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ΕΚΘΕΣΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2018

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του Ομίλου έχουν ως κινητήριο δύναμη τις 
αξίες και τους ανθρώπους του, με εφαλτήριο τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Η δημιουργία αξίας μέσω της επιχειρηματικής αριστείας, 

αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του οράματος και της στρατηγικής του 
Ομίλου Quest και διέπει συνολικά τον τρόπο που οι εταιρείες του 

Ομίλου δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται.
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Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την 5η ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφεξής «η Έκθεση») του Ομίλου 
Quest. Με τη δημοσίευσή της, στοχεύουμε να ενημερώσουμε με διαφανή τρόπο τα ενδιαφερόμενά μας  μέρη 
σχετικά με τη στρατηγική, τους στόχους και την επίδοσή μας στα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του 
Ομίλου, για την περίοδο 1.1.2018 - 31.12.2018. Η προηγούμενη έκθεση του Ομίλου Quest, εκδόθηκε τον Ιούνιο 
του 2018 και αφορούσε στην περίοδο 1.1.2017 - 31.12.2017. 

Η Έκθεση καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα Πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative), βασική επιλογή (core 
option) και έχει λάβει εξωτερική διασφάλιση (βλ. σελ. 106).

Στην παρούσα Έκθεση επιλέχθηκε να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τις εταιρείες του Ομίλου με συνολικό 
κύκλο εργασιών πάνω από το 10% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών τα τελευταία τρία χρόνια. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, στην  Έκθεση συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες Info Quest Technologies, 
Uni Systems, iSquare και ACS, ενώ εξαιρούνται οι εταιρείες Quest on Line, iStorm, Cardlink και Quest Energy. 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, σχόλια ή πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Γραφείο Τύπου του Ομίλου Quest στο τηλέφωνο 211 999 1494 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@quest.gr.

Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, για τη 
συνεργασία και την υποστήριξη που μας παρείχε στο πλαίσιο της κατάρτισης της  Έκθεσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 2018.

Σχετικά με την Έκθεση
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Μήνυμα Προέδρου

Θεόδωρος Φέσσας 
Πρόεδρος Δ.Σ. Quest Συμμετοχών 

Τις προσπάθειές μας για τον μετασχηματισμό του Ομίλου Quest σ' έναν “σπουδαίο” οργανισμό δείχνουν ότι τις 
αγκάλιασαν και τις ενστερνίσθηκαν οι εργαζόμενοί μας, υπηρετώντας το όραμα αυτό με ενθουσιασμό, συνέπεια 
και συστηματική δουλειά, κατά τη διάρκεια του 2018.

Την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των εταιρειών του Ομίλου μας, καθώς και είσοδο σε νέες 
δραστηριότητες και αγορές.
Την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων κυρίως στον τομέα των ταχυμεταφορών και της ενέργειας.
Τη συνέχιση της προσέλκυσης ταλέντων και της ανάπτυξης των εργαζομένων μας.
Την ενδυνάμωση της καινοτομίας και υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Τη συνέχιση της αύξησης των οικονομικών μας επιδόσεων, καθώς και της βελτίωσης των KPI's του Ομίλου.
Την απαρέγκλιτη τήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης.
Την ενίσχυση των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και της υιοθέτησης καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. 

Είναι αυτονόητο ότι όλες μας οι προσπάθειες θα συνεχίσουν να βασίζονται στο έργο των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων των εταιρειών μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη 
διαχρονική τους αφοσίωση στους στόχους του Ομίλου. Ο Όμιλός μας θα συνεχίσει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 
ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και δεσμευόμαστε όλοι μας να επιδιώξουμε την αριστεία σε κάθε 
δραστηριότητά του.  

5
GRI 102-14

Διατηρήσαμε και ενισχύσαμε τη θέση μας σε όλες σχεδόν τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, υλοποιήσαμε 
σημαντικές επενδύσεις, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, προσεγγίσαμε τα € 500 εκατ. κύκλο εργασιών με αύξηση 
14% σε σχέση με το 2017, βελτιώσαμε την καθαρή μας κερδοφορία κατά 59%, ενισχύσαμε σημαντικά τα ταμειακά 
μας διαθέσιμα και επιστρέψαμε στους μετόχους μας 12% υψηλότερα κεφάλαια.  

Μέσα στο 2018 καλωσορίσαμε στις εταιρείες μας 170 νέους εργαζόμενους, οι περισσότεροι από τους οποίους 
κάλυψαν θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Παράλληλα εντείναμε τις επενδύσεις μας σε προσέλκυση και ανάπτυξη 
ταλέντων, συνεχή εκπαίδευση και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης σε ποιοτικό περιβάλλον εργασίας. Είμαστε 
υπερήφανοι γιατί συνεισφέραμε στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία 1.750 καλές θέσεις εργασίας και 
καταβάλαμε σε αμοιβές και εισφορές εργαζομένων €68 εκατ. περίπου.

Η απόλυτη προσήλωση στην κανονιστική συμμόρφωση, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, την εφαρμογή των σύγχρονων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, την υιοθέτηση των 
αρχών βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στην αναπτυξιακή μας στρατηγική, αποτέλεσαν για 
το 2018 βασικές προτεραιότητες. 

Ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της αμφιδεξιότητας για τον επιτυχή μετασχηματισμό των σύγχρονων 
επιχειρήσεων, επιδιώξαμε τόσο τη συνεχή ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας, όσο και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας.

Η προσπάθειά μας για τον μετασχηματισμό από έναν “καλό” σε έναν ”σπουδαίο” Οργανισμό θα συνεχισθεί και θα 
ενταθεί. Tο 2019 θα συνεχίσουμε την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής με κύριους στόχους:
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Μήνυμα της Προέδρου της Επιτροπής ΕΚΕ 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2018 είναι η πέμπτη κατά σειρά Έκθεση με τις δράσεις του Ομίλου μας 
και παρουσιάζει την επίδοση των δραστηριοτήτων μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, που επιβεβαιώνουν τις 
δεσμεύσεις μας απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία ευρύτερα.  

Την ενίσχυση της Kαινοτομίας, με σειρά ενεργειών, και της ενσωμάτωσής της στη στρατηγική και την 
εταιρική νοοτροπία και κουλτούρα της κάθε εταιρείας. 
Τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των εταιρειών του Ομίλου με βάση τις αλλαγές που διαδραματίζονται  
τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μετεξέλιξης των επιχειρηματικών μοντέλων. 
Την ενίσχυση των διαδικασιών Διαχείρισης των Κινδύνων σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου 
ISO 31000.
Τη Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679,  
που αναβαθμίζεται και επικαιροποιείται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας.

Ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 1.700 εργαζόμενους, παρέχοντας προηγμένες υποδομές και 
συστήματα παράλληλα με ένα υγιές και άνετο περιβάλλον εργασίας, που ενισχύει και αξιοποιεί τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες των εργαζομένων με συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και προσανατολισμό σε νέα συστήματα, 
δραστηριότητες και ιδέες.

Ευτυχία Κουτσουρέλη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Quest Συμμετοχών

Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest

Στη χρονιά που πέρασε ο Όμιλος παρουσίασε σημαντικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της βιώσιμης 
ανάπτυξης με έμφαση στα ουσιαστικά θέματα, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας για εμάς, καλλιεργώντας ένα πνεύμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την πορεία των εταιρειών του Ομίλου μας. Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας 
βρίσκεται η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, συνώνυμες έννοιες, που καλλιεργούμε στο 
σύνολο των εργαζομένων μας και επιπλέον διαβουλευόμαστε σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, με 
στόχο να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. 

Για τον Όμιλο Quest η εξέλιξη υπηρεσιών και προϊόντων και η καινοτομία αποτελούν το κύριο συστατικό του 
επιχειρηματικού μοντέλου για την ανάπτυξη. Μέσα στην χρονιά που πέρασε ο Όμιλος ασχολήθηκε 
συστηματικά, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, με τα εξής στρατηγικά θέματα:  

Με όραμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το τρίπτυχο “Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα” και ισχυρά 
εδραιωμένοι στη χώρα μας, συνεχίζουμε με αισιοδοξία το έργο μας, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε τον διεθνή 
προσανατολισμό των δραστηριοτήτων μας σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα από χρόνο σε χρόνο.

Παράλληλα ο Όμιλος Quest συνεχίζει τις δράσεις του: 

Για τον εργασιακό χώρο, τη θεμελίωση διαδικασιών αξιολόγησης, προσέλκυσης και ανάπτυξης 
ταλέντου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η επιτυχής απόδοση και διαδοχή στις δομές 
εργασίας των εταιρειών.
Για την προστασία του Περιβάλλοντος, την καταμέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος της 
δραστηριότητας της ACS, έτσι ώστε η λειτουργία της να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική και 
περιβαλλοντικά φιλική.
Για το Κοινωνικό σύνολο, τις συνεχιζόμενες δράσεις για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα με το IQbility 
και για την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης στην χώρα μας. 

GRI 102-14
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Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 

Κατά το 2018 ο Όμιλος Quest είχε θετική πορεία συνεχίζοντας την καλή πορεία των τελευταίων ετών. 
Λειτουργώντας ομαδικά, με καλό σχεδιασμό και συστηματική εργασία πετύχαμε διψήφια ανάπτυξη τόσο των 
εσόδων μας όσο και των καθαρών κερδών και βελτιώσαμε και τα περιθώρια καθαρού κέρδους. 

Παράλληλα το 2018 υλοποιήσαμε σημαντικές νέες αναπτυξιακές κυρίως επενδύσεις, δημιουργώντας 
ταυτοχρόνως προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, συνεχίσαμε την καλή πρακτική επιστροφής  ποσών μετοχικού 
κεφαλαίου στους μετόχους μας και αυξήσαμε τις θέσεις εργασίας.

Πέτυχε +14% αύξηση στις πωλήσεις, και σημαντική αύξηση +59% της καθαρής κερδοφορίας του. 
Πέτυχε σημαντική βελτίωση στα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και τη ρευστότητά του κατά περίπου €30 εκ. 
που θα διευκολύνει την υλοποίηση νέων επενδύσεων.
Υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις σχετιζόμενες κυρίως με την ανάπτυξη των εργασιών στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ύψους €20 εκ. (συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού που αναλήφθηκε).
Πέτυχε την απομόχλευση της Cardlink με μείωση του καθαρού δανεισμού της κατά €10 εκ. και ανανέωσε 
την συμφωνία της με τις τράπεζες για την 5ετία 2020-2024.
Επέστρεψε στους μετόχους του €4,5 εκ. (σε μετρητά ή €0,38/μετοχή) +12% υψηλότερα του 2017. 
Υπερκάλυψε την έκτακτη αρνητική επίδραση των αναδρομικών πνευματικών δικαιωμάτων ύψους €1,4 εκ. 
καθώς και την απώλεια των εσόδων και κερδών της Briq ~ €0,5εκ. η οποία στα μέσα του 2017 αποσχίστηκε 
από τον 'Ομιλο. 
Συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις του σχετικά με την εκπαίδευση, την ανάπτυξη του προσωπικού και των 
στελεχών του, την αποτελεσματική στοχοθεσία τους καθώς και την ανάδειξη του ταλέντου.

Tο 2019 ο Όμιλος Quest θα εξακολουθήσει να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια με βασική προτεραιότητα τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στοχεύοντας σε αύξηση των εσόδων, έλεγχο του λειτουργικού 
κόστους, διαχείριση-περιορισμό των κινδύνων, επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και υλοποίηση 
των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών πλάνων του. 

Η διατήρηση και βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας από όλες τις δραστηριότητες.
Η επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο 
και με εξαγορές εταιρειών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό.
Η υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών επενδύσεων ύψους άνω των €20 εκατ. σε περιοχές που ήδη 
δραστηριοποιείται και σε περιοχές με μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Η σταδιακή από-επένδυση από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής απόδοσης.

Απόστολος Γεωργαντζής
Διευθύνων Σύμβουλος Quest Συμμετοχών

Ο Όμιλος μας κατά το 2018 προχώρησε στις ακόλουθες δράσεις/επιτεύξεις πετυχαίνοντας τους στόχους και 
προτεραιότητες που είχε θέσει:

Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του Ομίλου Quest για το 2019 είναι:

7

Επίσης, δίνοντας διαχρονικά ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, στόχος 
του 2019 είναι και η υλοποίηση νέων προγραμμάτων για την προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντου.

Τέλος, διαρκής στόχος μας είναι η διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνεισφοράς του Ομίλου μας. 
Στην Έκθεση αυτή παρουσιάζουμε τις προσπάθειές μας για βελτίωση σε όλα τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης για το 2018 και τους βασικούς σχεδιασμούς ανάπτυξης του 2019. Κύριο μέλημά μας αποτελεί η 
βιώσιμη ανάπτυξη της αξίας του Ομίλου για τους μετόχους μας, η παροχή ασφαλούς και αξιοπρεπούς εργασιακού 
περιβάλλοντος για τους ανθρώπους μας, αλλά και το να αποτελούμε σταθερή αξία για την κοινωνία σε όλα τα 
σημαντικά θέματα.

GRI 102-14
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Info-Quest: 
Quest PC, è ðòñôè 
ïòçáîöíÛîè çòáííÜ 
ðáòáçöçÜ÷ ¸/Ë óôèî 
¶ììÀäá íå äéåõîåÝ÷ 
ðòïäéáçòáæÛ÷

Q-Phone: 
°îÀðôùêè Ëðèòåóéñî 
ºéîèôÜ÷ ÆèìåæöîÝá÷
óáî Service Provider 

Info-Quest:  
°îÀðôùêè ¶ðéøåéòèíáôéëñî 
¶æáòíïçñî CRM 
çéá ôèî ºéîèôÜ ÆèìåæöîÝá

Øäòùóè ôè÷ Q-Phone. 
¸ óùçøñîåùóÜ ôè÷ 
íå ôèî Palmaphone, 
äèíéïàòçèóå ôè Unifon 
ôï 1998, ôïî íåçáìàôåòï
¹äéöôéëÞ ÆèìåðéëïéîöîéáëÞ 
ðÀòïøï óôèî ¶ììÀäá

¶íæáîÝúïîôáé ôá ðòñôá
¢Ýëôùá Ëðïìïçéóôñî

Îîáòêè ôè÷ ºéîèôÜ÷ 
ÆèìåæöîÝá÷ óôèî ¶ììÀäá

Øäòùóè ôè÷ COM-QUEST 
çéá áîôéðòïóñðåùóè ôè÷ 
Compaq

°îôéðòïóñðåùóè ëáé Àììöî 
ïÝëöî

ªùîåòçáóÝå÷ íå äéåõîåÝ÷ 
ïÝëïù÷ ìïçéóíéëïà 
ëáé åêïðìéóíïà
(Microsoft, SCO, SUN)

1992 199319871981 1982 1983

Øäòùóè ôè÷ Info-Quest 
ôáùôÞøòïîá íå ôèî åíæÀîéóè 
ôöî ðòñôöî PCs 
óôè ¢éåõîÜ °çïòÀ

Info-Quest: O ðòñôï÷ 
Super Micro ùðïìïçéóôÜ÷ 
óôèî ¶ììÀäá. 
°îôéðòïóñðåùóè ôöî 
ðòñôöî ïÝëöî åêáòôèíÀôöî 
¸/Ë óôèî °çïòÀ

Info-Quest:
¶éóáçöçÜ ôöî ðòñôöî 
dot matrix åëôùðöôñî 
ôè÷ Star Micronics

Info-Quest: 
Tulip PC, áðÞ ôïù÷ 
ðòñôïù÷ ¦òïóöðéëïà÷ 
ËðïìïçéóôÛ÷ íå ìåéôïùòçéëÞ 
Microsoft DOS 
ëáé åðåêåòçáóôÜ Intel

Ãé ðòñôïé Stand Alone
¦òïóöðéëïÝ ËðïìïçéóôÛ÷
óôèî ¶ììÀäá

°îÀðôùêè Æåøîéëïà ÆíÜíáôï÷ 
ùðïóôÜòéêè÷ çéá ËðèòåóÝå÷ 
ðòï÷ ôèî áçïòÀ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

°îÀðôùêè ¶íðïòéëïà ¢éëôàïù 
°îôéðòïóñðöî ðòïûÞîôöî 
¦ìèòïæïòéëÜ÷ óå Þìè ôèî ¶ììÀäá 

¸ellas on Line: 
°îÀðôùêè ¹äéöôéëïà 
¢éëôàïù ëáé 
Ëðèòåóéñî Internet

¶êáçïòÀ ôè÷ 
Hellas On Line, ëáé 
åêÛìéêÜ ôè÷ óå Ûîáî 
áðÞ ôïù÷ íåçáìàôåòïù÷ 
ISPs ôè÷ åììèîéëÜ÷ 
áçïòÀ÷

Ãé ðòñôå÷ 
ËðèòåóÝå÷ Internet 
óôèî ¶ììÀäá

1995

Info-Quest: 
¸ ðòñôè åììèîéëÜ 
åôáéòåÝá ¦ìèòïæïòéëÜ÷ 
ðïù ðéóôïðïéÜõèëå 
íå ISO 9001, çéá 
¢éáøåÝòéóè ¦áòáççåìéñî, 
¦áòáçöçÜ ëáé ÆåøîéëÜ 
ËðïóôÜòéêè

1996

Decision: 
°îÀðôùêè ¶ðéøåéòèíáôéëñî 
¶æáòíïçñî 

¶êáçïòÀ ôè÷ Decision AE, 
Software Applications

1997

¶êáçïòÀ ôè÷ ACS 
ôïù èçÛôè ôè÷ áçïòÀ÷ 
ôöî Æáøùíåôáæïòñî 

¶éóáçöçÜ ôè÷ 
Info-Quest AEBE óôï Ì°

1998

Info-Quest: 
ÃìïëìÜòöóè ¶æáòíïçñî 
çéá ôï ºåîôòéëÞ ªàóôèíá 
ôïù ÌòèíáôéóôèòÝïù 
°õèîñî ëáé ôèî ðìÜòè 
ìåéôïùòçÝá ôïù 
ÌòèíáôéóôèòÝïù ¦áòáçñçöî 

Info-Quest: 
¶çëáéîéÀúåôáé ôï QoL 
ôï ðòñôï ÃìïëìèòöíÛîï 
¢Ýëôùï Ëðèòåóéñî B2B 
óôèî ¶ììÀäá íå ðìÜòö÷ 
áùôïíáôïðïéèíÛîå÷ 
äéáäéëáóÝå÷ ëáé óàîäåóè 
íå ÃìïëìèòöíÛîï 
ªàóôèíá ¢éáøåÝòéóè÷ 
¶ðéøåéòèóéáëñî 
¦Þòöî (¶RP/SAP)

Decision: 
°îÀðôùêè ðòöôïðïòéáëñî
¶ðéøåéòèíáôéëñî 
¶æáòíïçñî Web enable 
CRM/HR

°îÀðôùêè Ëðèòåóéñî
B2B ëáé µ2C

°ðåìåùõÛòöóè
ôöî Æèìåðéëïéîöîéñî

1999 2000

ºáéîïôïíÝá

¶ðéøåéòèíáôéëÞôèôá

ÆåøîïìïçÝá

ºáéîïôïíÝá

¶ðéøåéòèíáôéëÞôèôá

ÆåøîïìïçÝá
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2006 2007

ªèíáôïäÞôèóè ôè÷ 
áîÀðôùêè÷ ôïù  
¸ìåëôòïîéëïà ¶íðïòÝïù 

H °pple ðáòïùóéÀúåé 
ôï iPhone, ôï ðòñôï 
Smartphone ôè÷ áçïòÀ÷ 
íå óùîäùáóíÞ ùðèòåóéñî 
ïíéìÝá÷ ëáé Internet

Quest Energy: 
AîÀðôùêè ¦Àòëöî 
çéá ôèî ðáòáçöçÜ ¸ìéáëÜ÷ 
ëáé °éïìéëÜ÷ ¶îÛòçåéá÷  

Øäòùóè 
ôè÷ Quest Energy, 
çéá ôèî ðáòáçöçÜ ¶îÛòçåéá÷ 
áðÞ °îáîåñóéíå÷ ¦èçÛ÷

Îîáòêè ìåéôïùòçÝá÷ 
ôïù You.gr. ëáé äèíéïùòçÝá 
äéëôàïù ëáôáóôèíÀôöî 
U óå Þìè ôèî ¶ììÀäá

¶êáçïòÀ 
ôè÷ Uni Systems, åôáéòåÝá÷ 
ðïù éäòàõèëå ôï 1964 íå 
äéáæïòåôéëÜ îïíéëÜ íïòæÜ

Uni Systems:
¶êáçïòÀ ëáé ¢èíéïùòçÝá
íå îÛá ôáùôÞôèôá, ôè÷ 
íåçáìàôåòè÷ åôáéòåÝá÷ 
ÃìïëìèòöíÛîöî ¤àóåöî 
óôèî ¶ììÀäá, íå ôè 
óùîÛîöóè äòáóôèòéïôÜôöî: 
Info-Quest Business Unit, 
Decision ëáé Uni Systems 

°CS: 
ËìïðïÝèóè ôè÷ îÛá÷, 
ðòöôïðïòéáëÜ÷ ìàóè÷ 
ACS Connect çéá ôèî on-line 
ëáé real time äéáóàîäåóè 
ôöî ðåìáôñî ôè÷

Info-Quest:
°îÀðôùêè Ëðèòåóéñî 
¸ìåëôòïîéëïà 
¶íðïòÝïù íå ðìÜòö÷ 
áùôïíáôïðïéèíÛîå÷ 
äéáäéëáóÝå÷ ëáé 
óàîäåóè íå ERP/SAP 
óå real time

¦ñìèóè ôè÷ 
Q Telecom, íå 
óùîäòïíèôéëÜ âÀóè 
óôï 10% ôè÷ áçïòÀ÷

2005

2011

°CS: 
Web µusiness Tools, 
áîÀðôùêè ëáéîïôÞíöî 
åòçáìåÝöî web 
äéáóàîäåóè÷ ôöî ðåìáôñî 
íå ôèî èìåëôòïîéëÜ 
ðìáôæÞòíá ôè÷ ACS 

Info Quest Æechnologies:  
°îÀðôùêè åùòåÝá÷ çëÀíá÷ 
ðòïûÞîôöî éäéöôéëÜ÷ 
åôéëÛôá÷ ùðÞ ôèî åðöîùíÝá 
Bitmore

2012

°îÀðôùêè Ëðïäïíñî
Cloud óôèî ¶ììèîéëÜ °çïòÀ

Info Quest Æechnologies: 
ËðèòåóÝå÷ ¦òïóôéõÛíåîè÷ 
°êÝá÷ óôè äéáîïíÜ 
ðòïûÞîôöî

2013

°ðåìåùõÛòöóè 
ôöî Æáøùäòïíéëñî 
Ëðèòåóéñî 

ACS: 
¦áòïøÜ îÛá÷ ùðèòåóÝá÷ 
áîáâáõíéóíÛîïù 
ÆáøùäòïíåÝïù ACS-ABP

Info Quest Æechnologies:  
Q Cloud, áîÀðôùêè 
ðòöôïðïòéáëñî 
Ëðïäïíñî çéá ôèî 
ðáòïøÜ ùðèòåóéñî 
Cloud óôèî áçïòÀ

2008 2009 2010

Uni Systems: 
¢èíéïùòçÝá Data Center 
çéá ôèî ðáòïøÜ ùðèòåóéñî 
æéìïêåîÝá÷ (Hosting) 
óå íåçÀìïù÷ ðåìÀôå÷

°CS: 
¶éóáçöçÜ îÛöî 
ðòöôïðÞòöî ùðèòåóéñî 
ëáé ðìèòïæÞòèóè÷ íå ôè 
øòÜóè online æïòèôñî 
ôåòíáôéëñî PDA

Ãé ðòñôå÷ ùðèòåóÝå÷ 
Cloud óôèî ¶ììèîéëÜ 
áçïòÀ 

Info Quest Æechnologies: 
Ãé ðòñôå÷ ùðèòåóÝå÷ 
Cloud çéá ôèî ðáòïøÜ 
ôöî Office Applications 
ôè÷ »icrosoft 
óôèî åììèîéëÜ áçïòÀ 

Uni Systems: Uni Cloud, 
Îîáòêè ðáòïøÜ÷ 
Ëðèòåóéñî Cloud 
IaaS, PaaS ëáé SaaS

Îîáòêè Ëðèòåóéñî 
ªôáõåòÜ÷ ÆèìåæöîÝá÷ 
áðÞ ¹äéñôå÷ ¦áòÞøïù÷

Q Telecom: 
°îÀðôùêè ôïù ðòñôïù 
¹äéöôéëïà ¢éëôàïù 
ºéîèôÜ÷ ëáé ªôáõåòÜ÷ 
ÆèìåæöîÝá÷ 

2001

Øäòùóè ôè÷ Q Telecom, 
ôè÷ 4è÷ åôáéòåÝá÷ 
ëéîèôÜ÷ ôèìåæöîÝá÷ 
óôèî ¶ììÀäá

2002 2003

TåøîïìïçÝå÷ Virtualization 
°óàòíáôè÷ ¦òÞóâáóè÷ 
ëáé ¶ðéëïéîöîÝá÷

Info-Quest:
¦áòïøÜ óôèî ¶ììèîéëÜ 
áçïòÀ îÛöî ðòöôïðïòéáëñî 
ôåøîïìïçéñî 
áðïíáëòùóíÛîè÷ 
ðòÞóâáóè÷ óôé÷ 
¶ðéøåéòèíáôéëÛ÷ åæáòíïçÛ÷ 
(Application Delivery)

Quest ªùííåôïøñî AE: 
»åôáôòïðÜ óå åôáéòåÝá 
óùííåôïøñî ëáé íåôáâÝâáóè 
ôöî äòáóôèòéïôÜôöî 
¦ìèòïæïòéëÜ÷ óôèî 
Info Quest Technologies

Øäòùóè ôè÷ IQbility, 
õåòíïëïéôÝäá÷ ÁÛöî 
ºáéîïôÞíöî ¶ðéøåéòÜóåöî

iStorm: 
¡Ýîåôáé è íåçáìàôåòè 
áìùóÝäá APR ëáôáóôè-
íÀôöî óôèî ¶ììÀäá, 
íå 5 ëáôáóôÜíáôá

Øäòùóè 
Uni Systems Æurkey 
 

Uni Systems: 
Îîáòêè ¢òáóôèòéÞôèôá÷ 
óôèî ¶ùòöðáûëÜ Îîöóè

Øäòùóè ôè÷ iSquare, 
¶ðÝóèíïù ¢éáîïíÛá ôè÷ 
Apple óôèî ¶ììÀäá ëáé 
ôèî ºàðòï

iSquare: 
°îÀðôùêè ¢éëôàïù 
ëáôáóôèíÀôöî Apple 
Premium Reseller (APR), 
áðïëìåéóôéëÀ 
çéá ðòïûÞîôá ôè÷ Apple

iStorm: 
¹äòàåôáé ôo ðòñôï APR 
ëáôÀóôèíá óôèî ¶ììÀäá 
çéá ðòïûÞîôá ôè÷ Apple  
 









Ο Όμιλος Quest (ή/και «ο Όμιλος») είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους Ελληνικούς Ομίλους Εταιρειών, δυναμικά 
αναπτυσσόμενος και με υγιή οικονομική βάση. H Quest 
Συμμετοχών (ή/και «η Εταιρεία»), μητρική εταιρεία του Ομίλου, 
είναι ανώνυμη εταιρεία, ιδρύθηκε το 1981 ως Info-Quest Ε.Π.Ε., 
εδρεύει στην Ελλάδα, επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, 176 76, 
Καλλιθέα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 
το 1998. Πρωτοπόρος στον τομέα της Πληροφορικής, στην 
38ετή του πορεία, ο Όμιλος έχει συνδέσει το όνομά του με την 

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

Ã  Ùíéìï÷ Quest

Æï ÙòáíÀ íá÷

Να είμαστε ηγέτες στην καινοτόμο δημιουργία αξίας, μέσω της επιχειρηματικής αριστείας.
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ªôè äéÀõåóè ðòïûÞîôöî ðìèòïæïòéëÜ÷ ëáé åðéëïéîöîéñî ëáé ùðèòåóéñî ùðïóôÜòéêè÷, íÛóö ôöî åôáéòåéñî 

Info Quest Technologies AEBE,  iSquare AE, iStorm AE.

ªôï èìåëôòïîéëÞ åíðÞòéï, íÛóö ôè÷ åôáéòåÝá÷ Quest Online °¶.

ªôïî óøåäéáóíÞ, ôèî ùìïðïÝèóè ëáé ôèî ùðïóôÜòéêè ïìïëìèòöíÛîöî Ûòçöî ðìèòïæïòéëÜ÷ íÛóö 

ôè÷ åôáéòåÝá÷ Uni Systems AE.

ªôè äéáøåÝòéóè èìåëôòïîéëñî óùîáììáçñî íÛóö ôè÷ Cardlink.

ªôèî ðáòïøÜ ùðèòåóéñî ôáøùíåôáæïòñî ëáé ôáøùäòïíåÝïù íÛóö ôè÷ ACS AE.

ªôèî ðáòáçöçÜ èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷ áðÞ °îáîåñóéíå÷ ¦èçÛ÷ ¶îÛòçåéá÷ (°¦¶) íÛóö ôè÷ Quest Energy AE. 

ανάπτυξη της αγοράς αυτής, αλλά και με την εισαγωγή και 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα. Θέτοντας πάντα 
υψηλούς ποιοτικούς στόχους, η λειτουργία του έχει ως βάση τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητήριο δύναμη τις αξίες 
και τους ανθρώπους του. Σήμερα, ο Όμιλος, αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς της 
οικονομίας, με εξειδικευμένες εταιρείες που συγκαταλέγονται 
μεταξύ των κορυφαίων, κάθε μία στον τομέα της. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται:

¸ °ðïóôïìÜ íá÷
Να πρωταγωνιστούμε στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητήριο δύναμη 
τους ανθρώπους και τις αξίες μας.

