασίες για την επιλογή και την ετήσια αξιολόγηση
προμηθευτών και συνεργατών, σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001:2008. Οι Διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν κριτήρια

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και φήμης
και θέσης του προμηθευτή στην αντίστοιχη αγορά.
Η Διαδικασία Αξιολόγησης περιλαμβάνει, επίσης, τρόπους
χειρισμού σε περιπτώσεις χαμηλής αξιολόγησης (βελτίωση
απόδοσης ή διακοπή συνεργασίας).

Info Quest Technologies
Η Info Quest Technologies έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη
πύλη μεταφοράς τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας
αξία σε όλη την αλυσίδα διανομής, από τον κατασκευαστή, έως
τον τελικό πελάτη.
Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερους από 60 διεθνείς
οίκους / κατασκευαστές. Η εμπορική διεύθυνση, καλλιεργώντας
άριστες σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες, μελετώντας τις
εξελίξεις της διεθνούς αγοράς και αξιοποιώντας συστήματα
Business Intelligence, ERP & Forecasting, εξασφαλίζει την
απρόσκοπτη διάθεση όλων των προϊόντων που εμπορεύεται,

ενώ εξελιγμένα συστήματα και δομές εξυπηρέτησης,
εξασφαλίζουν τη σωστή διακίνηση αγαθών και πληροφοριών
και την κάλυψη της ζήτησης. Περισσότερα από 7.000 προϊόντα
διακινούνται καθημερινά από το Logistics Center της εταιρείας
σε περισσότερους από 700 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα,
με πολλαπλές επιλογές διακίνησης και χρόνου παράδοσης
(ακόμη και αυθημερόν), ενώ περισσότεροι από 4.500
συνεργάτες του δικτύου διανομής τιμολογούνται κάθε μήνα,
εξυπηρετώντας με τη σειρά τους κάθε πελάτη τους.

¶æïäéáóôéëÜ °ìùóÝäá Info Quest Technologies

¢éåõîÜ÷ °çïòÀ

¶éóáçöçÜ åðñîùíöî
ðòïûÞîôöî ¢éåõîñî
ëáôáóëåùáóôñî

¦òïíÜõåéá ðòïûÞîôöî
& ðòñôöî ùìñî çéá ðáòáçöçÜ
ðòïûÞîôöî éäéöôéëÜ÷ åôéëÛôá÷

G4-12

¶ììèîéëÜ °çïòÀ

¢éáøåÝòéóè & logistics
äéáîïíÜ÷ åéóáçÞíåîöî
ðòïûÞîôöî

¢Ýëôùï
»åôáðöìèôñî

°îÀðôùêè ðòïûÞîôöî
éäéöôéëÜ÷ åôéëÛôá÷

¶ðéøåéòÜóåé÷

ËðèòåóÝå÷
ðòïóôéõÛíåîè÷ áêÝá÷

ºáôáîáìöôÛ÷

ËðèòåóÝå÷
Marketing & ðòïñõèóè÷

e-Shops

Η λειτουργία της Info Quest Technologies βασίζεται σε ένα
σύνολο Πολιτικών και Διαδικασιών που ακολουθεί την
κατεύθυνση της επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών
σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Τα κριτήρια ένταξης για έναν νέο προμηθευτή είναι τα
ακόλουθα:
- Γενική παρουσία στην αγορά - επιχειρηματική νοοτροπία,

φήμη, έτη λειτουργίας, κερδοφορία και οικονομική θέση
διαχρονικά, καθώς και το μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια
και ελληνική αγορά.
- Ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων-υπηρεσιών
- Τιμολογιακή πολιτική
- Πολιτική παράδοσης (Logistics)
- Υποστήριξη μετά την πώληση

Uni Systems
Οι μορφές συνεργασίας που μπορεί να έχει η Uni Systems είναι
οι εξής:
- Προμηθευτές τεχνολογικών προϊόντων που ενσωματώνονται
στις λύσεις που προσφέρει η εταιρεία.
- Προμηθευτές αδειών χρήσης λογισμικού
- Προμηθευτές εφαρμογών λογισμικού πάνω στις οποίες γίνεται
περαιτέρω ανάπτυξη με στόχο να ικανοποιούν οι εφαρμογές
αυτές συγκεκριμένες και εξατομικευμένες ανάγκες του πελάτη
και να ενσωματώνονται αξιόπιστα στις υποδομές του
- Συνεργάτες (ιδιώτες ή εταιρείες) που εντάσσονται στις ομάδες
έργου για ανάπτυξη λογισμικού

- Πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης
- Πάροχοι υποδομών της εταιρείας.
Η Uni Systems προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές
και συνεργάτες παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και
υπηρεσίες, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της,
τους αξιολογεί, τόσο πριν την έναρξη της συνεργασίας, όσο και
σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας αντικειμενικά κριτήρια και
μετρήσιμες μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσής τους.

iSquare
Η iSquare, ως επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple σε
Ελλάδα και Κύπρο, προμηθεύεται τα προϊόντα που εμπορεύεται
απευθείας από την Apple. Στη συνέχεια διαθέτει τα προϊόντα
αυτά στις αγορές Ελλάδας και Κύπρου, μέσω εκτεταμένου

δικτύου πωλήσεων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Το δίκτυο
πωλήσεών της περιλαμβάνει τους Apple Premium Resellers,
Apple Authorised Retailers, Apple Authorised Resellers, καθώς
και το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

¶æïäéáóôéëÜ °ìùóÝäá iSquare

¶ììèîéëÜ
& ºùðòéáëÜ °çïòÀ

¢éåõîÜ÷ °çïòÀ

¶éóáçöçÜ
ðòïûÞîôöî Apple

¢éáøåÝòéóè
& logistics

¢Ýëôùï ºáôáóôèíÀôöî
áðïëìåéóôéëÀ ðòïûÞîôöî Apple
(Apple Premium Resellers)

ËðèòåóÝå÷
ðòïóôéõÛíåîè÷ áêÝá÷

¶êïùóéïäïôèíÛîå÷ °ìùóÝäå÷
¤éáîéëÜ÷ (Authorized Retailers)

ËðèòåóÝå÷
Marketing & ðòïñõèóè÷

¢Ýëôùï ¶êïùóéïäïôèíÛîöî
»åôáðöìèôñî
(Apple Authorized Resellers)
e-Shop iSquare

Οι λοιποί προμηθευτές της εταιρείας δεν ξεπερνούν αθροιστικά το 1% του κύκλου εργασιών της και δεν επηρεάζουν
τα αποτελέσματα και τη λειτουργία της.

ΑΓΟΡΑ
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ACS
H ACS ακολουθεί τις Ομιλικές διαδικασίες επιλογής και
αξιολόγησης των προμηθευτών. Με δεδομένο το αντικείμενο
της εταιρείας, οι προμηθευτές αφορούν σε εξοπλισμό και
τεχνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην περαιτέρω

βελτιστοποίηση, αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση κόστους,
για τη λειτουργία της εταιρείας. Το πλήθος των προμηθευτών
είναι περιορισμένο και σε σημαντικό βαθμό σταθερό.

¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Η μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι
εταιρείες έχει οδηγήσει σε εξαιρετικές και μακροχρόνιες
συνεργασίες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Οι
περιπτώσεις προμηθευτών / συνεργατών με μη αποδεκτές
βαθμολογίες αξιολόγησης είναι ελάχιστες και δεν μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία ή τα αποτελέσματα των εταιρειών.

Οι εταιρείες επιλέγουν καταξιωμένους προμηθευτές προϊόντων,
με καλή φήμη στην παγκόσμια αγορά και ισχυρή προσήλωση
στις καλές εργασιακές πρακτικές, τόσο των εταιρειών τους, όσο
και των προμηθευτών τους. Οι προμηθευτές υπηρεσιών
επιλέγονται επίσης και με το κριτήριο της καλής φήμης και της
καταξίωσής τους στην αντίστοιχη αγορά.

Info Quest Technologies
H εταιρεία διαθέτει πολλαπλούς μηχανισμούς αξιολόγησης των
προμηθευτών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο
αποτέλεσμα:
- Καθημερινή παρακολούθηση και αξιολόγηση
- Προγραμματισμένες συναντήσεις
- Επιθεωρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
από τον Εσωτερικό Έλεγχο
- Εσωτερική επιθεώρηση σε ετήσια βάση
- Επιθεωρήσεις από τα στελέχη της εταιρείας
στις εγκαταστάσεις προμηθευτών
- Επιθεωρήσεις από εξωτερικό φορέα Inspection (Φορέας SGS)
στις εγκαταστάσεις προμηθευτών

Η τακτική αξιολόγηση προμηθευτών πραγματοποιείται σε
ετήσια βάση, μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής αξιολόγησης
προμηθευτών, με χρήση δεικτών αξιολόγησης και κριτήρια.
Η λίστα των αξιολογούμενων Προμηθευτών περιλαμβάνει
τουλάχιστον προμηθευτές που καλύπτουν το 80% του συνόλου
των εμπορικών αγορών με ελάχιστο 50 προμηθευτές, καθώς και
προμηθευτές κρίσιμης σημασίας ανεξαρτήτως ποσού αγορών.
Επιπλέον, η εταιρεία χρησιμοποιεί την εφαρμογή (QlikView) για
την αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση των
προμηθευτών.

°ðïôåìÛóíáôá ôáëôéëÜ÷ áêéïìÞçèóè÷
¶ðÝôåùêè
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100%

95%

ôïù åôÜóéïù óôÞøïù

ôïù åôÜóéïù óôÞøïù

ôïù óôÞøïù 3åôÝá÷

2014

2015
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Σημειώνεται ότι ετήσιο στόχο αποτελεί η αξιολόγηση των
προμηθευτών που καλύπτουν το 80% του τζίρου της εταιρείας,
ο οποίος και επετεύχθη κατά 100% για το 2014 και 2015.

Επιπλέον ανά τριετία, όπως και το 2015, αξιολογείται το σύνολο
των Προμηθευτών εμπορικών και μη καλύπτοντας το σύνολο
της εταιρείας.

¶îÛòçåéå÷ âåìôÝöóè÷
Για το προσεχές διάστημα, έχουν σχεδιαστεί οι παρακάτω
ενέργειες βελτίωσης:
- Θα σχεδιαστεί εντός του 2016 και θα εφαρμοστεί το 2017,
κριτήριο σχετικά με τις εργασιακές πρακτικές των προμηθευτών
που καλύπτουν το 70% του τζίρου, καθώς και για τους
κρίσιμους υποστηρικτικούς προμηθευτές που καλύπτουν
κυρίως θέματα Ασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων και
υποδομών, καθαριότητας και συντήρησης.
- Θα ολοκληρωθεί κατά το 2016 το ηλεκτρονικό σύστημα EDI

για την ηλεκτρονική διαχείριση τιμολογίων με σκοπό τη
βελτίωση και την αποτελεσματική παρακολούθηση και
διαχείριση των εγγραφών με τους προμηθευτές.
- Θα σχεδιασθούν οι προδιαγραφές για σύστημα EDI με σκοπό
την ηλεκτρονική αποστολή των συνοδευτικών εγγραφών από
τους προμηθευτές και την καταχώρηση στο σύστημα της
εταιρείας. Με το εργαλείο αυτό, υπάρχει άμεση απεικόνιση της
συνεργασίας με τους προμηθευτές καθώς και βελτίωση της
ταχύτητας διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας.

Uni Systems
H εταιρεία αξιολογεί το σύνολο των προμηθευτών της με βάση
τα κριτήρια που έχει θεσπίσει, τα οποία αναφέρονται σε
προηγούμενη ενότητα.
Επιπλέον, άλλα κριτήρια για την περίπτωση υπεργολάβων
έργων, είναι τα ακόλουθα:

- Η γνώση και η εμπειρία της εταιρείας σε τεχνολογίες
και υποδομές που απαιτεί το έργο
- Η διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων ή υποδομών
της εταιρείας στη χρονική στιγμή που απαιτεί το έργο
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

ªèíáîôéëÛ÷ ùæéóôÀíåîå÷ ëáé ðéõáîÛ÷ áòîèôéëÛ÷ åðéäòÀóåé÷ çéá ôé÷ åòçáóéáëÛ÷ ðòáëôéëÛ÷
óôèî åæïäéáóôéëÜ áìùóÝäá ëáé åîÛòçåéå÷ ðïù áîáìÜæõèëáî
Εντός του 2015 ο Όμιλος δεν προχώρησε σε αξιολόγηση των
προμηθευτών του επί των εργασιακών πρακτικών που
εφαρμόζουν και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίστηκαν
προμηθευτές με πιθανές αρνητικές επιδράσεις.

- την αξιοκρατία και την κατά το δυνατόν αντικειμενική
αξιολόγηση των εργαζομένων
- συνθήκες εργασιακής ασφάλειας (ανάλογα με τη φύση και το
αντικείμενο των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών)
- την εξάλειψη πάσης φύσεως διακρίσεων όπως φυλής, φύλου,
θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοκ. σεβασμό στην
Για το 2016, ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο τη μελέτη, για την
ενσωμάτωση κατά το 2017 στην αξιολόγηση των προμηθευτών, προσωπικότητα των εργαζομένων κλπ.
- Επιπλέον, θα ζητείται η διαβεβαίωση ότι στις όποιες
κριτήρια σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εργασιακές
πρακτικές, σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου δραστηριότητες των εν λόγω προμηθευτών / συνεργατών δεν
απασχολούνται παιδιά και ότι δεν υιοθετούνται μορφές
του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact) και τη Δημιουργία Κώδικα
καταναγκαστικής εργασίας.
Δεοντολογίας Προμηθειών. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει:

°óæÀìåéá ùðïäïíñî ëáé åðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá
Ο Όμιλος Quest έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις σε
υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) σε όλα τα
χρόνια της δράσης του, με βασικό σκοπό τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Σήμερα, το σύνολο των
δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου αξιοποιεί

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

σύγχρονες ICT τεχνολογίες, η πλημμελής λειτουργία των οποίων
μπορεί να επηρεάσει την αξιόπιστη παροχή προϊόντων και
υπηρεσιών, καθώς και τα έσοδα και την καλή εικόνα των
εταιρειών προς την αγορά. Καθίσταται λοιπόν ουσιώδους
σημασίας η αδιάληπτη και απρόσκοπτη λειτουργία
των ICT υποδομών.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
¦ïìéôéëÛ÷
Οι εταιρείες του Ομίλου λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία των ICT υποδομών, καθώς και τη συνεχή
διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των συστημάτων και
πληροφοριών. Εφαρμόζεται με ακρίβεια η Πολιτική Ασφάλειας
Πληροφοριών που έχει αναπτυχθεί και έχει στηριχθεί στο
διεθνές πρότυπο ISO 27001: 2013, το οποίο καλύπτει το σύνολο
των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται, μεταξύ των οποίων

περιλαμβάνονται η προστασία εξοπλισμού, λογισμικού,
δεδομένων, τηλεπικοινωνιών, η φυσική ασφάλεια, η ενημέρωση
και εκπαίδευση προσωπικού, πολιτικές, διαδικασίες κ.λπ.
Η Uni Systems είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με αυτό το
πρότυπο, ενώ οι εταιρείες Info Quest Technologies, iSquare και
ACS, ακολουθούν το πρότυπο χωρίς να έχουν πιστοποιηθεί.

ªùî-åçëáôÀóôáóè óôï Data Center
Η ασφάλεια των υποδομών, η επιχειρησιακή συνέχεια και η
σταδιακή σύγκλιση των τεχνολογικών υποδομών των εταιρειών
του Ομίλου αποτελεί στοιχείο μέγιστης προτεραιότητας και
συνεχή στόχο για τον Όμιλο. Προς την κατεύθυνση αυτήν
επιδιώκεται η σταδιακή ενοποίηση των υποδομών και
ορισμένων κεντρικών εφαρμογών των εταιρειών του Ομίλου,

ΑΓΟΡΑ

ώστε να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα. Το 2015
υλοποιήθηκε η συν-εγκατάσταση (co-location) των ICT
υποδομών του Ομίλου, στο σύγχρονο υψηλών προδιαγραφών
Data Center της Uni Systems. Η συν-εγκατάσταση υλοποιήθηκε
και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό.
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Μετά από σχετικές τεχνικοοικονομικές μελέτες
πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση των Data Centers των
εταιρειών στο κεντρικό Data Center της Uni Systems. Τα Primary
Data Centers των εταιρειών ήταν:
- Info Quest Technologies: Αλ. Παντου 25-27
- Uni Systems: Λεωφ. Κηφισού 119, Αγ. Ι. Ρέντης
- ACS: Κρυονέρι (δύο Computer Rooms)

Οι εγκαταστάσεις της Uni Systems στην περιοχή Ρέντη
στεγάζουν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα και
ασφαλή Data Center στην Ελλάδα. Το Data Center αποτελείται
από τις αίθουσες λειτουργίας των server, τον χώρο των UPS,
καθώς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους με αυστηρές
προδιαγραφές ποιότητας και σχετικούς κανονισμούς
(ISO 9001, ISO 27001).

Στοιχεία Έργου
- Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή σε όλα τα Data
Centers. Ο εξοπλισμός ήταν εγκατεστημένος σε 21 Racks και το
σύνολό του ξεπερνούσε τις 300 μονάδες (Servers, Storage &
Network Equipment).
- Στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης αποξηλώθηκε παλαιός και
ενεργοβόρος εξοπλισμός. Έγινε προμήθεια νέων Racks με
δυνατότητες διπλών Power Distribution Units για διασύνδεση
σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας καθώς και με συστήματα
διαχείρισης και διανομής καλωδίων.
- Με το πέρας των ενεργειών αυτών ο συνολικός αριθμός των
Racks προς μεταφορά μειώθηκε σε 14 (επτά λιγότερα).