GRI 102-5 GRI 102-6 GRI 102-10GRI 102-2 GRI 102-3 GRI 102-4GRI 102-1

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο 
Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στην Ιταλία και στη Ρουμανία με 
τοπική παρουσία, ενώ υπηρεσίες του Ομίλου αξιοποιούνται 
σε περισσότερες από 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Βέλγιο, Φινλανδία, Κύπρο, 
Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Μ. Βρετανία, Σουηδία, Γερμανία, 
Εσθονία, Γαλλία και Ολλανδία. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά 
στην Κύπρο, ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα παρουσιάζει 
η iSquare στη χώρα, η iStorm διατηρεί εκεί καταστήματα 
λιανικής, η Info Quest Technologies διευρύνει συστηματικά 
τη δραστηριότητά της στη χώρα, ενώ η ACS αναπτύσσεται με 
επιτυχία τόσο στην Κύπρο όσο και στα Βαλκάνια.
Ο Όμιλος Quest στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων του σε νέους τομείς και αγορές. Το 2018, τα 
σημαντικότερα γεγονότα για τον Όμιλο ήταν τα ακόλουθα:

Νέες επενδύσεις ύψους άνω των €16 εκατ. 
(συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού που 
αναλήφθηκε) στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
με την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών από την 100% 
θυγατρική εταιρεία "Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.".  
Στο τέλος του 2018 η συνολική ισχύς των εν λειτουργία 

φωτοβολταϊκών σταθμών της "Quest Ενεργειακή Κτηματική 
Α.Ε.Β.Ε." και των θυγατρικών της ανέρχονταν σε 12,7 MW.
Συνεχή διεύρυνση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, με 
κύριο άξονα την Uni Systems, που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες 
πληροφορικής, καθώς και τις iSquare και iStorm στην Κύπρο. 
Περισσότερο από το 16% του κύκλου εργασιών του Ομίλου 
(άνω των €80 εκατ.) προέρχεται από τις δραστηριότητές του 
στο εξωτερικό. 
Δημιουργία από την Uni Systems νέου υποκαταστήματος στο 
Μιλάνο της Ιταλίας.
Εξαγορά από τη Uni Systems της επιχειρησιακής γραμμής 
λογισμικού ACE ERP από την εταιρεία ACE Hellas A.E., με στόχο 
την περαιτέρω επέκτασή της στο δημόσιο τομέα και στον 
κατασκευαστικό κλάδο της ελληνικής αγοράς. 
Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας της Uni Systems με τη 
Knowledge Broadband Services Α.Ε. για τη δημιουργία Remote 
Development Center στην Πάτρα. 
Σημαντική διείσδυση της Info Quest Technologies στον τομέα 
του Cloud Distribution, καθώς και του Mobility 
& Internet of Things.
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Η αποστολή μας επιτυγχάνεται μέσω της:

¦áòïøÜ÷ ùãèìïà åðéðÛäïù ùðèòåóéñî óôïù÷ ðåìÀôå÷.

ª ùîåøïà÷ áîáúÜôèóè÷ åðéøåéòèíáôéëñî åùëáéòéñî.

ª ùîåøïà÷ âåìôÝöóè÷ óå Þìïù÷ ôïù÷ ôïíåÝ÷, íå áðïôåìåóíáôéëÜ 

äéïÝëèóè, øòèóôÜ åôáéòéëÜ äéáëùâÛòîèóè ëáé ùðåùõùîÞôèôá.

¦òïóÛìëùóè÷, áîÀðôùêè÷ ëáé áêéïðïÝèóè÷ áîõòñðöî íå ôáìÛîôï.

¶ æáòíïçÜ÷ âÛìôéóôöî ôåøîïëòáôéëñî ëáé áêéïëòáôéëñî ðòáëôéëñî.

¦ áòïøÜ÷ ëéîÜôòöî óôïù÷ åòçáúÞíåîïù÷ ëáé åðéâòÀâåùóÜ÷ ôïù÷.

¦ òïóÜìöóè÷ óå éóøùòÞ áêéáëÞ óàóôèíá.

Ãé °êÝå÷ íá÷ 

As you 
reQUEST it

QUEST 
it together

QUESTioning 
the ordinary

ConQUEST 
of the future

Fair QUEST

QUESTioning 
& Accountability

¹ëáîïðïÝèóè ôïù ¦åìÀôè
Ùìå÷ ïé äòáóôèòéÞôèôå÷ ôïù ÃíÝìïù óôïøåàïùî óôèî 
áðÞìùôè éëáîïðïÝèóè ëáé óôèî ðáòïøÜ ðòïóôéõÛíåîè÷ 
áêÝá÷ óôïù÷ ðåìÀôå÷. ªùîåøÜ åðéäÝöêè áðïôåìåÝ è 
äèíéïùòçÝá, è äéáôÜòèóè ëáé è åîäùîÀíöóè ôöî óøÛóåöî 
åíðéóôïóàîè÷ ëáé ëáììéÛòçåéá÷ ôè÷ ðÝóôè÷ ôïù ðåìÀôè.

×õï÷ ëáé °ëåòáéÞôèôá
×õï÷ åÝîáé ôï ðìÛçíá óùíðåòéæïòñî, íå ôï ïðïÝï ï 
ëáõÛîá÷ íá÷ óùîäéáìÛçåôáé óôèî ëáõèíåòéîÞôèôÀ ôïù. 
Ùìå÷ ïé åîÛòçåéå÷ óôïî Ùíéìï Quest, áðïðîÛïùî 
óåâáóíÞ óôèî áîõòñðéîè áêéïðòÛðåéá, äéáëòÝîïîôáé áðÞ 
åîôéíÞôèôá, óôáõåòÞôèôá ëáé ùãèìÞ ëñäéëá èõéëÜ÷ 
äåïîôïìïçÝá÷.

ÃíáäéëÞôèôá  
¸ óùîÛòçåéá íåôáêà óùîáäÛìæöî, ïíÀäöî, ôíèíÀôöî ëáé 
åôáéòåéñî, óôïøåàåé óôè äéÀøùóè ôè÷ çîñóè÷ ëáé ôè÷ 
ðìèòïæïòÝá÷ ëáé ôè÷ åðÝôåùêè÷ âÛìôéóôöî 
áðïôåìåóíÀôöî ðáòáçöçéëÞôèôá÷ ëáé áîÀðôùêè÷, 
ðòïóöðéëÜ÷ ëáé åðáççåìíáôéëÜ÷.

¡îñóè - ªùîåøÜ÷ µåìôÝöóè - ºáéîïôïíÝá
¸ ðòïñõèóè îÛöî éäåñî ëáé è ùìïðïÝèóè 
íåôáòòùõíÝóåöî, ëáéîïôïíéñî ëáé îåöôåòéóíñî ðïù 
ïäèçïàî óôè âåìôÝöóè ôöî ùðèòåóéñî, ðòïûÞîôöî ëáé 
ôè÷ ìåéôïùòçÝá÷, íå óôÞøï ôè íåôòÜóéíè áàêèóè ôè÷ 
ðáòáçöçéëÞôèôá÷. ËðïóôèòÝúåôáé è äéáòëÜ÷ áîÀðôùêè 
çîñóè÷ ðïù âïèõÀ óôèî åêÛìéêè, ôèî áîÀðôùêè ôöî 
éëáîïôÜôöî ëáé ôè óùîåøÜ âåìôÝöóè.

¶ðéøåéòèíáôéëÞôèôá
¸ ËðïóôÜòéêè ëáé ðòïñõèóè ôè÷ áêÝá÷ ôè÷ 
åðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷ ëáé ôïù ùðåàõùîïù åðéøåéòåÝî ëáé è 
óàîäåóÜ ôè÷ íå ôèî ôåøîïìïçÝá ëáé ôèî ëáéîïôïíÝá, 
åîõáòòàîïîôá÷ ôèî áîÀìèãè ðòöôïâïùìéñî.

ÆåëíèòÝöóè ëáé °êéïìÞçèóè
¸ ôåëíèòÝöóè ôöî áðïæÀóåöî íå ðïóïôéëÀ óôïéøåÝá, è 
ôïðïõÛôèóè íåôòÜóéíöî óôÞøöî ëáé è áêéïìÞçèóè íå 
âÀóè ôï áðïôÛìåóíá.

¶ôáéòéëÜ ¢éáëùâÛòîèóè
Η Quest Συμμετοχών και o Όμιλος Quest συνολικά, διοικούνται και λειτουργούν εντός ενός συνεκτικού, ευέλικτου και άρτια 
δομημένου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, που είναι σύμφωνο με την ελληνική νομοθεσία.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση του Ομίλου Quest ενισχύει τη 
διαφάνεια, την υπεύθυνη λειτουργία των εταιρειών και τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, διασφαλίζοντας 
έτσι τη βιωσιμότητά τους και προστατεύοντας τα συμφέροντα 
των Μετόχων και των Ενδιαφερόμενων Μερών.

Η Quest Συμμετοχών, συμμετέχει στη χάραξη της στρατηγικής 
των εταιρειών της και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις 
Πολιτικές και τις Αρχές που διέπουν τη λειτουργία όλων των 
θυγατρικών εταιρειών.
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ΟΜΙΛΟΣ QUEST

Η Quest Συμμετοχών συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές 
για τις εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Παράλληλα, τηρεί Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, 
όπως επίσης και Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον 
ιστότοπο της εταιρείας www.quest.gr στην ενότητα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, καθώς και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης 
του Ομίλου της Quest Συμμετοχών και έχει την ευθύνη της 
διοίκησης της Εταιρείας, της διαχείρισης των περιουσιακών της 
στοιχείων και της πραγμάτωσης του σκοπού της. Αποτελείται, 
σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, από πέντε (5) έως 
εννέα (9) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη 
εκτελεστικά και ανεξάρτητα

£. ¼Ûóóá÷

¶. ºïùôóïùòÛìè 

°. ¡åöòçáîôúÜ÷

». »ðéôóÀëï÷

Á. ¤áíðòïàëï÷

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Δ/νων Σύμβουλος

¦. ÆúöòôúÀëè÷

°. ÆáíâáëÀëè÷

¼. ÆáíâáëÀëè÷

°. ¦áðáäÞðïùìï÷

Αντιπρόεδρος

¶ëôåìåóôéëÀ »Ûìè °îåêÀòôèôá »è ¶ëôåìåóôéëÀ »Ûìè

¢éïéëèôéëÞ ªùíâïàìéï Quest ªùííåôïøñî 31/12/2018

Εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει θέσει τους εξής στόχους:

¶îôïðéóíÞ÷, áîáçîñòéóè ëáé åìáøéóôïðïÝèóè ëéîäàîöî.

¶ êáóæÀìéóè ðïéïôéëïà åòçáóéáëïà ðìáéóÝïù.

° îåêáòôèóÝá óôèî Àóëèóè åìÛçøïù.

¶ ùáéóõèôïðïÝèóè ôïù áîõòñðéîïù äùîáíéëïà ôöî åôáéòåéñî 

óå õÛíáôá ðïù áæïòïàî óôèî ðòïóôáóÝá ôïù ðåòéâÀììïîôï÷ 

ëáé ôè óùîåéóæïòÀ óôèî ëïéîöîÝá åùòàôåòá.

¢éáæÀîåéá óôè äéïÝëèóè ëáé ôèî ùðåàõùîè 

åðéøåéòèíáôéëÞôèôá.

¶ îèíÛòöóè ëáé óùííåôïøÜ ôöî íåôÞøöî 

óôé÷ óèíáîôéëÛ÷ áðïæÀóåé÷.

Æ áøàôèôá óôè ìÜãè áðïæÀóåöî ëáé áðïôåìåóíáôéëÜ 

äéïÝëèóè.

14

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών υποστηρίζεται στο έργο του από επιτροπές, που διαχειρίζονται καίρια 
θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο ρόλος τους είναι συντονιστικός και συμβουλευτικός σε σχέση με τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Διεύθυνση Διαχείρισης 
Κινδύνων, Ασφάλειας 

& Ποιότητας

Επιτροπή ΕΚΕ 
& Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εκτελεστική 
Επιτροπή

Επιτροπή Ανάδειξης 
Υποψηφίων & Εταιρικής 

Διακυβέρνησης

Επιτροπή 
Αμοιβών

Επιτροπή 
Ελέγχου

Εσωτερικός 
Έλεγχος

Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομική 
Διεύθυνση

Διεύθυνση Νομικών 
Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός 
& Αναφορές

Σχέσεις με Μετόχους 
& Κανονιστική 

Συμμόρφωση ΧΑ

Κεντρικές 
Προμήθειες

Διαχείριση 
Εγκαταστάσεων

Διεύθυνση Στρατηγικής 
& Ανάπτυξης

Διεύθυνση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού

Αμοιβές 
& Παροχές

Εκπαίδευση 
& Ανάπτυξη

Διεύθυνση Εταιρικής 
Επικοινωνίας

Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων

Διεύθυνση Σχέσεων 
με Επενδυτές

Διοικητικό Συμβούλιο

GRI 102-18
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 ¦ïìéôéëÛ÷ ÃíÝìïù Quest

¢éåõîåÝ÷ ¦òöôïâïùìÝå÷, ªùííåôïøÛ÷ 
óå ¼ïòåÝ÷ ëáé ¢éáëòÝóåé÷ 

£ùçáôòéëÛ÷ ¶ôáéòåÝå÷ ôïù ÃíÝìïù Quest

Info Quest Technologies, ¦òïûÞîôá 
ëáé ËðèòåóÝå÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

Uni Systems, ÃìïëìèòöíÛîå÷ 
¤àóåé÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

iSquare, ¶ðÝóèíï÷ ¢éáîïíÛá÷ 
ðòïûÞîôöî °pple 

ACS, ÆáøùíåôáæïòÛ÷ 
ëáé ÆáøùäòïíéëÛ÷ ËðèòåóÝå÷

Cardlink, To íåçáìàôåòï äÝëôùï 
ðìèòöíñî óôèî ¶ììÀäá

Quest on Line, ¸ìåëôòïîéëÞ ¶íðÞòéï

iStorm, °ìùóÝäá ëáôáóôèíÀôöî
Apple Premium Reseller

Quest ¶îåòçåéáëÜ, °îáîåñóéíå÷ 
¦èçÛ÷ ¶îÛòçåéá÷ (°¦¶) 

Ëðåàõùîå÷ ¦òïíÜõåéå÷ óôïî Ùíéìï Quest

¸ ¼éìïóïæÝá ôè÷ ¦ïéÞôèôá÷ óôïî  Ùíéìï Quest 
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°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°
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ôïù ÃíÝìïù Quest íå ðéóôïðïéÜóåé÷



Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης είναι το ανώτατο όργανο σχεδιασμού στρατηγικής 
και συντονισμού της ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις 
εταιρείες του Ομίλου. Αποτελείται από τρία μέλη, δύο 
Εκτελεστικά και ένα Ανεξάρτητο: Τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ.  
(εκτελεστικό) της Quest Συμμετοχών, Πρόεδρο της Επιτροπής, 
τον CEO της Quest Συμμετοχών και ένα Ανεξάρτητο Μέλος του 
Δ.Σ. Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τα εξής:   
1. Θεσμοθέτηση των Αρχών ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
ενσωμάτωσή τους σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.
2. Διαμόρφωση της Στρατηγικής και της Πολιτική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και υποβολή προς έγκριση στο Δ.Σ.

3. Διαμόρφωση σε συνεργασία με τους υπευθύνους των 
Εταιρειών του Ομίλου, προγράμματος δράσεων και 
προϋπολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και υποβολή προς 
έγκριση στα Δ.Σ. των εταιρειών.
4. Καθορισμός των KPIs Βιώσιμης Ανάπτυξης για την 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων και εποπτεία της 
αποτελεσματικότητας δράσεων Ομίλου και εταιρειών.
5. Συμμετοχή σε θεσμικά όργανα και εκπροσώπηση του Ομίλου 
για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
6. Ενημέρωση του Δ.Σ. της Quest Holdings για θέματα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.

¶ðéôòïðÜ ¶ôáéòéëÜ÷ ºïéîöîéëÜ÷ ¶ùõàîè÷ ëáé µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷

Επιπλέον, στον Όμιλο λειτουργούν μια σειρά από διεταιρικές ομάδες που συνεδριάζουν τακτικά, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία 
μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου Quest, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργιών και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

Βάση για τη διακυβέρνηση του Ομίλου Quest και των 
θυγατρικών του αποτελούν οι Ομιλικές Πολιτικές και οι 
Πρότυπες Διαδικασίες. Οι Πολιτικές εκφράζουν τις βασικές 
κατευθυντήριες γραμμές του Δ. Σ. του Ομίλου, ισχύουν για όλες 
τις θυγατρικές και το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών 
του Ομίλου. Διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του Ομίλου με το 
θεσμικό πλαίσιο, την ενσωμάτωση κατάλληλων καλών 
πρακτικών στη λειτουργία του και την εσωτερική ομοιογένεια. 
Οι Πρότυπες Διαδικασίες, υποστηρίζουν την πρακτική 
υλοποίηση των Πολιτικών. 
Κατά το 2018 ίσχυσαν 28 Πολιτικές. Αναπτύχθηκαν 6 νέες 
Πολιτικές, 5 από τις οποίες αφορούν στην Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων, ενώ αναπτύχθηκε και Πολιτική 
Συνεργειών, που σκοπό έχει τη βελτίωση της συνεργασίας 
μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου. Με την Πολιτική Συνεργειών 
η μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών επιθυμεί τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των 
εταιρειών, προς όφελος του συνόλου του Ομίλου, χωρίς όμως 
σε καμία περίπτωση να περιορίζεται η αυτοδύναμη ανάπτυξη 
κάθε εταιρείας. Για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των 

συνεργειών εντός του Ομίλου απαιτείται η συνολική δέσμευση 
των εταιρειών στην προαγωγή της κουλτούρας συνεργειών και 
την αξιοποίηση πρακτικών συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών , 
με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων.
Οι κύριοι άξονες της Πολιτικής Συνεργειών αφορούν: Τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, τις προμήθειες 
προϊόντων και υπηρεσιών, την αξιοποίηση αναπτυξιακών 
ευκαιριών και επενδύσεων, κοινές υποδομές και αξιοποίηση 
πληροφοριών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν μετρήσεις 
αποτελεσματικότητας της Πολιτικής. Σχεδιάζονται για το 2019. 

Επίσης για το 2019 σχεδιάζεται να αναπτυχθούν οι  παρακάτω 
Πολιτικές:  Πολιτική Διαδοχής, Πολιτική Διαχείρισης Ταλέντων 
και Πολιτική Καινοτομίας. Επιπρόσθετα, το 2019, μετά από 3 
χρόνια εφαρμογής του μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης 
στον Όμιλο, έχει προγραμματιστεί αναθεώρησή του, ώστε να 
ενσωματωθούν βελτιώσεις προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα 
τόσο της ανάπτυξης του Ομίλου, όσο και του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.

 ¦ïìéôéëÛ÷ ÃíÝìïù Quest

GRI 102-18

¶ðéôòïðÜ ¶ìÛçøïù

Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή 
υποστήριξης στο Δ.Σ. για την εκπλήρωση της εποπτικής του 
ευθύνης έναντι των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και των 
συναλλασσόμενων με την Εταιρεία για την παρακολούθηση:
- Της πληρότητας και της ορθότητας όλων των οικονομικών 
καταστάσεων. 
- Της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
- Της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον 
νομικό και κανονιστικό καθεστώς, καθώς και τον κώδικα 
δεοντολογίας. 

- Της ελεγκτικής λειτουργίας του έργου του εσωτερικού ελέγχου 
και των εξωτερικών ελεγκτών.
- Της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των 
πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφάλειας, αναφορικά με 
το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση 
κινδύνων.
- Της αξιολόγησης των μεθόδων των εταιρειών του Ομίλου, για 
τον εντοπισμό και τη διαχείριση των σημαντικότερων κινδύνων.

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 
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Info Quest Technologies, ¦òïûÞîôá 
ëáé ËðèòåóÝå÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

Uni Systems, ÃìïëìèòöíÛîå÷ 
¤àóåé÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

iSquare, ¶ðÝóèíï÷ ¢éáîïíÛá÷ 
ðòïûÞîôöî °pple 

ACS, ÆáøùíåôáæïòÛ÷ 
ëáé ÆáøùäòïíéëÛ÷ ËðèòåóÝå÷

Cardlink, To íåçáìàôåòï äÝëôùï 
ðìèòöíñî óôèî ¶ììÀäá

Quest on Line, ¸ìåëôòïîéëÞ ¶íðÞòéï

iStorm, °ìùóÝäá ëáôáóôèíÀôöî
Apple Premium Reseller

Quest ¶îåòçåéáëÜ, °îáîåñóéíå÷ 
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H Quest Συμμετοχών ενστερνίζεται τις 10 Αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση 
της Διαφθοράς. Στις προθέσεις της Εταιρείας είναι να γίνει μέλος 
του GCNH - Global Compact Network Hellas, όταν αυτό 
συσταθεί. Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου χρησιμοποιεί ως 
πλαίσιο αναφοράς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. Σύμφωνα με τη στρατηγική βιώσιμης 
ανάπτυξης του Ομίλου, οι θυγατρικές Εταιρείες αναλύουν 
ευκαιρίες και κινδύνους που σχετίζονται με τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις τους και 
τοποθετούνται στρατηγικά για τη διαχείρισή τους με 
στοχοθετημένες ενέργειες, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

¢éåõîåÝ÷ ¦òöôïâïùìÝå÷, ªùííåôïøÛ÷ óå ¼ïòåÝ÷ ëáé ¢éáëòÝóåé÷ 

¼ïòåÝ÷ ëáé ¶îñóåé÷ ðïù óùííåôÛøåé ï Ùíéìï÷ 

Η συμμετοχή στο επιχειρηματικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι της 
χώρας, έχει στρατηγική σημασία για τον Όμιλο Quest. Στελέχη 
του συμμετέχουν ενεργά σε Εθνικούς Οργανισμούς και Φορείς 

που εκφράζουν απόψεις και επηρεάζουν τους θεσμούς για τη 
διαμόρφωση ενός πλαισίου σύγχρονου, υπεύθυνου και 
βιώσιμου επιχειρείν.

Οι εταιρείες του Ομίλου διαχειρίζονται συστηματικά τους 
κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν, ώστε να αυξάνεται 
η βεβαιότητα επίτευξης των στόχων τους. Ακολουθούν την 
Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και εφαρμόζουν διαδικασίες 
αποτίμησης και διαχείρισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προτύπου ISO 31000, επιτυγχάνοντας τη μεθοδική διερεύνηση, 
ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που προσδιορίζουν.
Οι τρεις σημαντικότεροι κίνδυνοι που αναδείχτηκαν σε επίπεδο 
Ομίλου είναι κατά σειρά: Η ασφάλεια πληροφοριών, η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και οι  
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι. Σε κάθε εταιρεία του Ομίλου έχει 
οριστεί Risk Manager, που συντονίζει τη διαδικασία του Risk 
Management, με τη συμμετοχή των Διευθυντών και της 
Διοίκησης της εταιρείας. Τη μεθοδολογία υλοποίησης του Risk 
Management, εποπτεύει η Επιτροπή Κινδύνων της Quest 

Συμμετοχών. Το 2018 καταγράφηκαν, συνολικά από όλες τις 
εταιρείες 193 κίνδυνοι όλων των κατηγοριών και 
σημαντικότητας. Δημιουργήθηκε ένα Risk Register για κάθε μία 
και ένα Group Risk Register με τους σημαντικότερους κινδύνους 
από όλες τις εταιρείες.
Τα Risk Registers εγκρίνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των 
εταιρειών και οι Διοικήσεις επιβλέπουν την υλοποίηση των 
μέτρων περιορισμού των κινδύνων που έχουν αποφασιστεί.
Για τους σημαντικότερους κινδύνους, οι εταιρείες ορίζουν 
υπευθύνους (Risk Owners), οι οποίοι έχουν την ευθύνη της 
παρακολούθησης των μέτρων περιορισμού τους και των 
αναθεωρήσεων, όταν απαιτείται.
Η μεθοδολογία της διαχείρισης κινδύνων ακολουθείται και σε 
μεγάλα έργα ή νέες συνεργασίες που αναλαμβάνουν οι εταιρείες.

ª¶µ (ªàîäåóíï÷ ¶ðéøåéòÜóåöî & µéïíèøáîéñî)

ª¶¦¶ (ªàîäåóíï÷ ¶ðéøåéòÜóåöî ¦ìèòïæïòéëÜ÷ & ¶ðéëïéîöîéñî ¶ììÀäá÷)

¶µ¶°
(¶íðïòéëÞ & µéïíèøáîéëÞ ¶ðéíåìèôÜòéï °õèîñî)

¶¶¢¶ (¶ììèîéëÜ ¶ôáéòåÝá ¢éïéëÜóåö÷ ¶ðéøåéòÜóåöî) 

¶ììèîï - °íåòéëáîéëÞ ¶íðïòéëÞ ¶ðéíåìèôÜòéï

Quest Holdings, ,  ACS Cardlink

Uni Systems 

Info Quest Technologies, Uni Systems, 
i quare, Storm  Cardlink  Quest on Line, ACS  S i , ,

Uni Systems, Cardlink

Quest Holdings 

¼ÃÄ¶°ª - ¶Á¿ª¸ ªË»»¶Æ¶ÌÃËª° ¶Æ°¹Ä¶¹°

¼ïòåÝ÷ ëáé åîñóåé÷ ðïù óùííåôÛøåé ï Ùíéìï÷

iSquare / CEO

¶ììèîï - ¡åòíáîéëÞ ¶íðïòéëÞ ¶ðéíåìèôÜòéï 

¶°ª¶ (¶ôáéòåÝá °îñôáôöî 
ªôåìåøñî ¶ðéøåéòÜóåöî)

ªàîäåóíï÷ ¢éïÝëèóè÷ °îõòñðéîïù ¢ùîáíéëïà ¶ììÀäï÷ (ª¢°¢¶)

CEO CLUB (The Chief Executive Officers Club)

CSR Hellas

Quest Holdings

Quest Holdings / CFO, Info Quest Technologies / CEO
Uni Systems / CFO, iSquare / CEO

Uni Systems

Quest Holdings 

ACS  

¶ììèîéëÜ Îîöóè ¶ðéøåéòèíáôéñî & ¶¦¶

¶ììèîï - ºéîåúéëÞ ÃéëïîïíéëÞ ªùíâïàìéï

ACS  

Cardlink

IOBE 

ªàîäåóíï÷ ¢éáæèíéúÞíåîöî ¶ììÀäï÷ 

Cardlink

Cardlink, Quest on Line¶ììèîéëÞ÷ ªàîäåóíï÷ ¸ìåëôòïîéëÞù ¶íðïòÝïù (GRECA)

ªàîäåóíï÷ °îöîàíöî ¶ôáéòéñî & ¶¦¶ Quest Holdings 
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Ethos Events και περιοδικό ΧΡΗΜΑ: Επιχειρηµατικά βραβεία 

Χρήµα,1o Βραβείο καλύτερης εταιρείας MID & SMALL CAP. 

Impact ΒΙΤΕ Awards 2018: Βραβείο “Life Achievement” για τη 

συνεισφορά της κας Έφης Κουτσουρέλη στην Πληροφορική στην 

Ελλάδα - Boussias Communications και Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου (ELTRUN) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

BRAVO Βραβεία Βιώσιµης Ανάπτυξης 2018: Διάκριση στην 

κατηγορία "Bravo in Action" για την Πρωτοβουλία "Κοινωφελείς 

Συνεργασίες Οµίλου Quest: µε ΜΚΟ για την ACS και µε 

Εκπαιδευτικούς Φορείς για τις Εταιρείες Info Quest Technologies, 

Uni Systems και iSquare”.

Responsible Business Awards - Χρυσό βραβείo στις κατηγορία 

”Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας” αναφορικά µε την πρωτοβουλία 

IQbility. 

Responsible Business Awards - Χάλκινο βραβείο στιν κατηγορία 

“Business Ethics - Εταιρική Διακυβέρνηση”. 

¢éáëòÝóåé÷ Quest Holdings
Το 2018 η Quest Holdings, μητρική εταιρεία του Ομίλου, απέσπασε τις παρακάτω διακρίσεις:

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου Quest

Information Techonology

H O L D I N G SH O L D I N G SH O L D I N G S

IT Products & Services 
Distribution Integrated Solutions

IT Product & Services 
Retail

Renewable Energy Courier & Post Services e-Payments

Info Quest Technologies, ¦òïûÞîôá ëáé ËðèòåóÝå÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷
Η Info Quest Technologies πρωταγωνιστεί για 38 χρόνια στην 
Ελληνική αγορά Πληροφορικής, συμβάλλοντας στον 
εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και 
καταναλωτών. Ιδρύθηκε το 1981 και αναπτυσσόμενη συνεχώς 
εξελίχθηκε δημιουργώντας τον Όμιλο εταιρειών Quest. Η εταιρεία 
συνεχίζει την εξελικτική της πορεία επενδύοντας δυναμικά στο 
digital distribution προϊόντων και cloud υπηρεσιών, στο e-
commerce και στο mobility / IoT, δημιουργώντας προστιθέμενη 

αξία για τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
Η Info Quest Technologies αποτελεί τη μεγαλύτερη πύλη διάχυσης 
των νέων ΙCT τεχνολογιών στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τη 
διάθεση μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω 
πολλαπλών εναλλακτικών καναλιών διάθεσης και εξυπηρέτησης. 
Συνεργάζεται με περισσότερους από 200 κορυφαίους οίκους 
τεχνολογίας, μεταξύ αυτών τους Microsoft, Cisco, IBM, HP, Apple, 
DellEMC, Lenovo, Symantec και Unify, ενώ διαθέτει και μια ευρεία 
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ΟΜΙΛΟΣ QUEST 18

γκάμα προϊόντων τεχνολογίας ιδιωτικής ετικέτας, τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές Quest και τη σειρά προϊόντων 
Bitmore. Παράλληλα, λειτουργεί, ως εξουσιοδοτημένο 
επισκευαστικό κέντρο των μεγαλύτερων κατασκευαστών, 
αποτελώντας, μεταξύ άλλων, και ένα από τα μεγαλύτερα 
εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα για τα προϊόντα της 
Apple.  
Στον τομέα του e-commerce, υποστηρίζει την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr, συμβάλλοντας στην 
ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Στον τομέα του mobility και των έξυπνων-διασυνδεδεμένων 
συσκευών, αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα, παρέχοντας 
πολλές επιλογές στους καταναλωτές. Από το 2016 διαθέτει και 
υποστηρίζει στην ελληνική αγορά τα προϊόντα Xiaomi, ενός από 
τους μεγαλύτερους και πλέον καινοτόμους κατασκευαστές της 
διεθνούς αγοράς. Από το 2017 λειτουργεί στην Αθήνα και το 
πρώτο Mi Store, ένα πρότυπο κατάστημα λιανικής αποκλειστικά 
με προϊόντα Xiaomi.
Τέλος, η Εταιρεία επενδύει συστηματικά στην παροχή λύσεων και 

υπηρεσιών Cloud. Έχει αναπτύξει την πλατφόρμα αυτοματισμού 
και διάθεσης Cloud Υπηρεσιών www.QuestonCloud.com, 
συνεργάζεται με πλήθος cloud προμηθευτών και αναπτύσσει 
υπηρεσίες αποτελώντας κύριο φορέα εξέλιξης της αγοράς στο 
νέο τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας ICT “as a Service”.
Η Info Quest Technologies, προμηθεύει όλη την αγορά με 
προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
απευθείας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και μέσω δικτύου 
μεταπωλητών, σε καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τοπικές αγορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018 διακινήθηκαν 
περισσότερα από 28.000 διαφορετικά υλικά, από 210 
διαφορετικούς κατασκευαστές/οίκους.
Κατηγορίες προϊόντων:
- Υπολογιστές & Εξαρτήματα Αναβάθμισης
- Mobile & IoT Συσκευές (Smartphones, Τablets, Smart devices)
- Προϊόντα Ήχου & Εικόνας (Τηλεοράσεις, Κάμερες κ.λπ.)
- Περιφερειακές Συσκευές, Αξεσουάρ & Αναλώσιμα
- Προϊόντα Δικτύων, Ασφάλειας & Αποθήκευσης
- Λογισμικό & Cloud υπηρεσίες

Η Info Quest Technologies, το 2018, απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, που υποδηλώνουν την προσήλωσή της 
στην καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση.

CISCO Award: Commercial Growth Partner of the Year 2018

Dell EMC Award: Enterprise Distributor of the Year Partner 

2018 Award

Xiaomi Award: Χρυσό Βραβείο στην Κατηγορία "Συνεργάτης 

Διανοµής 2018"

" Best Value for Money Smartphone" για το Xiaomi Mi A1 

Smartphone, Smart Press στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου 

Mobile & Connected World   

 Business IT Excellence Awards: Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία 

"ICT λύσεις σε Επαγγελµατίες / Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις" 

-Boussias Communications και ELTRUN.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.infoquest.gr

Uni Systems, ÃìïëìèòöíÛîå÷ ¤àóåé÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

Για περισσότερα από 55 χρόνια η Uni Systems, δραστηριοποιείται 
ως εταιρεία σχεδιασμού, υλοποίησης και υποστήριξης 
Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, πρωταγωνιστεί στην 
ελληνική αγορά μέσω σχεδιασμού, υλοποιήσεων, υποστήριξης 
ολοκληρωμένων λύσεων και παροχής υπηρεσιών. 
Συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου 
στην Ελλάδα (IDC Greece IT Services Market 2016–2020 Forecast 
and 2015 Vendor Shares 1η θέση, IDC Greece IT and Cloud 
Services Market 2017–2021 Forecast and 2016 Vendor Shares, 2η 
θέση, ICAP 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας 2018 
(στοιχεία 2016), Κλάδος Λογισμικού Η/Υ, 2η θέση), ενώ από το 

2010 που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, διεκδικεί μια θέση 
μεταξύ των πλέον αξιόπιστων εταιρειών Πληροφορικής στην 
Ευρώπη υλοποιώντας έργα κρίσιμης σημασίας τόσο για την 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. 
Το δυναμικό χαρτοφυλάκιο της Uni Systems περιλαμβάνει λύσεις 
που εκτείνονται από την υποδομή μιας επιχείρησης (hardware και 
telecoms), μέχρι τις εξειδικευμένες κάθετες επιχειρησιακές 
εφαρμογές. Διαμορφώνεται δε, με άξονα τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των πελατών της στον Χρηματοοικονομικό, 
Δημόσιο, Ιδιωτικό και Τηλεπικοινωνιακό τομέα καλύπτοντας την 

Info Quest Technologies
Commercial Growth Partner of the Year

2018

Leading Together
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iSquare, ¶ðÝóèíï÷ ¢éáîïíÛá÷ ðòïûÞîôöî °pple 

Η iSquare είναι ο επίσημος διανομέας όλων των προϊόντων 
Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο από το 2009. 
Δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που στηρίζονται στα 
πρωτοποριακά προϊόντα, αλλά και στις τεχνολογίες της Apple. Η 
iSquare πρωτοπορεί δημιουργώντας και προσφέροντας στην 
αγορά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και 
υπηρεσιών Apple, ώστε να φέρει πιο κοντά τους Έλληνες 
καταναλωτές στην φιλοσοφία της Apple, στοιχείο που αποτελεί 
και τον στρατηγικό της στόχο. Στα προϊόντα Apple 

συγκαταλέγονται τα άκρως δημοφιλή iPhone, iPad, Mac, Apple 
Watch, Apple TV, iPod, Beats, καθώς και αξεσουάρ και 
περιφερειακά. Συνολικά ετησίως από την εταιρεία διακινούνται 
περίπου 1.300 διαφορετικοί κωδικοί.
Η Εταιρεία εστιάζει ιδιαίτερα στον σημαντικό χώρο της 
Εκπαίδευσης με το πρόγραμμα “ένα iPad για κάθε μαθητή” 
(“iPad 1:1”). Ήδη περί τα 30 σχολεία-συνεργάτες πρωτοπορούν, 
κάνοντας το “ταξίδι της μάθησης” μια σύγχρονη και μοναδική 
εμπειρία.

Το 2018, η iSquare απέσπασε τις ακόλουθες διακρίσεις:

Business IT Excellence Awards - Ασηµένιο Βραβείο στην κατηγορία 

"Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης"

Hellenic Responsible Business Awards 2018, διάκριση: 

Αριστεία στη συνεργασία. Συνεργασία επιχείρησης και ακαδηµαϊκού 

φορέα (iSquare + CoSy Lab)

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.iSquare.gr

H iSquare βρέθηκε στην 9η θέση των 30 ταχύτερα αναπτυσσόµενων εταιρειών του περιοδικού Fortune για το 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.unisystems.com

πελατειακή της βάση που αποτελείται από μεγάλες επιχειρήσεις 
και διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, το εξειδικευμένο 
και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Uni Systems παρέχει 
λύσεις που ενσωματώνουν την αιχμή της τεχνολογίας και 
υπηρεσίες που ενισχύουν το ψηφιακό μετασχηματισμό των 
πελατών της, επιτρέποντας τη δημιουργία ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων στον κλάδο τους. 
Στη Uni Systems μεγάλη έμφαση δίνεται στην επιλογή των 
συνεργατών: στρατηγικές και μακροχρόνιες συνεργασίες με 
κορυφαίους στον τομέα τους οίκους υψηλής τεχνολογίας και με 
νεοφυείς και ευέλικτες επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομία. 
Παράλληλα, σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της 
αφιερώνεται σε ανάπτυξη λύσεων λογισμικού, ώστε να 
εξυπηρετεί στοχευμένα τις ανάγκες των πελατών της. Αξίζει να 
σημειωθεί ωστόσο, ότι ποσοστό της τάξης του 85% του τζίρου 

της εταιρείας προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών, το 
χαρτοφυλάκιο των οποίων περιλαμβάνει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, αξιολόγησης και ολοκλήρωσης συστημάτων, 
ανάπτυξης λογισμικού, διαχείριση έργου, υπηρεσίες cloud, 
DevOps, infrastructure και managed services, καθώς και 
υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης ποιότητας.
Με επίκεντρο την Ελλάδα και επιχειρηματικές οντότητες στο 
Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ιταλία και τη Ρουμανία, η 
εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 600 πελάτες σε 25 και 
πλέον χώρες. 
Η Uni Systems αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης τα τελευταία πέντε 
χρόνια έχει σημειώσει ποσοστό 27%, ενώ ο συνολικός κύκλος 
εργασιών που προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού 
φθάνει το 41% του συνολικού.

Το 2018 η Uni Systems έλαβε τις παρακάτω διακρίσεις:

Healthcare Business Awards 2018: Silver Award για την Ενοποιηµένη 

Υλοποίηση της Σουίτας Medline για Διαχείριση Ασθενών και Ιατρικό Υποσύστηµα 

στις Μονάδες Υγείας της Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης

Veeam Award: Best Veeam Cloud & Service Provider Partner 2018 

GRI 102-2 GRI 102-4 GRI 102-6 GRI 102-7

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

Ã  Ùíéìï÷ Quest

 ¦ïìéôéëÛ÷ ÃíÝìïù Quest

¢éåõîåÝ÷ ¦òöôïâïùìÝå÷, ªùííåôïøÛ÷ 
óå ¼ïòåÝ÷ ëáé ¢éáëòÝóåé÷ 

£ùçáôòéëÛ÷ ¶ôáéòåÝå÷ ôïù ÃíÝìïù Quest

Info Quest Technologies, ¦òïûÞîôá 
ëáé ËðèòåóÝå÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

Uni Systems, ÃìïëìèòöíÛîå÷ 
¤àóåé÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

iSquare, ¶ðÝóèíï÷ ¢éáîïíÛá÷ 
ðòïûÞîôöî °pple 

ACS, ÆáøùíåôáæïòÛ÷ 
ëáé ÆáøùäòïíéëÛ÷ ËðèòåóÝå÷

Cardlink, To íåçáìàôåòï äÝëôùï 
ðìèòöíñî óôèî ¶ììÀäá

Quest on Line, ¸ìåëôòïîéëÞ ¶íðÞòéï

iStorm, °ìùóÝäá ëáôáóôèíÀôöî
Apple Premium Reseller

Quest ¶îåòçåéáëÜ, °îáîåñóéíå÷ 
¦èçÛ÷ ¶îÛòçåéá÷ (°¦¶) 

Ëðåàõùîå÷ ¦òïíÜõåéå÷ óôïî Ùíéìï Quest

¸ ¼éìïóïæÝá ôè÷ ¦ïéÞôèôá÷ óôïî  Ùíéìï Quest 

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

¢òáóôèòéÞôèôå÷ ôöî åôáéòåéñî 
ôïù ÃíÝìïù Quest íå ðéóôïðïéÜóåé÷



ACS, ÆáøùíåôáæïòÛ÷ ëáé ÆáøùäòïíéëÛ÷ ËðèòåóÝå÷
Η ACS λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από το 1981 και αποτελεί 
τη μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη ελληνική εταιρεία στον 
τομέα των Ταχυμεταφορών, ενώ τα τελευταία έτη έχει κάνει και 
δυναμική είσοδο στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Απευθύνεται σε 
ιδιώτες και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και με τις Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες απευθύνεται σε επιχειρήσεις. Η Εταιρεία διαθέτει το 
μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων ταχυμεταφορών στην 
Ελλάδα, με περισσότερα από 600 σημεία εξυπηρέτησης (σε 
Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία), 3.000 εξειδικευμένους 

2εργαζομένους, περισσότερα από 30.000 m  λειτουργικών και 
αποθηκευτικών χώρων και πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ISO 
14001:2015. Με διαρκείς επενδύσεις σε υποδομές, η ACS 
διαχειρίζεται κάθε χρόνο περισσότερες από 50 εκ. διακινούμενες 
αποστολές, παρέχοντας 100% κάλυψη της Ελλάδας με το δικό 
της οργανωμένο Πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων, ενώ για το 
εξωτερικό έχει αναπτύξει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες 
διεθνείς εταιρείες. Συνεργάζεται με διεθνούς εμβέλειας δίκτυα 
ταχυμεταφορών και μεταφορών για τη διεκπεραίωση 
αποστολών, ως αντιπρόσωπος τόσο εντός Ελλάδας όσο και στην 
Κύπρο. Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
πελάτων της, η ACS έχει αναπτύξει την αρτιότερη οργάνωση και 
τεχνογνωσία στο χώρο της, με τις πιο σύγχρονες υποδομές σε 

μηχανογραφικό εξοπλισμό και αυτόματα συστήματα διαλογής 
και συστήματα παρακολούθησης της πορείας και εντοπισμού 
των αποστολών. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε υποδομές και 
στον σχεδιασμό νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών και 
προϊόντων, τόσο για την αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών 
(Courier), όσο και για την αγορά των Υπηρεσιών Απλού 
Ταχυδρομείου (Post), με στόχο να καλύπτει ολοκληρωμένα τις 
καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας και μεταφορών εκατοντάδων 
χιλιάδων επιχειρήσεων και ιδιωτών, με ταχύτητα, ασφάλεια και 
αξιοπιστία.
Ενδεικτικά αναφέροντας, στην αγορά Ταχυμεταφορών η ACS 
παρέχει πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών Courier, όπως οι 
υπηρεσίες Εσωτερικού και Εξωτερικού, απευθυνόμενη σε όλη 
την αγορά, ενώ στην αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών παρέχει 
υπηρεσίες Αναβαθμισμένου Απλού Ταχυδρομείου προς μεγάλες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στην αγορά Υπηρεσιών 
Ταχυμεταφορών, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
που προσφέρει, συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια ειδικών 
τυποποιημένων προστατευτικών συσκευασιών για έγγραφα και 
δέματα. Επίσης παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η εξόφληση 
λογαριασμών υπηρεσιών τρίτων και η αποστολή εμβασμάτων.

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 20

Το 2018, η ΑCS απέσπασε τις ακόλουθες διακρίσεις:

Boussias Communications και έκδοση Marketing Week, Responsible Business Awards - Gold Βραβείο 

στην κατηγορία "Συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα" για την υποστήριξη και 

ανακούφιση ευπαθών οµάδων

New Time Publishing, υπό την αιγίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του ΕΟΤ - Diamonds of the Greek 

Economy – Βραβείο "Diamond of the Greek Economy 2018" για την ACS ως η οικονοµικά υγιέστερη και 

ταχύτερα αναπτυσσόµενη εταιρεία στην αγορά ταχυµεταφορών και απλού ταχυδροµείου

Direction Business Network, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης και του ΣΕΒ - 

Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονοµίας, "Οι Πρωταγωνιστές των Κλάδων", κλάδος "Υπηρεσίες 

Ταχυµεταφοράς" - Διάκριση για την ηγετική θέση της ACS στην αγορά, βάσει αντικειµενικών οικονοµικών 

δεικτών και κριτηρίων

Supply Chain Institute και Boussias Communications, Transport & Logistics Awards 2017 - Supply Chain 

Awards – Gold Βραβείο στην κατηγορία Ταχυµεταφορές για την υπηρεσία "ACS Card on delivery" που 

παρέχεται στους τελικούς παραλήπτες αποστολών e-Commerce, έτσι ώστε να µπορούν να πληρώνουν την 

ηλεκτρονική τους παραγγελία µε τραπεζική κάρτα τη στιγµή που την παραλαµβάνουν

Smartpress, e-BΙΖΖ Awards 2018 - "Logistic Solution of the Year” για την υπηρεσία "ACS Card on delivery"

Boussias Communications και Εργαστήριο “ELTRUN” του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Mobile 

Excellence Awards – Silver Βραβείο της κατηγορίας "GPS-Enabled (Location-based) Mobile Applications 

for Transport / Navigation" για την καινοτοµική εφαρµογή "ACS Mobile App" (για κινητές συσκευές 

Android και Apple)

Boussias Communications και Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου ELTRUN του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπό την Αιγίδα του GR.E.CA. - e-volution Awards - Bronze Βραβείο για την 

καινοτοµική εφαρµογή "ACS Mobile App" (για κινητές συσκευές Android και Apple).

ICAP Group, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων 

και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) - True Leaders of the Greek Economy - Διάκριση "True Leader 2017" της 

Ελληνικής Οικονοµίας για την ACS, ως η κορυφαία εταιρεία του κλάδου της, µε βάση την ανάπτυξη των 

βασικών οικονοµικών της µεγεθών.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.acscourier.gr
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Cardlink, To íåçáìàôåòï äÝëôùï ðìèòöíñî óôèî ¶ììÀäá
H Cardlink λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο πληρωμών με 
περίπου 230.000 POS, 8.500 e-Commerce συνεργασίες και 400 
εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, εξυπηρετώντας με ποιότητα, 
ασφάλεια και ταχύτητα τις επιχειρήσεις για την 
πραγματοποίηση των καθημερινών τους συναλλαγών. 
Με επίκεντρο τις επιχειρήσεις, η ομάδα της Cardlink 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών 
πληρωμών και, υιοθετώντας τις τελευταίες τεχνολογίες και 
δημιουργεί μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών 
που βελτιώνουν τη συναλλακτική εμπειρία τόσο στο φυσικό, 
όσο και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cardlink.gr

Quest on Line, ̧ ìåëôòïîéëÞ ¶íðÞòéï
H Quest on Line εξειδικεύεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Αναπτύσσει και υποστηρίζει το ηλεκτρονικό κατάστημα 
προϊόντων τεχνολογίας και καθημερινής χρήσης, www.you.gr.   
Στόχος  του you.gr είναι να καθιερωθεί ως η πρώτη επιλογή 
ηλεκτρονικών αγορών για τον σύγχρονο καταναλωτή και να 
κάνει περισσότερο από ποτέ το e-shopping πιο εύκολο, απλό 
και διασκεδαστικό. Διαθέτει σήμερα στα “ηλεκτρονικά του 
ράφια” περισσότερα από 15.000 προϊόντα τεχνολογίας,  
καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρικών 
συσκευών για το σπίτι, αλλά και προϊόντα καθημερινής 
φροντίδας, hobby, DIY, αθλητικά είδη και είδη ταξιδίου, ενώ 
επεκτείνεται συνεχώς σε νέες κατηγορίες προϊόντων. 

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών του 
ηλεκτρονικού καταστήματος, η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε 
τεχνολογικές υποδομές, σχεδιάζει καινοτόμες υπηρεσίες, όπως 
εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής και παράδοσης - στο σημείο 
επιλογής, αυθημερόν στην Αττική, σε επιλεγμένα pick up points 
- και διαθέτει ένα οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο 
εξυπηρέτησης, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία 
χρήσης. 
Σήμερα, το you.gr, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή 
και αξιόπιστα ελληνικά e-shops, με πάνω από το 98% των 
πελατών να δηλώνει ικανοποιημένο / πολύ ικανοποιημένο από 
την εμπειρία αγοράς.

Το 2018, το you.gr απέσπασε:

Χρυσό Βραβείο στον θεσµό "Peak Performance Marketing Awards 2018", 

στην κατηγορία "Best Performance in Consumer Electronics"

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.you.gr

iStorm, °ìùóÝäá ëáôáóôèíÀôöî Apple Premium Reseller
Η εταιρεία iStorm δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και 
λειτουργία εμπορικών προτύπων καταστημάτων αποκλειστικά 
για προϊόντα Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί το 
μοναδικό Apple Premium Reseller-APR δίκτυο καταστημάτων 
για τις δύο χώρες και κατατάσσεται σταθερά τα τελευταία 
χρόνια μεταξύ των 10 καλύτερων Apple Premium Resellers 

Stores στην Ευρώπη (πηγή Apple). Τα καταστήματα iStorm 
προσφέρουν τη βέλτιστη εμπειρία του οικοσυστήματος της 
Apple, καθώς διαθέτουν όλα τα προϊόντα Apple, μια ευρεία 
ποικιλία περιφερειακών και αξεσουάρ, κορυφαία εξυπηρέτηση 
και τεχνική υποστήριξη, δωρεάν σεμινάρια και εξειδικευμένο 
προσωπικό. 

ªàîôïíè ðåòéçòáæÜ ôöî åôáéòåéñî ôïù ÃíÝìïù ðïù äåî 
ðåòéìáíâÀîïîôáé óôèî  Îëõåóè
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Large Enterprises

SOHO / SMEs

ÆïíåÝ÷ ôè÷ áçïòÀ÷ óôé÷ ïðïÝå÷ áðåùõàîïîôáé ïé åôáéòåÝå÷ ôïù ÃíÝìïù Quest

Consumer Market

Consumer Market: 

Business Market: 

Large Enterprises: 

SMEs: 

SOHO: 

ËðèòåóÝå÷ ðòï÷ ºáôáîáìöôÛ÷

ËðèòåóÝå÷ ðòï÷ EðéøåéòÜóåé÷

»åçÀìå÷ åðéøåéòÜóåé÷

»éëòïíåóáÝå÷ åðéøåéòÜóåé÷

¦ïìà íéëòÛ÷ åðéøåéòÜóåé÷ / 
°ùôïáðáóøïìïàíåîïé

µusiness Market

Επίσης, μέσω της καινοτόμου και πρωτοποριακής 
εφαρμογής, iStorm App από το App Store, ο καταναλωτής 
μπορεί να πλοηγηθεί καλύτερα μέσα στα καταστήματα και 
να ανακαλύψει μοναδικές προσφορές και εκπλήξεις, καθώς 
και μέσω των πόντων να απολαμβάνει πολλά προνόμια και 
δώρα. Η εφαρμογή έχει ήδη διακριθεί με ειδικά βραβεία για 

την καινοτομία και τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει.  
Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα επτά (7) συνολικά 
καταστήματα iStorm, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στην 
Αθήνα, δύο (2) στη Θεσσαλονίκη και δύο (2) στη Λευκωσία 
και στη Λεμεσό, στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.istorm.gr

Quest ¶îåòçåéáëÜ, °îáîåñóéíå÷ ¦èçÛ÷ ¶îÛòçåéá÷ (°¦¶) 

Η Quest Ενεργειακή, 100% θυγατρική της Quest Συμμετοχών, 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα στην ανάπτυξη, κατασκευή και 
λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
Παράλληλα, η εταιρεία αξιολογεί νέες τεχνολογίες και αγορές 
στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται 
σταδιακά και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

την επόμενη πενταετία, τόσο στον τρόπο χρήσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στη διαχείριση αυτής. Η εταιρεία 
διαθέτει -στο τέλος του 2018- μετά από σημαντικές νέες 
επενδύσεις που υλοποιήθηκαν την τελευταία διετία στη 
διάθεσή της δεκατρείς (13) φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 13,2MW και βρίσκεται 
σε  φάση περαιτέρω ανάπτυξης και επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.QuestEnergy.gr

Ëðåàõùîå÷ ¦òïíÜõåéå÷ óôïî Ùíéìï Quest

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest αποτελούν μέρος μιας εκτενούς 
εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέει 
τον κατασκευαστή με τον πελάτη. Ως αποτέλεσμα, η ποιότητα, 
η αξιοπιστία και η υποστήριξη αυτών των προϊόντων και 
υπηρεσιών επηρεάζονται από την ικανότητα των προμηθευτών 

ή/και των συνεργατών να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 
όποιες προδιαγραφές έχει αρχικά θέσει ο Όμιλος.
Οι πρακτικές προμηθειών έχουν σημαντικές επιδράσεις στις 
εταιρείες του Ομίλου που διαθέτουν πολλούς προμηθευτές, 
όπως στην Info Quest Technologies και τη Uni Systems, στις 
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 ¦ïìéôéëÛ÷ ÃíÝìïù Quest

¢éåõîåÝ÷ ¦òöôïâïùìÝå÷, ªùííåôïøÛ÷ 
óå ¼ïòåÝ÷ ëáé ¢éáëòÝóåé÷ 
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ACS, ÆáøùíåôáæïòÛ÷ 
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Cardlink, To íåçáìàôåòï äÝëôùï 
ðìèòöíñî óôèî ¶ììÀäá

Quest on Line, ¸ìåëôòïîéëÞ ¶íðÞòéï

iStorm, °ìùóÝäá ëáôáóôèíÀôöî
Apple Premium Reseller

Quest ¶îåòçåéáëÜ, °îáîåñóéíå÷ 
¦èçÛ÷ ¶îÛòçåéá÷ (°¦¶) 

Ëðåàõùîå÷ ¦òïíÜõåéå÷ óôïî Ùíéìï Quest

¸ ¼éìïóïæÝá ôè÷ ¦ïéÞôèôá÷ óôïî  Ùíéìï Quest 
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οποίες η φύση των δραστηριοτήτων τους, προϋποθέτει 
συνεργασία με μεγάλο αριθμό προμηθευτών. Η iSquare έχει ως 
σχεδόν αποκλειστικό προμηθευτή την Apple, ενώ η ACS 
προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες, έχοντας κατά βάση 
προμηθευτές σε εξοπλισμό και τεχνικές υποδομές, που 
συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτιστοποίηση, αυτοματοποίηση 
και εξοικονόμηση κόστους, για τη λειτουργία της εταιρείας. 

Οι εταιρείες του Ομίλου, με δεδομένη την ηγετική θέση που 
κατέχουν στην αγορά και τη συνεχή στόχευση στην παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών στην αιχμή της τεχνολογίας, 
επιλέγουν καταξιωμένους προμηθευτές προϊόντων, με καλή 
φήμη παγκοσμίως και ισχυρή προσήλωση στις καλές 
εργασιακές πρακτικές, τόσο των εταιρειών, όσο και των 
προμηθευτών τους. Στους μεγαλύτερους προμηθευτές του 
Ομίλου συγκαταλέγονται οι εταιρείες Microsoft, Apple, HP, IBM, 
DellEmc, Cisco, Oracle. Οι προμηθευτές υπηρεσιών επιλέγονται 
επίσης και με το κριτήριο της καλής φήμης και της καταξίωσής 
τους στην αντίστοιχη αγορά. 

Ο Όμιλος Quest υιοθετεί στο θέμα των Προμηθειών κοινή 
Πολιτική Προμηθειών. Η Πολιτική έχει ως σκοπό την παροχή 
ενός συγκροτημένου, αποτελεσματικού και ελεγχόμενου 
πλαισίου λειτουργίας, που αφορά στις διαδικασίες προμήθειας 
υλικών και υπηρεσιών και στο πλαίσιο αυτής καθορίζονται όλες 
οι βασικές κατευθύνσεις, αρχές και κανόνες, σύμφωνα με τους 
οποίους πραγματοποιούνται υπεύθυνες προμήθειες. 
Η Πολιτική εφαρμόζεται από όλες τις εταιρείες του Ομίλου. 
Παράλληλα, κατά το 2017 ο Όμιλος προχώρησε στην ανάπτυξη 
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, ο οποίος έχει αναρτηθεί 
σε όλους τους δικτυακούς τόπους των εταιρειών.

Για την καλύτερη διασφάλιση των εταιρειών του Ομίλου, έχουν 
αναπτυχθεί για τις εταιρείες ειδικές διαδικασίες για την επιλογή 

και την ετήσια αξιολόγηση προμηθευτών και συνεργατών, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015. 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). Σε εταιρείες με 
πολλούς προμηθευτές, όπως η Info Quest Technologies,  μέσω 
εξειδικευμένης εφαρμογής, διενεργείται - σε ετήσια βάση- 
αξιολόγηση του 80% των προμηθευτών, με τη χρήση δεικτών 
αξιολόγησης και κριτηρίων, που αφορούν σε εμπορικά θέματα.
Ο Όμιλος αναγνωρίζοντας τη σημασία της υιοθέτησης 
Πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας έχει ενσωματώσει -από το 2017- στην 
αξιολόγηση των προμηθευτών, θέματα σχετικά με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τις εργασιακές πρακτικές, σύμφωνα με τις αρχές 
του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact) 
και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών του. Πιο 
συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται  η καταγραφή 
των δημόσιων τοποθετήσεων των προμηθευτών αναφορικά με:
- Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές πρακτικές. 
- Την αξιοκρατία.
- Τις συνθήκες εργασιακής ασφάλειας, ανάλογα με τη φύση και 
το αντικείμενο των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών.
- Την εξάλειψη πάσης φύσεως διακρίσεων.
- Τη μη υιοθέτηση μορφών καταναγκαστικής εργασίας ή 
παιδικής εργασίας.

Ο Όμιλος προτίθεται να ενεργοποιήσει  όπου κρίνει σκόπιμο 
στο επόμενο διάστημα  δήλωση συμμόρφωσης των 
βασικότερων προμηθευτών του, με τις ανωτέρω αρχές εάν αυτή 
δεν είναι εμφανής ή συμβατή από αντίστοιχη δήλωση του 
προμηθευτή στον ιστότοπό του.