- Δημιουργήθηκε ένα νέο MPLS δίκτυο με σύγχρονες
προδιαγραφές και διπλές οδεύσεις για αδιάλειπτη λειτουργία,
μέσω του οποίου διασυνδέονται όλα τα κτήρια του Ομίλου με
το Data Center της Uni Systems καθώς και μεταξύ τους.
- Δημιουργήθηκαν βασικές Internet συνδέσεις ανά κτήριο του
Ομίλου (με ADSL Backup) και διαμόρφωση Ασφάλειας UTM
(Universal Threat Management).
- Όλο το κεντρικό Networking & Security μεταφέρθηκε
κεντρικά. Έγινε προσθήκη νέου δικτυακού εξοπλισμού στα
κτήρια του Ομίλου

Οφέλη για τις εταιρείες και τον Όμιλο
- Λειτουργία σε State of the Art Data Center
με SLA 99,99% (ISO 27001)
- Αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας τόσο για τον
εξοπλισμό των εταιρειών όσο και για τα δεδομένα των
εταιρειών και των πελατών τους
- 24x7x365 days έλεγχος και παρακολούθηση, λειτουργία,
διαχείριση και υποστήριξη
- Κοινό MPLS Δίκτυο του Ομίλου,
με πολλά σύγχρονα χαρακτηριστικά
- Backup links – Διπλές οδεύσεις – Οπτικά Links
σε διαφορετικά Point of Presence
- Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω ασφαλούς
απομακρυσμένης πρόσβασης

- Δυνατότητα λύσης Disaster Recovery
- Δυνατότητα παροχής υπηρεσίας IP Τηλεφωνικού Δικτύου
- Διαμόρφωση Ασφάλειας UTM (Universal Threat Management)
- Δυνατότητα μελλοντικού consolidation εξοπλισμού.
- Κάλυψη νέων H/W & S/W αναγκών των εταιρειών μέσω των
Cloud Services της Uni Systems από το ίδιο Data Center
- Μείωση κόστους διαχείρισης καθότι ο εξοπλισμός όλων των
εταιρειών παρακολουθείται από μία ομάδα 24x7.
- Πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη:
Αντικατάσταση του παλαιού ενεργοβόρου εξοπλισμού, και των
παλαιών κλιματιστικών και UPS. Αξιοποίηση του υπάρχοντος
Data Center της Uni Systems με μοντέρνες υποδομές παροχής
ενέργειας και ψύξης.

¶ðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá
Στις εταιρείες του Ομίλου, διενεργείται ετήσια αποτίμηση
επικινδυνότητας (Risk Assessment) και Business Impact Analysis
(BIA). Γίνεται ενδελεχής ανάλυση όλων των συμβάντων
ασφάλειας και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού
των κινδύνων. Όσον αφορά την εκπαίδευση, σχεδιάζεται ετήσιο
πρόγραμμα security awareness για το προσωπικό.

Τέλος κάθε εταιρεία έχει εκπονήσει Σχέδιο Επιχειρησιακής
Συνέχειας (Business Continuity Plan), το οποίο αναθεωρείται
κάθε χρόνο, με σκοπό την εξασφάλιση της συνεχούς
λειτουργίας των ICT υποδομών ακόμη και μετά από πολύ
σοβαρές καταστάσεις, όπως ένας μεγάλος σεισμός,
πλημμύρα κλπ.

¶ùõàîè äéáøåÝòéóè÷
Η Uni Systems έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας των ICT
υποδομών των εταιρειών, που είναι εγκατεστημένες στο Data
Center της.
Συγκεκριμένα έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και συνεχή
λειτουργία των servers και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
την αδιάληπτη παροχή ρεύματος και ψύξης, την ασφάλεια του

χώρου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών Data Center.
Οι εταιρείες έχουν στη δική τους ευθύνη την ομαλή λειτουργία
και απόδοση των εφαρμογών, την ασφάλεια δεδομένων
(σε συνεργασία με την Uni Systems), καθώς και την υποστήριξη
των χρηστών, τόσο σε εξοπλισμό χρήστη, όσο και στα
καθημερινά θέματα με τις εφαρμογές.

ªôÞøïé 2016-2017
Για το 2016 έχει προγραμματισθεί η ένταξη του νέου
καταστήματος iStorm Γλυφάδας στο MPLS του Ομίλου, καθώς
και η ενσωμάτωση στις υποδομές της νέας αποκτηθείσας
θυγατρικής εταιρείας Cardlink. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
Cardlink και τις νέες υπηρεσίες που σχεδιάζει να προσφέρει, έχει
προγραμματισθεί κατά το 2016 να δημιουργηθεί ειδικός
ανεξάρτητος χώρος στο Data Center του Ρέντη σύμφωνα με τις
προδιαγραφές ασφαλείας της VISA (Απομόνωση racks, access
controls, χωριστό security room με ειδικές πόρτες ελεγχόμενης
πρόσβασης κλπ).
Επιπλέον των παραπάνω και έως το τέλος του 2017, έχουν
προγραμματισθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

- Ολοκλήρωση τεχνικο-οικονομικής μελέτης για την
κεντρικοποίηση των τηλεφωνικών κέντρων των εταιρειών του
Ομίλου και λήψη σχετικών αποφάσεων.
- Λήψη απόφασης για το Ομιλικό Disaster Site και υλοποίηση
του πρώτου μέρους του έργου που αφορά σε κρίσιμα
συστήματα και υποχρεώσεις λόγω κανονιστικού πλαισίου
(Cardlink).
- Πιλοτική εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών στον Όμιλο μέσω
της πλατφόρμας Co-Sign.
- Μελέτη για την υλοποίηση της ενοποίησης των Mail Servers
των εταιρειών του Ομίλου.

ACS
Η ασφάλεια και η συνέχεια των εργασιών της ACS είναι
αντικείμενο μελετών, πολιτικών και πρακτικών με στόχο να
υπάρχει ένα καταγεγραμμένο πλάνο ενεργειών. Πέραν των
κοινών Πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας του Ομίλου, η
εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τις ειδικές Πολιτικές που
περιγράφονται στην ενότητα ουσιαστικό θέμα «5.6 Προστασία
προσωπικών δεδομένων».
Έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και δοκιμαστεί το Σχέδιο
Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο αναθεωρείται κάθε χρόνο.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΕΣ) και
στον τομέα που αφορά στην ασφάλεια των μηχανογραφικών
υποδομών έχουν θεσπιστεί διαδικασίες για την επιχειρησιακή
συνέχεια.
Οι στόχοι του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΕΣ) της ACS
είναι:
1. Αποκλεισμός συμβάντος διάσπασης της ασφάλειας των
συστημάτων της εταιρείας και απώλειας δεδομένων.

2. Αποκλεισμός (ή ελαχιστοποίηση) συμβάντος υπερφόρτωσης
δικτύων και συστημάτων από διάσπαση ασφάλειας (DoS) με
αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας.
3. Ελαχιστοποίηση διακοπής λειτουργίας από συμβάντα
ανωτέρας βίας όπως φυσικές καταστροφές και απεργίες ή
διακοπής παροχών.
Προστασία προσωπικού και χώρου εργασίας όπως και παροχής
εναλλακτικών χώρων για τη συνέχιση της λειτουργίας.
Οι πόροι για την υλοποίηση του ΣΕΣ είναι οι εξής:
1. Χρόνος από τον υπεύθυνο ασφάλειας όπως και της ομάδας
για την τακτική συνάντηση των μελών της.
2. Ετήσιο κόστος χρήσης του Data Center στις εγκαταστάσεις
της Uni Systems.
3. Κτήση και Συντήρηση συστημάτων του Disaster Recovery
Center στην Π. Ράλλη.
4. Κόστος τεχνικού προσωπικού και στελεχών για τη στελέχωση
τμημάτων ΙΤ.

¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Ο σχεδιασμός και τα μέτρα που λαμβάνουν ο Όμιλος και οι
εταιρείες έχουν αποδώσει σε μεγάλο βαθμό, παρέχοντας υψηλό
ποσοστό διαθεσιμότητας των συστημάτων και προστασία των
δεδομένων, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα καταγραφής
των συμβάντων ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια του 2015 δεν καταγράφηκαν συμβάντα
μεσαίας και μεγάλης επίδρασης.
Η συνολική διαθεσιμότητα έφθασε το ποσοστό 99,995%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι:

ΑΓΟΡΑ

1. Καμία εταιρεία δεν βίωσε μη προγραμματισμένο downtime
των υπηρεσιών της τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2. Περιστατικά μη διαθεσιμότητας ή περιορισμένης
διαθεσιμότητας λόγω εξωτερικής επίθεσης (denial of service)
δεν ανιχνεύθηκαν από τα εργαλεία καμίας εταιρείας.
3. Δεν υπήρχαν περιστατικά που να επηρέασαν την
εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων των
εταιρειών.
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Quest it together

Æï °îõòñðéîï äùîáíéëÞ íá÷
Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το κύριο κεφάλαιο του
Ομίλου Quest. Μέρος της στρατηγικής μας είναι τόσο
η προσέλκυση όσο και η διατήρηση ικανών ανθρώπων.
Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους μας με σεβασμό.
Η φροντίδα για τους ανθρώπους μας, η ανάπτυξή τους,
καθώς και η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού
επιπέδου, αποτελεί κύρια επιδίωξη του Ομίλου Quest.
Στις εταιρείες του Ομίλου Quest υπογράφονται Ατομικές
Συμβάσεις Εργασίας. Επιπλέον στην ACS ισχύει και
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αφορά περίπου
στο 35% του συνόλου των υπάλληλων του Ομίλου). Οι ατομικές
συμβάσεις υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της

συλλογικής σύμβασης. Η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους,
εργαζομένους και υποψηφίους, είναι για τον Όμιλο Quest
ουσιαστική προτεραιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται
διάκριση με κριτήρια το θρήσκευμα, την εθνικότητα ή άλλα που
δεν σχετίζονται με τις δυνατότητες των υποψηφίων ή την
απόδοση των εργαζομένων. Υποστηρίζουμε πλήρως και με
απόλυτη συνέπεια την αρχή του σεβασμού και της ίσης
μεταχείρισης όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου και
θέσης στο οργανόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε την
επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών, παρέχοντας ίσες
ευκαιρίες σε θέματα αμοιβής και προαγωγής.

1
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Σημειώσεις:
1. Τα στοιχεία των Πινάκων αναφέρονται μόνο στις εταιρείες του Ομίλου που συμμετέχουν στον Απολογισμό.
2. Ο Όμιλος συνεργάζεται με 81 αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους στις δραστηριότητες του Βελγίου.
3. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους αριθμούς των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της απολογιστικής περιόδου.

G4-10

¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè ôöî åòçáúïíÛîöî
H εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελεί κύρια
προτεραιότητα για τον Όμιλο Quest και μέρος της κουλτούρας
του. Συστηματικά αναπτύσσονται προγράμματα επιμόρφωσης
και παροτρύνονται οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε αυτά,
καθώς η διαρκής βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

των ιδιοτήτων συμπεριφοράς των εργαζομένων, έχει
αναγνωρισθεί ως θεμελιώδης για την αύξηση της
παραγωγικότητας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη
διατήρηση ατόμων υψηλού δυναμικού στον Όμιλο.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
¦ïìéôéëÜ °îÀðôùêè÷ ëáé ¶ëðáÝäåùóè÷
O Όμιλος έχει θεσπίσει Πολιτική Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης,
για να διασφαλίσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η
διαδικασία εκπαίδευσης από όλες τις εταιρείες. Η εφαρμογή των
διαδικασιών που απορρέουν από την Πολιτική εντάσσονται στο
ΣΔΠ των εταιρειών.

Ομίλου. Σημειώνεται ότι η επικοινωνία των αξιών και των
αρχών του Ομίλου είναι μία συνεχής δράση, που υλοποιείται
μέσα από το Ομιλικό portal HereWeAre.

- Mini MBA
Το πρόγραμμα Mini MBA, υλοποιείται κάθε δύο έτη. Έχει
σχεδιαστεί από έγκυρο εκπαιδευτικό φορέα αποκλειστικά για
Οι στόχοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων
τις ανάγκες του Ομίλου, με στόχο την αναβάθμιση της
του Ομίλου περιλαμβάνουν:
ποιότητας του προσωπικού με γνώσεις που είναι απαραίτητες
στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είκοσι πέντε περίπου
Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων
εργαζόμενοι κάθε διετία εκπαιδεύονται σε ενότητες όπως
- Κέντρα Ανάπτυξης
διαχείριση της αλλαγής, καινοτομία, διαμόρφωση στρατηγικής,
Πρόκειται για μια έγκυρη και αξιόπιστη διαδικασία
οικονομικά, management, marketing, κλπ και οπλίζονται με
ενδυνάμωσης των εργαζομένων, που αποσκοπεί στην
αξιολόγηση και ενίσχυση εκείνων των ιδιοτήτων συμπεριφοράς γνώσεις που προσδίδουν αξία στους ίδιους και στον Οργανισμό.
που έχουν κρίσιμη σημασία για την επιτυχία στο ρόλο. Κατά το Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 26 εργαζόμενοι του Ομίλου
2015 είχαν προγραμματιστεί και πραγματοποιήθηκαν 10 Κέντρα κατά το 2015. Ο Όμιλος, έχοντας αποκομίσει πολλαπλά οφέλη
από την υλοποίηση του προγράμματος, σκοπεύει να συνεχίσει
Ανάπτυξης, στα οποία συμμετείχαν 40 Μanagers και
την υλοποίησή του. Για το επόμενο Mini MBA η επιλογή θα γίνει
Supervisors από τις εταιρίες
μέχρι τέλος του 2016 και το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από
Uni Systems, Info Quest Technologies και iSquare. Για τα έτη
Φεβρουάριο έως Ιούλιο 2017.
2016 & 2017 έχει προγραμματισθεί η υλοποίηση 10 περίπου
Κέντρων ανάπτυξης για τις εταιρείες ACS & Uni Systems.
Τεχνικές & Επαγγελματικές εκπαιδεύσεις
Πραγματοποιούνται σε κάθε εταιρεία βάσει προγραμματισμού
- Bottom up αξιολόγηση
των αναγκών τους.
Πρόκειται για μια διαδικασία συλλογής στοιχείων για την
αξιολόγηση των διοικητικών συμπεριφορών όσων προΐστανται
από τους υφισταμένους τους. Έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα
Εξειδικευμένα προγράμματα
καθώς επιτρέπει στους προϊσταμένους να αντιληφθούν τον
Με βάση τους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες του
αντίκτυπο της συμπεριφοράς τους στους υφισταμένους τους.
Ομίλου, σχεδιάζονται και υλοποιούνται εξειδικευμένα
H έρευνα είναι ετήσια με καταμέτρηση της βελτίωσης των
προγράμματα ειδικής θεματολογίας. Για το 2016 έχει
συμπεριφορών, ενώ για το 2016 προγραμματίζεται, επιπλέον,
προγραμματισθεί η υλοποίηση ενός εντατικού προγράμματος
η διενέργεια Peer coaching έρευνας για την εταιρεία
επιμόρφωσης των CEOs των εταιρειών του Ομίλου, με θέμα
Uni Systems.
“Driving Strategic Innovation” και εστίαση στην καινοτομία.
Την ευθύνη σχεδιασμού & συντονισμού των προγραμμάτων
- Leadership Excellence
εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε soft skills, leadership & mini MBA
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να μεταφέρει σε όλους
έχει η διεύθυνση HR του Ομίλου. Για τη διεκπεραίωση των
τους Managers, Supervisors & Directors του Ομίλου Quest, μέσα προγραμμάτων απαιτείται η συνεργασία με τους υπεύθυνους
από ένα βιωματικό εργαστήριο, τις αξίες, τις αρχές και τις
HR των εταιρειών. Την ευθύνη για την ανάπτυξη τεχνικών και
συμπεριφορές που διέπουν τον Όμιλο. Το εργαστήριο
επαγγελματικών δεξιοτήτων έχουν οι Διευθυντές των τμημάτων
παρακολούθησαν 181 Supervisors, Managers & Directors του
σε συνεργασία με το HR τμήματα της εκάστοτε εταιρείας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Ο Όμιλος αντλεί από τα έντυπα ανατροφοδότησης των
συμμετεχόντων στις εκπαιδεύσεις χρήσιμες πληροφορίες με
σκοπό τη βελτίωσή τους. Επίσης, ως βελτιωτική ενέργεια, θα

αξιολογεί πιο συστηματικά στο μέλλον την αλλαγή της
επίδοσης και της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην
περιοχή εκπαίδευσης.
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19,6

12,5

9,6

15,9

13,9

¢éïÝëèóè

ËðïóôèòéëôéëÛ÷
ËðèòåóÝå÷

¶íðïòéëÞ

ÆåøîéëÞ

Operations

ªàîïìï

iSquare

42

844

20,10

ªàîïìï åòçáúïíÛîöî

ªàîïìï áîõòöðïöòñî
åëðáÝäåùóè÷

».Ã. áîõòöðïöòñî åëðáÝäåùóè÷
áîÀ åòçáúÞíåîï

Íîäòå÷

ªàîïìï áîõòöðïöòñî
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï

394

¡ùîáÝëå÷

450

Íîäòå÷

».Ã. áîõòöðïöòñî
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï

19,7

¡ùîáÝëå÷

».Ã. áîõòöðïöòñî
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ
ëáôèçïòÝá åòçáúïíÛîöî

20,5

22,7

26,9

15,7

20,1

¢éïÝëèóè

ËðïóôèòéëôéëÛ÷
ËðèòåóÝå÷

¶íðïòéëÞ

ªàîïìï

ACS

420

1.221

2,91

ªàîïìï åòçáúïíÛîöî

ªàîïìï áîõòöðïöòñî
åëðáÝäåùóè÷

».Ã. áîõòöðïöòñî åëðáÝäåùóè÷
áîÀ åòçáúÞíåîï

ªàîïìï áîõòöðïöòñî
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï

».Ã. áîõòöðïöòñî
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï

Íîäòå÷

620

¡ùîáÝëå÷

601

Íîäòå÷

2,0

¡ùîáÝëå÷

».Ã. áîõòöðïöòñî
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ
ëáôèçïòÝá åòçáúïíÛîöî

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

5,6

8,6

5,5

5,6

0,9

2,9

¢éïÝëèóè

ËðïóôèòéëôéëÛ÷
ËðèòåóÝå÷

¶íðïòéëÞ

Operations

ªàîïìï
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¶ðéëïéîöîÝá åòçáúïíÛîöî ëáé ¢éïÝëèóè÷
Σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη πορεία του Ομίλου Quest,
αποτελεί η δημιουργία ενός ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας
Διοίκησης - Εργαζομένων, η οποία διασφαλίζει κλίμα αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και κατανόησης. Ο τομέας της Εσωτερικής
Επικοινωνίας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
ενεργειών δομημένης επικοινωνίας, που αφορούν στην
αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και μηνυμάτων
μεταξύ του Οργανισμού και των Εργαζομένων, καθώς και στην
επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργαζομένων & οργανωτικών
μονάδων.
Οι δράσεις Επικοινωνίας που σχεδιάζονται και υλοποιούνται
πηγάζουν από το Όραμα, την Αποστολή και τις Αρχές που
πρεσβεύει ο Όμιλος. Στηρίζουν την Ομιλική κουλτούρα,

ÃùóéáóôéëÞ
õÛíá

συμβάλλουν στη διάδοση των αξιών του Ομίλου και ενισχύουν
τη συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την πλήρη
διαφάνεια στον τρόπο διοίκησης του Οργανισμού, την έγκυρη &
άμεση διάχυση μηνυμάτων, προσδοκιών, θέσεων,
προβληματισμών Διοίκησης και Εργαζομένων και τη μέγιστη
συστράτευση στους κοινούς στόχους.
Όσο σημαντική είναι η διαμόρφωση ενός αξιοκρατικού και
δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, εξίσου σημαντική είναι και
η διατήρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων σε υψηλό
επίπεδο, καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του
Ομίλου, αλλά και στην εκπλήρωση των επαγγελματικών και
προσωπικών φιλοδοξιών του κάθε εργαζόμενου.