¸ ¼éìïóïæÝá ôè÷ ¦ïéÞôèôá÷ óôïî  Ùíéìï Quest 
Η Ποιότητα στον Όμιλο Quest είναι μέρος της κουλτούρας της 
Εταιρείας και αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα, 
διαποτίζοντας όλες τις δραστηριότητες, από τη δημιουργία και 
την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και τις προμήθειες, έως 
τις σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες, τον τρόπο 
λειτουργίας, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση.
Οι Διοικήσεις των μεγαλύτερων σε πωλήσεις εταιρειών του 
Ομίλου υιοθετούν την προσέγγιση της διασφάλισης της 
ποιότητας και την πορεία προς την Ολική Ποιότητα.
Βασικό εργαλείο στην πορεία προς την Ολική Ποιότητα 
αποτελεί η Διαχείριση Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISO 9001:2015, που ρυθμίζει και παρακολουθεί τις 
διαδικασίες Πιστοποίησης Ποιότητας των εταιρειών και το 
πρότυπο ISO9004:2009 που είναι οδηγός για τη βιώσιμη 
επίτευξη των εταιρικών στόχων (Guidance to achieve sustained 
success).
Παράλληλα, οι εταιρείες του Ομίλου πιστοποιούνται και 
λειτουργούν συμμορφούμενες με επιπλέον πρότυπα και 
πιστοποιητικά (βλ. ακόλουθο πίνακα) ανάλογα με τη 
δραστηριότητά τους και με στόχο την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των πελατών τους και τη συνεχή βελτίωση.
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Info Quest 
Technologies

¦éóôïðïéèôéëÞ ªùííÞòæöóè÷ ªùóôÜíáôï÷ ¢éáøåÝòéóè÷ ¦ïéÞôèôá÷ EN ISO 9001: 2015, TUV HELLAS (TUV NORD)

- ªøåäéáóíÞ÷, áîÀðôùêè, óùîôÜòèóè ëáé ðáòïøÜ ìàóåöî ëáé åæáòíïçñî 

   ¦ìèòïæïòéëÜ÷ ëáé Æèìåðéëïéîöîéñî

- ¦áòáçöçÜ - ªùîáòíïìÞçèóè ¸/Ë

- ¢éáîïíÜ ëáé ÆåøîéëÜ ËðïóôÜòéêè óùóôèíÀôöî ùðïìïçéóôñî ëáé äéëôàöî

- ËðïóôÜòéêè äéëôàïù óùîåòçáôñî óùóôèíÀôöî ðìèòïæïòéëÜ÷ ëáé ôèìåðéëïéîöîéñî

- ¶íðïòÝá ëáé äéáëÝîèóè ºáòäéáëñî ëáé ¢éáçîöóôéëñî ªùóëåùñî

¦éóôïðïéèôéëÞ °óæáìåÝá÷ ISO/IEC 27001: 2013, TUV HELLAS (TUV NORD)

- ËðèòåóÝå÷ Ëðïìïçéóôéëïà ÁÛæïù÷ ðáòïøÜ÷ Ëðïäïíñî, ¦ìáôæÞòíá÷ ëáé ¤ïçéóíéëïà 

   ö÷ ËðèòåóÝá (IaaS-PaaS-SaaS)

- ¼éìïêåîÝá ¦ìèòïæïòéáëñî ëáé Æèìåðéëïéîöîéáëñî ªùóôèíÀôöî ëáé ðáòïøÜ ùðèòåóéñî 

   óå ºÛîôòï ¢åäïíÛîöî ôè÷ åôáéòåÝá÷

- ªøåäéáóíÞ÷, åçëáôÀóôáóè, äéáøåÝòéóè ëáé ËðïóôÜòéêè óùóôèíÀôöî ¦ìèòïæïòéëÜ÷ ëáé Æèìåðéëïéîöîéñî

¦éóôïðïéèôéëÞ ªùííÞòæöóè÷ ªùóôÜíáôï÷ ¢éáøåÝòéóè÷ ¦ïéÞôèôá÷ EN ISO 9001: 2015, °µS

- »åôáæïòÀ åççòÀæöî, íéëòïäåíÀôöî ëáé äåíÀôöî åîôÞ÷ 24 ëáé 48 öòñî

- »åôáæïòÀ åççòÀæöî ùãèìÜ÷ áóæÀìåéá÷

- »åôáæïòÀ ¢åéçíÀôöî °Ýíáôï÷, Àììöî µéïìïçéëñî ïùóéñî ëáé Äáäéåîåòçñî ùìéëñî

¦éóôïðïéèôéëÞ ªùííÞòæöóè÷ ªùóôÜíáôï÷ ¦åòéâáììïîôéëÜ÷ ¢éáøåÝòéóè÷ EN 14001: 2015, ABS

- »åôáæïòÀ åççòÀæöî, íéëòïäåíÀôöî ëáé äåíÀôöî åîôÞ÷ 24 ëáé 48 öòñî

Uni Systems

iSquare

ACS

¦éóôïðïéèôéëÞ ªùííÞòæöóè÷ ªùóôÜíáôï÷ ¢éáøåÝòéóè÷ ¦ïéÞôèôá÷ EN ISO 9001: 2015, TUV HELLAS (TUV NORD)

-  ¶íðïòÝá ¦òïûÞîôöî Apple, ¤ïçéóíéëïà ëáé ¦åòéæåòåéáëñî

¢òáóôèòéÞôèôå÷ ôöî åôáéòåéñî ôïù ÃíÝìïù Quest íå ðéóôïðïéÜóåé÷

¦éóôïðïéèôéëÞ ¦åòéâáììïîôéëÜ÷ ¢éáøåÝòéóè÷ ISO 14001: 2015, TUV HELLAS (TUV NORD)

- ªøåäéáóíÞ÷, áîÀðôùêè, óùîôÜòèóè ëáé ðáòïøÜ ìàóåöî ëáé åæáòíïçñî 

   ¦ìèòïæïòéëÜ÷ ëáé Æèìåðéëïéîöîéñî

- ªùîáòíïìÞçèóè ëáé ¦áòáíåôòïðïÝèóè ¸/Ë ëáé ¸ìåëôòïîéëñî ªùóëåùñî

- ¢éáîïíÜ ëáé ÆåøîéëÜ ËðïóôÜòéêè óùóôèíÀôöî ùðïìïçéóôñî ëáé äéëôàöî

- ËðïóôÜòéêè äéëôàïù óùîåòçáôñî óùóôèíÀôöî ðìèòïæïòéëÜ÷ ëáé ôèìåðéëïéîöîéñî

¦éóôïðïéèôéëÞ ªùííÞòæöóè÷ ªùóôÜíáôï÷ ¢éáøåÝòéóè÷ ¦ïéÞôèôá÷ EN ISO 9001: 2015, TUV HELLAS (TUV NORD)

- ªøåäéáóíÞ÷ ëáé ¦áòïøÜ Ëðèòåóéñî ÃìïëìÜòöóè÷ ªùóôèíÀôöî

- ¦öìÜóåé÷ ëáé ËðïóôÜòéêè ¦ìèòïæïòéáëñî ªùóôèíÀôöî ëáé ¢éëôàöî

- ªøåäéáóíÞ÷, °îÀðôùêè ëáé ËðïóôÜòéêè ¤ïçéóíéëïà

- ¦áòïøÜ Ëðèòåóéñî ºÛîôòöî ¢åäïíÛîöî

- ¦áòïøÜ Ëðèòåóéñî ¶ëðáÝäåùóè÷ ëáé åðÝ ôö Ûòçö ËðïóôÜòéêè÷

- ¦áòïøÜ Ëðèòåóéñî ¾èæéïðïÝèóè÷, ¶ðåêåòçáóÝá÷ ëáé ÆåëíèòÝöóè÷ Ëìéëïà

¦éóôïðïéèôéëÞ ªùííÞòæöóè÷ ªùóôÜíáôï÷ ¢éáøåÝòéóè÷ Ëðèòåóéñî ¦ìèòïæïòéëÜ÷ 

ISO/IEC 20000-1: 2011, TUV HELLAS (TUV NORD)

- ¦áòïøÜ Ëðèòåóéñî ¢éáøåÝòéóè÷ ¶æáòíïçñî, Ëðèòåóéñî ªùîôÜòèóè÷ ¶æáòíïçñî ëáé 

   Ëðèòåóéñî ËðïóôÜòéêè÷ ¶æáòíïçñî

Quest Holdings Enterprise Risk Management

- ¦òÞôùðè ¢éáäéëáóÝá óùíâáôÜ íå ôï ISO 31000: 2018

ËðïëáôÀóôèíá ÄïùíáîÝá÷: ¦éóôïðïéèôéëÞ ªùííÞòæöóè÷ ªùóôÜíáôï÷ ¢éáøåÝòéóè÷ 

¦ïéÞôèôá÷ ISO 9001: 2015

-  ¦áòïøÜ óùíâïùìåùôéëñî ùðèòåóéñî, ùðèòåóéñî ùìïðïÝèóè÷ ëáé óùîôÜòèóè÷ 

    ïìïëìèòöíÛîöî óùóôèíÀôöî ¦ìèòïæïòéëÜ÷

ISO 14001: 2004
Certificate Number: 50336

ISO 14001

MGMT SYS
RvA C 046

¦éóôïðïÝèóè ¢éáîïíÜ÷ ¹áôòïôåøîïìïçéëñî ¦òïûÞîôöî TUV HELLAS (TUV NORD)

ISO
140

01

ISO
9001
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óå ¼ïòåÝ÷ ëáé ¢éáëòÝóåé÷ 

£ùçáôòéëÛ÷ ¶ôáéòåÝå÷ ôïù ÃíÝìïù Quest

Info Quest Technologies, ¦òïûÞîôá 
ëáé ËðèòåóÝå÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

Uni Systems, ÃìïëìèòöíÛîå÷ 
¤àóåé÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷

iSquare, ¶ðÝóèíï÷ ¢éáîïíÛá÷ 
ðòïûÞîôöî °pple 

ACS, ÆáøùíåôáæïòÛ÷ 
ëáé ÆáøùäòïíéëÛ÷ ËðèòåóÝå÷

Cardlink, To íåçáìàôåòï äÝëôùï 
ðìèòöíñî óôèî ¶ììÀäá

Quest on Line, ¸ìåëôòïîéëÞ ¶íðÞòéï

iStorm, °ìùóÝäá ëáôáóôèíÀôöî
Apple Premium Reseller

Quest ¶îåòçåéáëÜ, °îáîåñóéíå÷ 
¦èçÛ÷ ¶îÛòçåéá÷ (°¦¶) 

Ëðåàõùîå÷ ¦òïíÜõåéå÷ óôïî Ùíéìï Quest

¸ ¼éìïóïæÝá ôè÷ ¦ïéÞôèôá÷ óôïî  Ùíéìï Quest 

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

¢òáóôèòéÞôèôå÷ ôöî åôáéòåéñî 
ôïù ÃíÝìïù Quest íå ðéóôïðïéÜóåé÷



Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

¢éáøåÝòéóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷

°ðáéôÜóåé÷ ëáé ÆòÞðïé ¶ðéëïéîöîÝá÷ 

íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

µéñóéíè÷ áîÀðôùêè÷ 

ªôÞøïé µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷

CONQUEST OF THE FUTURE

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ 
µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª 



¢éáâïàìåùóè íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè
Ο Όμιλος Quest στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, επικοινωνεί, συνεργάζεται και  αλληλοεπιδρά με πολλές και διαφορετικές 
κοινωνικές ομάδες, που αποτελούν τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
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¢éáøåÝòéóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷

¶îäéáæåòÞíåîá íÛòè ÃíÝìïù Quest

Οι κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών τόσο του Ομίλου όσο και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, προέκυψαν από τον 
βαθμό/ μέγεθος της επίδρασής τους στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Ομίλου και των Εταιρειών του, καθώς και από  την 
επίδραση της λειτουργίας του Ομίλου και των Εταιρειών του σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

¦åìÀôå÷

΄Ãíéìï÷

¦òïíèõåùôÛ÷ 
/ ªùîåòçÀôå÷

¶íðïòéëÞ ¢Ýëôùï 
/ ¦òÀëôïòå÷

»Ûóá 
¶îèíÛòöóè÷

£åóíéëïÝ / 
ºáîïîéóôéëïÝ 

¼ïòåÝ÷
ÌòèíáôïïéëïîïíéëïÝ 

¼ïòåÝ÷ / 
¶ðåîäùôéëÜ 
ºïéîÞôèôá

¶ðéøåéòèíáôéëÜ 
ºïéîÞôèôá

ºïéîöîéëïÝ 
¼ïòåÝ÷ / »ºÃ

»Ûôïøïé

¶òçáúÞíåîïé

¶ðÝäòáóè ÃíÝìïù Quest - ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè 

¶ðÝäòáóè ôöî ¶îäéáæåòïíÛîöî »åòñî 
óôè ìåéôïùòçÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¶ðÝäòáóè ôè÷ ìåéôïùòçÝá÷ ôïù ÃíÝìïù Quest 
óôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

»åçÀìè »Ûôòéá ¶ìÀøéóôè 
Ü ëáõÞìïù

Íçîöóôè

ºàòéá 
¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè 

¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè ùãèìïà 
òÝóëïù çéá ôïî Ùíéìï

¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè ùãèìÜ÷
ðòïôåòáéÞôèôá÷ 

¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè øáíèìÜ÷ 
ðòïôåòáéÞôèôá÷

»åçÀìè 

»Ûôòéá

¶ìÀøéóôè Ü ëáõÞìïù

Íçîöóôè

GRI 102-40 GRI 102-42

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

¢éáøåÝòéóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷

°ðáéôÜóåé÷ ëáé ÆòÞðïé ¶ðéëïéîöîÝá÷ 

íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

µéñóéíè÷ áîÀðôùêè÷ 

ªôÞøïé µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷



¶Ä¡°·Ã»¶ÁÃ¹

- Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ °îõòñðéîïù ¢ùîáíéëïà
- ¶óöôåòéëÛ÷ óùîáîôÜóåé÷ ¢éåùõùîôñî, 
   Managers, ¦òïûóôáíÛîöî
- ¶îèíåòöôéëÛ÷ åëäèìñóåé÷ 
- ªùîÀîôèóè ôöî ¢/îôöî ªùíâïàìöî
- ¢éåôáéòéëÛ÷ óùîáîôÜóåé÷ 
- Here we are - ¢éáäéëôùáëÞ÷ ôÞðï÷ 
   çéá ôï áîõòñðéîï äùîáíéëÞ 
- Kyros (èìåëôòïîéëÞ Bulleting Board)
- Emails ôíÜíáôï÷ áîõòñðéîïù äùîáíéëïà
- ¸ìåëôòïîéëÞ ¦òÞçòáííá ¶êùðèòÛôèóè÷, 
   °îÀðôùêè÷ ëáé °êéïìÞçèóè÷ °îõòñðéîïù 
   ¢ùîáíéëïà Orion
- ¸ìåëôòïîéëÜ äéáäéëáóÝá ùðïâïìÜ÷ éäåñî ëáé ðòïôÀóåöî 

Ãé åòçáúÞíåîïé åðéõùíïàî Ûîá áóæáìÛ÷ 
ðåòéâÀììïî, áîôáçöîéóôéëÛ÷ áíïéâÛ÷, 
åùëáéòÝå÷ áîÀðôùêè÷, óöóôÜ åîèíÛòöóè ëáé 
ïéëïîïíéëÜ åùòöóôÝá ôïù ÃíÝìïù. ÆòÞðï÷ 
°ðÞëòéóè÷: ¶îÝóøùóè ôöî åëðáéäåùôéëñî 
ðòöôïâïùìéñî çéá ôèî °îÀðôùêè ôïù 
°îõòñðéîïù ¢ùîáíéëïà, óùííåôïøéëÞôèôá, 
áêéïëòáôÝá, áîÀðôùêè äåêéïôÜôöî, âåìôÝöóè 
ôïù åòçáóéáëïà ðåòéâÀììïîôï÷. 

¦¶¤°Æ¶ª

- ¢éáäéëôùáëïÝ ôÞðïé ÃíÝìïù Quest ëáé åôáéòåéñî 
- ¢åìôÝá Æàðïù 
- ¢éáæÜíéóè 
- ÆíÜíá ¶êùðèòÛôèóè÷ ¦åìáôñî/Call Centers
- Help Desk ÆåøîéëÜ÷ ¶êùðèòÛôèóè÷
- ÆíÜíá ¦áòáðÞîöî
- ¸ìåëôòïîéëÜ ¶ðéëïéîöîÝá/Áewsletters 
- Îòåùîå÷ åéëÞîá÷
- Îòåùîå÷ ¹ëáîïðïÝèóè÷/¶êùðèòÛôèóè÷ ¦åìáôñî 
- ªùîáîôÜóåé÷ 
- ¶ëðáéäåàóåé÷/¶ëäèìñóåé÷

Ãé ðåìÀôå÷ áðáéôïàî ëáéîïôÞíá ðòïûÞîôá 
ëáé ùðèòåóÝå÷ ùãèìñî ðòïäéáçòáæñî, 
óå áîôáçöîéóôéëÛ÷ ôéíÛ÷. ¶ðÝóè÷, åðéõùíïàî 
óåâáóíÞ, ðïéÞôèôá, áêéïðéóôÝá ëáé 
ùðïóôÜòéêè, óå Þìïù÷ ôïù÷ ôïíåÝ÷. 
ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: ªùóôèíáôéëÜ 
ðáòáëïìïàõèóè ëáé ëáôáçòáæÜ ðáòáðÞîöî. 
Îòåùîå÷ éëáîïðïÝèóè÷ ¦åìáôñî. 
ªôáôéóôéëÛ÷ áîáæïòÛ÷ íå ðïéïôéëÀ 
ëáé ðïóïôéëÀ óôïéøåÝá çéá ôèî ùðïóôÜòéêè 
ëáé ôèî áðïôåìåóíáôéëÞôèôá ôöî ìåéôïùòçéñî 
óå ëÀõå åôáéòåÝá. 

»¶ÆÃÌÃ¹

- ÆíÜíá ¶êùðèòÛôèóè÷ »åôÞøöî 
- ¶ôÜóéá ¡åîéëÜ ªùîÛìåùóè
- ¶ôÜóéï÷ °ðïìïçéóíÞ÷ ÌòÜóè÷ 
   & Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷
- °îáëïéîñóåé÷ Ì°

¶îäéáæåòÞíåîá 
»Ûòè

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

ÆòÞðï÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷

°ðáéôÜóåé÷ ëáé ÆòÞðïé ¶ðéëïéîöîÝá÷ íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

- ¢éáäéëôùáëÞ÷ ôÞðï÷ ÃíÝìïù Quest 
   ëáé ¶ôáéòåéñî

¶ôÜóéá

¢éáòëÜ÷

»èîéáÝá

¢éåôÜ÷

¶ôÜóéá

ªùøîÞôèôá
¶ðéëïéîöîÝá÷

¢éáòëÜ÷

Ãé íÛôïøïé åîäéáæÛòïîôáé çéá ôèî áîÀðôùêè 
ëáé ôèî åêÛìéêè ôïù ÃíÝìïù Quest, çéá ôè 
âéöóéíÞôèôá, ôèî áàêèóè ôè÷ áêÝá÷ ëáé ôöî 
ëåòäñî ôöî ¶ôáéòåéñî ôïù. 
ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: ¶ðåîäàóåé÷, îÛá 
óùóôÜíáôá ëáé âåìôÝöóè ôöî ïòçáîöôéëñî 
äïíñî çéá ôïî Ûìåçøï ëáé ôèî ðòïóôáóÝá ôöî 
¶ôáéòåéñî, áììÀ ëáé çéá ôé÷ åùëáéòÝå÷ çéá 
áîÀðôùêè ëáé ëåòäïæïòÝá.

¦ÄÃ»¸£¶ËÆ¶ª 
/ªËÁ¶Ä¡°Æ¶ª 

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

- ¦òïâïìÜ, ¶ëðáéäåàóåé÷ 

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

¶»¦ÃÄ¹ºÃ 
¢¹ºÆËÃ / 
¦Ä°ºÆÃÄ¶ª 

- ªùîáîôÜóåé÷ íå ¶ëðòïóñðïù÷ ôè÷ åôáéòåÝá÷ 
- ¶ëäèìñóåé÷/¦áòïùóéÀóåé÷ 
- ¶ëðáéäåàóåé÷ 
- ¢åìôÝá Æàðïù 
- Intranet åíðïòéëïà äéëôàïù 
- ¸ìåëôòïîéëÜ ¶ðéëïéîöîÝá
- Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ªùîåòçáôñî / ¦òáëôÞòöî 

¢éáòëÜ÷

°îÀ 
ðåòÝðôöóè 

¶ôÜóéá

¢éáòëÜ÷/°îÀ 
ðåòÝðôöóè 

¢éáòëÜ÷/°îÀ 
ðåòÝðôöóè 

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: Ùíéìï÷

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: Ùíéìï÷ & ¶ôáéòåÝå÷

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: ¶ôáéòåÝå÷

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: ¶ôáéòåÝå÷

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: ¶ôáéòåÝå÷

GRI 102-43 GRI 102-44

Æï ¶íðïòéëÞ ¢Ýëôùï ôöî ¶ôáéòåéñî ôïù 
ÃíÝìïù Quest (¶íðïòéëïÝ ªùîåòçÀôå÷, 
¦òÀëôïòå÷), åðéúèôÀ äéáòëÜ åîèíÛòöóè, 
ëáõïäÜçèóè ëáé ùðïóôÜòéêè ôÞóï óå õÛíáôá 
åíðïòéëÀ, Þóï ëáé ôåøîéëÀ. 
¶ðéõùíåÝ ëáìïà÷ ïéëïîïíéëïà÷ Þòïù÷ 
óùîåòçáóÝá÷, îÛá ðòïûÞîôá ëáé ùðèòåóÝå÷. 
ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: ªùóôèíáôéëÜ ùðïóôÜòéêè 
ëáé åëðáÝäåùóè ôïù ¶íðïòéëïà ¢éëôàïù. 

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

¢éáøåÝòéóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷

°ðáéôÜóåé÷ ëáé ÆòÞðïé ¶ðéëïéîöîÝá÷ 

íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

µéñóéíè÷ áîÀðôùêè÷ 

ªôÞøïé µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷
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ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî âéñóéíè÷ áîÀðôùêè÷ 

»»¶ 

- ¡òáæåÝï Æàðïù & ¢èíïóÝöî ªøÛóåöî
- ªùîåîôåàêåé÷/åëäèìñóåé÷ çéá ôïî Æàðï 
- °îáëïéîñóåé÷/¢åìôÝá Æàðïù/¢éáæÜíéóè 
- ¢éáäéëôùáëÞ÷ ôÞðï÷ ÃíÝìïù ëáé ¶ôáéòåéñî 

Æá »»¶ åðéõùíïàî ôè óùóôèíáôéëÜ 
ëáé áêéÞðéóôè åîèíÛòöóè çéá ôé÷ 
äòáóôèòéÞôèôå÷, ôá áðïôåìÛóíáôá 
ëáé ôé÷ äòÀóåé÷ ôïù ÃíÝìïù Quest. 
ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: ªùóôèíáôéëÜ áîôáðÞëòéóè 
ëáé åðéëïéîöîÝá íå ôá »»¶. ºáôáíÛôòèóè ôè÷ 
áðïôåìåóíáôéëÞôèôá÷ ôöî íÛóöî óôèî 
åðéëïéîöîÝá. 

£¶ª»¹ºÃ¹/ 
º°ÁÃÁ¹ªÆ¹ºÃ¹ 
¼ÃÄ¶¹ª 

- ªùííåôïøÜ óå Þòçáîá ¼ïòÛöî ëáé Ãòçáîñóåöî 
- ªùííåôïøÜ óå óùîÛäòéá ëáé óùîåìåàóåé÷ 
- ªùííåôïøÜ óå ¢èíÞóéå÷ ¢éáâïùìåàóåé÷ 
- ¢éáäéëôùáëÞ÷ ôÞðï÷ ÃíÝìïù Quest 

µáóéëÜ åðéäÝöêè ôöî £åóíéëñî ¼ïòÛöî, åÝîáé 
è äéáæÀîåéá ëáé è óùííÞòæöóè ôïù ÃíÝìïù 
Quest íå ôïù÷ éóøàïîôå÷ îÞíïù÷ 
ëáé ëáîïîéóíïà÷. 
ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: ¦ìÜòè÷ óùííÞòæöóè 
íå ôïù÷ ëáîïîéóíïà÷ ëáé ôè îïíïõåóÝá. 

ÌÄ¸»°ÆÃ-
Ã¹ºÃÁÃ»¹ºÃ¹ 
¼ÃÄ¶¹ª/ 
¶¦¶Á¢ËÆ¹º¸ 
ºÃ¹ÁÃÆ¸Æ° 

- ÆíÜíá ¶êùðèòÛôèóè÷ »åôÞøöî
- ¶ôÜóéá ¡åîéëÜ ªùîÛìåùóè 
- ¶ôÜóéï÷ °ðïìïçéóíÞ÷ ÌòÜóè÷ 
   & Îëåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 
- °îáëïéîñóåé÷ Ì° 
- ¢éáäéëôùáëÞ÷ ôÞðï÷ ÃíÝìïù Quest ëáé ¶ôáéòåéñî 
- ¦áòïùóéÀóåé÷ óå ¶ðåîäùôéëÞ ºïéîÞ 
- ªàóôèíá äéáøåÝòéóè÷ ëéîäàîöî 

ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè & âéñóéíè áîÀðôùêè ôïù 
ÃíÝìïù ëáé ôöî õùçáôòéëñî ôïù, áàêèóè ôöî 
ëåòäñî ëáé åðåîäùôéëÛ÷ ëéîÜóåé÷. 
ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: ¶ðåîäàóåé÷, áêéïðïÝèóè 
åùëáéòéñî, áîÀðôùêè ëåòäïæïòÝá÷.

¶¦¹Ì¶¹Ä¸-
»°Æ¹º¸ 
ºÃ¹ÁÃÆ¸Æ°

- ¢éáäéëôùáëÞ÷ ôÞðï÷ ÃíÝìïù Quest ëáé ¶ôáéòåéñî 
- ¶îåòçÜ óùííåôïøÜ óå ¶ðáççåìíáôéëïà÷ æïòåÝ÷ 
- ¶ðéôòïðÛ÷ ëáé äòÀóåé÷, ªùííåôïøÜ óå ªùîÛäòéá 

¸ åðéøåéòèíáôéëÜ ëïéîÞôèôá úèôÀ 
óùîåòçáóÝå÷, ðòöôïâïùìÝå÷ çéá ôèî 
ðòïñõèóè ëïéîñî åðéäéñêåöî, áîôáììáçÜ 
ôåøîïçîöóÝá÷, ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: 
ªùííåôïøÜ óå ¶ðéøåéòèíáôéëïà÷ æïòåÝ÷ 
ëáé åðéøåéòèíáôéëÀ fora.

ºÃ¹Á¿Á¹ºÃ¹ 
¼ÃÄ¶¹ª/»ºÃ 

- ¡òáæåÝï Æàðïù ëáé ¢èíïóÝöî ªøÛóåöî 

Ãé ºïéîöîéëïÝ ¼ïòåÝ÷ ëáé ïé »ºÃ, 
áðïâìÛðïùî óôèî ùðïóôÜòéêè ôöî 
ðòïçòáííÀôöî ëáé ôöî ðòöôïâïùìéñî ôïù÷, 
ëáõñ÷ ëáé óôèî éëáîïðïÝèóè ïòçáîéëñî 
áîáçëñî çéá ôè ìåéôïùòçÝá ôïù÷. 
ÆòÞðï÷ °ðÞëòéóè÷: ¦òïçòÀííáôá äòÀóåöî 
¶º¶ ëáé áîôáðÞëòéóè óå áéôÜíáôá. 

¢éáòëÜ÷/°îÀ 
ðåòÝðôöóè 

¢éáòëÜ÷/°îÀ 
ðåòÝðôöóè 

¶ôÜóéá 

¢éáòëÜ÷/°îÀ 
ðåòÝðôöóè 

¢éáòëÜ÷

¢éáòëÜ÷/°îÀ 
ðåòÝðôöóè 

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: Ùíéìï÷ & ¶ôáéòåÝå÷

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: Ùíéìï÷ & ¶ôáéòåÝå÷

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: Ùíéìï÷

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: Ùíéìï÷ & ¶ôáéòåÝå÷

¼ïòÛá÷ ¶ðéëïéîöîÝá÷: ¶ôáéòåÝå÷ 
íå ôïî ªùîôïîéóíÞ ôïù ÃíÝìïù

GRI 102-46GRI 102-43

Το 2018, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε σημαντική 
διαφοροποίηση των συνθηκών και του περιβάλλοντος, όπου 
δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου, δεν 
πραγματοποιήθηκε νέα ανάλυση ουσιαστικότητας θεμάτων 
βιώσιμης ανάπτυξης. Η Διοίκηση του Ομίλου επικύρωσε τα 
Ουσιαστικά Θέματα που προέκυψαν το 2017, ως ιδιαίτερα 
σημαντικά και για το 2018 και στοχεύει σε νέο κύκλο 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με την 
ανάλυση ουσιαστικότητας το 2019.
Στην τελευταία ανάλυση ουσιαστικότητας (2017), 
ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:

Αναγνώριση σημαντικών θεμάτων
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τη 
διαφορετικότητα των Εταιρειών του Ομίλου, στο πλαίσιο 
εσωτερικών συναντήσεων και διαδικασιών αναγνώρισης από 
εξωτερικές πηγές, καταγράφηκαν ανά εταιρεία τα θέματα τα 
οποία είτε συνδέονται με επιδράσεις της σε ενδιαφερόμενα 
μέρη εντός και εκτός του Ομίλου, είτε έχουν οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στη βιώσιμη 

ανάπτυξη του Ομίλου αλλά και ευρύτερα, στο πλαίσιο των 17 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 
Η διαδικασία αυτή βασίστηκε στις Αρχές GRI της 
Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών και του 
Πλαισίου Βιωσιμότητας. Μέσω αυτής της διαδικασίας 
καταγράφηκαν 22 αναγνωρισμένα θέματα, τα οποία και 
ιεραρχήθηκαν (βλ. παρακάτω).