¦ñ÷ äéáøåéòéúÞíáóôå ôï õÛíá
Στο πλαίσιο διασφάλισης κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και κατανόησης, στον Όμιλο ακολουθείται η πολιτική «Ανοικτές
Πόρτες», που εξασφαλίζει αμεσότητα και δίνει την ευκαιρία
στους εργαζομένους να συζητούν με τη Διοίκηση και να
μοιράζονται προβληματισμούς και απόψεις για θέματα που
αφορούν στην εργασία τους. Η καλή και τακτική επικοινωνία,
τόσο μεταξύ των τμημάτων κάθε εταιρείας, όσο και μεταξύ των
εταιρειών, ενισχύεται και με σειρά συναντήσεων σε όλα τα
επίπεδα που γίνονται σε τακτική βάση, και αφορούν σε κύριες

λειτουργικές αλλαγές και εξελίξεις στις εταιρείες και στον Όμιλο
Quest. Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου επιδιώκει τη
συστηματική πληροφόρηση των Εργαζομένων για την πορεία
του Ομίλου και των δραστηριοτήτων του, καθώς και την
έγκαιρη προειδοποίηση σε θέματα σημαντικών αλλαγών, σε
τομείς όπως: Υγεία και Ασφάλεια, Οργανωτικές αλλαγές,
Επιχειρηματικές αλλαγές και σε γενικότερης φύσεως αλλαγές
μεγάλης κλίμακος. Προβλέπεται δε έως το 2017 η παραπάνω
διαδικασία να ενταχθεί στις Πολιτικές του Ομίλου.

¶óöôåòéëÞ äÝëôùï (¹ntranet)
Το εσωτερικό δίκτυο του Ομίλου αποτελεί ένα δυναμικό
εργαλείο της εσωτερικής επικοινωνίας. Αποσκοπεί στην άμεση
ενημέρωση των εργαζομένων για τις εξελίξεις, τα νέα και τις
αποφάσεις που αφορούν στον Όμιλο και τις εταιρείες του.
Περιλαμβάνει την εφαρμογή «Uranus», που επιτρέπει την
πρόσβαση των εργαζομένων, από ένα σημείο στο σύνολο των
εταιρικών πόρων που τους αφορούν, την εφαρμογή «KYROS»,
που λειτουργεί ως καθημερινό ενημερωτικό bulleting και την
εφαρμογή «HereWeAre», που εστιάζει στις δράσεις ανάπτυξης
του προσωπικού.

Με τις εφαρμογές του εσωτερικού δικτύου προωθούνται:
- Η αποτελεσματικότητα των εργασιών, βοηθώντας τους
χρήστες στην εύρεση πληροφοριών (π.χ. Πολιτικές και
Διαδικασίες της εταιρείας)
- Η καλλιέργεια και προώθηση κοινής κουλτούρας και
συνεργασίας, δίνοντας πρόσβαση σε κοινές πηγές
πληροφοριών και ενημέρωσης
- Η συμμετοχή των εργαζομένων με προτάσεις, που
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των
εταιρειών, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινής
επαγγελματικής ζωής.

°êéïìÞçèóè ¦òïóöðéëïà
Η διαδικασία Αξιολόγησης προσωπικού, αποτελεί θεμελιώδη
διαδικασία στην επικοινωνία των Εργαζομένων με τη Διοίκηση,
καθώς συμβάλλει στη γόνιμη και δομημένη ανταλλαγή
απόψεων και στην ατομική και επαγγελματική βελτίωση, που
αποτελεί καθημερινό μέλημα όλων. Η αξιολόγηση
πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, με συμπλήρωση
ερωτηματολογίου και σχολίων από τον εργαζόμενο και τον
προϊστάμενό του και με προσωπική συνέντευξη, όπου
συμφωνούνται οι ατομικοί στόχοι κάθε εργαζόμενου για το
επόμενο έτος και οι περιοχές βελτίωσης. Σημειώνεται ότι η
διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται για το σύνολο των
εργαζομένων του Ομίλου (ποσοστό 100%), οι οποίοι και
ενημερώνονται για την επίδοση και την εξέλιξή τους.

G4-LA11

Το 2015 εισήχθη η αξιολόγηση Bottom up, ενώ για το 2016
προγραμματίζεται η αξιολόγηση 360 μοιρών στον Οργανισμό.
Η έρευνα Bottom up αφορά στην αξιολόγηση των Managers και
Supervisors από τους υφιστάμενούς τους, ενώ η έρευνα 360
μοιρών στους Directors και θα συμβάλλει στη συλλογή ενός
ευρέως φάσματος σχολίων και πληροφοριών σχετικά με τη
συμπεριφορά και την απόδοσή τους, ταυτόχρονα από τον
εκάστοτε προϊστάμενο, τους συναδέλφους στο ίδιο επίπεδο,
τους ίδιους και τους υφισταμένους τους. Η σφαιρική αυτή
προσέγγιση εκτιμάται ότι θα προσφέρει πλούσια πληροφορία,
ώστε να εντοπισθούν καλύτερα τα σημεία που χρήζουν
βελτίωσης.

°îÀðôùêè ¸ìåëôòïîéëïà ªùóôÜíáôï÷ ÃòçÀîöóè÷ ëáé ¶êùðèòÛôèóè÷ °îõòñðéîïù ¢ùîáíéëïà «Orion»
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Εσωτερικής Επικοινωνίας και της
καλύτερης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των
εργαζομένων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στον Οργανισμό
ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου

Δυναμικού, με την ονομασία «Orion». Στην πρώτη φάση του
έργου, με τη μορφή web/over cloud υπηρεσιών έχουν
υλοποιηθεί οι παρακάτω ενότητες:

¢éáøåÝòéóè óôïéøåÝöî åòçáúïíÛîöî

¢éáøåÝòéóè áîáæïòñî

¢éáøåÝòéóè ïòçáîöôéëÜ÷ äïíÜ÷

¢éáøåÝòéóè áùôÞíáôè÷ íåôÀðôöóè÷ äåäïíÛîöî óôï óàóôèíá ôè÷ íéóõïäïóÝá÷

¢éáøåÝòéóè áäåéñî ëáé áðïùóéñî

¢éáøåÝòéóè ôè÷ áðÞäïóè÷ ëáé ôè÷ áêéïìÞçèóè÷ ôöî åòçáúïíÛîöî

Ιδιαίτερα, τα υποσυστήματα Διαχείρισης Αδειών και
Αξιολόγησης του Προσωπικού, συνέβαλλαν σημαντικά στην
καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Με
φιλικό, εύκολο και κατανοητό τρόπο, οι εργαζόμενοι, μέσω του
υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειών, απόκτησαν τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων αδειών και ενημέρωσης, οι
προϊστάμενοι Managers απόκτησαν καλύτερη ενημέρωση και
βελτίωσαν τη δυνατότητα συντονισμού και οργάνωσης των
ομάδων τους, ενώ τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού,
μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν πιο άμεσα και ολοκληρωμένα
όλους τους υπαλλήλους. Αντίστοιχα η χρήση του
υποσυστήματος για την Αξιολόγηση του Προσωπικού,
αναβάθμισε σημαντικά τη διαδικασία, παρέχοντας άμεση
πληροφόρηση στους εργαζόμενους, πρόσβαση σε ιστορικά
δεδομένα και συνολικά καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση
των πληροφοριών. Η διάθεση των δύο Modules σε όλο το

προσωπικό, υλοποιήθηκε με επιτυχία εντός της χρονιάς και η
πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε πλήρως, βάσει
προγραμματισμού.
Στόχο του Ομίλου αποτελεί, η περαιτέρω αξιοποίηση του
συστήματος με την αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη και
την ένταξη νέων λειτουργιών. Κατά το 2015, μετά από
παρατηρήσεις των χρηστών για τη λειτουργικότητα της
ενότητας των αξιολογήσεων και με βάση βέλτιστες πρακτικές,
προέκυψε η ανάγκη βελτίωσης των προτύπων
αξιολόγησης/δεξιοτήτων και βελτίωσης της χρηστικότητας της
πλατφόρμας και του user interface για την αξιολόγηση των
εργαζομένων. Μετά από σχετικά ερωτηματολόγια και
workshops που πραγματοποιήθηκαν, με συμμετοχή των CEOs
του Ομίλου, αποφασίσθηκε η σχετική υλοποίηση να
πραγματοποιηθεί το 2016.

¦òÞçòáííá «Living our Values»
Ο Όμιλος Quest δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διάδοση και στην
καλλιέργεια των Αρχών και των Αξιών βάσει των οποίων
λειτουργεί. Οι κοινές αξίες ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας,
καθώς και τις σχέσεις και συμπεριφορές, που οδηγούν σε κοινές
αντιλήψεις και κοινές νοοτροπίες, οι οποίες βοηθούν τη
συνεργασία, την εξέλιξη και τα αμοιβαία οφέλη. Σε αυτό το
πλαίσιο, το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ανέπτυξε
και υλοποίησε το πρόγραμμα «Living Our Values», έτσι ώστε να
αναδειχθούν οι κοινές αξίες των εργαζομένων στις διαφορετικές
εταιρείες του Ομίλου και, με βιωματικό τρόπο, να αποτελούν
γνώμονα δράσης στην καθημερινή εργασία.

Το πρόγραμμα «Living Our Values» είναι 3ετούς διάρκειας
(2014-2016) και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κατά την
ολοκλήρωσή του, η συνολική του διάρκεια θα είναι 335
ανθρωποημέρες και θα το έχουν παρακολουθήσει 900
εργαζόμενοι. Κατά το 2015, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Α'
Φάση του προγράμματος, με τη συμμετοχή του 70% των
εργαζομένων του Ομίλου, δηλαδή οι εργαζόμενοι όλων των
εταιρειών, εκτός της ACS. Το πρόγραμμα θα συνεχισθεί και θα
ολοκληρωθεί το 2016 με την παρακολούθησή του και από τους
εργαζόμενους της ACS.

ÃðôéëïáëïùóôéëÞ & èìåëôòïîéëÞ ùìéëÞ
Η επικοινωνία επιτυγχάνεται επίσης με την αποστολή newsletter
(Uni Systems & ACS), την εφαρμογή επικοινωνίας
www.yammer.com (Info Quest Technologies) καθώς και τη
χρήση αφισών, βίντεο και banners με σκοπό την ενημέρωση,

την εκπαίδευση και την πληροφόρηση των εργαζομένων.
Επίσης, για την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων για
διάφορα σημαντικά θέματα / νέα, η ενημέρωση
πραγματοποιείται με την αποστολή e-mails.

ªùîáîôÜóåé÷ / ¶ëäèìñóåé÷
Διοργανώνονται συναντήσεις με επιλεγμένα κοινά με σκοπό την
ενημέρωση για τη στρατηγική, τους στόχους και τις

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

πρωτοβουλίες της εταιρείας και του Ομίλου καθώς και για την
ενδυνάμωση των σχέσεων των εργαζομένων.
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¦ñ÷ áêéïìïçïàíå ôèî åðÝäïóÜ íá÷
Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων στον Όμιλο
επί διαφόρων θεμάτων, πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια
ηλεκτρονικά, με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου,
Έρευνα Ικανοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η τελευταία έρευνα διεξήχθη στα τέλη του 2014. Συμμετείχε σε
αυτή το 71% του συνόλου των εργαζομένων στον Όμιλο Quest
και αξίζει να σημειωθεί το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης και
εμπιστοσύνης που καταγράφεται, ιδιαίτερα στη δύσκολη

συγκυρία που διανύουμε. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στα
υψηλά ποσοστά Ικανοποίησης που σημειώθηκαν στα θέματα
Εργασιακής Ασφάλειας / Εργασίας, παράγοντες ιδιαίτερα
σημαντικοί για τους εργαζομένους, καθώς και στα θέματα
Αξιοκρατίας και Εσωτερικής Επικοινωνίας, που αξιολογήθηκαν
ως πολύ ουσιαστικά από τη Διοίκηση, προκειμένου να
εξετασθούν περαιτέρω. Στόχο του Ομίλου αποτελεί η συνεχής
βελτίωση σε όλους τους δείκτες.

Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ¶òçáúïíÛîöî

¶òçáóéáëÜ
°óæÀìåéá

89,06%

Ικανοποίηση
Μη Ικανοποίηση

»åçáìàôåòè
¹ëáîïðïÝèóè

2,19%

Ικανοποίηση

87,03%

¶òçáóÝá
Μη Ικανοποίηση

3,37%

Ικανοποίηση

64,67%

°êéïëòáôÝá
Μη Ικανοποίηση

ªèíåÝá ðïù
øòÜúïùî ðòïóïøÜ÷
Ικανοποίηση
¶óöôåòéëÜ
¶ðéëïéîöîÝá Μη Ικανοποίηση

11,50%
79,06%
5,28%

¶ùëáéòÝå÷ Àõìèóè÷ çéá ôïù÷ åòçáúïíÛîïù÷
Υποστηρίζοντας σταθερά τον αθλητικό τρόπο ζωής των εργαζομένων, οι εταιρείες του Ομίλου προσφέρουν ευκαιρίες άθλησης
και αποφόρτισης από το εργασιακό στρες.

ÃíÀäá íðÀóëåô ôè÷ Uni Systems

ÃíÀäá ÃíÝìïù Quest óôï »áòáõñîéï ôè÷ °õÜîá÷

Η ομάδα μπάσκετ των εργαζομένων της Uni Systems
προπονείται συστηματικά και συμμετέχει στους αγώνες του
εργασιακού πρωταθλήματος ΕΚΑ «Νίκος Γκάλης»,
ενώ κατά το 2015 αυξήθηκαν οι επιτυχίες της. H εταιρεία
προτρέπει τους εργαζομένους της να συμμετέχουν
στην ομάδα και στηρίζει την προσπάθειά τους, καλύπτοντας
πλήρως τα έξοδα που αφορούν στη συμμετοχή.

Οι εργαζόμενοι που αγαπούν το τρέξιμο είχαν τη
δυνατότητα να τρέξουν στους Αγώνες Δρόμου των 5 χλμ.
και 10 χλμ. και στη Μαραθώνια Διαδρομή της Αθήνας με την
ομάδα δρομέων του Ομίλου, εξασφαλίζοντας τη θέση τους,
έκπτωση στη συμμετοχή τους και αθλητική εμφάνιση.
Επιπλέον, οι εταιρείες στήριξαν ηθικά τους δρομείς,
προσφέροντας εξοπλισμό τεχνολογίας στον οργανισμό
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για κάθε συμμετοχή αθλητή.

»å ôï ðïäÜìáôï óôè äïùìåéÀ

¡ùíîáóôÜòéï óå ëôÜòéï ôïù ÃíÝìïù

Η καμπάνια «Με Ποδήλατο στη Δουλειά» παροτρύνει τους
εργαζομένους να χρησιμοποιούν ποδήλατο στη διαδρομή
από και προς την εργασία τους και προβάλλει
τα πλεονεκτήματα της μετακίνησης με ποδήλατο σε
εργαζομένους και εργοδότες. Το 2015, οι εργαζόμενοι
ποδηλάτες διένυσαν αθροιστικά 2.688 χλμ., εξοικονόμησαν 624
κιλά CO2 και η ομάδα του Ομίλου κατατάχτηκε στην 3η θέση.

Το 2015 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκε σε λειτουργία
γυμναστήριο σε κεντρικό κτήριο του Ομίλου, έτσι ώστε να είναι
εύκολο για τους εργαζομένους να αθλούνται πριν ή μετά την
εργασία τους. Η χρήση του γυμναστηρίου είναι δωρεάν.
Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα
πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαία μαθήματα Zumba, τα οποία
προσφέρθηκαν δωρεάν στους εργαζομένους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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5
¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ
Un-Questionable Sustainability

¦åòéâáììïîôéëÜ »Ûòéíîá
Στον Όμιλο Quest λειτουργούμε με συναίσθηση της
περιβαλλοντικής ευθύνης και προσαρμόζουμε συστηματικά την
επιχειρηματική μας πρακτική στις ανάγκες προστασίας του
περιβάλλοντος και εξοικονόμησης πόρων, εφαρμόζοντας με
αυτό τον τρόπο και την αρχή της προφύλαξης όπως αναλύεται
στη συνέχεια. Παράλληλα διασφαλίζουμε ότι η λειτουργία μας

είναι σύμφωνη με την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Ως υπεύθυνο μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας της ελληνικής
αγοράς ο Όμιλος Quest μειώνει τον όγκο και το βάρος των
ηλεκτρονικών συσκευών που διακινεί αποσκοπώντας, μεταξύ
άλλων, στη μείωση απαιτήσεων για καύσιμα κατά τη μεταφορά
τους, καθώς και στη μείωση των ρύπων.