Ιεράρχηση και επιλογή Ουσιαστικών Θεμάτων
Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η ιεράρχηση των 
αναγνωρισμένων θεμάτων, προκειμένου να προσδιοριστούν 
τα Ουσιαστικά Θέματα που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα θέματα αυτά αποτέλεσαν τους 
πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου για τα έτη 2017-2018, 
σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των Κύριων Ενδιαφερόμενων 
μερών του.
Πιο αναλυτικά, τα αναγνωρισμένα θέματα ιεραρχήθηκαν 
σύμφωνα με τις Αρχές των Προτύπων GRI της 
Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών και της 
Ουσιαστικότητας έναντι των εξής κριτηρίων:

GRI 102-44
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Τη σημασία των επιδράσεών τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.E.
Τη σημασία των επιδράσεών τους, στο επιχειρηματικό μοντέλο, τη φήμη και την ικανότητα του Ομίλου 
Quest να επιτύχει τους στόχους του.
Το κατά πόσο επηρεάζουν σημαντικά την κρίση και τις αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

ºáîïîéóôéëÜ óùííÞòæöóè

 ¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷  

 ¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî

 ¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî

 ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

 ¶ëðáÝäåùóè ëáé áîÀðôùêè åòçáúïíÛîöî

Τα 12 πρώτα στη λίστα αξιολόγησης και ιεράρχησης, επιλέχθηκαν ως τα Ουσιαστικά Θέματα που θα 
αναπτυχθούν στην Έκθεση.

Για τα θέματα αυτά, έχουν οριστεί τα όρια επίδρασης, το ποιος δηλαδή προκαλεί την επίδραση για το καθένα, αλλά και το 
πώς ο Όμιλος εμπλέκεται με αυτές τις επιδράσεις.

¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

 °îõòñðéîá äéëáéñíáôá óôèî åòçáóÝá

 ËçåÝá, áóæÀìåéá ëáé åùåêÝá åòçáúïíÛîöî

 ¹ëáîïðïÝèóè, ùçåÝá ëáé áóæÀìåéá ðåìáôñî

 °ðáóøÞìèóè

 °óæÀìåéá ùðïäïíñî ëáé åðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá 

Επικύρωση των Ουσιαστικών Θεμάτων
Η επικύρωση των Ουσιαστικών Θεμάτων έγινε από τη 
Διοίκηση του Ομίλου και τις Διοικήσεις των Εταιρειών Info 
Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS, με 
στόχο την ισορροπημένη παρουσίαση αυτών και την 
εξασφάλιση της αποτύπωσης τόσο των θετικών όσο και 

των αρνητικών επιδράσεών τους.
Σημειώνεται πως κατά την επικύρωση των Ουσιαστικών 
Θεμάτων, επιλέχθηκαν από τις Διοικήσεις των εταιρειών 
και του Ομίλου τα εξής:
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ºáîïîéóôéëÜ óùííÞòæöóè

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷ 

¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî

ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

¶ëðáÝäåùóè ëáé áîÀðôùêè åòçáúïíÛîöî

¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

°îõòñðéîá äéëáéñíáôá óôèî åòçáóÝá

ËçåÝá, áóæÀìåéá ëáé åùåêÝá åòçáúïíÛîöî

¹ëáîïðïÝèóè, ùçåÝá ëáé áóæÀìåéá ðåìáôñî

°ðáóøÞìèóè

°óæÀìåéá ùðïäïíñî ëáé åðéøåéòéáóéáëÜ óùîÛøåéá

Ëðåàõùîè åæïäéáóôéëÜ áìùóÝäá

ºáôáîÀìöóè åîÛòçåéá÷ ëáé áðïäïôéëÞôèôá

°ðÞâìèôá ëáé ëùëìéëÜ ïéëïîïíÝá

¶ëðïíðÛ÷ áåòÝöî ôïù õåòíïëèðÝïù

ºïéîöæåìåÝ÷ äòÀóåé÷, åôáéòéëÞ÷ åõåìïîôéóíÞ÷

¦òñôå÷ àìå÷ ëáé ùìéëÀ

¢éáæïòåôéëÞôèôá ëáé Ûîôáêè åòçáúïíÛîöî

Îííåóå÷ ïéëïîïíéëÛ÷ åðéäòÀóåé÷

¦ïéÞôèôá áÛòá
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τα θέματα “Επιχειρηματική ηθική και Καταπολέμηση της Διαφθοράς” και “Πρακτικές υπεύθυνου ανταγωνισμού” να 
παρουσιαστούν μαζί υπό τον τίτλο “Επιχειρηματική Ηθική και Καταπολέμηση της Διαφθοράς και Πρακτικές 
υπεύθυνου ανταγωνισμού”.
τα θέματα “Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εργασία” και “Απασχόληση” να παρουσιαστούν μαζί υπό τον τίτλο 
“Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εργασία και Απασχόληση”. 
το θέμα “Ικανοποίηση, υγεία και ασφάλεια πελατών” να μετονομαστεί σε “Ικανοποίηση και εξυπηρέτηση πελατών, 
υγεία και ασφάλεια πελατών”.

GRI 102-46 GRI 102-47
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Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκαν επισήμως σε ισχύ οι 17 Στόχοι Βιώσιμοι Ανάπτυξης της Ατζέντας για Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, οι 
οποίοι είχαν υιοθετηθεί από ηγέτες του κόσμου τον Σεπτέμβριο του 2015 σε μια ιστορική Σύνοδο Κορυφής του Ο.Η.Ε. Μέσω 
αυτών των νέων Στόχων, οι χώρες θα ξεκινήσουν προσπάθειες για την εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας, την καταπολέμηση των 
ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας πως κανείς δε μένει στο περιθώριο.
Χρησιμοποιήσαμε αυτούς τους 17 Στόχους για προσδιορίσουμε με ένα πιο κατανοητό και διαδεδομένο τρόπο τις επιδράσεις που 
έχει ο Όμιλος μας στη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η σύνδεση ουσιαστικών θεμάτων και με τους 
Στόχους παρουσιάζεται στις σελίδες 111-112.
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Ùíéìï÷ Quest

¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, 
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Ο Όμιλος Quest, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της 
χώρας, στρατηγικά επιδιώκει τη βιωσιμότητα των οικονομικών 
του μεγεθών και - όπου αυτό είναι εφικτό - την ενίσχυση της 
παρουσίας του στις αγορές του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, 
όλες οι εταιρείες και ιδιαίτερα η Uni Systems, επιδιώκουν να 
διευρύνουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδος, 
αποβλέποντας στην αύξηση του ποσοστού των εσόδων τους 
από ξένες αγορές.
Η διεκδίκηση, η ανάληψη και η υλοποίηση σημαντικών 
ευρωπαϊκών κυρίως έργων και η συνεργασία με άλλους 
μεγάλους Οργανισμούς, προάγουν συνολικά την τεχνογνωσία 
του Οργανισμού και των ανθρώπων του και εξασφαλίζουν τη 
μεταφορά προστιθέμενης αξίας στην εγχώρια αγορά. 
Αντίστοιχα, η επιδιωκόμενη στον τομέα του εμπορίου 
διεύρυνση στο εξωτερικό - όπου το επιτρέπουν τα αντίστοιχα 
συμβόλαια με τους προμηθευτές - ισχυροποιεί σημαντικά τη 
θέση των εταιρειών απέναντι στους προμηθευτές και τους 
πελάτες τους. Η εξωστρέφεια είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο 

για την εγχώρια αγορά, δείχνοντας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τις δυνατότητες και την αξία των ελληνικών 
επιχειρήσεων ICT, αλλά και για τη χώρα ιδιαίτερα, καθώς είναι 
προς την κατεύθυνση των στόχων του Ομίλου να αναδείξει και 
να εξάγει την Ελληνική τεχνογνωσία. Παράλληλα, λειτουργεί 
ανασταλτικά στο φαινόμενο διαρροής νοητικού κεφαλαίου, με 
την αξιοποίηση εξαίρετων Ελλήνων επαγγελματιών, ενώ 
παράλληλα μεταφέρεται και διαχέεται γνώση στην τοπική 
αγορά.
Εκτός από τις σημαντικές επιδράσεις που έχει το θέμα της 
Οικονομικής Επίδοσης στο επιχειρηματικό μοντέλο, τη φήμη και 
την ικανότητα του Ομίλου να επιτύχει τους στόχους του, 
αποτελεί ουσιαστικό θέμα και για τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
αποτελεί και βασικό μέρος της βιώσιμης ανάπτυξής του.  
Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρουσιάζονται επιπλέον 
πληροφορίες για το πώς προσεγγίζουν το θέμα (και όπου είναι 
εφαρμόσιμο) με τα σχετικά αποτελέσματα, οι εταιρείες του 
Ομίλου που εμπίπτουν στο εύρος της παρούσας έκθεσης.

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå
Λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 84% των εσόδων του 
Ομίλου Quest για το 2018 προέρχονται από την Ελλάδα, το 
ελληνικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο επιχειρεί, έχει 
σημαντική επίδραση στα αποτελέσματά του. Με δεδομένη την 
υφιστάμενη κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος 
Quest, έχει λάβει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα και 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με στόχο την προστασία των 
κεφαλαίων, την εξασφάλιση εμπορευμάτων και 
χρηματοοικονομικών όρων πληρωμής με ξένους προμηθευτές, 

την προστασία των εταιρειών στους όρους πωλήσεων και 
εισπράξεων.
Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του 
σχέδια με βασική προτεραιότητα την αύξηση των εσόδων, τη 
μείωση/συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, τον περιορισμό 
των κινδύνων με ελεγχόμενη δανειακή έκθεση και τον 
περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου και την παραγωγή, με 
σταδιακή βελτίωση θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών.

°çïòÀ
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα Ουσιαστικά θέματα που άπτονται της Ενότητας “Αγορά”. Τα θέματα αυτά προσεγγίζονται 
είτε ενιαία για όλες τις εταιρείες με Ομιλικές Πολιτικές και πρωτοβουλίες, είτε από κάθε εταιρεία με εξειδικευμένες δράσεις.

Ùíéìï÷ Quest

Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του Ομίλου Quest για το 2019 είναι:

Η διατήρηση ή/και βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας από όλες τις δραστηριότητες. 
Η αντιστάθμιση/κάλυψη κατά το δυνατόν της μείωσης των κερδών ΕΒΤ του κλάδου των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών από τη βελτίωση στους υπόλοιπους κλάδους.
Η επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης σε συγκεκριμένες πιο κερδοφόρες περιοχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η σταδιακή απο-επένδυση από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία.
Η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων για την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών του. 
Η ανάπτυξη σε παρεμφερείς ή/και νέες δραστηριότητες, κυρίως μέσω εξαγορών. 
Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των εταιρειών - και ιδιαίτερα της Uni Systems - στο εξωτερικό 
αποβλέποντας στην αύξηση του ποσού των εσόδων τους από ξένες αγορές.

Αναφορικά με τις προοπτικές του Ομίλου για το 2019, οι κύριοι 
άξονες ανάπτυξης των εσόδων εκτιμάται ότι θα προέλθουν από 
τις υπηρεσίες πληροφορικής στο εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση), 
τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά 

και την ανάπτυξη σε νέα προϊόντα τεχνολογίας καθώς και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Με την προϋπόθεση της 
σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, εκτιμάται ότι ο Όμιλος 
Quest στο σύνολό του - κατά το 2019 - θα παρουσιάσει ήπια 
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ανάπτυξη των εσόδων του και σταθερότητα στην καθαρή 
κερδοφορία του από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, καθώς 
και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.    

Η ενίσχυση της φήμης και της εταιρικής εικόνας του Ομίλου,  
αποτελεί διαρκή προσανατολισμό, με στόχο να αναδεικνύεται η 
αξία που παράγεται και διανέμεται από τον Όμιλο και τις 
εταιρείες του. Για την ενίσχυση της φήμης και της 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, η εταιρική ταυτότητα και η εικόνα των 
εταιρειών και του Ομίλου. Παράλληλα, στην Quest Συμμετοχών 
λειτουργεί Κέντρο Επικοινωνίας - Γραφείο Τύπου για τον 

Κάθε εταιρεία του Ομίλου, ανάλογα με την δραστηριότητά της 
έχει αναπτύξει και υλοποιεί ένα σχέδιο δράσης, με στόχο την 
ανάπτυξη και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά.

συντονισμό και την ανταπόκριση των επικοινωνιακών αναγκών 
των εταιρειών με τα μέσα επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
καταρτίζονται κοινά επικοινωνιακά προγράμματα καθώς και 
δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης που ευθυγραμμίζονται με τη 
στρατηγική του Ομίλου στην ενίσχυση της καινοτομίας, της 
ψηφιακής εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας και 
λαμβάνονται ευρύτερες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των 
αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και υπεύθυνου επιχειρείν, που 
αποτελούν και θεμελιώδεις αρχές του Ομίλου. 

¶îÝóøùóè æÜíè÷

¸çåôéëÜ õÛóè óôèî áçïòÀ

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. Ως αποτέλεσμα αποτελεί μία από 
τις πλέον αξιόπιστες επιλογές των κορυφαίων κατασκευαστών, 
όταν αναζητούν συνεργάτη για την ελληνική αγορά και 
συγχρόνως τον πλέον αξιόπιστο προμηθευτή για τους πελάτες 
της. Έχει έγκαιρα τοποθετηθεί σε νέες περιοχές, όπως οι 
υπηρεσίες Cloud και  προσδοκά  να πρωταγωνιστήσει και στη 
νέα εποχή του “Everything as a Service”. Παράλληλα επενδύει 
στον τομέα  του  Mobility  και των Διασυνδεδεμένων Συσκευών, 
οδηγώντας την αγορά στη νέα εποχή του ψηφιακού 
μετασχηματισμού.
Η Uni Systems, εξελισσόμενη διαρκώς, βρίσκεται στην κορυφή 
της αγοράς Πληροφορικής στην Ελλάδα και σταθερά ανάμεσα 
στους μεγαλύτερους Systems Integrators της χώρας, όπως 
αποτυπώνεται στις αναλύσεις μεγάλου διεθνή οίκου 
αναλύσεων.  Η Εταιρεία διατηρεί μεγάλο μερίδιο στον 
Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, πελατειακή βάση στο 
σύνολο των τηλεπικοινωνιακών παρόχων της εγχώριας αγοράς 
και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται στις 500 

μεγαλύτερες της ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, αναπτύσσεται 
σταθερά στο εξωτερικό, με κύρια αγορά τους Οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. European Securities and Markets 
Authority, European Banking Authority, EU Agency for 
Railways), από όπου προέρχεται πλέον το 41% των συνολικών 
ετησίων εσόδων της.
Η iSquare, επίσημος διανομέας Apple για Ελλάδα και Κύπρο, 
αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ φέτος ξεπέρασε τα 100 εκ. ευρώ 
κύκλο εργασιών. Η εταιρεία αναβαθμίζει διαρκώς τα σημεία 
λιανικής πώλησης εγκαθιστώντας ειδικές περιοχές Apple (Apple 
Retail Programs) με τη συνεργασία της ίδιας της Apple, 
αναπτύσσει το δίκτυο καταστημάτων iStorm και διευρύνει της 
υπηρεσίες της, αυξάνοντας σημαντικά τα μερίδια αγοράς της.
Τέλος η ACS, παρέμεινε και το 2018 ηγέτιδα στην αγορά των 
ταχυμεταφορών, διατηρώντας τη διαφορά της από τους 
ανταγωνιστές της και παράλληλα διατήρησε και το μερίδιό της 
στην αγορά των απλών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης, το 
2018 συνεχίστηκε η υλοποίηση στο πρόγραμμα αναβάθμισης 
των σημαντικότερων σημείων λιανικής στα καταστήματα των 
συνεργατών της εταιρείας, τόσο σε υποδομές όσο και σε 
εκπαίδευση και πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο 
την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εμπειρία πώλησης, καθώς 
και την αύξηση των πωλήσεων στην αγορά.

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷
Ο Όμιλος Quest κατά το 2018 είχε θετική πορεία και βελτίωση στα οικονομικά του μεγέθη. Ειδικότερα:

Κατά το 2018, σε ενοποιημένο επίπεδο, τα έσοδα 
διαμορφώθηκαν σε € 498 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 14% σε 
σχέση με το 2017. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 33,9 
εκατ. (χαμηλότερα κατά 13,6% από το 2017) ενώ η μεταβολή 
οφείλεται κυρίως στους όρους της ανανέωσης της συμφωνίας 
του κλάδου Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Cardlink) με τις 
τράπεζες η οποία είχε επίδραση στο EBITDA περίπου € 13,6 
εκατ. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 24,1 εκατ. 
(υψηλότερα κατά 59,6% από το 2017), ενώ τα κέρδη μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EΑT after NCI) ανήλθαν σε 
€ 18,8 εκατ. (έναντι € 6,3 εκατ. το 2017). 
Επιπρόσθετα, παρά τη σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων και 
εργασιών των Ομίλου επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση στο 

απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης κατά περίπου €24 εκατ. Ο 
συνδυασμός της καλής οργανικής κερδοφορίας και της 
βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης οδήγησε σε σημαντική 
βελτίωση κατά περίπου € 30 εκατ. στην ταμειακή θέση του 
Ομίλου όπου τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 
2018 διαμορφώθηκαν σε € 25,7 εκατ. έναντι καθαρής 
δανειακής θέσης €(4,5) εκατ. στο τέλος του 2017. Τέλος, οι 
καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
ανήλθαν σε €52,4 εκατ.
Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2018, η οποία 
είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της μητρικής εταιρείας 
(www.quest.gr), υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες για όλες τις 
θυγατρικές εταιρείες και τα αποτελέσματά τους, για τα έτη 2018 
και 2017.
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Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και ο Συντελεστής μόχλευσης στις 31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα, αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα:

1. Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα προέρχονται από τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 του Ομίλου Quest και περιλαμβάνουν το 
σύνολο των εταιρειών. Επίσης, τα ποσά έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της δημοσιοποίησης GRI 201-1.
2. Συμπεριλαμβάνει έσοδα από πωλήσεις, παρεπόμενες ασχολίες, μερίσματα, 
τόκους, μισθώματα, συναλλαγματικές διαφορές και παράγωγα.
3. Συμπεριλαμβάνει έξοδα πωλήσεων, διοικητικά έξοδα, κόστος πωλήσεων, 

ªùîïìéëÜ ºïéîöîéëÜ ªùîåéóæïòÀ ôïù ÃíÝìïù Quest

2018 € 1.062.574,64  

2017 € 720.286,39

Το σύνολο της Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου Quest σε εμπορική αξία προϊόντων, υπηρεσιών, καθώς και σε μετρητά για το  
2018 ανέρχεται στο ποσό των €1.062.574,64 έναντι ποσού €720.286,39 το 2017. Η αυξημένη δαπάνη, οφείλεται  στη σημαντική 
αρωγή όλων των εταιρειών στους πυροπαθείς της Αττικής, καθώς και στις αυξημένες ανάγκες των συνεργαζόμενων με την ACS μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων και στην κάλυψη έκτακτων αναγκών των συνεργαζόμενων ΜΚΟ κατά το 2018.

GRI 201-1GRI 102-48GRI 102-7

ºáõáòÞ÷ ¢áîåéóíÞ÷ ëáé ªùîôåìåóôÜ÷ »Þøìåùóè÷ ôïù ÃíÝìïù

ªàîïìï äáîåéáëñî ùðïøòåñóåöî

ºáõáòÞ ðïóÞ äáîåéóíïà / (ôáíåéáëñî äéáõåóÝíöî ëáé éóïäùîÀíöî) 
ªàîïìï éäÝöî ëåæáìáÝöî
ªùîïìéëÀ áðáóøïìïàíåîá ëåæÀìáéá
ªùîôåìåóôÜ÷ íÞøìåùóè÷

»åÝïî: 
ºáõáòÀ ôáíåéáëÀ äéáõÛóéíá ëáé éóïäàîáíá   

37.441 

(63.164)

(25.722)
140.173
114.450
-22,47%

 31/12/2018

52.447 

(47.937)

4.510
128.730
133.239

3,38%

31/12/2017
Quest Συμμετοχών (Ενοποιημένα Στοιχεία) 
(€ x 1.000)

501.703438.606

20182017

2ÎóïäáÃéëïîïíéëÜ áêÝá ðïù ðáòÀçåôáé

ÃéëïîïíéëÜ áêÝá ðïù äéáîÛíåôáé

3
¤åéôïùòçéëÀ ëÞóôè

4»éóõïÝ ëáé åðéäÞíáôá åòçáúïíÛîöî

¦ìèòöíÛ÷ ðòï÷ æïòåÝ÷ øòèíáôïäÞôèóè÷
5¦ìèòöíÛ÷ ðòï÷ ëòáôéëïà÷ æïòåÝ÷

6
ºïéîöîéëÛ÷ åðåîäàóåé÷

360.727

67.506

4.926

7.734

630

 

367.653

60.580

4.224

11.470

572

7 Ííåóè ÃéëïîïíéëÜ áêÝá ðïù ðáòÀçåôáé ëáé äéáîÛíåôáé

1Ενοποιημένα Στοιχεία (€ x 1.000)

Στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017, από λάθος αναφέρονταν ως Σύνολο ιδίων κεφαλαίων το ποσό των 4.509 (€ x 1.000), αντί 
του ορθού 128.730 (€ x 1.000) που αναφέρεται στην τρέχουσα έκθεση. 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας.
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).
7. Δεν περιλαμβάνονται κονδύλια για απομειώσεις επενδύσεων ή εξαγορές 
θυγατρικών / συνδεδεμένων εταιρειών.

ºáôáâïìÜ ¼¦°

ºáôáâïìÜ ¼Þòöî ëáé ¶éóæïòñî

2018

24.825

18.585

7.333

9.813

60.556

2017

36.677

17.133

6.597

10.673

71.081

ºáôáâïìÜ °óæáìéóôéëñî åéóæïòñî

ºáôáâïìÜ ¼»Ë

ºáôáâïìÜ ìïéðñî æÞòöî

ªàîïìï

Η μείωση του καταβληθέντος ΦΠΑ οφείλεται στην αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με την μη εφαρμογή ΦΠΑ πωλήσεων σε 
κατηγορίες προϊόντων μεταξύ επιτηδευματιών.   

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

Ùíéìï÷ Quest

¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, 
ËçåÝá ëáé °óæÀìåéá ¦åìáôñî 

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî 
ëáé ðòïûÞîôöî 

ºáîïîéóôéëÜ ªùííÞòæöóè 

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè 
ôè÷ äéáæõïòÀ÷ / ¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù 
áîôáçöîéóíïà 

¦òïóôáóÝá ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî 

°óæÀìåéá Ëðïäïíñî 
ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá 

Info Quest Technologies, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè 

Uni Systems, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè 

iSquare, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè

ACS, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè



ªàîïìï ðöìÜóåöî

¦ïóïóôÞ åêáçöçñî ëáé ðöìÜóåöî óôï äèíÞóéï åðÝ ôïù ëàëìïù åòçáóéñî áîÀ åôáéòåÝá ëáé óôï óàîïìï ôïù ÃíÝìïù

Τα ποσά που αναφέρονται 
στον πίνακα έχουν εκφραστεί 
σε χιλιάδες ευρώ

Info Quest 
Technologies

Uni Systems ACS iSquare Ùíéìï÷ 
Quest 

iStorm

2017 2017 20172018 2018 2018

¦öìÜóåé÷ óôï åêöôåòéëÞ

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

¦öìÜóåé÷ óôï äèíÞóéï

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

ªàîïìï

¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, ËçåÝá ëáé °óæÀìåéá ¦åìáôñî 
Η ικανοποίηση των πελατών είναι ένα από τα κύρια συστατικά 
που μπορούν να εγγυηθούν τη μακρόχρονη πορεία και επιτυχία 
του Ομίλου και την ευημερία των εταιρειών του. Εκτός από τις 
σημαντικές επιδράσεις που έχει το θέμα της ικανοποίησης και 
εξυπηρέτησης των πελατών στο επιχειρηματικό μοντέλο, τη 

φήμη και την ικανότητα του Ομίλου να επιτύχει τους στόχους 
του, είναι υψηλής σημασίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη του, 
δημιουργώντας επιδράσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
αγορών και των χωρών, όπου δραστηριοποιούνται οι 
θυγατρικές του Ομίλου.

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå
Ο Όμιλος Quest και οι εταιρείες του έχουν θέσει ως πρώτη 
προτεραιότητα την καλή εξυπηρέτηση και την πλήρη 
ικανοποίηση των πελατών τους. Αυτό εκφράζεται μέσα από τη 
διατύπωση της Αποστολής του Ομίλου, των Αρχών και των Αξιών 
του, καθώς και από την Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζεται σε 
όλες τις εταιρείες.

Η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει τη βούληση της Διοίκησης για την 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και καινοτόμων, ασφαλών 
και λειτουργικών προϊόντων και την πιστοποίηση των κρίσιμων 
λειτουργιών των εταιρειών με Συστήματα Διασφάλισης 
Ποιότητας.
Σημαντική κατεύθυνση επίσης της Πολιτικής Ποιότητας του 

2017

124.773

4.183

3,35%

13

0,01%

84.000

33.383

39,74%

17.078

20,33%

98.934

5.366

5,42%

2.257

2,28%

84.088

23.611

28,08%

0

0,00%

436.449

70.676

16,19%

19.348

4,43%

2017

18.598

3.834

20,61%

0

0,00%

2018 20182018

155.781

6.666

4,28%

17

0,01%

90.205

37.436

41,50%

8.452

9,37%

102.591

4.636

4,52%

1.917

,87%1

106.545

28.597

26,84%

0

0,00%

497.680

82.751

16,63%

10.386

2,09%

19.127

4.363

22,81%

80

0,42%

2017

ªôÞøïé ÃíÝìïù 2019

Διατήρηση της κερδοφορίας και του περιθωρίου κέρδους EBT Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα επίπεδα του 
2018 (excl. Capital gains & impairments). 

Διατήρηση ή/και μικρή αύξηση κατά 5% των πωλήσεων Ομίλου σε νέες αγορές (εξωτερικό).

ROE Ομίλου > 16% (απόδοση σε ίδια κεφάλαια από συνεχιζόμενες δραστηριότητες - ΕΒΤ / Equity, ROE – Return on Equity) (excl. 
Capital gains & impairments). Σημειώνεται ότι στο Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Πλάνο έχει τεθεί o στόχος ROE περίπου 20% τo 2022.

Κύριος στόχος για το 2019 αποτελεί η διατήρηση των μεγεθών κερδοφορίας και εφόσον είναι εφικτό η περαιτέρω βελτίωση των 
δεικτών, σε συμφωνία και με το Επικαιροποιημένο Στρατηγικό πενταετές Πλάνο του Ομίλου (2018-2022). Στο πλαίσιο των 
παραπάνω, οι Στόχοι για το 2019 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

¢åÝëôå÷ ¶ðÝäïóè÷ ÃíÝìïù 2018

Για το 2018 οι στόχοι που είχε θέσει ο Όμιλος αφορούσαν συνολικά στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και τα παρακάτω μεγέθη:

ROE Ομίλου > 15% (απόδοση σε ίδια κεφάλαια από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες - ΕΒΤ / Equity, ROE - 
Return on Equity) (excl. Capital gains & impairments). 

Το 2018 ήταν μία καλή χρονιά για τον Όμιλο, με - επίτευξη των στόχων σε όλους τους δείκτες. 

Ο στόχος επετεύχθη. Ο Όμιλος κατά το 2018 επέτυχε ROE 17%. 
Σημειώνεται ότι στο Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Πλάνο έχει 
τεθεί o στόχος ROE περίπου 20% τo 2022.

Διατήρηση της κερδοφορίας και επίτευξη περιθωρίου 
κέρδους EBT Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
> 5% (excl. Capital gains & impairments). 

Ο στόχος επετεύχθη. Ο Όμιλος επέτυχε περιθώριο κέρδους ΕΒΤ 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 5,03% (excl. Capital gains & 
impairments). 

Διατήρηση ή/και μικρή αύξηση κατά 5% των 
πωλήσεων Ομίλου σε νέες αγορές (εξωτερικό).

Ο στόχος επετεύχθη. Ο Όμιλος επέτυχε αύξηση των πωλήσεων 
από το εξωτερικό κατά περίπου 17%.

ÃùóéáóôéëÞ 
õÛíá

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

Ùíéìï÷ Quest

¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, 
ËçåÝá ëáé °óæÀìåéá ¦åìáôñî 

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî 
ëáé ðòïûÞîôöî 

ºáîïîéóôéëÜ ªùííÞòæöóè 

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè 
ôè÷ äéáæõïòÀ÷ / ¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù 
áîôáçöîéóíïà 

¦òïóôáóÝá ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî 

°óæÀìåéá Ëðïäïíñî 
ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá 

Info Quest Technologies, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè 

Uni Systems, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè 

iSquare, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè

ACS, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè



ΑΓΟΡΑ 36
GRI 416-2

Ομίλου είναι η υιοθέτηση του Οδηγού βιώσιμης επίτευξης των 
ποιοτικών στόχων (ISO 9004:2018), με τις οδηγίες του οποίου 
δημιουργείται η κουλτούρα και η καθημερινή πρακτική της 
εστίασης στους πελάτες, της ενεργού συμμετοχής των 
εργαζομένων σε δράσεις βελτίωσης και καινοτομίας, της 
αυτοαξιολόγησης και της συνεχούς βελτίωσης όλων των 
λειτουργιών της εταιρείας.

Το προσδοκώμενο επίπεδο ικανοποίησης και εξυπηρέτησης των 
πελατών, επιτυγχάνεται από τη συνεχή επένδυση στην παροχή 
καινοτομικών λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και τη συνεχή βελτίωση των υποδομών που 
οδηγούν στη λειτουργική αριστεία, τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο 
για την κάλυψη των προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών ως 
προς την υγεία και ασφάλεια των πελατών, τα μέτρα προστασίας 

του περιβάλλοντος και την ολοκληρωμένη και υπεύθυνη 
ενημέρωση των πελατών. Ο Όμιλος συνεισφέρει ευρύτερα στη 
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των επιδράσεών του στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, καθώς και στις αρχές της υπεύθυνης 
παραγωγής και κατανάλωσης. 
Οι εταιρείες του Ομίλου Quest επενδύουν συστηματικά στη 
βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών 
μέσα από ένα σύνολο πολιτικών, αρχών, δεσμεύσεων και 
διαδικασιών, που πηγάζουν από την Πολιτική Ποιότητας του 
Ομίλου, ενώ εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε 
συμφωνία με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015. 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρουσιάζονται επιπλέον 
πληροφορίες για το πώς προσεγγίζουν το θέμα (και όπου είναι 
εφαρμόσιμο) με τα σχετικά αποτελέσματα, οι εταιρείες του 
Ομίλου που εμπίπτουν στο εύρος της παρούσας έκθεσης.

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 
Οι επενδύσεις και οι δράσεις που πραγματοποιούνται σε 
σταθερή και συστηματική βάση στον τομέα της εξυπηρέτησης 
και ικανοποίησης πελατών, έχουν καλλιεργήσει την ανάλογη 
κουλτούρα στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου, το οποίο δρα 
πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εμπειρία του 
πελάτη. Κατά το 2018, δεν υπήρξαν περιστατικά μη 

συμμόρφωσης με κανονισμούς ή εθελοντικούς κώδικες που να 
αφορούσαν τις επιδράσεις των προϊόντων και υπηρεσιών του 
Ομίλου και των εταιρειών του στην υγεία και την ασφάλεια. 
Δείκτες εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών 
παρακολουθούνται συστηματικά σε κάθε Εταιρεία και 
αναλύονται ακολούθως.

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî 
Η εξέλιξη υπηρεσιών και προϊόντων και η καινοτομία αποτελούν 
το κύριο συστατικό του επιχειρηματικού μοντέλου για την 
ανάπτυξη, τη φήμη και την ικανότητα του Ομίλου Quest να 
επιτύχει τους στόχους του. Καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς του 
πορείας ο Όμιλος χαρακτηρίζεται από καινοτόμες 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, όσο και από συνεχείς εξελίξεις 
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. 
Ο Όμιλος έχει υλοποιήσει μερικά από τα πλέον πρωτοποριακά 
και επιτυχημένα έργα Πληροφορικής για πλήθος Οργανισμών, 
έχοντας συμβάλλει στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την 
ανταγωνιστικότητα αυτών και ολόκληρης της χώρας. 
Παράλληλα, έχει δημιουργήσει σημαντικές τομές στην αγορά με 
πρωτοπόρες εμπορικές και λειτουργικές κινήσεις, όπως για 
παράδειγμα η ανάπτυξη του πρώτου οργανωμένου δικτύου 
μεταπωλητών πληροφορικής τη δεκαετία του '80, η υλοποίηση 
αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικών αγορών Β2Β για 
τους συνεργάτες, ήδη από το 2000 και η πλατφόρμα παροχής 
συνδρομητικών υπηρεσιών www.QuestonCloud.com.
Η καινοτομία είναι το μέσο για να ανταπεξέλθει ο Όμιλος και οι 
εταιρείες του στις προκλήσεις και ευκαιρίες της νέας παγκόσμιας 

ψηφιακής αγοράς, με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο, με σκοπό 
τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της εμπειρίας εξυπηρέτησης του πελάτη, 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την οικονομική ευρωστία, 
καθώς και την ενίσχυση της θέσης κάθε εταιρείας στην αγορά. 
Ως αποτέλεσμα της προσέγγισης συνεχούς επιδίωξης και 
αξιοποίησης της καινοτομίας, οι πελάτες του Οργανισμού και η 
εγχώρια αγορά και κοινωνία ευρύτερα, απολαμβάνουν 
πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες που τους καθιστούν 
περισσότερο ανταγωνιστικούς και καινοτόμους στο πεδίο 
δραστηριότητάς τους. Αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναμικό του 
Ομίλου έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται συνεχώς, ευρισκόμενο 
σε ένα ανοικτό περιβάλλον, με διεθνείς διασυνδέσεις και 
προοπτική και επάρκεια πόρων, που ευνοεί την καινοτομική 
σκέψη, θέτοντας υψηλούς στόχους και προκλήσεις.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρουσιάζονται επιπλέον 
πληροφορίες για το πώς προσεγγίζουν το θέμα (και όπου είναι 
εφαρμόσιμο) με τα σχετικά αποτελέσματα, οι εταιρείες του 
Ομίλου που εμπίπτουν στο εύρος της παρούσας έκθεσης.

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå 
Ο Όμιλος Quest διερευνά συστηματικά τις εξελίξεις της αγοράς, 
επενδύει στον σχεδιασμό νέων προϊόντων/υπηρεσιών και δίνει 
κίνητρα στους εργαζομένους του να καταθέτουν ιδέες.  
Εφαρμόζεται η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας που παρέχει τη 
φιλοσοφία και το όχημα για τη διευκόλυνση του 
μετασχηματισμού των νέων ιδεών σε αναβαθμισμένα προϊόντα, 
υπηρεσίες και χρησιμοποιείται ως πηγή για τη δημιουργία 
δράσεων καινοτομίας. 
Με πρωτοβουλία της Quest Holdings συστάθηκαν το 2018 cross-

functional ομάδες με τη συμμετοχή στελεχών από όλες τις 
Εταιρείες, οι οποίες θα εξετάσουν αναλυτικότερα θέματα όπως 
Digital Transformation, Agility και Καινοτομία. 
Επιπρόσθετα, η Διοίκηση του Ομίλου Quest κατά το 2019 
προγραμματίζει Δράσεις σχετικές με την Ανάπτυξη της 
Κουλτούρας καινοτομίας καθώς και να αναπτύξει Πολιτική 
Καινοτομίας, ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση  περαιτέρω δράσεων καινοτομίας από τις 
εταιρείες του Ομίλου.

ÃùóéáóôéëÞ 
õÛíá
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Οι ομάδες Στρατηγικής και Business Development των 
εταιρειών ολοκλήρωσαν εντός του 2018 την επικαιροποίηση 
των Στρατηγικών - Επιχειρησιακών Πλάνων (ΣΕΠ) πενταετούς 
ανάπτυξης για το διάστημα 2018-2022, διαμορφώνοντας έτσι το 
πλαίσιο της εξελικτικής τους πορείας, θέτοντας τους στόχους 
για το διάστημα αυτό και καταρτίζοντας τα αντίστοιχα πλάνα 
ενεργειών με τις κατάλληλες δράσεις για την επίτευξη αυτών. 
Η ομάδα New Business Development (NBD) της μητρικής 

εταιρείας προχώρησε εντός του 2018 στη διερεύνηση 
σημαντικού αριθμού επενδυτικών ευκαιριών σε νέους τομείς 
δραστηριότητας που παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική, οι 
οποίες παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Στρατηγικού 
Σχεδιασμού της Quest Συμμετοχών.  Στόχος παραμένει η 
διεύρυνση του υφιστάμενου επενδυτικού χαρτοφυλακίου και η 
διασπορά του ρίσκου τόσο γεωγραφικά όσο και σε ένα 
ευρύτερο φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Ο Όμιλος Quest στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεων για 
την εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής των εταιρειών 
του, τις σύγχρονες απαιτήσεις και αλλαγές που 
διαδραματίζονται τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο μετεξέλιξης των business models, καθώς και στις 
ριζικές μεταβολές που παρατηρούνται στις συμπεριφορές των 
καταναλωτών – πελάτων, προχώρησε στη σύσταση διεταιρικής 
ομάδας έργου σχετικά με τη μελέτη του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στις θυγατρικές 
του Ομίλου.
Σκοπός της ομάδας έργου ήταν αρχικά η καταγραφή 
υφιστάμενων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στις 
εταιρείες, καθώς και ο καθορισμός των σχεδιαζόμενων 
δράσεων βάσει των απαιτήσεων που προσδιορίζονται. 
Ζητούμενο είναι πέραν της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
των εταιρειών του Ομίλου, η ανάδειξη και επικοινωνία καλών 
πρακτικών, καθώς και ο καθορισμός πλάνου ενεργειών (Action 
Plan) για κάθε θυγατρική και η καταγραφή προτεραιοτήτων σε 
Oμιλικό επίπεδο. 
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
δομικά στοιχεία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αφορούν 
α) την εμπειρία του πελάτη (Customer Experience), β) την 
επιχειρησιακή διαδικασία (Operational Process), γ) το 

επιχειρησιακό μοντέλο (Business Model) καθώς και τις 
απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες (Digital Capabilities).
Η διαδικασία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018 και 
περιελάμβανε -μεταξύ άλλων- τη συγκέντρωση και αποστολή 
ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τον καθορισμό προτεραιοτήτων, 
συζήτηση – αξιολόγηση εσωτερικά ανά εταιρεία και 
συμπλήρωση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων δράσεων 
βάσει προτύπου. Τέλος, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από τα 
μέλη της ομάδας επί του συνόλου των δράσεων βάσει 
σημαντικότητας, επείγοντος και απαιτούμενης προσπάθειας με 
στόχο την ανάδειξη λίστας προτεραιοτήτων για τις 
σχεδιαζόμενες δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού που θα 
προταθούν στην διοίκηση προς υλοποίηση. 
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του 
Ομίλου υλοποιούνται σε κάθε εταιρεία, σημαντικά έργα 
ψηφιοποίησης λειτουργιών/διαδικασιών και εξυπηρέτησης του 
πελάτη. Επιπλέον από την ομάδα έργου τέθηκε ως 
προτεραιότητα  το κοινό έργο της ψηφιοποίησης της ροής 
εγκρίσεων δαπανών και της διαχείρισης συμβάσεων και 
υπογραφών σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Η έναρξη του 
σχεδιασμού του έργου έγινε το 2018 και το έργο θα υλοποιηθεί 
κατά το 2019-2020.

¾èæéáëÞ÷ »åôáóøèíáôéóíÞ÷/Digital Transformation

ºáéîïôïíÝá 

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και με έμφαση στη 
βιώσιμη ανάπτυξη  συστάθηκε μια διερευνητική / 
προπαρασκευαστική ομάδα σε επίπεδο Quest Holdings για τον 
σχεδιασμό ενός σχετικού πλάνου δράσεων με τις ακόλουθες 
κατευθυντήριες γραμμές: 
- Την ενσωμάτωση της καινοτομίας στη στρατηγική / 
επιχειρηματική και εταιρική ανάπτυξη του Ομίλου και της 
συνολικής νοοτροπίας και της κουλτούρας του οργανισμού.
- Τη διερεύνηση και αξιοποίηση όπου είναι εφικτό εργαλείων 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών 
Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και καινοτομίας.
- Την αξιοποίηση συνεργειών και συμπόρευση με άλλες 
πρωτοβουλίες του Ομίλου (g2G, ψηφιακό μετασχηματισμό, 
talent management, ηγεσία κ.λπ.).
- Τη χρήση στο μέτρο του δυνατού, των υφιστάμενων δομών 
και ομάδων.
- Τη δικτύωση και να συνεργασία με εξωτερικούς φορείς.

Η βασική δομή της διερευνητικής/προπαρασκευαστικής 
ομάδας καινοτομίας σε επίπεδο Ομίλου στηρίζεται στα μέλη 
υφιστάμενων Ομάδων, όπως της Επιτροπής Στρατηγικού 

Σχεδιασμού της Quest Συμμετοχών και μέλη τμημάτων Business 
Development/Digital Transformation.
Στόχος της ομάδας είναι η αξιολόγηση της τρέχουσας 
κατάστασης η περαιτέρω ανάπτυξη και λεπτομερής περιγραφή 
της στρατηγικής και του πλαισίου καινοτομίας του Ομίλου, η 
ανάπτυξη αρχικών πλαισίων για τα είδη καινοτομίας και 
βέλτιστων πρακτικών για ολόκληρο τον Όμιλο και για τις 
θυγατρικές εταιρείες. Παράλληλα, η ομάδα καλείται να 
συντονίσει τις πρωτοβουλίες ομαδικής καινοτομίας, να 
διευκολύνει την ανάπτυξη του πλαισίου καινοτομίας στον 
Όμιλο, να εντοπίσει βασικούς τομείς για μελλοντική εστίαση και 
να διερευνήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας με 
εξωτερικούς φορείς. Τέλος, η ομάδα αυτή θα αξιολογήσει την 
εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος καινοτομίας που θα 
εκπονηθεί.
Το 2019 ο Όμιλος θα προχωρήσει και σε συγκεκριμένες 
δράσεις, όπως η επαφή των εταιρειών με Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα και Εργαστήρια που προάγουν την Έρευνα σε τομείς 
σχετικούς με τα ενδιαφέροντα των εταιρειών, ενώ για το Β΄ 
εξάμηνο προγραμματίζεται αξιολόγηση και σχεδιασμός νέων 
δράσεων. 

ªôòáôèçéëÜ Business Development
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ºáîïîéóôéëÜ ªùííÞòæöóè 

Ο Όμιλος λειτουργεί με βάση την κείμενη νομοθεσία, η δε 
Quest Συμμετοχών (μητρική εταιρεία του Ομίλου) ως εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία 
που διέπει τις εισηγμένες επιχειρήσεις και τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
περί εταιρικής διακυβέρνησης και τον Ελληνικό Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, στελέχη του Ομίλου, με 
τον συντονισμό της Νομικής Διεύθυνσης, συμμετέχουν σε 
διαβουλεύσεις, θεσμικά όργανα και φορείς, συμβάλλοντας στην 

τήρηση και εξέλιξη της αξίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Η συνολική παρουσία και δραστηριότητα των εταιρειών του 
Ομίλου στην αγορά και το κοινωνικό περιβάλλον που 
δραστηριοποιούνται διέπεται από το πλαίσιο των σταθερών 
αρχών και αξιών του. Εντός αυτού του πλαισίου, η συμμόρφωση 
με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, 
είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη.

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå 

Ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο μηδενικά περιστατικά μη 
συμμόρφωσης στην κείμενη νομοθεσία. Αυτός ο στόχος έχει 
επιτευχθεί για το 2018, δεδομένου ιδίως ότι δεν υπάρχουν 
υποθέσεις σε εκκρεμοδικία σε βάρος των Εταιρειών του 

Ομίλου και δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις 
για παραβάσεις της νομοθεσίας. Ο ίδιος στόχος παραμένει και 
για το 2019.

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 

Για τον Όμιλο Quest η απόλυτη συμμόρφωση με την κείμενη 
νομοθεσία, καθώς και τις εφαρμοστέες, βάσει σχετικών 
αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, πολιτικές και 
διαδικασίες, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία. Η κανονιστική 
συμμόρφωση δημιουργεί, επίσης, και ευρύτερες επιδράσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των αγορών και των χωρών όπου 
δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ειδικότερα ως προς τη συνεισφορά 

σε ένα ισχυρό και ευνομούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και 
στην υποστήριξη ισχυρών θεσμών, που προάγουν την πρόοδο 
και την ανάπτυξη. Περαιτέρω, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις 
αρχές και τις ηθικές πρακτικές των εταιρειών του Ομίλου είναι 
μη αποδεκτή καθώς θέτει σε κίνδυνο την καλή φήμη, την 
αξιοπιστία και κατ' επέκταση τα αποτελέσματα τόσο των 
εταιρειών όσο και της μητρικής.

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè 
ôè÷ äéáæõïòÀ÷ / ¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà 
Για τον Όμιλο Quest, το υπεύθυνο επιχειρείν αποτελεί μία 
ακόμη απόλυτη αξία, άρρηκτα συνυφασμένη με το 
επιχειρηματικό μοντέλο, την ιστορία, τη φήμη και την 
ικανότητά του να επιτυγχάνει τους στόχους του.
Όπως προαναφέρθηκε, η πλήρης συμμόρφωση με την 
ισχύουσα νομοθεσία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται 
ο Όμιλος, είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Με την ίδια 
φιλοσοφία και προσέγγιση, υλοποιείται σε όλες τις 

Οι βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης εφαρμόζονται για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου και βάσει αυτών ο Όμιλος 
Quest έχει θέσει τις εξής προτεραιότητες:

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå 

δραστηριότητες η μεθοδική εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνου 
και υγιούς ανταγωνισμού και καταπολέμησης της διαφθοράς και 
της δωροδοκίας, βασισμένων στη διαφάνεια, την ακεραιότητα 
και την αξιοπιστία.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις αρχές και τις ηθικές πρακτικές 
των εταιρειών του Ομίλου είναι μη αποδεκτή καθώς θέτει σε 
κίνδυνο την καλή φήμη, την αξιοπιστία και κατ' επέκταση τα 
αποτελέσματα τόσο των εταιρειών όσο και της μητρικής.

Διαφάνεια στη διοίκηση και την εταιρική ευθύνη.
Ενημέρωση και συμμετοχή των μετόχων στις σημαντικές αποφάσεις.
Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσματική διοίκηση, με συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, χωρίς 
αποκλεισμούς.
Εντοπισμός, αναγνώριση και ελαχιστοποίηση κινδύνων.
Εξασφάλιση ποιοτικού εργασιακού πλαισίου.
Ανεξαρτησία στην άσκηση ελέγχου.
Ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση με νόμους και 
κανονισμούς, τη διαφθορά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

ÃùóéáóôéëÞ 
õÛíá

ÃùóéáóôéëÞ 
õÛíá
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Το 2016 καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά 
Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου η Πολιτική Ηθικής 
Δεοντολογίας. Η Πολιτική αφορά στους κανόνες συμπεριφοράς, 
βάσει των οποίων σχεδιάζονται και λειτουργούν όλες οι 
δραστηριότητες των Εταιρειών και ακολουθούνται από τα 
στελέχη και το προσωπικό αυτών, προς αποφυγή της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Η Πολιτική Ηθικής Δεοντολογίας, με την υποστήριξη και 
παροχή των κατάλληλων μέσων από τις Διοικήσεις της Quest 
Συμμετοχών και των εταιρειών του Ομίλου, προωθείται σε όλο 
το προσωπικό και ενσωματώνεται στην καθημερινή εργασία και 
κουλτούρα των εργαζομένων. Περαιτέρω, επιδιώκεται η 
εφαρμογή της από όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες και 
συνεργαζόμενους επαγγελματίες.

Η Πολιτική Ηθικής Δεοντολογίας δίνει κατευθύνσεις για τα εξής θέματα:

Προσφορά και αποδοχή δώρων οικονομικής αξίας στο 
προσωπικό: Οι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία και τον Όμιλο 
δεν επιτρέπεται να προσφέρουν προσωπικά σε εργαζόμενους ή 
μέλη της οικογένειάς τους και αυτοί δεν επιτρέπεται να 
αποδέχονται ως δώρα, χρήματα ή οποιουδήποτε είδους 
αντικείμενα μεγάλης αξίας ή να αντλούν προσωπικά οφέλη.  
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν την Εταιρεία για την 
προσφορά προς αυτούς δώρων ή άλλων παροχών. 
Αποδέκτης δώρων που είναι αποτέλεσμα εφαρμογής πολιτικής 
κινήτρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων είναι η κάθε 
Εταιρεία, η οποία έχει συμφωνήσει σχετικά με τον αντίστοιχο 
προμηθευτή. 
Ο επιμερισμός τέτοιων δώρων σε εργαζόμενους της κάθε 
Εταιρείας γίνεται από την ίδια, με κανόνες που έχουν ορισθεί 
εσωτερικά. Από εργαζόμενους προσωπικά μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά διαφημιστικά δώρα ή είδη που τους προσφέρονται, 
εφόσον η αξία τους δεν είναι μεγάλη (μέχρι 100€), υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι ενήμερος ο προϊστάμενός τους. 
Για την αποδοχή διαφημιστικών δώρων μεγαλύτερης αξίας 
επιλαμβάνεται η Διοίκηση κάθε εταιρείας, η οποία αποφασίζει 
την αποδοχή ή μη, ή εξετάζει τη δυνατότητα μετατροπής τους 
σε πιστωτικό τιμολόγιο. 
Κανένας εργαζόμενος / η δεν επιτρέπεται να αποδέχεται 
προσκλήσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή σε οποιαδήποτε 
μορφής ψυχαγωγία, εκδρομές, αθλητικές ή πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, ταξίδια κ.λπ. από πρόσωπα με τα οποία 
συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον η πρόσκληση αποσκοπεί 
στην ειδική μεταχείριση του συναλλασσομένου. Χρηματισμός 
και διαφθορά είναι έννοιες ασύμβατες με τις αρχές του Ομίλου. 
Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε καταβολή σε είδος ή χρήμα, σε 
πρόσωπο ή φορέα για τη διευκόλυνση ή διεκπεραίωση των 
δραστηριοτήτων των Εταιρειών, όπως αντίστοιχα και η 
δημιουργία εντυπώσεων σε παράγοντες του δημοσίου που θα 
μπορούσαν να υπονοήσουν υπόσχεση χρηματισμού με 
οποιοδήποτε τρόπο. Επιπρόσθετα δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να 
χρησιμοποιούν άλλους αθέμιτους τρόπους για να 

εξασφαλίσουν οποιοδήποτε μη αποδεκτό επιχειρηματικό 
πλεονέκτημα.
Πολιτική: Δεν επιτρέπεται η εμπλοκή των εταιρειών σε 
οποιεσδήποτε κομματικές ή ιδεολογικές δραστηριότητες.
Σχέσεις με Πελάτες και Προμηθευτές: Οι σχέσεις αυτές διέπονται 
από εμπιστοσύνη, αμοιβαίο σεβασμό και ακεραιότητα, 
επιδιώκοντας μακρά συνεργασία και αμοιβαία ικανοποίηση των 
εκατέρωθεν συμφερόντων.
Χορηγίες και Δωρεές: Όλες οι παροχές δωρεών ή χορηγιών 
διέπονται από πλήρη διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας 
και της ηθικής. Προς τούτο τηρούνται πλήρη αρχεία 
τεκμηρίωσης και διαχείρισης.
Τήρηση αρχείων οικονομικών πράξεων: Τηρούνται αναλυτικά 
και ακριβή αρχεία όλων των οικονομικών πράξεων των 
Εταιρειών, για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνονται 
συμπεριλαμβανομένων δώρων, δωρεών, χορηγιών, φιλοξενίας 
κ.λπ., με σχετική αιτιολόγηση.
Σύγκρουση συμφερόντων: Καταστάσεις όπου τα προσωπικά 
συμφέροντα εργαζόμενου, που έρχονται σε αντίθεση με τις 
υποχρεώσεις του για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 
Εταιρείας ή του Ομίλου, αποφεύγονται και ελέγχονται. Η 
Πολιτική Ηθικής Δεοντολογίας και ο τρόπος εφαρμογής της έχει 
παρουσιαστεί στα ανώτατα στελέχη των εταιρειών του Ομίλου, 
τα οποία έχουν λάβει  εκπαίδευση για τον τρόπο εφαρμογής και 
ελέγχου της εφαρμογής της. 
Επίσης, το 2017 εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της 
Quest Συμμετοχών και των εταιρειών του Ομίλου, η Πολιτική 
Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία το 2018 επικαιροποιήθηκε και 
ολοκληρώθηκε από τις εταιρείες του Ομίλου η διαδικασία Risk 
Assessment, βάσει της οποίας εντοπίσθηκαν και καταγράφηκαν 
οι κίνδυνοι, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τυχόν περιπτώσεων 
μη συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία (όπως με τη 
νομοθεσία περί προστασίας κατά της διαφθοράς και του 
αθέμιτου ανταγωνισμού).

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 
Έχει δημιουργηθεί μηχανισμός ελέγχου, με βάση τον οποίο οι 
εργαζόμενοι οφείλουν να καταγγέλλουν οποιοδήποτε 
περιστατικό, το οποίο πιστεύουν ότι αντίκειται στην Πολιτική 
Ηθικής Δεοντολογίας και ενδεχομένως να αφορά σε περίπτωση 
διαφθοράς. Όλες οι καταγγελίες καταγράφονται και τηρείται 
σχετικό αρχείο. Ο καταγγέλλων, προστατεύεται έναντι 
οποιουδήποτε αρνητικού μέτρου σε βάρος του συνεπεία της 
καταγγελίας. Ωστόσο, οι εταιρείες του Ομίλου διατηρούν το 
δικαίωμα να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο κρίνουν πρόσφορο 

εναντίον στελέχους, εργαζόμενου ή συνεργάτη τους όταν 
αποδειχθεί πως συνειδητά και εσκεμμένα δυσφήμησε ή παρείχε 
ψευδείς πληροφορίες στην Εταιρεία ή σε τρίτους, για την 
παραβίαση των παραπάνω. 
Όλες οι καταγγελίες διερευνώνται από επιτροπή 
εξουσιοδοτημένων Διευθυντών. Η Διοίκηση κάθε εταιρείας έχει 
τη δυνατότητα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για 
περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ή για την αναφορά 
ποινικά αξιόποινων πράξεων.
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ΑΓΟΡΑ 40

Ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο μηδενικά περιστατικά μη συμμόρφωσης στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας από τη 
διαφθορά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

¦òïóôáóÝá ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρουσιάζονται επιπλέον 
πληροφορίες για το πώς προσεγγίζουν το θέμα, (και όπου είναι 
εφαρμόσιμο) με τα σχετικά αποτελέσματα, οι εταιρείες του 
Ομίλου που εμπίπτουν στο εύρος της παρούσας έκθεσης.

Ο Όμιλος Quest έδινε πάντοτε ιδιαίτερη βαρύτητα και 
προτεραιότητα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Οποιαδήποτε διαρροή ή κακή χρήση προσωπικών δεδομένων 
πελατών, εργαζομένων ή συνεργατών έχει αναγνωρισθεί ότι θα 
έπληττε σημαντικά την αξιοπιστία και τη φήμη της εταιρείας 
που διέπραξε το σφάλμα, αλλά και όλου του Ομίλου, με 
αποτέλεσμα την άμεση, αλλά και την έμμεση και μακροχρόνια 
απώλεια εσόδων. Παράλληλα, θα μπορούσε να επιδράσει 

ευρύτερα στην κοινωνία, δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις 
για πολίτες/εταιρείες, με ταυτόχρονη μείωση της εμπιστοσύνης 
στα τεχνολογικά συστήματα και στην οργάνωση των εταιρειών.
Τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται οι εταιρείες του 
Ομίλου αφορούν στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους 
συνεργάτες τους και τους μετόχους της μητρικής εταιρείας. Οι 
εταιρείες αναθεωρούν συνεχώς τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα 
προσωπικά δεδομένα που τους εμπιστεύονται τα 
ενδιαφερόμενα μέρη κατά τις συναλλαγές μαζί τους και τις 
σχέσεις τους με αυτές, να προστατεύονται ολοκληρωμένα και η 
επεξεργασία τους να γίνεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
συλλέγονται και πληρούν τις προδιαγραφές τις σχετικής 
νομοθεσίας.

Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί για το 2018, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχουν σχετικές υποθέσεις σε εκκρεμοδικία συνεπεία μη 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία σε βάρος των Εταιρειών του 
Ομίλου και δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις για 
παραβάσεις της ως άνω νομοθεσίας. Επίσης, δεν υπήρξε καμία 
καταγγελία ή άλλη σχετική ενέργεια για κανένα από τα ως άνω 

θέματα ή εν εξελίξει διερεύνηση σχετικής καταγγελίας.
Η επίτευξη αυτή είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας, της 
οργάνωσης και της ηθικής προσέγγισης της Διοίκησης του 
Ομίλου, η οποία έχει διαχυθεί σε όλους τους εργαζόμενους. Ο 
ίδιος στόχος παραμένει και για το 2019.

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 
27001:2013, 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. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη 
ανάπτυξης, εφαρμογής και αναθεώρησης της Πολιτικής και των 
αντίστοιχων διαδικασιών. Οι Πολιτικές και διαδικασίες δίνουν τις 
κατευθυντήριες γραμμές, τη μέθοδο εργασίας διαχείρισης 
προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζονται από το σύνολο των 
εργαζομένων. Επίσης, γίνονται τακτικές εξειδικευμένες 
εκπαιδεύσεις των εργαζομένων που διαχειρίζονται προσωπικά 
δεδομένα. 

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå 
¦ïìéôéëÜ °óæÀìåéá÷ ¦ìèòïæïòéñî ÃíÝìïù

Κατά το 2018, οι εταιρείες του Ομίλου ακολούθησαν πρόγραμμα  
για τη συμμόρφωση τους με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
των Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679,  το οποίο 
αναβαθμίζεται και επικαιροποιείται συνεχώς ανάλογα με τις 
ανάγκες της κάθε εταιρείας.
Οι εταιρείες συμμορφώθηκαν με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και 
μεθοδολογία, με την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου. Σε 
συνεργασία και υπό τον συντονισμό του Data Protection Officer 
(DPO) του Ομίλου, σε κάθε εταιρεία o αντίστοιχος Data 
Protection Officer (DPO) ανέλαβε την παρακολούθηση του 
έργου. Με την ολοκλήρωση, όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν 
περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους που προέρχονται 

ªùííÞòæöóè íå ôïî ¡åîéëÞ ºáîïîéóíÞ ¦òïóôáóÝá÷ ôöî ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî ôè÷ ¶.¶.