ËðïóôÜòéêè ôïù °òëôïàòïù
Η εταιρεία iSquare στήριξε το έργο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ μέσω
χορηγίας για το πρόγραμμα περίθαλψης και επανένταξης του
μικρού Πάτρικ. Ο Πάτρικ είναι ένα ορφανό νεογέννητο
αρκουδάκι που βρήκαν οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στο Βροντερό Φλώρινας. Εικάζεται
ότι άγνωστοι απομάκρυναν από τη φωλιά της τη μητέρα του ή
ότι τη σκότωσαν προκειμένου να πάρουν το αρκουδάκι.
Τη φροντίδα του Πάτρικ και την επανένταξή του στη φύση έχει
αναλάβει η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.
Η φροντίδα του Πάτρικ ήταν πολύ σημαντική για την επιβίωσή
του, καθώς λόγω της απουσίας της μητέρας του και του

πρόωρου εξαναγκαστικού απογαλακτισμού του, είχε αυξημένες
ανάγκες σε εμβόλια και φάρμακα για να παραμείνει υγιής μέχρι
να επιστρέψει στη φύση. Παράλληλα, η διατροφή του Πάτρικ
ήταν πολύ απαιτητική, καθώς η δίαιτά του αποτελούνταν από
θρεπτικές τροφές πλούσιες σε ενέργεια και βιταμίνες. Επιπλέον,
η εταιρεία διέθεσε στην οργάνωση μια συσκευή iPad,
προκειμένου η καθημερινή φροντίδα του Πάτρικ να
προβάλλεται ακόμη πιο αποτελεσματικά, συμβάλλοντας έτσι
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία της
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

°îáëàëìöóè
Ένας από τους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος
στον Όμιλο Quest είναι η ανακύκλωση των υλικών που
παράγονται από τη δραστηριότητα των εταιρειών μας. Στο
πλαίσιο της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου,
το 2015, έχει αναπτυχθεί η Πρότυπη Διαδικασία Ανακύκλωσης,
με στόχο τον συντονισμό των εταιρειών στον τρόπο συλλογής
και διάθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών, τη βελτίωση της
απόδοσής τους στον τομέα αυτό και την καθιέρωση
συστήματος τεκμηρίωσης και μέτρησης της απόδοσης.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα υλικά συλλέγονται

ανά εταιρεία και μεταφέρονται σε κεντρικά σημεία συλλογής,
απ' όπου τα παραλαμβάνουν εταιρείες αξιοποίησης. Οι εταιρείες
αυτές, επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και πρέπει:
- Να είναι πιστοποιημένες από το κράτος ως εταιρείες
ανακύκλωσης υλικών, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης
αξιοποίηση των υλικών και η προστασία του περιβάλλοντος.
- Να είναι αξιόπιστες στην αγορά, με οικονομικά στοιχεία που
αποδεικνύουν τη βιωσιμότητά τους. Προς τούτο γίνεται σχετική
έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας.

°îáëùëìñóéíá ùìéëÀ ðïù óùçëåîôòñõèëáî (1/2)

6.000 Kg

33.553 Kg

2014

2015
Ì°ÄÆ¹

2014

2015
ªËªº¶Ë¶ª

97 Kg

123 Kg

1.896 Kg

2014

2015

2014

»¦°Æ°Ä¹¶ª

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

15.971 Kg

8.395 Kg

500 Kg

2015

ªËªª¿Ä¶ËÆ¶ª
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°îáëùëìñóéíá ùìéëÀ ðïù óùçëåîôòñõèëáî (2/2)

2.000 ôíø.

2014

156 ôíø.

2014

3.230 lt

164 ôíø.

1.655 lt

2014
¤¹¦°ÁÆ¹º° ¶¤°¹°

2015
¤°»¦Æ¸Ä¶ª

0 ôíø.

0 ôíø.

2015
°ÌÄ¸ªÆ° ¶¤°ªÆ¹º°

2014

2015

135 ôíø.

2015
»¶¤°Á¹° / TONER

Για την προώθηση των υλικών στα εργοστάσια ανακύκλωσης, συνεργαστήκαμε με τις εταιρείες:
°îáëàëìöóè ªùóëåùñî °.¶.

¦¶Ä»¶ HELLAS °.¶.

¼öôïëàëìöóè °.¶.

TONER & PRINTER ARTISTS

»åìÛôè÷ ªöôèòÝïù ¶.¦.¶.

POWER CLEAN

°¼¸ª

»åÝöóè òàðöî áðÞ íåôáæïòÛ÷ çéá ôèî ACS
Η ACS, λόγω του αντικειμένου εργασίας της, δίνει ιδιαίτερη
σημασία στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρύπων που
εκλύονται κατά τις μεταφορές. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη
κατά ISO 14001:2004 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα
ABS Quality Evaluations Inc. για το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης που εφαρμόζει. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την κατάρτιση
προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εκτός της φιλικής
προς το περιβάλλον διαχείρισης του στόλου της, η εταιρεία
συνεργάζεται με επαγγελματίες μεταφορείς - για μεγάλους
όγκους - για την ενίσχυση του κλάδου, του κόστους και των
ρύπων, ενώ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τα
ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Η ACS, εφαρμόζει συνεχή προγράμματα αντικατάστασης των
οχημάτων της, τόσο για την εταιρεία όσο και στον δίκτυο της.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη χρονική περίοδο 2012-2014, υλοποίησε
ένα πρόγραμμα σταδιακής τοποθέτηση συστήματος
υγραεριοκίνησης στα αυτοκίνητά της, αντικαθιστώντας συνολικά
102 από τα 137 φορτηγά της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με

μετρήσεις, τα ποσοστά ρύπων που εκπέμπει η βενζίνη είναι κατά
30% περισσότερο από το υγραέριο, το οποίο
δεν περιέχει βαριά μέταλλα.
Κατά το 2015, η ACS πούλησε ορισμένα από τα φορτηγά με
υγραεριοκίνηση λόγω παλαιότητας και έβαλε σε εφαρμογή
πρόγραμμα περαιτέρω μείωσης ρυπογόνων οχημάτων με την
απόσυρση από την κυκλοφορία και πέντε αυτοκινήτων βενζίνης
παλαιάς τεχνολογίας. Παράλληλα διερευνήθηκε με την ΔΕΣΦΑ και
το Πανεπιστημίου Αιγαίου, η ενδεχόμενη τοποθέτηση συστήματος
φυσικού αερίου στα οχήματα της εταιρείας και πιλοτικά
υλοποιήθηκε η τοποθέτηση σε ένα όχημα. Η αντικατάσταση δεν
προχώρησε περαιτέρω σε άλλα οχήματα λόγω έλλειψης
πρατηρίων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου, ειδικά σε μικρές πόλεις
και χωριά.
Τέλος η ACS προχώρησε στην αγορά περίπου 200 νέων δίκυκλων
και για τα καταστήματά της πανελλαδικά, τα οποία αντικατέστησαν
ένα μέρος των φορτηγών που χρησίμευαν κυρίως για μετακινήσεις
εντός μεγάλων πόλεων.

ºáôáîÀìöóè åîÛòçåéá÷
Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, πέρα από το όποιο
οικονομικό όφελος μπορεί να έχει για τον Όμιλο - το οποίο
συνήθως περιορίζεται, λόγω των αντίστοιχων επενδύσεων που
πρέπει να γίνουν - έχει μεγάλο αντίκτυπο στην προστασία του
περιβάλλοντος και στο ενεργειακό αποτύπωμα του Ομίλου.
Η δέσμευση του Ομίλου για μείωση της κατανάλωσης

G4-14

ηλεκτρικού ρεύματος εκτείνεται πέρα από οποιαδήποτε
ρυθμιστική συμμόρφωση. Στον Όμιλο Quest έχουμε θέσει
διαδικασίες για την καταμέτρηση της ενέργειας που
καταναλώνουμε, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση της και
προβαίνουμε σταθερά σε ενέργειες για την αναβάθμιση και
βελτίωση των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών μας.

¢òÀóåé÷
- Έχει εγκατασταθεί σύστημα μέτρησης της καταναλισκόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας, με εξειδικευμένο λογισμικό και εξοπλισμό,
μέσα από το οποίο βγαίνουν συμπεράσματα για τους τομείς
στους οποίους πρέπει να στοχεύουν τα μέτρα μείωσης, ενώ,
παράλληλα, έχουμε μία εικόνα της πιθανής σπατάλης ηλεκτρικού
ρεύματος ανά χώρο και δραστηριότητα.
- Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης
λαμπτήρων με νέους, τεχνολογίας led, χαμηλότερης
κατανάλωσης και μεγαλύτερου χρόνου ζωής.
- Έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης λειτουργίας και
σβησίματος φώτων στους κοινόχρηστους χώρους,
με τη χρήση αισθητήρων κίνησης ή/και αισθητήρων
φωτεινότητας (για τους εξωτερικούς προβολείς).

Οι δράσεις αυτές είναι συνεχείς
και έχουν μεσο-μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται από τις μετρήσεις
κατανάλωσης και από τις αναλυτικές αναφορές του ειδικού
λογισμικού, με έναρξη εντός του 2016. Επίσης θα συγκρίνονται
οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων με τους διεθνείς δείκτες
2
EnPI (Ετήσιος δείκτης ενεργειακής κατανάλωσης σε Kwh/m ).
Το 2015, πετύχαμε περαιτέρω μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας και στο ισοδύναμο τόνων διοξειδίου του άνθρακα,
όπως παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν.

2

¶ôÜóéá åîåòçåéáëÜ Ûîôáóè óôïî Ùíéìï Quest (kWh/m )
169

151,3
144

2014

2013

2015

¹óïäàîáíï ÆÞîöî CO2 áîÀ Ûôï÷ óôïî Ùíéìï Quest

9,88
8,86

2013

7,42

2014

2015

ªôÞøïé
Στόχος για την επόμενη τριετία (2016-2018) είναι να μειώνεται
η κατανάλωση ρεύματος (σε Kwh) κατά 3%-5% ετησίως, με
σταθερή δραστηριότητα. Το ποσοστό μείωσης
θα ελαττώνεται κατά 0,5% για κάθε 25% αύξηση
δραστηριότητας.
Οι στόχοι θα αναθεωρούνται ετήσια, στην περίπτωση κατά

την οποία υπάρξει στο μέλλον αλλαγή ή/και προσθήκη άλλων
δραστηριοτήτων στον Όμιλο.
Κατ' έτος διατίθεται ένα ποσό για επενδύσεις προς την
κατεύθυνση της μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το 2016 το ποσό εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως
των 60.000€.

ªôÞøïé íåÝöóè÷ ëáôáîÀìöóè÷ òåàíáôï÷ (óå Kwh) áîÀ Ûôï÷

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5%

4%

3%

2016

2017

2018
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ºÃ¹Á¿Á¹°
Quest for a better Society

ºïéîöîéëÜ ùðåùõùîÞôèôá
IQbility - ¶ëëïìáðôÜòéï ÁåáîéëÜ÷ ¶ðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷
Η διοχέτευση της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας στις διεθνείς αγορές, η ανάδειξη νέων
ταλαντούχων ανθρώπων, η προώθηση της ελληνικής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας,
η αξιοποίηση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου
Quest, η εταιρική συνεισφορά προς την κοινωνία και την αγορά εργασίας αποτελούν τους
σπουδαιότερους λόγους που ο Όμιλος Quest δημιούργησε το ΙQbility.

°îÀðôùêè ôè÷ áçïòÀ÷, íÛóá áðÞ ôèî åîÝóøùóè
ëáéîïôÞíöî éäåñî ëáé ôèî áîÀðôùêè ôè÷ îåáîéëÜ÷ åðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷
Το ΙQbility είναι ένα εκκολαπτήριο νέων επιχειρηματικών
δράσεων άμεσα συνδεδεμένων με την τεχνολογία, το οποίο
δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2013 και στηρίζεται από τον
Όμιλο Quest. Έργο του ΙQbility είναι η υποστήριξη της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας στα πρώτα της βήματα,
διαθέτοντας σε επιλεγμένες επιχειρηματικές ομάδες πόρους,
μέσα και τεχνογνωσία που διευκολύνουν την επιτυχία τους στις
διεθνείς αγορές.

Σε σταθερή συνεργασία με διεθνούς βεληνεκούς εταιρείες
τεχνολογίας (Microsoft, Rackspace, HP, IBM- Softlayer), το IQbility
προσφέρει στις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις δωρεάν πακέτα
υπηρεσιών για να διευκολυνθούν στα πρώτα τους βήματα.
Σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά έμπειρων
εξειδικευμένων στελεχών και επιχειρηματιών από το εγχώριο
και διεθνές περιβάλλον, οι οποίοι διαθέτουν χρόνο
προσφέροντας mentoring και coaching.

Για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκκόλαψης ΙQbility,
οι επιχειρηματικές ομάδες υποβάλλουν την πρότασή τους στον
ιστότοπο www.iqbility.com και αξιολογούνται με βάση τέσσερα
κριτήρια: α) την ομάδα των συντελεστών β) την ευρεία και
διεθνή προοπτική του προϊόντος γ) την ενσωμάτωση
καινοτόμων χαρακτηριστικών και δ) το αρχικό δείγμα
υλοποίησης. Για τις ομάδες που τελικά επιλεγούν, το πρόγραμμα
εκκόλαψης έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και εστιάζει στη
σύσταση της επιχείρησης, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει
ήδη συσταθεί, στην ολοκλήρωση του προϊόντος και στην
υλοποίηση των πρώτων βημάτων στην αγορά. Επιπλέον, το
ΙQbility καλύπτει υπηρεσίες λογιστικής και νομικής
υποστήριξης, πλήρεις γραφειακές υποδομές, cloud hosting,
workstations και διαφόρων ειδών τεχνικές υποδομές.

Πέρα από την ώθηση των επιχειρηματικών ομάδων, η
συνεισφορά του ΙQbility είναι ουσιαστικής σημασίας, τόσο για
την ελληνική αγορά και την κοινωνία, όσο και για τη διεθνή
ανάδειξη της ελληνικής τεχνογνωσίας και υλοποιημένης
καινοτομίας. Η γρήγορη πρόσβαση των νέων προϊόντων και
υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές ευνοείται, τόσο μέσω
συνεργειών με τις εταιρείες του Ομίλου Quest όσον και μέσω
τρίτων συνεργαζόμενων συμβούλων και angel investors.
Επί της ουσίας, το ΙQbility αποτελεί τη μοναδική ιδιωτική
πρωτοβουλία Ελληνικής εταιρείας που μέσα από συστηματική
διαδικασία ανακαλύπτει, επιλέγει και συμμετέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

ËðïóôÜòéêè ¹Qbility (1/2)
2013

°òéõíÞ÷ °éôÜóåöî
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2014
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ÃíÀäå÷ ðïù ðÛòáóáî
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35
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2014
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óôè short list

6
8

2014
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5

2013 Offerial, Captainwise, Pollfish

Startups
ðïù ùðïóôèòÝøõèëáî

2014 Mist.io, e-nios, PanelSensor
2015 Allcancode

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ËðïóôÜòéêè ¹Qbility (2/2)

ßòå÷ ðïù áæéÛòöóáî
óôåìÛøè ôïù ÃíÝìïù Quest

2013

2.432

2014

2.450

2015

2.470

2013

ßòå÷ ðïù áæéÛòöóáî
åêöôåòéëïÝ íÛîôïòå÷

2014
2015

152
144
160

60 åêåéäéëåùíÛîå÷ õÛóåé÷ åòçáóÝá÷
Οι εταιρείες που έχουν υποστηριχθεί μέχρι στιγμής από το πρόγραμμά του ΙQbility έχουν δημιουργήσει έως σήμερα πάνω από
60 πολύ εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και αναφέρονται παρακάτω. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία και με άλλους φορείς του
οικοσυστήματος των start ups, μεταξύ των οποίων η Μονάδα Καινοτομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τον
συνεργατικό χώρο found.ation, αλλά και με άλλες θερμοκοιτίδες, για ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας:

Offerial
Εφαρμογή που διασυνδέει ξενοδοχεία και υποψήφιους πελάτες και
προσφέρει προσωποποιημένες πληροφορίες φιλοξενίας.

Captainwise
Σύστημα που προτείνει συνδυασμούς ξενοδοχείων και αεροπορικών
εισιτηρίων προς διαφορετικούς προορισμούς, ανάλογα με το ποσό που
διαθέτει ο χρήστης και τις ημερομηνίες που επιθυμεί να ταξιδέψει.

Panelsensor
Μια εφαρμογή ιδανική για διοργανωτές συνεδρίων, που βοηθά στη διάδραση
με το κοινό και δίνει πλήθος στατιστικών και μετρήσεων, καθώς και ένα
σύγχρονο εργαλείο μέτρησης του ROI χορηγιών.

Mist.io
Βοηθά διαχειριστές συστημάτων και προγραμματιστές να απλοποιήσουν τη
διαχείριση και παρακολούθηση των servers τους, να μειώσουν δραστικά τον
χρόνο αντίδρασής τους και να αυξήσουν το uptime των υπηρεσιών τους.

e-Nios
Μια υπολογιστική πλατφόρμα που, με προηγμένες μεθόδους υπολογιστικής
νοημοσύνης, προσφέρει αυτoματοποιημένη, μαζική ανάλυση πολύπλοκων
γονιδιακών δεδομένων, για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και
την εξατομικευμένη θεραπευτική.

Pollfish
Διαδικτυακή υπηρεσία που προσφέρει σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να
πραγματοποιεί πολύ εύκολα και γρήγορα έρευνες σε μορφή ερωτηματολογίων,
χωρίς να χρειάζεται να βρει ο ίδιος άτομα να συμπληρώσουν την έρευνά του.

Allcancode
Aναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο σε ηλεκτρονικό παιχνίδι
περιπέτειας, με το οποίο παιδιά 6 έως 12 ετών μαθαίνουν να προγραμματίζουν
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (2015).
Από την αρχή της λειτουργίας του, τον Απρίλιο του 2013
μέχρι το τέλος του 2015, το ΙQbility έχει πραγματοποιήσει
τρεις κύκλους υποβολής προτάσεων, έχει επενδύσει στις
νεοφυείς επιχειρήσεις 120.000€, τα έξοδα λειτουργίας
ανήλθαν σε 400.000€, ενώ, σε συνεχή συνεργασία με φορείς

του οικοσυστήματος της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχει
παρουσιαστεί σε πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων στο χώρο
των Startups, προκειμένου να μεταφέρει τη σχετική
τεχνογνωσία του σε νέους επιχειρηματίες.

ªùííåôïøÜ ôïù ¹Qbility óå åëäèìñóåé÷ çéá ôèî ðòïñõèóè ôè÷ îåïæùïà÷ åðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷

Business Days (óùîäéïòçÀîöóè íå iSquare)

ªùîÛäòéï Innovating for Privacy

¦áîÞòáíá ¶ðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷ Ãéëïîïíéëïà ¦.°.

OpenCoffee Patras

¦áîåðéóôÜíéï ¦åéòáéÀ

Infocom

ªøïìåÝá ·èòÝäè

Emea @ public

¢éáçöîéóíÞ÷ ãèæéáëÜ÷ ëáéîïôïíÝá÷ ôïù ¢éåõîïà÷
°åòïìéíÛîá °õèîñî «Digital Gate»

¢òÀóè ôïù ª¶µ «»áúÝ óôèî åëëÝîèóè»

Startup Bootcamp ôïù Ãéëïîïíéëïà ¦.°.

Pitch sessions ôïù Orange Grove

Startup Weekends óôï µÞìï ëáé ôèî ¦Àôòá

¢òÀóåé÷ çéá ôèî ¶ëðáÝäåùóè
Η Τεχνολογία, βασικό αντικείμενο εργασίας των εταιρειών του
Ομίλου Quest, συνδέεται στενά με την εκπαίδευση, καθώς
διευκολύνει τη διδασκαλία και μεγιστοποιεί το αποτέλεσμά της.
Με το πέρασμα του χρόνου, παρατηρούμε ότι η Τεχνολογία
αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο στο περιβάλλον της
σχολικής τάξης και αυξάνει τις δυνατότητες διάδρασης. Κατά τη
διάρκεια της 35ετούς παρουσίας του στην αγορά, ο Όμιλος

Quest έχει επενδύσει πολλαπλά στην εκπαίδευση, ενώ σήμερα
οι εταιρείες του Ομίλου υλοποιούν στρατηγικές δράσεις
εστιασμένες στην εκπαίδευση που αναβαθμίζουν την ποιότητά
της, ενθαρρύνουν την αριστεία και την ένταξη στην αγορά
εργασίας και ενισχύουν με πολλούς τρόπους το έργο της. Οι
δράσεις αυτές είναι οι εξής:

ºáéîïôïíÝá óôèî ¶ëðáÝäåùóè
Ο Όμιλος Quest υλοποιεί τη δράση «Καινοτομία στην
Εκπαίδευση», στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή της
Ψηφιακής Τεχνολογίας στη διδασκαλία, στη δημιουργία και τον
εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου και στη
διδασκαλία κώδικα στα σχολεία, ενώ επιδιώκει συνεργασία με
όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς που επιζητούν την
αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης. Η δράση
λαμβάνει υπόψη την οδηγία της UNESCO, σύμφωνα με την
οποία η χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών πρέπει να
ενθαρρύνεται και να προωθείται σε όλο και περισσότερες δομές
της εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό να κατοχυρωθεί επίσημα η
χρήση τους σε όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου.
Ειδικότερα, η εταιρεία iSquare, γνωρίζοντας τα οφέλη από την
αξιοποίηση του iPad ως εκπαιδευτικού εργαλείου, τα τελευταία
χρόνια υλοποιεί την εισαγωγή του στις σχολικές τάξεις, με
απώτερο στόχο ο κάθε μαθητής να χρησιμοποιεί ένα iPad, το
λεγόμενο πρόγραμμα “iPad 1 – 1”. Για να αξιολογήσει τις
αλλαγές που επιφέρει η ευρεία χρήση του iPad στη μαθησιακή

εμπειρία, το 2015, η εταιρεία ξεκίνησε την εκπόνηση
ερευνητικής μελέτης, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα
Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού - CoSyLLab
(Computer Supported Learning Engineering Lab) του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση του τρόπου αξιοποίησης
της προσέγγισης “iPad 1 – 1” σε έντεκα σχολεία και η μελέτη της
μαθησιακής εμπειρίας. Η μελέτη θα εστιάσει στις μεθόδους
υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και θα οδηγήσει στην
ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που θα διαδώσουν και θα
ενθαρρύνουν τη χρήση των συσκευών iPad στην εκπαιδευτική
πρακτική. Οι πρακτικές αυτές θα καταγραφούν με τη μορφή
ενός οδηγού καλής χρήσης, ο οποίος θα μεταφραστεί και στα
αγγλικά, ώστε να κυκλοφορήσει και εκτός Ελλάδας και να
αποτελέσει εφαλτήριο γόνιμης αξιοποίησης των iPad στην
εκπαιδευτική πραγματικότητα.

¾èæéïðïÝèóè óøïìéëñî âéâìÝöî
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτομία στην Εκπαίδευση»,
η iSquare συνεργάστηκε με ομάδα εκπαιδευτικών και
ψηφιοποίησε, ειδικά για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple,
την εκπαιδευτική ύλη βασικών σχολικών μαθημάτων του
Δημοτικού και του Γυμνασίου, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη
εντός και εκτός του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης. Με την
Ψηφιοποίηση των Σχολικών Βιβλίων, η πλοήγηση στην
εκπαιδευτική ύλη είναι ευχάριστη, καθώς συνδυάζει κείμενο,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

εικόνες, ήχους, βίντεο και εφαρμογές και η διαδικασία της
διδασκαλίας και της μάθησης γίνεται φιλική και διαδραστική. Οι
μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να κατεβάσουν
σε συσκευή iPad δωρεάν το ψηφιοποιημένο και εγκεκριμένο
από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό υλικό, από τον
ιστότοπο ebooks.edu.gr της υπηρεσίας ΙΤΥΕ Διόφαντος του
Υπουργείου Παιδείας και από το www.edupad.gr.
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Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της δράσης της Ψηφιοποίησης
των Σχολικών Βιβλίων είναι ότι κάνει βιωματική τη διαδικασία
της μάθησης, την επανακαθορίζει και την αναβαθμίζει ποιοτικά
σε βάθος χρόνου. Επίσης, με την Ψηφιοποίηση των Σχολικών
Βιβλίων, διευρύνονται οι δυνατότητες συνεργασίας του μαθητή
με τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό, ενώ ο μαθητής,
χωρίς να συνειδητοποιεί ότι μελετά, μπορεί με όρεξη να κάνει
τις ασκήσεις του ψηφιακά, να αυτό-αξιολογηθεί και να
βελτιωθεί.
Η iSquare ολοκλήρωσε την υλοποίηση τη δράσης της
Ψηφιοποίησης των Σχολικών Βιβλίων το 2014, μετά από

συστηματική εργασία ενός χρόνου και συνεχίζει την
υποστήριξή του σύμφωνα με τις βελτιώσεις και αλλαγές του
Υπουργείου Παιδείας. Η υλοποίηση έγινε με ίδιους πόρους, το
αρχικό ύψος των οποίων για λόγους αρχής δεν είναι
ανακοινώσιμο και η ομάδα υλοποίησης περιλάμβανε έναν
project manager, μία ομάδα 7 εκπαιδευτικών και επιπλέον 2
εκπαιδευτικούς – επιμελητές. Το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό
υλικό μέσα από το Οικοσύστημα της Apple, αξιοποιούν
καθημερινά στη διδασκαλία τους περισσότερα
από 20 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων
και ένα δημόσιο σχολείο.

¾èæéïðïéèíÛîá óøïìéëÀ âéâìÝá ôïù ¢èíïôéëïà
A' ¢èíïôéëïà

µ' ¢èíïôéëïà

¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
»åìÛôè ¦åòéâÀììïîôï÷

¢' ¢èíïôéëïà

¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
»åìÛôè ¦åòéâÀììïîôï÷

¶' ¢èíïôéëïà

¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
»åìÛôè ¦åòéâÀììïîôï÷
¹óôïòÝá

¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
¼ùóéëÜ
¹óôïòÝá
¡åöçòáæÝá
¼ùóéëÜ °çöçÜ ¶'

¡' ¢èíïôéëïà
¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
»åìÛôè ¦åòéâÀììïîôï÷
¹óôïòÝá
ªô' ¢èíïôéëïà
¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
¼ùóéëÜ
¹óôïòÝá
¡åöçòáæÝá
¼ùóéëÜ °çöçÜ ªô'

¾èæéïðïéèíÛîá óøïìéëÀ âéâìÝá ôïù ¡ùíîáóÝïù
A' ¡ùíîáóÝïù
ÁåïåììèîéëÜ ¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
µéïìïçÝá
¹óôïòÝá
¡åöìïçÝá-¡åöçòáæÝá

µ' ¡ùíîáóÝïù
ÁåïåììèîéëÜ ¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
¼ùóéëÜ
ÌèíåÝá
¹óôïòÝá
¡åöìïçÝá-¡åöçòáæÝá

¡' ¡ùíîáóÝïù
ÁåïåììèîéëÜ ¡ìñóóá
»áõèíáôéëÀ
¼ùóéëÜ
ÌèíåÝá
¹óôïòÝá
µéïìïçÝá

www.edupad.gr
To www.edupad.gr προέκυψε από τη συνεργασία της iSquare
και μιας ομάδας επίλεκτων εκπαιδευτικών με ιδιαίτερη γνώση
και εμπειρία στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο σχολικό
περιβάλλον. Πρόκειται για ένα σύνολο εκπαιδευτικών
εφαρμογών και ψηφιοποιημένων βιβλίων, ταξινομημένων ανά
είδος, εκπαιδευτική βαθμίδα και γνωστικό πεδίο, οι οποίες είναι
εύκολα προσβάσιμες από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς
κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο. Σκοπός
του www.edupad.gr είναι να βοηθήσει κάθε εμπλεκόμενο στην
εκπαιδευτική διαδικασία να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και

να αξιοποιεί τις εκπαιδευτικές εφαρμογές με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Η ομάδα των εκπαιδευτικών έχει επιλέξει και
αξιολογήσει τις καλύτερες και πλέον κατάλληλες για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμογές. Με το edupad, η
αφομοίωση της γνώσης είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι, η
εκπαιδευτική διδασκαλία ενισχύεται και το εκπαιδευτικό έργο
διευκολύνεται. Παρότι το www.edupad.gr είναι σε δοκιμαστική
λειτουργία, κατά το 2015, πραγματοποιήθηκε σημαντική
αύξηση των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών εφαρμογών.

ªùîáòíïìïçñîôá÷ ôïî ËðïìïçéóôÜ Quest
Πρόκειται για ένα, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα,
πρόγραμμα φιλοξενίας μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών
σχολείων στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διακίνησης του
επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή Quest. Το εκπαιδευτικό
αυτό πρόγραμμα της Info Quest Technologies απευθύνεται σε

μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και υλοποιείται συστηματικά τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
επισκέψεων που επιλέγει κάθε σχολείο. Στόχος του
προγράμματος «Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest»
είναι να προσφερθεί στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου,

ανεξάρτητα με το αν σπουδάζουν σε δημόσια ή ιδιωτικά
σχολεία και το επίπεδο των εργαστηρίων Πληροφορικής των
σχολείων τους, μια ουσιαστική εμπειρία εξοικείωσης με την
κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και μια πρώτη
γνωριμία με ένα δομημένο εταιρικό περιβάλλον και στελέχη με
εμπειρία και ικανότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους.
Ανάμεσα στα οφέλη από την παρακολούθηση του
προγράμματος, κεντρική θέση έχει η ευκολότερη διδασκαλία
του μαθήματος της Πληροφορικής στη σχολική τάξη.

Η Info Quest Technologies συνεργεί με τον εκπαιδευτικό της
Πληροφορικής, βοηθάει να μεταφερθεί γνώση επίκαιρη και
ουσιαστική στο μαθητή και προβάλλει την αξία και τη
χρησιμότητα της Πληροφορικής. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
το πρόγραμμα «Συναρμολογώντας τον υπολογιστή Quest»
προωθεί τις αρετές της επιχειρηματικότητας, της ποιότητας
στην εργασία, της προσαρμοστικότητας, της εξειδίκευσης και
της αφοσίωσης στους μαθητές, έτσι ώστε να τεθούν τα θεμέλια
για την περαιτέρω ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

ªàîïìï íáõèôñî áîÀ Ûôï÷

ªàîïìï íáõèôñî áîÀ ôÀêè & áîÀ Ûôï÷

3è ¤ùëåÝïù
267

25

2014

46

2015

227

72

2á ¤ùëåÝïù
2014

2015

101

42

50

1è ¤ùëåÝïù
3è ¡ùíîáóÝïù

120

38

¶ùëáéòÝå÷ çéá ðòáëôéëÜ Àóëèóè
Οι εταιρείες Info Quest Technologies και Uni Systems,
στο πλαίσιο σταθερής συνεργασίας με τα Ιδρύματα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσφέρει τη δυνατότητα στους
φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε αυτές.
Οι φοιτητές επωφελούνται τόσο επειδή διευρύνουν τις γνώσεις

τους, όσο και επειδή εισέρχονται σταδιακά στην αγορά
εργασίας, αποκτώντας εμπειρίες και προϋπηρεσία. Σε κάποιες
περιπτώσεις, η συνεργασία των φοιτητών με τις εταιρείες
επεκτείνεται μετά τη λήξη της περιόδου
της πρακτικής άσκησης.

¼ïéôèôÛ÷ óå ¦òáëôéëÜ Íóëèóè

11

10
3

2014

2015

5

2014

Info Quest Technologies

2015
Uni Systems

ËðïôòïæÝå÷ óå æïéôèôÛ÷
Οι εταιρείες Uni Systems και ACS, επιβραβεύοντας την είσοδο
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διέθεσαν από μία υποτροφία
σπουδών σε προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του
Πανεπιστημίου Πειραιά.

ËðïôòïæÝå÷ óå æïéôèôÛ÷

2

2014

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

¼ïòåÝ÷: ÆíÜíá ÌòèíáôïïéëïîïíéëÜ÷ ëáé ÆòáðåúéëÜ÷
¢éïéëèôéëÜ÷ ôïù ¦áîåðéóôèíÝïù ¦åéòáéÀ, Deree College
¶ôáéòåÝá - øïòèçÞ÷: Quest ªùííåôïøñî

2

2015

¼ïòÛá÷: ÆíÜíá ÌòèíáôïïéëïîïíéëÜ÷ëáé ÆòáðåúéëÜ÷
¢éïéëèôéëÜ÷ ôïù ¦áîåðéóôèíÝïù ¦åéòáéÀ
¶ôáéòåÝå÷ - øïòèçïÝ: ACS, Uni Systems
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ªôÜòéêè ÃíÀäá÷ ÄïíðïôéëÜ÷ ôïù 1ïù ¡ùíîáóÝïù ºïíïôèîÜ÷
Το Μάρτιο του 2015, η ομάδα Ρομποτικής του 1ου Γυμνασίου
Κομοτηνής κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Ρομποτικής “FirstLegoLeague”, που τελεί υπό την
αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με αυτή τη
διάκριση, η ομάδα απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής στο
πρωτάθλημα “Open African Championship” που

πραγματοποιήθηκε 5-7 Μαΐου 2015 στο Γιοχάνεσμπουργκ.
Η Uni Systems κάλυψε μέρος των εξόδων της ομάδας,
συμβάλλοντας στο ταξίδι τους στη Νότιο Αφρική και τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Η ομάδα συναγωνίστηκε με
παιδιά από όλο τον κόσμο και προτάθηκε για πέντε βραβεία.

¼ïéôèôéëÞ÷ ¢éáçöîéóíÞ÷ economia
Σταθερός υποστηρικτής του Φοιτητικού Διαγωνισμού
economia, η Info Quest Technologies ήταν και το 2015

δωροθέτης του διαγωνισμού, ενθαρρύνοντας την κριτική
σκέψη και την προσπάθεια των φοιτητών.

¶õåìïîôéëÛ÷ äòÀóåé÷ ôöî åòçáúïíÛîöî
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Quest ενθαρρύνονται να
εκφράζουν και να υποστηρίζουν δράσεις που ωφελούν το
κοινωνικό σύνολο και οι εταιρείες διαθέτουν πόρους για την

υλοποίηση αυτών των δράσεων. Για το 2015, οι ευκαιρίες που
είχαν οι εργαζόμενοι για συλλογική κοινωνική προσφορά
ήταν οι εξής:

¶õåìïîôéëÜ °éíïäïóÝá
Οι εταιρείες του Ομίλου Quest διοργάνωσαν εθελοντική
αιμοδοσία σε κεντρικά κτήρια εργασίας, δίνοντας την ευκαιρία
στους εργαζομένους να προσφέρουν αίμα, αλλά και να
¼éÀìå÷ áÝíá ðïù óùçëåîôòñõèëáî
ªàîïìï ÃíÝìïù Quest

επωφεληθούν σε περίπτωση ανάγκης από την Τράπεζα Αίματος
σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ.

¼éÀìå÷ áÝíá ðïù áêéïðïéÜõèëáî
ªàîïìï ÃíÝìïù Quest
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ºÛîôòï ¦òïóôáóÝá÷ ôïù ¦áéäéïà °ôôéëÜ÷ «¸ »èôÛòá»
Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»
αποτελεί ένα από τους κύριους φορείς παιδικής προστασίας
στη χώρα. Οι υποδομές του περιλαμβάνουν κεντρικό κτήριο
υποδοχής εξυπηρετούμενων, κέντρο υποδοχής βρεφών, οκτώ
περίπτερα φιλοξενίας βρεφών-νηπίων, στέγη δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών, ξενώνα εγκύων-λεχωίδων, γραφεία
στέγασης υπηρεσιών και βοηθητικούς χώρους. Με αφετηρία
πρωτοβουλία εργαζομένων της Uni Systems, διοργανώθηκε για
έκτη συνεχόμενη χρονιά Snack Bazaar, στο οποίο εργαζόμενοι

παρασκεύασαν αλμυρά και γλυκά εδέσματα, που διέθεσαν με
συμβολικό αντίτιμο και τα έσοδα από τα οποία διατέθηκαν σε
λογοθεραπείες, κινησιοθεραπείες και ψυχοθεραπείες νηπίων,
αυξάνοντας τις πιθανότητες τους να αποϊδρυματοποιηθούν.
Επίσης με πρωτοβουλία των εργαζομένων, διοργανώθηκε
προσφορά παιδικών και γυναικείων ρούχων και υποδημάτων
για τις μονογονεϊκές οικογένειες που υποστηρίζονται
από το Ίδρυμα.

ºÛîôòï ËðïäïøÜ÷ ëáé °ììèìåççàè÷ ¢Üíïù °õèîáÝöî (º.Ë.°.¢.°.)
Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) αντιμετωπίζει τα προβλήματα στέγασης, σίτισης,
υγείας και επανένταξης των αστέγων που ζουν στην πόλη
καθώς και οικογένειες, που ενώ δεν είναι άστεγες,
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά
τους. Τα προγράμματα υποστήριξης των ευπαθών ομάδων

σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία
του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Το Δεκέμβριο του 2015, οι εργαζόμενοι των
εταιρειών του Ομίλου συγκέντρωσαν τρόφιμα, ρούχα και
φάρμακα, τα οποία παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις του
Κ.Υ.Α.Δ.Α. Με την ποσότητα των τροφίμων που συγκεντρώθηκε,
δημιουργήθηκαν πακέτα σίτισης για 150 οικογένειες.