από τη μη εφαρμογή του Κανονισμού.
Στo πλαίσιo της προετοιμασίας για τη συμμόρφωση με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, 
διενεργήθηκαν πολλαπλοί έλεγχοι των Δικτύων και των 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ώστε να 
διαπιστωθεί αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας των 
δεδομένων. Παράλληλα, όλες οι εταιρείες έχουν αναπτύξει 
εξειδικευμένες διαδικασίες και οδηγίες, οι οποίες έχουν 
ενσωματωθεί στην καθημερινή δραστηριότητα, διασφαλίζοντας 
έτσι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, έχουν λάβει 
κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την βελτίωσή τους και προκειμένου 
να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων αυτών.

ÃùóéáóôéëÞ 
õÛíá
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GRI 418-1

Σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, υπό την καθοδήγηση του DPO της εταιρείας, καθώς και του DPO του Ομίλου και σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις του Κανονισμού:

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 

Έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για τις δραστηριότητες που συνάγεται ως νομική βάση η συγκατάθεση.
Έχουν διενεργηθεί διαδικασίες παροχής ενημέρωσης προς τα υποκείμενα των δεδομένων.
Έχουν αναθεωρηθεί οι περιπτώσεις ανάθεσης εκτέλεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προς τρίτους. 
Έχει οριστεί Ομιλικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων.
Έχει προγραμματιστεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του προσωπικού 
Έχει αξιολογηθεί και διενεργούνται μελέτες εκτίμησης αντικτύπου, όπου έχει εντοπιστεί ότι απαιτείται  λόγω της 
φύσης της διενεργούμενης επεξεργασίας. 
Έχουν δημιουργηθεί διαδικασίες άσκησης δικαιωμάτων των υποκειμένων -λειτουργεί διαδικασία αξιολόγησης και 
αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
Έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων από το σχεδιασμό, για την 
διατήρηση και καταστροφή των αρχείων, για την χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και για διαβίβαση 
προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες.
Διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών, 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.
Έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά  μέτρα, τα οποία υλοποιούνται από τα τμήματα ΙΤ των 
εταιρειών, ενώ έχει επικαιροποιηθεί η πολιτική ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων η οποία διασφαλίζεται με τις 
ανάλογες διαδικασίες και τον μηχανισμό ελέγχου.
Έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, με υπεύθυνο συντονιστή για τα προσωπικά 
δεδομένα, ανά Εταιρεία, που συνεργάζεται με τον DPO. Ο DPO, σε συνεργασία με τις Εταιρείες και με εξωτερικούς 
συνεργάτες, πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.

Ο DPO με συστηματικούς ελέγχους, εκπαίδευση και καθοδήγηση, έχει στην ευθύνη του την παρακολούθηση και ορθή εφαρμογή 
των προδιαγραφών που έχει θέσει ο Όμιλος.

Ο στόχος του 2018 για συμμόρφωση των Εταιρειών με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της 
ΕΕ επετεύχθη. Παράλληλα υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων, με στόχο την 
κατανόηση και εφαρμογή του νέου Κανονισμού στην 
καθημερινή λειτουργία. Το εκπαιδευτικό υλικό, εμπλουτισμένο 
με χρήσιμες πληροφορίες, πρότυπα έγγραφα και οδηγίες, 

αναρτήθηκε στο Intranet του Ομίλου με εύκολη πρόσβαση από 
όλους τους εργαζόμενους.
Για το 2019 ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο τα μηδενικά πρόστιμα 
ή άλλες κυρώσεις από παράβαση της συγκεκριμένης 
νομοθεσίας. Παράλληλα στόχο αποτελεί η περαιτέρω 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εκπαίδευση των 
εργαζομένων. 

Στόχος 2019

Το 2018, δεν υπήρξαν τεκμηριωμένα παράπονα που να αφορούσαν την παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών ή 
απώλειας δεδομένων τους για καμία εταιρεία.

°óæÀìåéá Ëðïäïíñî ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá 

Η σημαντικότερη υποδομή, εφαλτήριο παραγωγικότητας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας του Ομίλου Quest είναι οι υποδομές  
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT) που διαθέτει. Η 
σπουδαιότητα των ICT υποδομών για την ομαλή και συνεχή 

λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου, αναδεικνύει σε κρίσιμο 
θέμα την ενίσχυση, την αξιοπιστία και την προστασία αυτών 
των υποδομών, καθώς και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής 
συνέχειας.

ÃùóéáóôéëÞ 
õÛíá
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ΑΓΟΡΑ 42

Ο σχεδιασμός ανάπτυξης ICT υποδομών περιλαμβάνεται στο 
στρατηγικό σχέδιο των εταιρειών και του Ομίλου. Σε κάθε 
σχεδιασμό ICT υποδομών, βασική παράμετρο αποτελεί η 
ενσωματωμένη ασφάλεια κάθε συστήματος, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές τους.

Λόγω των αυξανόμενων κινδύνων στο εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον λειτουργίας των ICT συστημάτων, καθιερώθηκε η 
συνεχής, συστηματική και μεθοδική ανάλυση επικινδυνότητας 
και η λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων.

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå 

¦ïìéôéëÜ °óæÀìåéá÷ ¦ìèòïæïòéñî

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, που ακολουθούν όλες οι 
εταιρείες, περιγράφει τις προδιαγραφές προστασίας όλων των 
ICT υποδομών. Η Πολιτική που αναθεωρήθηκε εντός του 2018, 
ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τους νέους 
κινδύνους που προέκυψαν από τη σχετική ανάλυση 
επικινδυνότητας, ακολουθεί το διεθνές πρότυπο ISO 
27001:2013. Από την Πολιτική καλύπτεται το σύνολο των 
μέτρων προστασίας που λαμβάνονται, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται η προστασία εξοπλισμού, λογισμικού, 
δεδομένων, τηλεπικοινωνιών, η ενημέρωση και εκπαίδευση 
προσωπικού, η θεμιτή χρήση εξοπλισμού και εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τους χρήστες κ.λπ.
Η Uni Systems είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 27001: 
2013, ενώ οι εταιρείες Info Quest Technologies, iSquare και ACS, 
ακολουθούν το πρότυπο χωρίς να έχουν πιστοποιηθεί.
Σημαντικός παράγοντας απόδοσης, αλλά και αυξημένης 
προστασίας των ICT υποδομών είναι το τεχνολογικά εξελιγμένο, 

από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, ιδιόκτητο Data Center της Uni 
Systems, στο οποίο συστεγάζονται οι βασικές πληροφοριακές 
υποδομές όλων των εταιρειών του Ομίλου. Η Uni Systems έχει 
αναλάβει 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 για την ομαλή 
λειτουργία και απόδοση των εφαρμογών, καθώς και την 
προστασία των δεδομένων.
Το 2018 πραγματοποιήθηκε Information Security Audit από 
εξειδικευμένο σύμβουλο. Το audit είχε σκοπό τη διερεύνηση 
όλων των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων των 
εταιρειών του Ομίλου και την ανάδειξη αδυναμιών σχεδιασμού 
ή υλοποίησης. Τα αποτελέσματα του audit κοινοποιήθηκαν στα 
αρμόδια στελέχη και τις Διοικήσεις των εταιρειών. Εγκρίθηκαν 
και υλοποιούνται μέτρα περιορισμού των κινδύνων που 
αναδείχτηκαν.

¦òÞóõåôá íÛôòá ðòïóôáóÝá÷

Κατά τη διάρκεια του 2018 υλοποιήθηκαν μέτρα επί πλέον προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ºòùðôïçòÀæèóè åôáéòéëñî notebooks.

¶çëáôÀóôáóè îÛöî óàçøòïîöî ASA Firewalls óôá ëáôáóôÜíáôá iStorm.

¶çëáôÀóôáóè îÛöî Web Application Firewalls.

¸ ¶ðÝäïóÜ 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 
προστασίας των δεδομένων, όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσματα καταγραφής των συμβάντων ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια του 2018 δεν καταγράφηκαν συμβάντα 
που να προκαλέσουν οποιασδήποτε μορφής διαρροή ή 
αλλοίωση δεδομένων ή διακοπή των ICT συστημάτων 
μικρής διάρκειας (5 λεπτών έως μιας ώρας) ή μεγάλης 
διάρκειας (άνω της μιας ώρας).
 Η συνολική διαθεσιμότητα παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το 
2017, φθάνοντας στο ποσοστό 99,995%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:
- Καμία εταιρεία δεν βίωσε μη προγραμματισμένη παύση 
εργασιών (downtime) των υπηρεσιών της τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.
- Περιστατικά μη διαθεσιμότητας ή περιορισμένης 
διαθεσιμότητας λόγω εξωτερικής επίθεσης (denial of service) 
δεν ανιχνεύθηκαν από τα εργαλεία καμίας εταιρείας.
- Δεν υπήρχαν περιστατικά που να επηρέασαν την 
εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων των 
εταιρειών.

¶îÛòçåéå÷ 2019-2020

Για τη διετία 2019-2020, έχουν προγραμματισθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

Προωθήθηκε και εξελίσσεται η μελέτη για το Ομιλικό Disaster 
Site (υποδομή αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής). 
Το έργο που αφορά σε κρίσιμα συστήματα και υποχρεώσεις 

της εταιρείας Cardlink, λόγω νέων συμβατικών υποχρεώσεων 
της εταιρείας έχει επαναπρογραμματιστεί για το 2019.
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Διενέργεια αναλυτικού IT risk assessment σε όλα τα κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα όλων των εταιρειών του 
Ομίλου Quest, από εξειδικευμένο σύμβουλο. Θα ακολουθήσει αναλυτικό IT audit με χρήση σύγχρονων εργαλείων 
ελέγχου, για τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών ασφαλείας, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ενίσχυσης της 
προστασίας συστημάτων και πληροφοριών.
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του Ομίλου, μελετώνται έργα στα οποία περιλαμβάνονται 
και  ενέργειες αύξησης της προστασίας των ICT υποδομών.

ªôÞøïé 2019
Διαθεσιμότητα Συστημάτων > 99,9%

Μηδενικά Περιστατικά data bridge, που μπορούν να επηρεάσουν την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των 
δεδομένων και συστημάτων του Ομίλου και των εταιρειών.

ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè
Η Info Quest Technologies ως κορυφαία εταιρεία του κλάδου, 
συνεχίζει με επιτυχία την πορεία της στην παραδοσιακή της 
δραστηριότητα διάθεσης προϊόντων πληροφορικής, 
επενδύοντας τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και διάθεση 
νέων καινοτόμων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών στις 
περιοχές του Mobility & Internet of Things, Cloud Computing 
/ Digital Distribution & e-Commerce (ηλεκτρονικό κατάστημα 
you.gr / εταιρεία Quest on Line). Σημειώνεται ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό πυλώνα στρατηγικής 
ανάπτυξης της εταιρείας και η υποστήριξη του you.gr, είναι 
πλήρως ενσωματωμένη στις λειτουργίες της εταιρείας, 
παρόλο που γίνεται από διαφορετική εταιρική οντότητα 
(Quest on Line AE). Ως εκ τούτου, πολλοί δείκτες 
παρακολουθούνται για το σύνολο της δραστηριότητας και για 

τις δύο εταιρείες. Το 2018 η Info Quest Technologies 
σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων +25%, σε μία 
στάσιμη τοπική αγορά, φτάνοντας τα €155,78 εκ. Η καθαρή 
κερδοφορία της επηρεάστηκε από την επιβολή τον Μάϊο 
επιπλέον τελών πνευματικών δικαιωμάτων, με αναδρομική 
ισχύ. (Σημειώνεται ότι η αναδρομικότητα καταργήθηκε με τον 
Ν. 4605/2019). Ακολουθώντας τον στρατηγικό της σχεδιασμό 
συνέχισε τις επενδύσεις της με προσανατολισμό τη 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και τον μετασχηματισμό 
της βάσει ενός νέου data driven / agile μοντέλου λειτουργίας, 
με στόχο τη λειτουργική αριστεία, τη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
των πελατών της, επιτυγχάνοντας:

Ανάπτυξη πωλήσεων σε όλους τους επί μέρους τομείς δραστηριότητάς της, με επέκταση των δραστηριοτήτων σε 
νέες περιοχές και αγορές.
Σημαντική διεύρυνση της δραστηριότητάς της στον τομέα του Mobility / Internet of Things και τοποθέτηση 
ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις της αγοράς Smartphones. 
Βελτιστοποίηση κεφαλαίων κίνησης και μηδενικές επισφάλειες.
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της με συστηματικές εκπαιδεύσεις. 
Περαιτέρω αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την 
ορθότερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της πελατειακής βάσης. 

Το 2019 η εταιρεία θα συνεχίζει την εστίασή της στους βασικούς άξονες που έχει θέσει και αποτελούν τον βασικό της στρατηγικό 
προσανατολισμό:

Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε νέες περιοχές και αγορές και βελτίωση της εξυπηρέτησης της πελατειακής 
της βάσης.
Ενίσχυση των επενδύσεών της στους νέους τομείς εστίασης.
Καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του κεφαλαίου κίνησης, ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και βελτίωση της 
κερδοφορίας της
Συνεχή προσπάθεια για προσαρμογή του κόστους λειτουργίας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού της με περαιτέρω αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών και 
βελτίωση της αποδοτικότητάς της. 
Περαιτέρω επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε γνώσεις και δεξιότητες.
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Το 2018 ενισχύθηκαν σημαντικά τόσο οι παραδοσιακές, όσο και 
οι νέες περιοχές εστίασης της Info Quest Technologies, με 
αξιοσημείωτα επιτεύγματα σε όλους τους τομείς και ισχυρές 
βάσεις για ανάπτυξη του 2019. Σε ό,τι αφορά τη διάθεση 
προϊόντων πληροφορικής, η εταιρεία διεύρυνε τα μερίδια 
αγοράς της, ενώ για το 2019 στοχεύει σε ακόμα μεγαλύτερη 
αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και αυτοματισμών. Στον τομέα 
των τεχνικών υπηρεσιών, αυξήθηκε ο αριθμός επισκευών σε 
58.000 και εξυπηρετούμενων πελατών,  ενώ για το 2019 
προσδοκά περαιτέρω ανάπτυξη βελτιστοποιώντας διαδικασίες 
και αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες. Από το 2016 είναι σε 
λειτουργία στην Κύπρο επισκευαστικό κέντρο συμφερόντων της 
Εταιρείας, με εξειδίκευση στην επισκευή προϊόντων Apple, και 
λειτουργία ως Apple Authorized Service. 

Στον πρώτο πυλώνα εξέλιξης, το Mobility, η εταιρεία το 2018 
διεύρυνε σημαντικά την παρουσία της. Εδραιώθηκε στην 3η 
θέση της τοπικής αγοράς Smartphones με μερίδιο 15%  και 
σημαντικό μερίδιο στην αγορά των διασυνδεδεμένων 
προϊόντων (IoT), ενώ παράλληλα ανέπτυξε αξιοσημείωτη 
δραστηριότητα στην Κύπρο, για την οποία ανέλαβε επίσης 
την επίσημη αντιπροσωπεία της Xiaomi. 

Στον δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης, τις υπηρεσίες Cloud και τη 
διάθεση ψηφιακού περιεχομένου (Digital Distribution) το 2018 
η Info Quest Technologies συνέχισε την επένδυσή της 
βελτιστοποιώντας τη χρήση της αυτοματοποιημένης 
πλατφόρμας www.QuestonCloud.com, ενισχύοντας το Protfolio 

Υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και διευρύνοντας τις 
συνεργασίες της, επιτυγχάνοντας σημαντική ανάπτυξη τόσο σε 
έσοδα, όσο και σε αριθμό εξουσιοδοτημένων συνεργατών και 
ενεργών πελατών. Το 2019, με δεδομένη τη σταδιακή ωρίμανση 
της αγοράς στην αξιοποίηση συνδρομητικών υπηρεσιών, 
στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων και 
υπηρεσιών, που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες της αγορά 
των μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. 

Το 2018 ήταν μία κομβική χρονιά για το ηλεκτρονικό κατάστημα 
you.gr, τη στρατηγική επένδυση της εταιρείας στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα 
αυτοματισμού – όπως η προηγμένη δυναμική αναζήτηση, η 
φωνητική αναζήτηση, κ.ά. – που συνέβαλλαν τόσο στην πιο 
εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του πελάτη, όσο και στη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού 
καταστήματος, ενώ διευρύνθηκε σημαντικά η γκάμα των 
προσφερομένων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα το www.you.gr  
πέτυχε 27% αύξηση πωλήσεων, σημαντικά μεγαλύτερη από το 
εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
Ελλάδα (18%), 20% αύξηση των συνολικών χρηστών, e-
Conversion Rate άνω το 2,2% και βελτίωση σε όλους τους 
σημαντικούς δείκτες. Το 2019 το you.gr θα συνεχίσει τη 
συστηματική διεύρυνση του προϊοντικού Portfolio, καθώς και τις 
επενδύσεις σε εργαλεία και αυτοματισμούς, όπως προηγμένες 
τεχνικές Digital Marketing, νέες λειτουργίες και ανασχεδιασμό 
(redesign), με στόχο την αναβάθμισης της λειτουργίας και τη 
βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών του. 

Δείκτες επίδοσης 2018
Η εταιρεία παρακολουθεί ένα πλήθος από δείκτες με στόχο τη στενή παρακολούθηση κάθε κρίσιμης παραμέτρου και τη συνεχή 
βελτίωσή της. Οι πιο βασικοί δείκτες για το 2018 ήταν οι παρακάτω:

Βελτίωση Δείκτη EBT κατά 10% για το 
σύνολο της δραστηριότητας (Info Quest 
Technologies & Quest on Line / you.gr).

Ο στόχος επετεύχθη. Το  ΕΒΤ βελτιώθηκε κατά 18%

Βελτίωση δείκτη απόδοσης κεφαλαίων 
(EBT / Κεφάλαια) κατά 10% για το σύνολο 
της δραστηριότητας (Info Quest 
Technologies & Quest on Line / you.gr).

Ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές και 
προϊόντα κατά 10% (αφορά νέες 
δραστηριότητες Info Quest Technologies).

Για το 2018 ως νέες αγορές ορίσθηκαν οι Πωλήσεις σε προϊόντα Mobility / 
IoT & Cloud. Με δεδομένη τη μεγάλη διείσδυση των Xiaomi Smartphones 
στην αγορά, τη μεγάλη ποικιλία έξυπνων διασυνδεδεμένων προϊόντων του 
οίκου, και τη μεγαλύτερη διείσδυση του Cloud, οι πωλήσεις στα νέα αυτά 
πεδία δραστηριότητας, παρουσίασαν αύξηση 131%.

Το μερίδιο αγοράς των Xiaomi 
Smartphones (Βάσει στοιχείων GFK) να 
είναι μεγαλύτερο του 7,5%.

Η επιβολή αναδρομικών τελών πνευματικών δικαιωμάτων ύψους €580.000. 
είχε ως αποτέλεσμα την μη επίτευξη του στόχου. Σημειώνεται ότι η 
αναδρομικότητα καταργήθηκε με τον Ν. 4605 / 2019. 
Ο δείκτης ΕΒΤ / Κεφάλαια χωρίς την επίδραση των αναδρομικών 
πνευματικών δικαιωμάτων ανήλθε σε 12%. 

Το 2018 το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων, η ποιότητα και τιμή τους, 
καθώς και το διευρυμένο κανάλι πωλήσεων, συνέβαλλαν ώστε το μερίδιο 
αγοράς να ανέλθει σε 15,2%.
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Δείκτης DSO < 80 ημέρες Το DSO (Ηλικία Υπολοίπου Πελατών) είναι σημαντικά  βελτιωμένο από πέρυσι 
(66 ημέρες έναντι 70,92 ημέρες 2017. Παραμένει σχετικά υψηλό, λόγω της 
σημαντικής αύξησης των πωλήσεων της εταιρείας σε μεγάλους πελάτες. 
Οι επισφάλειες ως % επί του τζίρου (πρόβλεψη) δεν αναφέρονται στην 
παρούσα Έκθεση, καθώς οι απαιτήσεις της εταιρείας έναντι πελατών 
ασφαλίζονται.

ªôÞøïé 2019

1. Αύξηση μεριδίου αγοράς. Η άνοδος των πωλήσεων για το σύνολο της δραστηριότητας (Info Quest Technologies & Quest 
on Line / you.gr) να είναι μεγαλύτερη από 5% από το μέσο όρο ανάπτυξης της αγοράς (βάσει στοιχείων έρευνας ΕΙΤΟ).

2. Mobility & IoT: Διπλασιασμός Πωλήσεων στα προϊόντα του Οικοσυστήματος Xiaomi.

3. Cloud: Διπλασιασμός ενεργών θέσεων cloud Υπηρεσιών και ενεργοποίηση +20% συνεργατών στην αξιοποίηση της 
πλατφόρμας QuestonCloud.com.

4. E-Commerce: Αύξηση μεριδίου αγοράς. Η άνοδος των πωλήσεων της Quest on Line / you.gr) να είναι > 15% από τον 
μέσο όρο ανάπτυξης της αγοράς (βάσει στοιχείων έρευνας GFK).

5. Δείκτης Απόδοσης Κεφαλαίων (EBT / Κεφάλαια): Σταθερός στα επίπεδα του 2018.

6. Στόχος DSO <80 ημέρες.

¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, ËçåÝá ëáé °óæÀìåéá ¦åìáôñî 
H Info Quest Technologies, με τον ρόλο της μεγαλύτερης 
πύλης εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, συμβάλλει 
ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εγχώριας 
αγοράς. Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στα 

Mε δεδομένη τη συνεχή εξέλιξη και μετασχηματισμό της αγοράς, η Info Quest Technologies έθεσε τους παρακάτω στόχους:

νέα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας και στη συνολική 
βελτίωση της εξυπηρέτησης και εμπειρίας του πελάτη.

Η Info Quest Technologies, συνεργάζεται με επώνυμους και 
καταξιωμένους προμηθευτές, που διαθέτουν υψηλής ποιότητας 
και διεθνών προδιαγραφών προϊόντα, που διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις και λειτουργικές δυνατότητες 
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία και ασφάλεια των 

πελατών. Επιπρόσθετα, κατά τη σχεδίαση και παραγωγή των 
προϊόντων (είτε ιδιωτικής ετικέτας είτε όπου απαιτείται για 
προϊόντα που εισάγει), δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υπεύθυνη 
κατανάλωση και την ασφαλή χρήση των προϊόντων από τους 
καταναλωτές, εστιάζοντας στους παρακάτω άξονες:

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή / Υγεία και Ασφάλεια Πελατών

Πλήρης συμμόρφωση των προϊόντων με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις ασφάλειας, 
εργονομίας, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και ποιοτικών προδιαγραφών.
Ελληνικές οδηγίες χρήσης και σαφείς όροι εγγύησης σε κάθε προϊόν.
Λειτουργία επισκευαστικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών.
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την παραγωγή των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών Quest γίνονται εξαντλητικοί έλεγχοι 
συμβατότητας και ποιότητας στην πιστοποιημένη κατά ISO 
9001:2015 γραμμή παραγωγής και τα προϊόντα λαμβάνουν 
πιστοποιήσεις από εταιρείες όπως η Microsoft για βέλτιστη 

χρήση τους στις νέες τεχνολογικές πλατφόρμες/λειτουργικά 
συστήματα. Επιπρόσθετα, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε τόσο η 
παραγωγή, όσο και η συσκευασία και η τεκμηρίωσή τους να 
είναι φιλικές προς το περιβάλλον - RoHS free & 80 plus efficient 
τροφοδοτικά για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
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ACS, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè



Κανάλια Επικοινωνίας
Ενισχύοντας την εξατομίκευση και το προσωπικό στοιχείο στην 
επικοινωνία, η Εταιρεία, το 2018 ενίσχυσε περισσότερο τη 
χρήση λύσεων Business Social όπως το Microsoft Yammer και 
Microsoft Teams, λύσεων Collaboration, όπως το Microsoft 
SharePoint και Skype for Business και δυναμικής διαχείρισης 
σχέσεων όπως το Microsoft Dynamics. Παράλληλα, ενίσχυσε 

σημαντικά την  επικοινωνία  του καταστήματος Mi Store με τους 
τελικούς καταναλωτές. Τέλος, όπως αναφέρθηκε ήδη, 
αναπτύσσει και υποστηρίζει το  ηλεκτρονικό κατάστημα you.gr  
που αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξής της στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο για τους καταναλωτές.

ÆåøîéëÜ
ËðïóôÜòéêè

ÁÛá ðòïûÞîôá 
ëáé ùðèòåóÝå÷

 - Mobility / IoT
 - Cloud 

ÆíÜíá ¦öìÜóåöî

ÆíÜíá Product 
Management

Logistics

¶êùðèòÛôèóè áðÞ Call Center

www.Questonline.gr
B2B e-shop ¦òïûÞîôöî

www.QuestonCloud.com
µ2µ e-shop cloud Ëðèòåóéñî

www.mistore-greece.gr 
µ2C e-shop Xiaomi ¦òïûÞîôöî 

www.you.gr
B2C e-shop

Τεχνική Υποστήριξη
Η Τεχνική Υποστήριξη αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την 
Info Quest Technologies και συστατικό της ολοκληρωμένης 
εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες της. Στις 
εγκαταστάσεις της επί της Λεωφ. Κηφισού στον Αγ. Ι. Ρέντη, 
διαθέτει ένα πλήρως Οργανωμένο Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης, που λειτουργεί ως Εξουσιοδοτημένο 
Επισκευαστικό Κέντρο των μεγαλύτερων κατασκευαστών, 
μεταξύ των οποίων οι Apple, HP, Canon, Lenovo, Xiaomi και 
Cubot, διαθέτοντας σημαντικό αριθμό πιστοποιημένων από 
τους κατασκευαστές τεχνικών. Επίσης διαθέτει ένα επιπλέον 

σημείο υποδοχής προϊόντων προς επισκευή στην περιοχή της 
Καλλιθέας, επί της οδού Αλ. Πάντου 25 (δίπλα στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο). Το 2018, το Τεχνικό Τμήμα διεύρυνε τις 
δραστηριότητές του, πραγματοποιώντας περίπου 58.000 
επισκευές προϊόντων. H εταιρεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών της διαθέτει από το 2018 ειδικό Application για 
την παρακολούθηση των επισκευών Service, ενώ για 
επιλεγμένα προϊόντα, όπως τα Apple παρέχει 
την υπηρεσία Pick Up & Return.

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷
Η εταιρεία χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης των διεργασιών της για να παρακολουθεί και να βελτιώνει την ικανοποίηση του πελάτη, 
οι οποίοι περιλαμβάνουν:

Έρευνα ικανοποίησης πελατών χονδρικής και λιανικής.
Μέτρηση και ανάλυση παραπόνων.
Παρακολούθηση εξυπηρετούμενων κλήσεων στα Call Centers.
Μέσος χρόνος επισκευής στο In House Service.
Έρευνες ικανοποίησης πελατών αναφορικά με την τεχνική υποστήριξη από κατασκευαστές, όπως η Apple
Παρακολούθηση ικανοποίησης πελατών οίκου Xiaomi, μέσω του εξειδικευμένου call center εξυπηρέτησης. 
Υιοθέτηση Online εργαλείου BI παρουσίασης δεικτών και αποτελεσμάτων σε διασύνδεση με το ERP (QlikView).
Επιπλέον της καθημερινής παρακολούθησης και αξιολόγησης από τα στελέχη και τους Διευθυντές, σύμφωνα με 
τις Διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ), διενεργούνται:

Επιθεωρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από τον Εσωτερικό Έλεγχο.
Επιθεωρήσεις από συνεργαζόμενους κατασκευαστές στο Τεχνικό Τμήμα, όπως π.χ. η Apple και η HP.
Εσωτερική επιθεώρηση σε ετήσια βάση.
Επιθεώρηση από εξωτερικό φορέα σε ετήσια βάση.
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Δείκτες επίδοσης της Info Quest Technologies

Αν και ο στόχος δεν επετεύχθη, η σημαντική μείωση των 
παραπόνων από τα προηγούμενα έτη (22 παράπονα το 2018 
έναντι 72 το 2017), δείχνουν ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση 
στις λειτουργίες της εταιρείας, ιδιαίτερα στους τομείς όπου 
υπήρχαν περισσότερα παράπονα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 
σε 4 περιπτώσεις παραπόνων δεν έγινε εφικτή η επικοινωνία με 
τον πελάτη εντός 24 ωρών, λόγω της πολυπλοκότητας του 
αιτήματος και της προσπάθειας συγκέντρωσης όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων πριν την 
επικοινωνία.
Σημειώνεται ότι για τον συγκεκριμένο δείκτη, ο στόχος αφορά 
στην ανταπόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα και επίλυση του 
ζητήματος εντός διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών για 
τουλάχιστον το 90% των παραπόνων. Ο στόχος παραμένει ο 
ίδιος και για το 2019.

¢åÝëôå÷ ðïù óøåôÝúïîôáé íå ôè ÌïîäòéëÜ ¦ñìèóè

Αν και σε σχέση με το προηγούμενο έτος υπήρξε σημαντική 
βελτίωση και αύξηση του ποσοστού των απαντημένων 
κλήσεων κατά 25%, ο στόχος δεν επετεύχθη. Η  υστέρηση 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισερχόμενων κλήσεων 

(12% συνολικά) και  την απρόοπτη μείωση του προσωπικού του 
τμήματος εξυπηρέτησης πελατών από αποχωρήσεις και 
έκτακτες απουσίες την περίοδο αιχμής.
Όσον αφορά τον στόχο του 2019  παραμένει στο > 92%. 