¦òïóæïòÀ óå ºË°¢°
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ªùîåòçáóÝá íå »ºÃ ëáé ºïéîöîéëïà÷ ¼ïòåÝ÷
Η τοπική κοινότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εταιρείες
του Ομίλου Quest, καθώς στο πλαίσιό της οι εταιρείες
δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται. Οι εταιρείες του
Ομίλου δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και
γι' αυτό το λόγο τη λαμβάνουμε υπόψη ως την ευρύτερη μας
τοπική κοινότητα. Δεδομένης της εξασθενημένης οικονομικής
κατάστασης της Ελλάδας σήμερα, το έργο των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και των κοινωνικών φορέων είναι

ζωτικής σημασίας, καθώς καλύπτει ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας και βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων της.
Παράλληλα, κάποιες από αυτές τις προσπάθειες διακρίνονται
από το πολύ δυνατό όραμά τους, εμπνέοντάς μας όλους.
Επιλέγουμε και δεσμευόμαστε να στηρίζουμε σκοπούς και
φορείς, των οποίων το κοινωνικό έργο δίνει ώθηση στην
κοινωνία μας, μεταξύ των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

ÌáíÞçåìï ôïù ¦áéäéïà
Οι εταιρείες του Ομίλου Quest διαχρονικά στηρίζουν το έργο
του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναγνωρίζοντας
το όφελός του στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ACS,
εξυπηρετεί το έργο του Οργανισμού, καθορίζοντας για αυτόν
ειδική ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική, ενώ ανέλαβε και τη
δωρεάν μεταφορά των ειδών που συλλέχθηκαν με

πρωτοβουλία του Οργανισμού για τους πρόσφυγες, όπως
περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Οι εταιρείες του
Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Πληροφορική,
συμβάλλουν πολλαπλά με τεχνογνωσία και εξοπλισμό,
καλύπτοντας καίριες ανάγκες του Οργανισμού. Αξίζει να γίνει
αναφορά στις εξής δράσεις αρωγής προς τον Οργανισμό:

“Quest Studio”
Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατά το 2015
εγκαινίασε το “Quest Studio”, ένα πλήρες studio με εξοπλισμό
για την αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το
μεγαλύτερο μέρος του οποίου προσέφερε η εταιρεία Info Quest
Technologies. O οργανισμός αξιοποιεί το studio για την
υλοποίηση του έργου του και τα παιδιά εξοικειώνονται με τα
Μέσα Επικοινωνίας, έτσι ώστε να ακούγεται και η δική τους
φωνή. Το “Quest Studio” είναι μέρος της πλατφόρμας YouSmile,
η οποία ενημερώνει για θέματα μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται η παιδική κακοποίηση, ο σχολικός
εκφοβισμός και η ασφάλεια στο Διαδίκτυο μέσω ενημερωτικής
ιστοσελίδας, διαδικτυακής τηλεόρασης, διαδικτυακού
ραδιοφώνου και διαδραστικής - διαδικτυακή πλατφόρμας τηλεδιδασκαλίας και ενημέρωσης. Η πλατφόρμα YouSmile στοχεύει
στη διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, την

ανάπτυξη και την έκφραση της δημιουργικής τους σκέψης, τη
σωστή χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους, τη διαρκή
ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, την εξοικείωση και τη
χρήση της «Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα παιδιά SOS
1056» έτσι ώστε να μπορούν να μοιραστούν τις ανησυχίες και
τους προβληματισμούς τους και τη γρήγορη και εύκολη
τηλεδιδασκαλία σε περισσότερους μαθητές και σχολεία σε πιο
πολλές και απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα. Χάρη στην
πλατφόρμα YouSmile και το επιστημονικό προσωπικό του
οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα παιδιά
ενημερώνονται άμεσα τα παιδιά για την κακοποίηση, τα
δικαιώματά τους καθώς και για το πού μπορούν να
απευθυνθούν για να ζητήσουν βοήθεια για τους ίδιους ή τους
φίλους τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Προσφορά προϊόντων τεχνολογίας
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του οργανισμού σε εξοπλισμό
τεχνολογίας και στηρίζοντας ηθικά τους εργαζόμενους του
Ομίλου που τρέχουν στη Μαραθώνια Διαδρομή της Αθήνας,
αλλά και στους αγώνες των 5 και 10 χλμ., οι εταιρείες

Uni Systems και ACS προσέφεραν για κάθε δρομέα τους,
επιλεγμένο εξοπλισμό που διευκολύνει το έργο του οργανισμού
και την προβολή του.

¦òïûÞîôá ðïù ðòïóæÛòõèëáî çéá ôï Quest Studio
ö÷ èõéëÜ óôÜòéêè óôïù÷ åòçáúïíÛîïù÷ - äòïíåÝ÷ ôïù ÃíÝìïù Quest
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¸ìåëôòïîéëïÝ ËðïìïçéóôÛ÷
Quest Xpand Gamestation Xtreme
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¶êïðìéóíÞ÷ äéëôàïù
D-LINK DNS-1560-04

4

µÀóåé÷ óôÜòéêè÷ TV One For
All WM2610

2

OõÞîå÷ Samsung 27'' (LS27C65UDS)

4

¢Ýóëïé WD SATA3 4TB
64MB Red (WD40EFRX)

1

Webcam Logitech HD C920

2

¦ìèëôòïìÞçéá / ðïîôÝëéá
Microsoft Wired Desktop Set 400GR

1

¦ïìùíèøÀîèíá HP Color LaserJet
Pro MFP M177fw Printer CZ165A

4

ºáìñäéá HDMI Konig v1.4 10m

1

ªëìèòÞ÷ äÝóëï÷ WD 2TB 64GB
Green (WD20EZRX)

1

¼öôïçòáæéëÜ íèøáîÜ Nikon
D3300 Kit íå ¼áëÞ 18-55VR

2

ºÀòôå÷ íîÜíè÷ Kingston micro
SDHC 32GB CL

¦òïóæïòÀ ùðèòåóéñî íåôáæïòÀ÷ åéäñî ðòñôè÷ áîÀçëè÷ çéá ôïù÷ ðòÞóæùçå÷
Το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015,
το προσφυγικό ζήτημα κορυφώθηκε, ενώ αυξήθηκε σημαντικά
ο αριθμός προσφύγων που έφτασαν στη χώρα μας.
Οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν είχαν πρόσβαση σε βασικά
είδη πρώτης ανάγκης και, σε πνεύμα αλληλεγγύης, μεγάλη
μερίδα των Ελλήνων πολιτών ήθελε να προσφέρει με όποιον
τρόπο μπορούσε.
Η ACS, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες και έκτακτες
συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα λόγω τις τεράστιας
καθημερινά προσέλευσης προσφύγων και γνωρίζοντας τις
ελλείψεις που αντιμετωπίζουν σε πρωταρχικά βασικά αγαθά,
αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα στήριξης
προσφύγων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενώνοντας τις
δυνάμεις της με επιλεγμένους φορείς, οργανισμούς και
συνεργαζόμενες εταιρείες για αυτό το σκοπό. Οι φορείς που
επιλέχθηκαν για συνεργασία ήταν «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,
η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων» και το
Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, καθώς και οι
εταιρείες Oriflame και TOYOTA. Μεταξύ άλλων, μεταφέρθηκαν
τρόφιμα, γάλατα μακράς διαρκείας, σκεπάσματα, παιδικά

ρούχα, υποδήματα, είδη καθημερινής υγιεινής, φάρμακα και
είδη καθαριότητας.
Για όλες τις παραπάνω δράσεις η ACS, συγκέντρωσε στα
καταστήματά της απ' όλη την Ελλάδα - και προώθησε 4.991
αποστολές, βάρους 54.555 κιλών (54,55 τόνοι) με συνολική αξία
υπηρεσιών ταχυμεταφορών 216.685 € (βάσει επίσημου
τιμοκαταλόγου της ACS) από τις 16 Νοεμβρίου μέχρι τις 6
Δεκεμβρίου 2015. Πέραν της ανωτέρω αξίας των αποστολών, η
ACS επιστράτευσε τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους της,
2.500 άτομα προσωπικό σε 267 καταστήματα παραλαβής των
αποστολών από όλη την Ελλάδα και 1.800 μεταφορικά μέσα και
10 κέντρα διαλογής πανελλαδικά που ήταν αναγκαία για την
ολοκλήρωση των δράσεων. Η μεγάλη πρόκληση που
αντιμετώπισε αφορούσε κυρίως στον τρόπο διακίνησης του
μεγάλου όγκου των αποστολών που συγκεντρώθηκε στα
μεγάλα φορτηγά οχήματα, αλλά και στα μικρότερα οχήματα
των τοπικών καταστημάτων με περιορισμένη χωρητικότητα,
καθώς και στους χώρους εκφόρτωσης των καταστημάτων
προορισμού (π.χ. στο κατάστημα της Χίου έπρεπε να
προσληφθεί έκτακτο προσωπικό).

»åôáæïòÀ åéäñî ðòñôè÷ áîÀçëè÷ çéá ôïù÷ ðòÞóæùçå÷
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¦òÞçòáííá «µéâìÝá óå ÄÞäå÷®»
Το πρόγραμμα «ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®» - www.vivliaserodes.gr δημιουργήθηκε το 2012 από τη μη κερδοσκοπική πολιτιστική
εταιρεία «Η ΠΥΡΝΑ», με τη συνεργασία του Γραφείου
Περιβαλλοντικής Aγωγής της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αθηνών. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα που φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και
δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των

δημόσιων δημοτικών σχολείων, έτσι ώστε τα παιδιά να
ενθαρρύνονται να ξεφυλλίσουν, να ακούσουν και να διαβάσουν
τα βιβλία στο σχολείο, αλλά και να αναγνωρίσουν τις σκέψεις
και τα συναισθήματά τους. Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® φθάνουν στο
σχολείο μέσα σε ένα σάκο με ρόδες, ώστε να μεταφέρονται
εύκολα και το 2015 η ACS ανέλαβε τη μεταφορά τους με
ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική.

¶ììèîéëÞ ºÛîôòï ¢éåõîïà÷ ¹îóôéôïàôïù £åÀôòïù (¶.º.¢.¹.£.)
Οι εταιρείες Quest Συμμετοχών και Info Quest Technologies
στήριξαν το σημαντικό έργο του Ελληνικού Κέντρου Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου (Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.) και την παρουσία του στη
Διεθνή Έκθεση Σκηνογραφίας και Θεατρικής Αρχιτεκτονικής της
Πράγας. Λειτουργώντας ως σύμβουλος τεχνολογίας,
η Info Quest Technologies κατέγραψε και ανέλυσε τις
τεχνολογικές προδιαγραφές της εκθεσιακής παρουσίας του
Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. στην Πράγα, έτσι ώστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας
να ομογενοποιηθεί και να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο το
καλλιτεχνικό υλικό. Η εταιρεία, σχεδίασε και ανέπτυξε μια
ολοκληρωμένη πρωτότυπη λύση η οποία περιλάμβανε μια
εξειδικευμένη εφαρμογή για τη διαχείριση της πληροφορίας
και των video, για τα προβαλλόμενα έργα, σε δύο γλώσσες, σε
συνδυασμό με 23 συσκευές tablet Bitmore, και ακουστικά για
στους επισκέπτες. Στόχος της εφαρμογής ήταν η διαδραστική
εμπειρία των εκθετών με τα εκθέματα, παράλληλα με την
εξυπηρέτηση των αναγκών της προβολής των ελληνικών
έργων. Η όλη σύλληψη για το σχεδιασμό των υλικών και των

μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στο ελληνικό περίπτερο,
αποσκοπούσε αισθητικά στη δημιουργία ενός αμιγώς
τεχνολογικού περιβάλλοντος. Για την ευκολότερη συγκέντρωση
και επεξεργασία του καλλιτεχνικού υλικού, η Info Quest
Technologies εκτός του άλλου εξοπλισμού προσέφερε και δύο
ηλεκτρονικούς υπολογιστές Quest, καθώς και έναν φορητό
υπολογιστή, οι οποίοι μετά τη λήξη της έκθεσης αξιοποιούνται
για τις γραμματειακές ανάγκες του (Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.).
Το Ελληνικό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου ιδρύθηκε το
1951 με σκοπό να συμβάλλει στη διεθνή συνεργασία για την
εξέλιξη της θεατρικής τέχνης σε όλες της τις εκφράσεις και να
λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο ελληνικό και
το παγκόσμιο Θέατρο. Τα μέλη του περιλαμβάνουν
επαγγελματίες του θεάτρου κάθε είδους και συνεργάζεται με
πολιτισμικούς οργανισμούς, φορείς της Ελλάδας και του
εξωτερικού, καθώς και με Πρεσβείες και Μορφωτικά Ιδρύματα
των ξένων χωρών στην Ελλάδα.

ªàììïçï÷ ¶ðáîÛîôáêè÷ ¶õéóíÛîöî «¸ ¶ðéóôòïæÜ»
Ο Σύλλογος Επανένταξης Εθισμένων «Η Επιστροφή» βοηθά
εξαρτημένα από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και άλλες ουσίες
άτομα να απέχουν από τον εθισμό τους, να ανακτήσουν την
ποιότητα ζωής τους και να λειτουργούν ομαλά στο
οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο Σύλλογος προσεγγίζει με
σεβασμό τα εξαρτημένα άτομα, αναγνωρίζοντας ότι ο εθισμός
είναι μια πολυσύνθετη ασθένεια, η οποία γιατρεύεται με συνεχή

προσπάθεια, επιμονή, υπομονή και υποστήριξη. Στο πλαίσιο
αυτό, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Συλλόγου
προσφέρονται στους εθισμένους και στις οικογένειές τους
δωρεάν.
Το 2015, η εταιρεία Info Quest Technologies στήριξε το έργο
του Συλλόγου προσφέροντας Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των γραφείων του.

¦áîåììÜîéï÷ ªàììïçï÷ ¡ùîáéëñî íå ºáòëÝîï »áóôïà «Íìíá ·öÜ÷»
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα
Ζωής» ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει
προσωπικά τον καρκίνο του μαστού με σκοπό να στηρίξουν
δωρεάν τις ασθενείς με καρκίνο μαστού και τα μέλη της
οικογένειάς τους για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Έμπειροι
ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και
εκπαιδευμένες εθελόντριες με ιδία πείρα της ασθένειας

προσφέρουν ενημέρωση, καθοδήγηση και ενθάρρυνση στις
ασθενείς, ενώ επιπλέον ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη σε
θέματα πρόληψης.
Η Info Quest Technologies επιβράβευσε την προσπάθεια του
Συλλόγου «Άλμα Ζωής» διαθέτοντας προϊόντα ως δώρα
λαχειοφόρου αγοράς για την ανεύρεση εσόδων.

ªöíáôåÝï ¶ììèîéëÞ ¦áéäéëÞ »ïùóåÝï
Το «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» βοηθάει παιδιά προσχολικής
ηλικίας και άνω να αναπτυχθούν πολύπλευρα, έτσι ώστε να
γίνουν πολίτες που σέβονται την ατομικότητά τους και
συμβάλλουν στη κοινότητα που ζουν. Το Σωματείο απευθύνεται
στα παιδιά, τις οικογένειες, τις σχολικές κοινότητες και σε όσους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ενδιαφέρονται για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών
ή σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτά.
Το 2015, η εταιρεία Info Quest Technologies ενίσχυσε το
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο με την προσφορά προϊόντων ως
δώρα λαχειοφόρου αγοράς για την ανεύρεση εσόδων.
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ªôÞøïé 2015

¢òÀóåé÷ 2015

2015
¶ðÝôåùêè
ªôÞøïù

ªåìÝäá

ªôÞøïé 2016-2017

¢òÀóåé÷ 2016-2017

1 ÃéëïîïíéëÜ ëáé
°àêèóè ùðèòåóéñî
¶îÝóøùóè äòáóôèòéïôÜôöî
ðïìéôéëÜ ëáôÀóôáóè
ðïù ðáòÛøïîôáé åëôÞ÷ óôï åêöôåòéëÞ
ôè÷ øñòá÷/ °îÀðôùêè ¶ììÀäï÷
óå îÛå÷ áçïòÛ÷

¶ðåôåàøõè

41-42

°àêèóè ùðèòåóéñî
ðïù ðáòÛøïîôáé åëôÞ÷
¶ììÀäï÷

°àêèóè ôöî
äòáóôèòéïôÜôöî óôï
¶êöôåòéëÞ

¶îÝóøùóè ôè÷ åðéëïéîöîÝá÷
íå åéäéëÀ ðòïçòÀííáôá

¶ðåôåàøõè

43-45

¶îÝóøùóè ôïù
branding ëáé ôè÷
åôáéòéëÜ÷ åéëÞîá÷
ôïù ÃíÝìïù
ªùîåøéúÞíåîè
äéáäéëáóÝá

µåìôÝöóè ôè÷ ÃòçÀîöóè÷
ëáé ôöî ¢éáäéëáóéñî çéá ôïî
óùîôïîéóíÞ ôöî åôáéòåéñî
óôá õÛíáôá ¶ðéëïéîöîÝá÷

°îáëáÝîéóè øñòöî,
ïíïçåîïðïÝèóè åíæÀîéóè÷
ëôèòÝöî

¶ðåôåàøõè

43-45

ÃòçÀîöóè ôöî
äéáäéëáóéñî
ðáòáëïìïàõèóè÷ ëáé
áîÀìùóè÷ ôè÷ áçïòÀ÷

¢èíéïùòçÝá äéåôáéòéëÜ÷
ïíÀäá÷ Business
Development

¶ðåôåàøõè

43-45

¶îóöíÀôöóè
°îÀðôùêè ¦ïìéôéëÜ÷
ôïù µus. Development
óôïî óôòáôèçéëÞ
¢éáäéëáóÝå÷, ¶æáòíïçÜ
óøåäéáóíÞ åôáéòåéñî ëáé °êéïìÞçèóè

3 ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

¶îÝóøùóè ôè÷
ëåòäïæïòÝá÷

Îìåçøï÷ ëÞóôïù÷ ìåéôïùòçÝá÷, ¶ðåôåàøõè
°îÀðôùêè óå ðåòéïøÛ÷ íå
ùãèìÞôåòï ðåòéõñòéï ëÛòäïù÷

39-40

¶îÝóøùóè ôè÷
ëåòäïæïòÝá÷

Îìåçøï÷ ëÞóôïù÷ ìåéôïùòçÝá÷
°îÀðôùêè óå ðåòéïøÛ÷ íå
ùãèìÞôåòï ðåòéõñòéï ëÛòäïù÷

4 ¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî
ëáé ðòïûÞîôöî

ÁÛå÷ ùðèòåóÝå÷
ëáé ðòïûÞîôá áîÀ
åôáéòåÝá

µåìôÝöóè ôöî äéáäéëáóéñî,
¢éáòëÜ÷ áêéïìÞçèóè ôè÷
áðïôåìåóíáôéëÞôèôá÷

¶ðåôåàøõè

45-48

ÁÛå÷ ùðèòåóÝå÷
ëáé ðòïûÞîôá áîÀ
åôáéòåÝá

°îÀðôùêè îÛöî ðòïûÞîôöî
µåìôÝöóè ôöî äéáäéëáóéñî
¢éáòëÜ÷ áêéïìÞçèóè ôè÷
áðïôåìåóíáôéëÞôèôá÷

5 ¶êùðèòÛôèóè
ëáé éëáîïðïÝèóè
ðåìáôñî

¶îÝóøùóè ôöî
äéáäéëáóéñî
ðïéÞôèôá÷

°îáäéïòçÀîöóè ëáé
âåìôÝöóè äéáäéëáóéñî

¶ðåôåàøõè

31-38

¢éáòëÜ÷
áîáâÀõíéóè
ùðèòåóéñî
ëáé óùóôèíÀôöî
ùðïóôÜòéêè÷

°îáëáÝîéóè åòçáóéáëïà øñòïù
ëáé åêïðìéóíïà ôåøîéëñî
ôíèíÀôöî
Îòåùîå÷
éëáîïðïÝèóè÷ ðåìáôñî
µåìôÝöóè äéáäéëáóéñî
áêéïìÞçèóè

6 Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷ ¶îÝóøùóè ôè÷
ðòïíèõåéñî çéá ôèî
áêéïìÞçèóè÷
åôáéòåÝá / áêéïìÞçèóè ôöî ðòïíèõåùôñî
ëáé åðéìïçÜ ðòïíèõåùôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷
ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷

¶îÝóøùóè ôè÷
áêéïìÞçèóè÷ ôöî
ðòïíèõåùôñî

¶ðåôåàøõè

50-53

¶îóöíÀôöóè
óôèî áêéïìÞçèóè
ôöî ðòïíèõåùôñî
õåíÀôöî âéñóéíè÷
áîÀðôùêè÷

¶îóöíÀôöóè óôèî
áêéïìÞçèóè ôöî
ðòïíèõåùôñî õåíÀôöî
åòçáóÝá÷ óàíæöîá íå ôé÷
áòøÛ÷ ôïù Ãéëïùíåîéëïà
ªùíæñîïù ôïù Ã.¸.¶.

7 °óæÀìåéá
ùðïäïíñî
ëáé åðéøåéòèóéáëÜ
óùîÛøåéá

ªôáäéáëÜ óàçëìéóè
ôöî ôåøîïìïçéëñî
ùðïäïíñî íå ôèî
áêéïðïÝèóè state of
the art ôåøîïìïçéñî
ëáé óùóôèíÀôöî

¶îïðïÝèóè ôöî ùðïäïíñî
ëáé ôöî åæáòíïçñî ôöî
åôáéòåéñî ôïù ÃíÝìïù

¶ðåôåàøõè

53-55

¶îïðïÝèóè ôöî
ùðïäïíñî
ëáé ôöî åæáòíïçñî
ôöî åôáéòåéñî
ôïù ÃíÝìïù
ªùîåøéúÞíåîè ¢òÀóè
çéá ôï 2016

¶îóöíÀôöóè óôé÷
ùðïäïíÛ÷ ôïù ÃíÝìïù
îÛá÷ õùçáôòéëÜ÷

8 ¦òïóôáóÝá
ôöî ðòïóöðéëñî
äåäïíÛîöî

¦áòáëïìïàõèóè
áóæÀìåéá÷
óùóôèíÀôöî ëáé
ïòçáîöôéëñî äïíñî
åìÛçøïù ôöî åôáéòåéñî

¶óöôåòéëÞ÷ Ûìåçøï÷
åðÀòëåéá÷ áóæÀìåéá÷
óùóôèíÀôöî ëáé
áîáæïòÀ ëáôáççåìéñî

¶ðåôåàøõè

48-49

¦áòáëïìïàõèóè
áóæÀìåéá÷
óùóôèíÀôöî ëáé
ïòçáîöôéëñî äïíñî
åìÛçøïù ôöî åôáéòåéñî

¶óöôåòéëÞ÷ Ûìåçøï÷
åðÀòëåéá÷ åóæÀìåéá÷
óùóôèíÀôöî ëáé
áîáæïòÀ ëáôáççåìéñî

9 ¶ëðáÝäåùóè ëáé
åðéíÞòæöóè ôöî
åòçáúïíÛîöî

°îÀðôùêè
ëáé åëðáÝäåùóè
åòçáúïíÛîöî

ªùîÛøéóè ôïù õåóíïà
Quest Mini MBA
ÃìïëìÜòöóè
¦òïçòÀííáôï÷ 2015

¶ðåôåàøõè

59-61

2 ¢éáôÜòèóè ôè÷
èçåôéëÜ÷ õÛóè÷
óôèî áçïòÀ

¶îÝóøùóè ôïù
branding ëáé ôè÷
åôáéòéëÜ÷ åéëÞîá÷
ôïù ÃíÝìïù

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

¦òÞçòáííá 2016-17
Quest Mini MBA
¦òÞçòáííá ¶ðéíÞòæöóè÷
Driving Strategic Innovation

81
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ÃùóéáóôéëÞ £Ûíá

10 ¶ðéëïéîöîÝá
åòçáúïíÛîöî äéïÝëèóè÷

11 ºïéîöîÝá

12 ¦åòéâÀììïî

ªôÞøïé 2015

¢òÀóåé÷ 2015

2015
¶ðÝôåùêè
ªôÞøïù

°îÀðôùêè åîéáÝá÷
¶ôáéòéëÜ÷
ºïùìôïàòá÷,
ÃòÀíáôï÷ ëáé °êéñî
óôé÷ åôáéòåÝå÷ ôïù
ÃíÝìïù Quest

ËìïðïÝèóè ¦òïçòÀííáôï÷
“Living our Values”

¶îÝóøùóè ôè÷
åóöôåòéëÜ÷
åðéëïéîöîÝá÷ íå îÛå÷
äòÀóåé÷ ëáé
åòçáìåÝá

°îÀðôùêè ôïù Orion,
¸ìåëôòïîéëïà ªùóôÜíáôï÷
ÃòçÀîöóè÷ ëáé ¶êùðèòÛôèóè÷
°îõòñðéîïù ¢ùîáíéëïà

¶îÝóøùóè ôöî
äòÀóåöî ºïéîöîéëÜ÷
°ììèìåççàè÷

°àêèóè ôè÷ åõåìïîôéëÜ÷
¶ðåôåàøõè
óùííåôïøÜ÷ ôöî åòçáúïíÛîöî óå
õåóíïõåôèíÛîå÷ äòÀóåé÷ ¶º¶
ôïù ÃíÝìïù

¶îáòíÞîéóè ôöî
íåõÞäöî óùììïçÜ÷
ëáé ëáôáçòáæÜ÷ ôöî
åéäñî áîáëàëìöóè÷
óå Þìå÷ ôé÷ åôáéòåÝå÷,
íå óôÞøï ôèî áàêèóè
ôöî áîáëùëìïàíåîöî
ðïóïôÜôöî

ªåìÝäá

ªôÞøïé 2016

¢òÀóåé÷ 2016

°' ¼Àóè
¶ðåôåàøõè

62-64

ÃìïëìÜòöóè
¦òïçòÀííáôï÷
“Living our Values”

ÃìïëìÜòöóè ¦òïçòÀííáôï÷
“Living our Values”

°' ¼Àóè
¶ðåôåàøõè

62-64

ªùîåøéúÞíåîè äòÀóè °êéïìÞçèóè
çéá ôï óàóôèíá “Orion” çéá ôè óùîÛøåéá ôïù “Orion”
°îÀðôùêè
¶òçáúïíÛîöî

µåìôÝöóè /Upgrade
ªùóôÜíáôï÷ °êéïìÞçèóè÷
¢åêéïôÜôöî
ËìïðïÝèóè °êéïìÞçèóè÷
360ï óå óôåìÛøè

71-79

ªùîÛøéóè äòÀóåöî
ºïéîöîéëÜ÷
°ììèìåççàè÷

¶îÝóøùóè ôöî
õåóíïõåôèíÛîöî äòÀóåöî
¶º¶

ªùîáòíïìïçñîôá÷ ôïî
¶ðåôåàøõè
ËðïìïçéóôÜ Quest - ªùîÛøéóè &
°îáâÀõíéóè ôè÷ ¶ëðáéäåùôéëÜ÷
¶íðåéòÝá÷

71-79

ªùîÛøéóè ¢òÀóè÷

°êéïìÞçèóè ëáé µåìôÝöóè
¢òÀóè÷

£åóíïõÛôèóè ôè÷ ðáòïøÜ÷
ùðèòåóéñî óå æïéôèôÛ÷

¶ðåôåàøõè

71-79

ªùîÛøéóè ¢òÀóè÷

ªùîÛøéóè ¢òÀóè÷

ÃòçÀîöóè ôöî íåõÞäöî
óùììïçÜ÷ åéäñî ðòï÷
áîáëàëìöóè ëáé
èìåëôòïîéëÜ
ðáòáëïìïàõèóè

¶ðåôåàøõè

67-69

¶îáòíÞîéóè ôöî
íåõÞäöî óùììïçÜ÷
ëáé ëáôáçòáæÜ÷ ôöî
åéäñî áîáëàëìöóè÷
óå Þìå÷ ôé÷ åôáéòåÝå÷,
íå óôÞøï ôèî áàêèóè
ôöî áîáëùëìïàíåîöî
ðïóïôÜôöî.
ªùîåøéúÞíåîè äòÀóè

ªùììïçÜ åéäñî ðòï÷
áîáëàëìöóè ëáé
èìåëôòïîéëÜ
ðáòáëïìïàõèóè

8
¦°Ä°ÄÆ¸»°
Îëõåóè ¶êöôåòéëÜ÷ ¶ðáìÜõåùóè÷ ªôïéøåÝöî
Προς: Διοίκηση της QUEST Συμμετοχών Α.Ε.
3. Τα συμπεράσματα της TÜV HELLAS AE
Με βάση το αντικείμενο του έργου και στο πλαίσιο των διαδικασιών
επαλήθευσης που ακολούθησε η TÜV HELLAS τα συμπεράσματα
είναι τα ακόλουθα:
Α. Τήρηση των Αρχών Υπευθυνότητας
(«Συμμετοχικότητα», «Ουσιαστικότητα» και «Ανταπόκριση»)
έναντι των κριτηρίων που βρίσκονται στο ΑΑ1000APS.
Συμμετοχικότητα: Διάλογος για την Βιωσιμότητα
2. Αντικείμενο του έργου εξωτερικής επαλήθευσης
με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα που θα μας οδηγού
του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
σε στο συμπέρασμα ότι σημαντικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών
Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής
εξαιρέθηκαν από διαδικασίες διαβούλευσης,
σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών Αειφορίας του GRI G4
αναφορικά με τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ή ότι η QUEST Συμμετοχών δεν έχει εφαρμόσει την Αρχή
της εταιρείας για το έτος 2015, καθώς και η επαλήθευση της ακρίβειας
της Συμμετοχικότητας κατά την ανάπτυξη της προσέγγισής
των ισχυρισμών που αναφέρονται στον δείκτη G4-LA9 του
της στη βιωσιμότητα.
Ουσιαστικού Θέματος «Εκπαίδευση», καθώς και στον δείκτη G4-PR5
Ουσιαστικότητα: Έμφαση στα ουσιώδη θέματα
του Ουσιαστικού Θέματος «Σήμανση Προϊόντων & Υπηρεσιών»
σχετικά με την Βιωσιμότητα
της Κατηγορίας «Κοινωνία».
Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα που θα μας οδηγούσε
Ο Έλεγχος του Επιπέδου Εφαρμογής και των Ουσιαστικών Θεμάτων
στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση καθορισμού των ουσιαστικών
πραγματοποιήθηκε βάσει του πίνακα αντιστοίχισης Δεικτών GRI G4
θεμάτων της QUEST Συμμετοχών δεν παρέχει μια περιεκτική και
που κατάρτισε η QUEST Συμμετοχών στον Απολογισμό Εταιρικής
ισορροπημένη αντίληψη των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας.
Κοινωνικής Ευθύνης με σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης
Ανταπόκριση: Ανταπόκριση στις ανάγκες & προσδοκίες των
με τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής «ΒΑΣΙΚΟ» του GRI G4.
Ενδιαφερομένων Μερών
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επαλήθευση των ως άνω
Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο θα μας
δεδομένων, βασίστηκε στις απαιτήσεις του προτύπου AA1000AS
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η QUEST Συμμετοχών δεν έχει
(2008). Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν οι απαιτήσεις για την
εφαρμόσει την Αρχή της Ανταπόκρισης κατά την επιλογή των
παροχή υπηρεσιών «μετρίου» επιπέδου διασφάλισης Τύπου 2, βάσει
θεμάτων που συμπεριελήφθησαν στον Απολογισμό.
ΑΑ1000AS, σύμφωνα με το οποίο «ο πάροχος της διασφάλισης
επιτυγχάνει μέτριου επιπέδου διασφάλιση σε περιπτώσεις όπου
Β. Ακρίβεια και πληρότητα των δεδομένων (ποιοτικών
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία έχουν ληφθεί για την υποστήριξη
& ποσοτικών) που σχετίζονται με την επαλήθευση επιπέδου
της δήλωσης του, ώστε ο κίνδυνος το συμπέρασμα να είναι
εφαρμογής και ακρίβειας ισχυρισμών των Ουσιαστικών
λανθασμένο να έχει περιορισθεί, αλλά να μην έχει μειωθεί
Θεμάτων που σχετίζονται με το GRI G4
σε πολύ χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο».
1. Έκθεση Εξωτερικής Επαλήθευσης
Η εταιρεία QUEST Συμμετοχών Α.Ε. (καλούμενη εφ' εξής
QUEST Συμμετοχών) ανέθεσε στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE
(καλούμενη εφ' εξής TÜV HELLAS) την εξωτερική επαλήθευση
περιορισμένου εύρους των στοιχείων του Απολογισμού Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος καλύπτει
την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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6. Ευθύνες και Αρμοδιότητες
Κατά την επισκόπηση που διενεργήθηκε, τίποτα δεν περιήλθε στην
αντίληψή της TÜV HELLAS το οποίο θα οδηγούσε στο συμπέρασμα
Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της QUEST Συμμετοχών είναι
ότι ο Απολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις του GRI G4 επιλογής
υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων και τις πληροφορίες
και δηλώσεις που περιέχονται στον απολογισμό Εταιρικής
«ΒΑΣΙΚΟ» (In accordance_”Core”), όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Έλεγχος Επιπέδου
Περιεχομένων GRI G4 του Απολογισμού.
Εφαρμογής, καθώς και η επαλήθευση της ακρίβειας των ισχυρισμών
Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜV HELLAS τίποτα που
ισχυρισμούς που διατυπώνονται στον δείκτη G4-LA9 του Ουσιαστικού
θα οδηγούσε στο συμπέρασμα της λανθασμένης συγκέντρωσης
Θέματος «Εκπαίδευση», καθώς και στον δείκτη G4-PR5 του
ή μεταφοράς δεδομένων σχετικά με τους ισχυρισμούς που
Ουσιαστικού Θέματος «Σήμανση Προϊόντων & Υπηρεσιών»
διατυπώνονται στον δείκτη G4-LA9 του Ουσιαστικού Θέματος
της Κατηγορίας «Κοινωνία», δεν αντιπροσωπεύουν την άποψη της
«Εκπαίδευση», καθώς και στον δείκτη G4-PR5 του Ουσιαστικού
TÜV HELLAS αναφορικά με την ποιότητα του Απολογισμού
Θέματος «Σήμανση Προϊόντων & Υπηρεσιών»
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των περιεχομένων του.
της Κατηγορίας «Κοινωνία».
4. Περιορισμοί επισκόπησης
Το εύρος της επισκόπησης περιορίστηκε στην δραστηριότητες της
QUEST Συμμετοχών στην Ελλάδα. Δεν πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις και συνεντεύξεις σε θυγατρικές εταιρείες και συμμετόχους
της QUEST Συμμετοχών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας
στην μετάφραση μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης του
Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπερισχύει η έκδοση
όσον αφορά το Ελληνικό Κείμενο.
5. Μεθοδολογία επισκόπησης
Προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα η ομάδα εξωτερικής
διασφάλισης της
TÜV HELLAS ακολούθησε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)
τις παρακάτω διαδικασίες:
Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες που ακολούθησε
η QUEST Συμμετοχών για να εντοπίσει και να καθορίσει
τα σημαντικά θέματα βιωσιμότητας προκειμένου αυτά
να συμπεριληφθούν στον Απολογισμό Βιωσιμότητας.
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη
της QUEST Συμμετοχών που έχουν την λειτουργική ευθύνη
σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την κατανόηση
της υφιστάμενης κατάστασης των δραστηριοτήτων εταιρικής
υπευθυνότητας και της προόδου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια
της υπό αναφοράς περιόδου.
Επισκοπήθηκε η προσέγγιση σύνδεσης της QUEST Συμμετοχών
με τα ενδιαφερόμενα μέρη της μέσω συνεντεύξεων με στελέχη που
είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε
επίπεδο εταιρίας και επισκόπησης επιλεγμένων εγγράφων.
Επισκοπήθηκαν τα δεδομένα που διατυπώνονται στον δείκτη G4-LA9
του Ουσιαστικού Θέματος «Εκπαίδευση», καθώς και στον δείκτη
G4-PR5 του Ουσιαστικού Θέματος «Σήμανση Προϊόντων
& Υπηρεσιών» της Κατηγορίας «Κοινωνία», σε σχέση με τα ευρήματα
από τα προαναφερθέντα βήματα και εισηγήθηκαν βελτιώσεις στον
Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
όπου κρίθηκε απαραίτητο.
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Ευθύνη της TÜV HELLAS είναι να εκφράσει τα ανεξάρτητα
συμπεράσματα σχετικά με τα θέματα όπως αυτά ορίζονται στο
αντικείμενο του έργου και σύμφωνα με την σχετική σύμβαση έργου.
Το έργο διενεργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε η TÜV HELLAS να
παρουσιάσει στην Διοίκηση της QUEST Συμμετοχών εκείνα
τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση
και για κανένα άλλο σκοπό.
7. Αμεροληψία και Ανεξαρτησία
τη ομάδας εξωτερικής επαλήθευσης
Η TÜV HELLAS δηλώνει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της,
σε σχέση με το έργο εξωτερικής επαλήθευσης του Απολογισμού
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της QUEST Συμμετοχών.
H TÜV HELLAS δεν είχε αναλάβει έργο με την QUEST Συμμετοχών
και δεν είχε οποιοδήποτε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη που
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία
των ευρημάτων, των συμπερασμάτων ή συστάσεων της.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2016
Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Νέστωρ Παπαρούπας
CSR Product Manager

AA1000

Licensed Assurance Provider
000-209

¦Ýîáëá÷ ªùííÞòæöóè÷
íå ôïî ¶ììèîéëÞ ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷
¦ùìñîá÷

ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸

ºòéôÜòéá

°îáæïòÀ

1. ªôòáôèçéëÜ °îÀìùóè & ¢òÀóè

1. Ã»¹¤Ãª QUEST
2. ¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª
7. »¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

2. ÃùóéáóôéëÞôèôá

2. ¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª
- ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
- ¹åòÀòøéóè ëáé ¶ðéìïçÜ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
8. ¦°Ä°ÄÆ¸»°
- Ùòéá ëáé ¦åòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî

3. ªôïøïõÛôèóè

3. °¡ÃÄ°
4. °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ
5. ¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ
6. ºÃ¹Á¿Á¹°
7. »¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

4. ¢éáøåÝòéóè
ôè÷ °ìùóÝäá÷ °êÝá÷
(value chain)

1. Ã»¹¤Ãª QUEST
- °çïòÛ÷ ðïù åêùðèòåôïàîôáé áðÞ ôïî Ùíéìï Quest
3. °¡ÃÄ°
- Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷ ðòïíèõåéñî / °êéïìÞçèóè ëáé åðéìïçÜ
ðòïíèõåùôñî-óùîåòçáôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷ ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷
8. ¦°Ä°ÄÆ¸»°
- Ùòéá ëáé ¦åòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî

5. ËðåùõùîÞôèôá

1. Ã»¹¤Ãª QUEST
2. ¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª
1. Ã»¹¤Ãª QUEST
2. ¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª
ªøåôéëÀ íå ôïî °ðïìïçéóíÞ
1. Ã»¹¤Ãª QUEST
3. °¡ÃÄ°
4. °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ
5. ¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ
6. ºÃ¹Á¿Á¹°
8. ¦°Ä°ÄÆ¸»°

6. ºáîÞîå÷ & ¢éáäéëáóÝå÷
7. ºáôáçòáæÜ
& ðáòáëïìïàõèóè
(monitoring)

¢¹°¢¹º°ª¹°
¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ª

8. ¦ïìéôéëÛ÷ °íïéâñî & ºÝîèôòá
çéá ôè µéñóéíè °îÀðôùêè

4. °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ

9. ¢éÀìïçï÷ íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

2. ¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª
- ¢éáâïàìåùóè íå ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè
3. °¡ÃÄ°
- ¶êùðèòÛôèóè ëáé éëáîïðïÝèóè ðåìáôñî
- ¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî
- ¦òïóôáóÝá ôöî ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî ðåìáôñî
- °óæÀìåéá ùðïäïíñî ëáé åðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá
- Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷ ðòïíèõåéñî / °êéïìÞçèóè ëáé åðéìïçÜ
ðòïíèõåùôñî-óùîåòçáôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷ ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷
5. ¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

10. ¦òïûïîôéëÜ ËðåùõùîÞôèôá & ºáéîïôïíÝá

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°
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11. ÌòÜóè ¼ùóéëñî ¦Þòöî

5. ¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ
- °îáëàëìöóè
- ºáôáîÀìöóè åîÛòçåéá÷

12. ¢éáøåÝòéóè ¦Þòöî

5. ¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ
- ºáôáîÀìöóè åîÛòçåéá÷

13. ¶ëðïíðÛ÷ °åòÝöî
& ºìéíáôéëÜ °ììáçÜ

5. ¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ
- ºáôáîÀìöóè åîÛòçåéá÷

14. ¶òçáóéáëÀ ¢éëáéñíáôá

1. Ã»¹¤Ãª QUEST
- ¶ôáéòéëÜ äéáëùâÛòîèóè
4. °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ
- Æï áîõòñðéîï äùîáíéëÞ íá÷
- ¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè ôöî åòçáúïíÛîöî
- ¶ðéëïéîöîÝá äéïÝëèóè÷ ëáé åòçáúïíÛîöî

15. Øóå÷ ¶ùëáéòÝå÷

1. Ã»¹¤Ãª QUESÆ
- ¶ôáéòéëÜ äéáëùâÛòîèóè
4. °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ
- Æï áîõòñðéîï äùîáíéëÞ íá÷
- ¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè ôöî åòçáúïíÛîöî
- ¶ðéëïéîöîÝá äéïÝëèóè÷ ëáé åòçáúïíÛîöî
- ¶ùëáéòÝå÷ Àõìèóè÷ çéá ôïù÷ åòçáúïíÛîïù÷

16. °ðáóøÞìèóè

1. Ã»¹¤Ãª QUESÆ
- ¶ôáéòéëÜ äéáëùâÛòîèóè
4. °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ
- Æï áîõòñðéîï äùîáíéëÞ íá÷
- ¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè ôöî åòçáúïíÛîöî
- ¶ðéëïéîöîÝá äéïÝëèóè÷ ëáé åòçáúïíÛîöî

17. °îõòñðéîá ¢éëáéñíáôá
óôèî ¦òïíèõåùôéëÜ °ìùóÝäá

3. °¡ÃÄ°
- Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷ ðòïíèõåéñî / °êéïìÞçèóè
ëáé åðéìïçÜ ðòïíèõåùôñî-óùîåòçáôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷ ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷

18. ¶îÝóøùóè Æïðéëñî ºïéîöîéñî

3. °¡ÃÄ°
- ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè
6. ºÃ¹Á¿Á¹°

19. ªùííåôïøÜ óå ¦òöôïâïùìÝå÷
ëáé ¦ïìéôéëÜ ¶ðéòòïÜ

1. Ã»¹¤Ãª QUEST
- ªùííåôïøÛ÷ óå æïòåÝ÷

20. ¦òÞìèãè ëáé ºáôáðïìÛíèóè
ôè÷ ¢éáæõïòÀ÷

1. Ã»¹¤Ãª QUEST
- ¶ôáéòéëÜ äéáëùâÛòîèóè
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¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI
¡¶Á¹º¶ª ÆË¦Ã¦Ã¹¸»¶Á¶ª ¢¸»Ãª¹Ã¦Ã¹¸ª¶¹ª
¢¢¦

¶îÞôèôá °ðïìïçéóíïà Ü ¦áòáðïíðÜ

ªåìÝäá

ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸ º°¹ °Á°¤Ëª¸
G4-1

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

7

¦ÄÃ¼¹¤ ÃÄ¡°Á¹ª»ÃË
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

Ùíéìï÷ Quest
£ùçáôòéëÛ÷ åôáéòåÝå÷ ôïù ÃíÝìïù Quest
ÃðéóõÞæùììï
Ùíéìï÷ Quest
Ùíéìï÷ Quest
°çïòÛ÷ ðïù åêùðèòåôïàîôáé
áðÞ ôïî Ùíéìï Quest
£ùçáôòéëÛ÷ åôáéòåÝå÷
ôïù ÃíÝìïù Quest - ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè
°îõòñðéîï ¢ùîáíéëÞ
°îõòñðéîï ¢ùîáíéëÞ
¢éáîïíÜ ðòïûÞîôöî ¦ìèòïæïòéëÜ÷ - ¶æïäéáóôéëÜ °ìùóÝäá
Ùíéìï÷ Quest
¦åòéâáììïîôéëÜ »Ûòéíîá
Ùíéìï÷ Quest
Ùíéìï÷ Quest

11
16-20
11
11
11, 20
11, 16-20, 39-40
57-58
57
50-53
11
67-69
13
13

°Á°¡Á¿Ä¹ª»¶Á° ÃËª¹°ªÆ¹º° £¶»°Æ° º°¹ ÃÄ¹°
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

ªøåôéëÀ íå ôïî °ðïìïçéóíÞ
£ùçáôòéëÛ÷ åôáéòåÝå÷ ôïù ÃíÝìïù Quest
ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
¹åòÀòøèóè ëáé åðéìïçÜ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
Ùòéá ëáé ¦åòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
Ùòéá ëáé ¦åòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
ªøåôéëÀ íå ôïî °ðïìïçéóíÞ

4, 16-20

ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
Ùòéá & ¦åòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî õåíÀôöî

27, 87

27
28-29
87
87
4

¢¹°µÃË¤¶Ëª¸ »¶ Æ° ¶Á¢¹°¼¶ÄÃ»¶Á° »¶Ä¸
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

¢éáâïàìåùóè íå ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè
¢éáâïàìåùóè íå ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè
¢éáâïàìåùóè íå ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè
¢éáâïàìåùóè íå ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè

25, 27
25, 27
26
26

¦ÄÃ¼¹¤ °¦Ã¤Ã¡¹ª»ÃË
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

ªøåôéëÀ íå ôïî °ðïìïçéóíÞ
ªøåôéëÀ íå ôïî °ðïìïçéóíÞ
ªøåôéëÀ íå ôïî °ðïìïçéóíÞ
ªøåôéëÀ íå ôïî °ðïìïçéóíÞ
ªøåôéëÀ íå ôïî °ðïìïçéóíÞ
¶ùòåôÜòéï ¦åòéåøïíÛîïù GRI
Îëõåóè ¶êöôåòéëÜ÷ ¶ðáìÜõåùóè÷ ªôïéøåÝöî

4
4
4
4
4, 86-87
83-85

¢¹°ºËµ¶ÄÁ¸ª¸
G4-34

¶ôáéòéëÜ äéáëùâÛòîèóè

21-22

¸£¹º¸ º°¹ °º¶Ä°¹ÃÆ¸Æ°
G4-56

G4-32

Ùíéìï÷ Quest - ¶ôáéòéëÜ ¢éáëùâÛòîèóè

11-12, 22

¶êöôåòéëÜ ¢éáóæÀìéóè

¶¹¢¹º¶ª ÆË¦Ã¦Ã¹¸»¶Á¶ª ¢¸»Ãª¹Ã¦Ã¹¸ª¶¹ª
¦ôùøÛ÷ GRI

¢èíïóéïðïéÜóåé÷ ôè÷ ¢éïéëèôéëÜ÷
¦òïóÛççéóè÷ ëáé ¢åÝëôå÷

¶êöôåòéëÜ ¢éáóæÀìéóè
ªåìÝäá

º°Æ¸¡ÃÄI°: Ã¹ºÃÁÃ»IA
ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

DMA
G4-EC1

39-40
40

º°Æ¸¡ÃÄI°: ºÃ¹Á¿Á¹°
Ë¦Ãº°Æ¸¡ÃÄ¹°: ¶Ä¡°ª¹°º¶ª ¦Ä°ºÆ¹º¶ª º°¹ °¥¹Ã¦Ä¶¦¸ª ¶Ä¡°ª¹°
DMA
G4-LA9
G4-LA11
°êéïìÞçèóè ¦òïíèõåùôñî
DMA
çéá ¶òçáóéáëÛ÷ ¦òáëôéëÛ÷
G4-LA15
ºáôÀòôéóè
ëáé ¶ëðáÝäåùóè

Ë¦Ãº°Æ¸¡ÃÄ¹°: Ë¦¶Ë£ËÁÃÆ¸Æ° ¡¹° ÆÃ ¦ÄÃ«ÃÁ
ªÜíáîóè ¦òïûÞîôöî
DMA
ëáé Ëðèòåóéñî
G4-PR5
¹äéöôéëÞôèôá ¦åìáôñî
DMA
G4-PR8
¦ÆËÌ¶ª QUEST
ÃéëïîïíéëÜ ëáé ðïìéôéëÜ
DMA
ëáôÀóôáóè ôè÷ øñòá÷
¦ïóïóôÞ åêáçöçñî ëáé ðöìÜóåöî óôï äèíÞóéï
/ °îÀðôùêè óå îÛå÷ áçïòÛ÷
åðÝ ôïù ëàëìïù åòçáóéñî (äåÝëôè÷ QUEST
¢åÝëôè÷ DSO ëáé åðéóæÀìåéå÷ (äåÝëôè÷ QUEST)
¢éáôÜòèóè ôè÷ èçåôéëÜ÷
DMA
õÛóè÷ óôèî áçïòÀ
£Ûóè óôèî áçïòÀ (äåÝëôè÷ QUEST)
DMA
¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá
ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî
ÁÛá ðòïûÞîôá ëáé ùðèòåóÝå÷ (äåÝëôè÷ QUEST)
DMA
°óæÀìåéá ùðïäïíñî
ëáé åðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá
ªùîïìéëÜ äéáõåóéíÞôèôá óùóôèíÀôöî (äåÝëôè÷ QUEST)
DMA
¶ðéëïéîöîÝá äéïÝëèóè÷
ëáé åòçáúïíÛîöî
¹ëáîïðïÝèóè åòçáúïíÛîöî (äåÝëôè÷ QUEST)

59-61
60-61
62
50-53
53
31-38
35-38
48-49
49
41-43
42
43
45
43-45
45-48
45-48
55
55
62-65
64

Ùòéá & ðåòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
ÃùóéáóôéëÀ £Ûíáôá

¦ôùøÜ GRI Ü QUEST

Ùòéá ¶îôÞ÷

Ùòéá ¶ëôÞ÷

¶êùðèòÛôèóè
ëáé éëáîïðïÝèóè ðåìáôñî

ªÜíáîóè ¦òïûÞîôöî
ëáé Ëðèòåóéñî
(ðôùøÜ GRI)

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS

¦åìÀôå÷, ¦òïíèõåùôÛ÷ / ªùîåòçÀôå÷,

ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè

ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè
(ðôùøÜ GRI)

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS

ÃéëïîïíéëÜ ëáé ðïìéôéëÜ
ëáôÀóôáóè ôè÷ øñòá÷
/ °îÀðôùêè óå îÛå÷ áçïòÛ÷

Quest ªùííåôïøñî,
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS

¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî
äåäïíÛîöî ôöî ðåìáôñî

ÃéëïîïíéëÜ ëáé ðïìéôéëÜ
ëáôÀóôáóè ôè÷ øñòá÷
/ °îÀðôùêè óå îÛå÷ áçïòÛ÷
(ðôùøÜ ÃíÝìïù QUEST)
¢éáôÜòèóè ôè÷ èçåôéëÜ÷
õÛóè÷ óôèî °çïòÀ
(ðôùøÜ ÃíÝìïù QUEST)
¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá
ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî
(ðôùøÜ ÃíÝìïù QUEST)
¹äéöôéëÞôèôá ðåìáôñî
(ðôùøÜ GRI)

¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè
ôöî åòçáúïíÛîöî

ºáôÀòôéóè ëáé ¶ëðáÝäåùóè
(ðôùøÜ GRI)

Ëðåàõùîå÷ ðòáëôéëÛ÷ ðòïíèõåéñî
çéá ôèî åôáéòåÝá / áêéïìÞçèóè
ëáé åðéìïçÜ ðòïíèõåùôñî óùîåòçáôñî âÀóåé ôè÷ æÜíè÷
ëáé ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù÷

°êéïìÞçèóè ðòïíèõåùôñî
çéá åòçáóéáëÛ÷ ðòáëôéëÛ÷
(ðôùøÜ GRI)

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS
Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS
Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS
Quest ªùííåôïøñî,
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS
Quest ªùííåôïøñî,
Info Quest Technologies,
Uni Systems

»Ûôïøïé, ¦åìÀôå÷, ¦òïíèõåùôÛ÷ / ªùîåòçÀôå÷,
¶íðïòéëÞ äÝëôùï, ÆïðéëÛ÷ ëïéîöîÝå÷, £åóíéëïÝ æïòåÝ÷,
ÌòèíáôïðéóôöôéëÀ éäòàíáôá, ¶ðéøåéòèíáôéëïÝ æïòåÝ÷,
»»¶, »ºÃ, °ëáäèíáûëÜ ëïéîÞôèôá
»Ûôïøïé, ¦åìÀôå÷, ¦òïíèõåùôÛ÷ / ªùîåòçÀôå÷,
¶íðïòéëÞ äÝëôùï, ÆïðéëÛ÷ ëïéîöîÝå÷, £åóíéëïÝ æïòåÝ÷,
ÌòèíáôïðéóôöôéëÀ éäòàíáôá, ¶ðéøåéòèíáôéëïÝ æïòåÝ÷,
»»¶, »ºÃ, °ëáäèíáûëÜ ëïéîÞôèôá
»Ûôïøïé, ¦òïíèõåùôÛ÷ / ªùîåòçÀôå÷,
ÌòèíáôïðéóôöôéëÀ éäòàíáôá

°óæÀìåéá ùðïäïíñî
ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá

°óæÀìåéá ùðïäïíñî
ëáé Business Continuity
(ðôùøÜ ÃíÝìïù QUEST)
¶ðéëïéîöîÝá åòçáúïíÛîöî
ëáé äéïÝëèóè÷
(ðôùøÜ ÃíÝìïù QUEST)

Quest ªùííåôïøñî,
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS
Quest ªùííåôïøñî,
Info Quest Technologies,
iSquare, Uni Systems, ACS

¢éáôÜòèóè ôè÷ èçåôéëÜ÷
õÛóè÷ óôèî °çïòÀ
¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá
ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî

¶ðéëïéîöîÝá åòçáúïíÛîöî
ëáé äéïÝëèóè÷

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

»Ûôïøïé, ¦òïíèõåùôÛ÷ / ªùîåòçÀôå÷,
¦åìÀôå÷, ÌòèíáôïðéóôöôéëÀ éäòàíáôá
¦òïíèõåùôÛ÷ / ªùîåòçÀôå÷, ¦åìÀôå÷

¦åìÀôå÷

¦òïíèõåùôÛ÷ / ªùîåòçÀôå÷

»Ûôïøïé, ¦åìÀôå÷,
¦òïíèõåùôÛ÷ / ªùîåòçÀôå÷

G4-20

G4-21

G4-23

G4-32

87

1.341
10,55%

σύνολο
εργαζομένων Ομίλου

το ποσοστό των πωλήσεων στο εξωτερικό
ως ποσοστό των πωλήσεων επί του συνόλου

€52 εκ.

μισθοί και επιδόματα
των εργαζομένων

Διατήρηση της ηγετικής θέσης
σε όλες τις αγορές
που δραστηριοποιούμαστε

99,995%
5%
16%
€1.105.933

*Εμπορική αξία. Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 40, δείκτης EC-1.

συνολική
διαθεσιμότητα των συστημάτων

μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας ανά m2

μείωση
των εκπομπών CO2

επένδυση στην κοινωνία*

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

Αργυρουπόλεως 2Α,176 76 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000, fax 211 999 4530
www.quest.gr