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Χονδρικής
Η έρευνα ικανοποίησης πελατών χονδρικής, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ανά διετία. Η τελευταία έρευνα πραγματοποιήθηκε το 
τελευταίο τρίμηνο του 2018. 

Με δεδομένο τον σημαντικό μετασχηματισμό της αγοράς και 
της μετάβασης στο νέο μοντέλο του Cloud, έγινε μερικός 
ανασχεδιασμός του ερωτηματολογίου, ώστε η εταιρεία να 
συλλέξει χρήσιμα συμπεράσματα για την καλύτερη υποστήριξη 
των συνεργατών της στα νέα δεδομένα. Επίσης 
διαφοροποιήθηκε ο τρόπος υλοποίησης της έρευνας και 
χρησιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο εργαλείο 

surveymonkey.com. Τέλος, το δείγμα της έρευνας ήταν αρκετά 
μικρότερο, λόγω μείωσης του αριθμού των αποδεκτών λόγω 
GDPR. Ως εκ τούτου η σύγκριση με τα προηγούμενα έτη δεν 
είναι εφικτή. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 34 ερωτήσεις, με 
κλίμακα 1-5 για τις απαντήσεις, καθώς και ορισμένες ανοικτές 
ερωτήσεις για την καταγραφή προθέσεων και σχολίων.  Από το 
σύνολο των ερωτήσεων, σημειώνονται οι παρακάτω δείκτες:

¦áòÀðïîá ðåìáôñî

72

22

ªôÞøï÷ 2019

90%

°òéõíÞ÷ ðáòáðÞîöî ðåìáôñî 
âÀóåé óùóôÜíáôï÷ äéáøåÝòéóè÷ 
ðáòáðÞîöî

92,36%

86,38%

ªôÞøï÷: °ðÞëòéóè óôï 90% 
ôöî ðáòáðÞîöî 
óå óùçëåëòéíÛîï øòÞîï

Call Center ðåìáôñî øïîäòéëÜ÷

ªôÞøï÷ 2019

>92%
73,7%

86,72%

2017

2018

2017

2018

2017

2018

ªùîïìéëÜ éëáîïðïÝèóè áðÞ ôè óùîåòçáóÝá
 íå ôèî åôáéòåÝá

2018

64,85%  60,16% 

»Àììïî ðïìà / ðïìà»Àììïî ðïìà / ðïìà

ªàóôáóè ôè÷ åôáéòåÝá÷ 
óå ôòÝôïù÷ çéá óùîåòçáóÝá

¦ïóïóôÞ åêùðèòåôïàíåîöî ëìÜóåöî
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Στην έρευνα, υψηλή βαθμολογία συγκέντρωσαν τα κριτήρια  
που σχετίζονται με την τεχνογνωσία του προσωπικού και την 
ταχύτητα εξυπηρέτησης, τις παραδόσεις, τη γκάμα των 
προϊόντων και την αξιοπιστία της εταιρείας, ενώ χαμηλότερη 
βαθμολογία έλαβαν τα κριτήρια που σχετίζονται με  τους 
χρόνους επισκευής / αιτήματα για ανταλλακτικά, τις τιμές και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία / credit, γεγονός αναμενόμενο. 
Το προσεχές διάστημα προγραμματίζεται ο πλήρης 
επανασχεδιασμός  της έρευνας, ώστε η επόμενη να 
ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της εταιρείας και τα νέα 
δεδομένα της αγοράς. 

ÆåøîéëÜ ËðïóôÜòéêè óùîÞìïù ðåìáôñî 

¶òçÀóéíå÷ èíÛòå÷

»Ûóï÷ øòÞîï÷ åðéóëåùÜ÷ In House Service 

ªôÞøï÷ 2017 <5,0

¶ðÝäïóè 2017 4,81

Ο στόχος επετεύχθη και μάλιστα με μικρή βελτίωση του αποτελέσματος για το 2018. Για το επόμενο έτος, ο στόχος διατηρείται στο 
ίδιο επίπεδο.

ªôÞøï÷ 2018 <5,0

¶ðÝäïóè 2018 4,66

Προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης, από το Β΄ 
εξάμηνο του 2018, η Τεχνική υπηρεσία προχώρησε σε 
συμφωνία με την Apple, έναν από τους κυριότερους 
συνεργαζόμενους οίκους και με νέο εξοπλισμό, αλλά και 
απόκτηση τεχνογνωσίας, ανέλαβε τοπικά την υλοποίηση 
ορισμένων νέων υπηρεσιών αποκατάστασης βλάβης, γεγονός 

που αναμένεται και στο μέλλον να βελτιώσει περαιτέρω την 
απόδοση. Επίσης οι νέες υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες και 
μέσω του προαναφερθέντος Application, αλλά και η χρήση 
νέων μηχανογραφικών εργαλείων και αυτοματοποιημένων 
Reports, αναμένεται να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση 
αυτή.

¶ùëïìÝá ðòÞóâáóè÷ óôï Call Center ôïù ôåøîéëïà ôíÜíáôï÷

¦ïóïóôÞ

ªôÞøï÷ 2017 >90%

¶ðÝäïóè 2017 58%

¶ðÝäïóè ÁïÛíâòéï÷ 2017 67,58%

¶ðÝäïóè ¢åëÛíâòéï÷ 2017 86,04%

¦ïóïóôÞ åêùðèòåôïàíåîöî ëìÜóåöî

¶ðÝäïóè 2018

ªôÞøï÷ 2018

81,25%

>90%

ªôÞøï÷ 2019

<5,0

ªôÞøï÷ 2019

>90%

¢åÝëôå÷  ðïù óøåôÝúïîôáé íå ôï ÆåøîéëÞ ÆíÜíá

Υπήρξε μικρή υστέρηση στην επίτευξη του στόχου, αν και το 
2018 έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της στελέχωσης 
του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών το οποίο είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των κλήσεων που απαντήθηκαν κατά 

50%. Η υστέρηση οφείλεται κυρίως σε έκτακτες απουσίες του 
προσωπικού του τμήματος.  
Ο στόχος για το 2019 παραμένει σταθερός >90%.

¦ïéÞôèôá åòçáóÝá÷ ôåøîéëñî çéá åðéóëåùÛ÷ Apple

¦ïóïóôÞ

¶ðÝäïóè 2018

ªôÞøï÷ 2018

0,17%

<3%

ªôÞøï÷ 2019

<3%
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Με δεδομένη τη συνεχώς αυξανόμενη επαφή της Εταιρείας με 
τους τελικούς καταναλωτές προϊόντων Xiaomi, το 2018 
σχεδιάστηκε σύστημα παρακολούθησης της ικανοποίησης των 
πελατών αυτών και η υιοθέτηση δεικτών. Ταυτόχρονα η 

εταιρεία παρακολουθεί πλήθος δεικτών για το ηλεκτρονικό 
κατάστημα www.you.gr. 
Οι βασικότεροι από τους δείκτες παρουσιάζονται παρακάτω:

¢åÝëôå÷ ªøåôéúÞíåîïé íå Æåìéëïà÷ ¦åìÀôå÷

¢åÝëôè÷ ¹ëáîïðïÝèóè÷ ¦åìáôñî Xiaomi

¶ðÝäïóè 2018

ªôÞøï÷ 2018

98,36%

>95%

Ο στόχος για το 2018 επετεύχθη. Ο δείκτης μετρά την 
ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα Xiaomi και τις 
υπηρεσίες υποστήριξης. Η έρευνα υλοποιείται μέσω του 

τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών Xiaomi, μέσω της 
καθημερινής επικοινωνίας με τους πελάτες.
Ο στόχος για το 2019 παραμένει ο ίδιος.

¶ùëïìÝá ðòÞóâáóè÷ óôï Call Center åêùðèòÛôèóè÷ Xiaomi

Ο στόχος επετεύχθη για το 2018. Παραμένει ο ίδιος για το 2019.

ªôÞøï÷ 2019

>95%

¶ðÝäïóè 2018

ªôÞøï÷ 2018

95%

>95%

ªôÞøï÷ 2019

>95%

Ο στόχος επετεύχθη. Η στοχοθεσία έχει δοθεί από την Apple 
και παρακολουθείται σε μηνιαία βάση. Αφορά στο ποσοστό 
επανεισαγωγής εντός μηνός του ίδιου προϊόντος - με τον ίδιο 

σειριακό αριθμό - σε εντός εγγύησης προϊόντα και ορίζεται να 
είναι χαμηλότερο του 3%. 
Ο ίδιος στόχος <3% παραμένει και για το 2019. 

To Τεχνικό Τμήμα της Info Quest Technologies είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Επισκευής προϊόντων 
Apple στην Ελλάδα. Η δραστηριότητα παρακολουθείται με 
πολλούς δείκτες, τόσο από τον κατασκευαστή, όσο και από την 

ίδια την Εταιρεία, με απώτερο στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών του οικοσυστήματος.

Ο στόχος για το 2019 είναι > 55%.  
Το Net Promoter Score (NPS) είναι μία μεθοδολογία 
αξιολόγησης της σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μίας 
εταιρείας ή ενός brand και των πελατών της. Ο συγκεκριμένος 

δείκτης εξάγει το ποσοστό των πελατών οι οποίοι είναι 
πρόθυμοι να προτείνουν το προϊόν ή τις υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούν, σε άλλους, δυνητικούς πελάτες και δίνει πολύ 
χρήσιμα συμπεράσματα για την ικανοποίηση του πελάτη.

ªôÞøï÷ 2019

¢åÝëôè÷ NPS you.gr

(¦èçÜ: óùîåøÜ÷ Ûòåùîá e-satisfaction)

2018

54 >55
58

2017
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¶ùëïìÝá ðòÞóâáóè÷ óôï Call Center åêùðèòÛôèóè÷ you.gr

O στόχος για το 2018 δεν επετεύχθη. 
Η εύκολη πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο  αποτελεί βασικό 
παράγοντα για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη, γι' 
αυτό και έχει τεθεί πολύ υψηλός στόχος. Η μεγάλη, πέρα από το 

αναμενόμενο, αύξηση των πωλήσεων τις περιόδους αιχμής 
(εβδομάδα black Friday & εορτές), είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή 
υστέρηση από τον στόχο. 
Ο στόχος για το 2019 παραμένει ο ίδιος.

¶ðéóôòïæÛ÷ you.gr

Ο στόχος το 2018 επετεύχθη και παραμένει ο ίδιος για το 2019.  
Το ποσοστό των επιστροφών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης καθώς υποδηλώνει την ορθή 
λειτουργία του καταστήματος και την ικανοποίηση του πελάτη 
από την παραλαβή του σωστού προϊόντος στον τον σωστό 

χρόνο. H επίτευξη του you.gr είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική (σε 
σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς που κυμαίνεται στο 3-5% 
ανάλογα με τον κλάδο), αλλά γίνεται συνεχώς προσπάθεια για 
βελτίωση.

¦ïóïóôÞ åêùðèòåôïàíåîöî ëìÜóåöî

¶ðÝäïóè 2018

ªôÞøï÷ 2018

ªôÞøï÷ 2019
87,94%

>94,5% >94,5%

1,97%

1,82%

<2%

<2% <2%
ªôÞøï÷ 2017

¶ðÝäïóè 2017

ªôÞøï÷ 2018

¶ðÝäïóè 2018

ªôÞøï÷ 2019

Íììå÷ ðåòéïøÛ÷ âåìôÝöóè÷

Έχουν εντοπισθεί και προγραμματίζονται για τα έτη 2019-2020, βελτιώσεις στις παρακάτω περιοχές:

Αναβάθμιση Call Centers. Διερευνάται τόσο η τεχνολογική αναβάθμιση, όσο και η αξιοποίηση εξωτερικού 
συνεργάτη για επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών.
Ψηφιακή αναβάθμιση. Νέα εργαλεία και αυτοματισμοί που θα βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης.
Αναβάθμιση πλατφόρμας διάθεσης Cloud Services www.QuestonCloud.com. 

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá Ëðèòåóéñî ëáé ¦òïûÞîôöî
Προσηλωμένη στο όραμά της να συνδέει τον άνθρωπο με την 
τεχνολογία, να βοηθά τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους και να συνδέει τις καινοτόμες τεχνολογίες 
της Πληροφορικής και Επικοινωνιών  με την ελληνική αγορά με 

τον πιο εύκολο, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο, η Info 
Quest Technologies, συστηματικά αναζητά, σχεδιάζει και εισάγει 
στην αγορά νέες τεχνολογίες και νέες υπηρεσίες, οι οποίες 
καλύπτουν τους παρακάτω τομείς.

Digital Transformation
¦òïóôéõÛíåîè °êÝá óå ËðïäïíÛ÷ ëáé ¤åéôïùòçÝá

Κύριο μέλημα της Info Quest Technologies προς την 
κατεύθυνση της Επιχειρησιακής Αριστείας (Operational 
Excellence) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της, αποτελεί η 
συνεχής βελτίωση των υποδομών της και η αυτοματοποίηση 
των λειτουργιών της. 
Η εταιρεία, ακολουθώντας ένα data driven μοντέλο λειτουργίας,  
αξιοποιεί πλήθος διασυνδεδεμένων συστημάτων για την 
καλύτερη οργάνωση, λήψη αποφάσεων και εξυπηρέτηση των 

πελατών της. Πιο συγκεκριμένα αξιοποιεί την ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα SAP ERP, ηλεκτρονικά καταστήματα B2B για την 
προμήθεια προϊόντων (www.questonline.gr) και Cloud 
υπηρεσιών (www.questoncloud.com), σύστημα CRM, καθώς και 
πλατφόρμα Στήριξης Αποφάσεων μέσω Επιχειρηματικής 
Ευφυίας. Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
επενδύσεις στις εφαρμογές, αναβαθμίζοντας σημαντικά το 
επίπεδο εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:
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Επένδυση σε Τεχνογνωσία
Η συστηματική και συνεχής επένδυση σε τεχνογνωσία, παίζει 
καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα κάθε 
εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας. 
Ιδιαίτερα το νέο μοντέλο μετάβασης στο cloud, απαιτεί 
σημαντική επένδυση σε γνώση και εξειδίκευση. Η Info Quest 
Technologies, επενδύει συστηματικά σε τεχνογνωσία, νέες 
λύσεις και υπηρεσίες και διαθέτει ένα πλήθος πιστοποιημένων 
μηχανικών. Το 2018 οι μηχανικοί της Info Quest Technologies 
έλαβαν 24 νέες πιστοποιήσεις ή ανανεώσεις παλαιότερων στους 
οίκους: IBM, HPE, Dell/EMC, HP inc, Microsoft, Symantec, Veritas, 
Cisco και Unify. Συνολικά, οι πιστοποιήσεις των μηχανικών της 
Εταιρείας ξεπερνούν τις 200. 
Παράλληλα, διεξήχθησαν 90 ώρες εκπαίδευσης συνεργατών 
στην πλατφόρμα www.QuestonCloud.com και 20 ώρες 

εκπαίδευσης συνεργατών σε εφαρμογές της Cisco και IBM.
Επιπρόσθετα, η Info Quest Technologies διαθέτει ομάδα 
εξειδικευμένων μηχανικών, η οποία 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 50 άτομα, είναι εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο 
από τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές - Apple, HP, 
Lenovo, Canon, Xiaomi, - ενώ παρέχει υποστήριξη σε πλήθος 
προϊόντων - περιφερειακά, δίσκους, μνήμες κ.λπ. - μιας 
πληθώρας κατασκευαστών. Παράλληλα απασχολεί 10 άτομα για 
την υποστήριξη της δραστηριότητας POS Production & 
Warehousing.

Περαιτέρω αξιοποίηση της πλατφόρμας EDI, προς Πελάτες 
και Προμηθευτές, με στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση και 
ψηφιοποίηση της διαδικασίας των παραγγελιών και 
λογιστικών εγγραφών. 
Περαιτέρω βελτιστοποίηση του συστήματος CRM, ώστε να 

oυπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη (360  view). 
Βελτιστοποίηση των συστημάτων αυτόματης τιμοδότησης, 
αποθεμάτων και reporting.
Δημιουργία νέου εμπλουτισμένου εταιρικού web site και 
νέου App & microsite για το Service για την καλύτερη, 
αμεσότερη και πιο αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση.

Κατά το 2018, με στόχο ολοκλήρωσης το τέλος του 2019  
τέθηκαν οι προδιαγραφές και ξεκίνησε η υλοποίηση του 
“Paperless Project”, ενός πολύ σημαντικού έργου που 
εμπλουτίζει την εικόνα του κάθε πελάτη με ψηφιοποιημένα 
όλα τα παραστατικά που αφορούν στη συνεργασία του με 
την εταιρεία.
Κατά το 2018, διαμορφώθηκαν οι προδιαγραφές, με στόχο 
ολοκλήρωσης του έργου το 2019, για την αναβάθμιση του 
www.questoncloud.com, με νέα λειτουργικότητα, που δίνει 
στους συνεργάτες περισσότερα εργαλεία και δυνατότητες 
reporting.

Η Info Quest Technologies επενδύει συστηματικά τα τελευταία 
χρόνια  στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του Cloud, 
έχοντας υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα παροχής 
λύσεων, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαίους διεθνείς 
παρόχους, εξειδικευμένους συμβούλους, υπηρεσίες και 
εκπαιδευμένους συνεργάτες. Η εταιρεία προσδοκά να 
πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή του digital distribution και να 
αποτελέσει τον μεγαλύτερο κόμβο Cloud λύσεων της αγοράς, 
συνδέοντας παρόχους Cloud λύσεων και εφαρμογών με τους 
μεταπωλητές και τους πελάτες της.
Η πρωτοποριακή πλατφόρμα www.QuestonCloud.com, 
αποτελεί το βασικό όχημα της Info Quest Technologies για το 
digital distribution, προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον 
αυτοματοποιημένης ενεργοποίησης και διαχείρισης cloud 
υπηρεσιών. Μέσα από το QuestonCloud, οι πελάτες της Info 
Quest Technologies, έχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης και 
διαχείρισης cloud υπηρεσιών (SaaS, IaaS, PaaS) μεγάλων οίκων 
όπως της Microsoft, σε πραγματικό χρόνο (real time 
provisioning) αλλά και να προωθήσουν δικές τους λύσεις στο 

Cloud Computing

Business development

ευρύ δίκτυο μεταπωλητών της Εταιρείας.  
Το 2018 ήταν χρονιά ορόσημο, επιχειρησιακής αναβάθμισης 
και εστίασης, προετοιμάζοντας τα βήματα για την επόμενη 
μέρα, με τεχνικές επεκτάσεις και συνεργασίες, που στόχο 
έχουν την βελτιστοποίηση της χρήσης από τους πελάτες 
(operational excellence), την αναβάθμισης της υποστήριξης 
των πελατών (after sales support), αλλά και την υποστήριξη 
των πελατών στην προώθηση των δικών τους λύσεων (go to 
market).   
Τα παραπάνω αποσκοπούν στη δημιουργία και προσφορά 
λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των μικρών, 
μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων τους, και την διάθεση αυτών μέσα από 
τα κανάλια διανομής τα Info Quest Technologies.    
Για το 2019, η εταιρεία προγραμματίζει τη σχεδίαση και 
διάθεση περισσότερων εξειδικευμένων λύσεων,  την  
ενίσχυση της εκπαίδευσης των συνεργατών της και την  
περαιτέρω ενίσχυση του portfolio και της τεχνογνωσίας της.
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Με στόχο τη διείσδυση σε λύσεις Cloud για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, η εταιρεία, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της 
με ένα διεθνή πάροχο λογισμικού POS και Εμπορικής 
Διαχείρισης ERP, με μεγάλη εγκατεστημένη βάση παγκοσμίως, 
διαθέτει στην ελληνική αγορά την 100% Cloud εφαρμογή  
εμπορικής διαχείρισης  Q-Zone (www.Qzone.gr). Πρόκειται για 

μία εφαρμογή απολύτως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και 
τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης, οδηγώντας 
ακόμα και τις πιο μικρές επιχειρήσεις στην εύκολη και γρήγορη 
ψηφιοποίηση, τον καλύτερο έλεγχο και την άμεση αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πελάτες.

Cloud Retail Solution

Cloud Omni Channel Solution
Στην ίδια κατεύθυνση, της προσφοράς λύσεων προς την μικρή 
και μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και της υποστήριξης των 
πελατών της στη προώθηση δικών τους λύσεων (Quest on 
Cloud - Go To Market) η Info Quest Technologies προωθεί λύση 
κορυφαίου e-commerce agency, για Cloud Retail Online & In 

Store sales, μέσα από μία διασυνδεμένη και ολοκληρωμένη 
λύση εμπορικής διαχείρισης, σημείου πώλησης, ηλεκτρονικού 
καταστήματος που προσφέρεται as a Service, χωρίς απαιτήσεις 
αρχικής επένδυσης.  

ÁÛå÷ ¤àóåé÷ ICT Ëðïäïíñî
Σε μία συνεχή προσπάθεια με στόχο τη βέλτιστη 
ανταγωνιστικότητα των πελατών της, η Info Quest Technologies 
επεκτείνει διαρκώς τις προσφερόμενες λύσεις και υπηρεσίες της 
στις περιοχές εξειδίκευσής της, με εστίαση στην Ασφάλεια 

προσφέροντας λύσεις Cisco, Symantec, Veeam και στο Data 
Center με νέες λύσεις των εταιρειών IBM, Dell EMC, Lenovo, HPE, 
καθώς και την IP Τηλεφωνία με λύσεις Cisco και Unify και τις 
M2M διασυνδεδεμένες συσκευές.

Mobility & Internet of Things

Πρωτεύων στόχος της εταιρείας είναι να φέρει στο ευρύ κοινό 
όλο αυτό το σύνολο  των διασυνδεδεμένων συσκευών και του  
“Internet of Things – IoT”.  Βασικός άξονας ανάπτυξης προς την 
κατεύθυνση αυτή, αποτελούν τα προϊόντα του οίκου Xiaomi, 
που η εταιρεία αντιπροσωπεύει από τον Δεκέμβριο του 2016 
στην Ελλάδα και από το 2018 και στην Κύπρο. Η Xiaomi, 
συγκαταλέγεται σήμερα στις πλέον καινοτόμες παγκοσμίως 
εταιρείες και διαθέτει πέρα από τα δημοφιλή smartphones, μια 
εξαιρετικά εκτεταμένη γκάμα διασυνδεδεμένων συσκευών  για 
το σπίτι, τη μετακίνηση, το fitness, κ.ά., υλοποιώντας εμπράκτως 

το όραμά της να είναι “η καινοτομία προσιτή σε όλους” – 
“Innovation for Everyone”. Με στόχο την εκπαίδευση και 
καλύτερη εξοικείωση των καταναλωτών η εταιρεία προχώρησε 
το 2017 στην υλοποίηση του πρώτου Mi Store στην Ελλάδα,  ενώ 
σκοπεύει εντός του 2019 να επεκταθεί και σε άλλα σημεία. Κατά 
το 2018 η εταιρεία διέθεσε περισσότερα από 600.000 τεμάχια 
Smartphones & προϊόντα IoT του οικοσυστήματος από 200 και 
πλέον διαφορετικού κωδικούς προϊόντων, διευρύνοντας 
σημαντικά τα σημεία πώλησης, τα μερίδια αγοράς και τη βάση 
ικανοποιημένων πελατών της.

You.gr

Στόχος για το you.gr είναι να αποτελέσει  την πρώτη επιλογή 
των καταναλωτών για τις ηλεκτρονικές τους αγορές. Γίνονται 
συνεχείς βελτιώσεις στην κατεύθυνση της συνολικής 
εξυπηρέτησης του πελάτη, της εξατομικευμένης υποστήριξης 
και της λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος. 
Αποτέλεσμα των εν λόγω βελτιώσεων, κατά το 2018, το You.gr 

παρουσίασε βελτίωση του conversion rate κατά 24,5%, βελτίωση  
(μείωση) του bounce rate κατά 23% και αύξηση των pageviews 
& pages per session περισσότερο από 20%. Οι παραγγελίες 
αυξήθηκαν κατά 25% και τα προϊόντα που πουλήθηκαν ήταν 
από 500+ κατηγορίες προϊόντων και 600+ brands, 
εξυπηρετώντας περισσότερους από 150.000 πελάτες.

Με δεδομένη τη φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, 
βασική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη και η αξιοποίηση 
καινοτόμων εργαλείων και εφαρμογών, με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση  λειτουργιών και 
διαδικασιών (operational excellence) καθώς και την υποστήριξη  
του e-πελάτη (digital marketing  / e-commerce).
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιήθηκε από τo τμήμα IT της 
εταιρείας και τέθηκε σε λειτουργία μία πρωτοποριακή 
εφαρμογή dynamic pricing για τις τιμές λιανικής. H εφαρμογή 
αξιοποιώντας δεδομένα από πολλαπλά συστήματα, με χρήση 
προηγμένων αλγορίθμων δίνει τη δυνατότητα στους product 
managers να διαμορφώνουν αυτοματοποιημένα την εμπορική 

πολιτική που επιθυμούν για ένα σύνολο προϊόντων, να 
παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ανταγωνιστικότητα 
των προϊόντων τους και να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες 
διορθώσεις, βελτιώνοντας σημαντικά τις πωλήσεις τους. 
Επιπλέον, από το τμήμα e-Commerce της εταιρείας που 
υποστηρίζει πλήρως το ηλεκτρονικό κατάστημα you.gr του 
Ομίλου, υλοποιήθηκαν σημαντικές καινοτόμες λειτουργικές 
βελτιώσεις, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πελάτη, 
όπως η δυνατότητα αναζήτησης με φωνή (voice search) και η 
προβολή προϊόντων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε 
πελάτη (personalization).

ºáéîïôïíÝá
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¦òïóôáóÝá ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî 

H Info Quest Technologies, με δεδομένη την άμεση επικοινωνία 
και συναλλαγή με φυσικά πρόσωπα, τόσο στο φυσικό 
κατάστημα Mi Store, όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα 
mistore-greece.gr, you.gr, αλλά και το Τεχνικό της Τμήμα, έδινε 
πάντα ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων. 
Η εταιρεία λειτουργεί αυστηρά, σύμφωνα με την Πολιτική 
Ασφάλειας Πληροφοριών του Ομίλου Quest.  Κατά το 2018, 

υλοποίησε πρόγραμμα  συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679, 
βάσει αναλυτικού χρονοδιαγράμματος και  μεθοδολογίας, με 
την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου και την 
καθοδήγηση του Data Protection Officer (DPO) του Ομίλου και 
προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις του Κανονισμού (βλ. ενότητα 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Όμιλο).

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 

Ο DPO  της εταιρείας με συστηματικούς ελέγχους, εκπαίδευση 
και καθοδήγηση, έχει στην ευθύνη του την  παρακολούθηση 
και ορθή εφαρμογή των προδιαγραφών που έχει θέσει ο 
Όμιλος.

Το 2018, δεν υπήρξαν τεκμηριωμένα παράπονα που να 
αφορούσαν την παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών ή 
απώλειας δεδομένων τους. 

ªôÞøïé 2019

Για το 2019, η εταιρεία, ακολουθώντας τον Όμιλο έχει θέσει ως 
στόχο τα μηδενικά πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις από παράβαση 
της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Παράλληλα στόχο αποτελεί η 

περαιτέρω βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εκπαίδευση 
των εργαζομένων. 

°óæÀìåéá Ëðïäïíñî ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá

Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, συνεχίστηκε η 
προσπάθεια ενίσχυσης των μέτρων προστασίας που λαμβάνει 
η Διεύθυνση ΙΤ της Info Quest Technologies, για την προστασία 
των υποδομών και των συστημάτων της εταιρείας. 
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση ΙΤ της Info Quest Technologies 
έχει στην ευθύνη της: 

1. Την ανάπτυξη και υποστήριξη της κεντρικών συστημάτων  
SAP ERP, SAP BW, που εξυπηρετούν όλες τις εταιρείες του 
Ομίλου Quest.
2. Τις υποδομές LAN, WAN, MPLS, PBXs, Security (Firewalls, 
Antivirus, Antispam, UTMs, Cameras) Exchange Server, Printing, 

File Services, Azure Cloud Services και δίνει τις υπηρεσίες στις 
εταιρείες του Ομίλου, Info Quest Technologies και Κατάστημα 
Mi Store (Golden Hall), Quest Συμμετοχών, Quest Online, iStorm 
(έξη καταστήματα στην Ελλάδα), iStorm Cyprus (Δύο 
καταστήματα στη Λεμεσό και Λευκωσία), Quest Energy (15 
εταιρείες). 

To τμήμα e-Commerce της Info Quest Technologies έχει την 
ευθύνη ανάπτυξης και υποστήριξης των eShops της Info Quest 
Technologies (questonline.gr, questoncloud.gr, qzone.gr, 
mistore-greece.gr) καθώς και της QuestOnline (you.gr, 
cyprus.you.gr.)

Με δεδομένες και τις απαραίτητες βελτιστοποιήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 
των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), το 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες. 

Κρυπτογράφηση εταιρικών notebooks.
Εγκατάσταση νέων σύγχρονων ASA Firewalls στα καταστήματα iStorm & Xiaomi.
Διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος πλοήγησης με τη μετατροπή των σημαντικότερων Sites σε https.
Σημαντικές ενισχύσεις των υποδομών – συστημάτων (Servers, Storages, Switches) της εταιρείας που φιλοξενούνται 
στο Data Center του Ομίλου, ώστε να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες νέων πρόσθετων λειτουργιών.
Επικαιροποίηση όλων των συστημάτων ασφάλειας (Firewalls, Antivirus, Antispam, UTM Sophos) καθώς και των 
εκδόσεων των Λειτουργικών Συστημάτων Windows, ώστε να είναι ενημερωμένα.
Πραγματοποίηση Information Security Audit από εξειδικευμένο σύμβουλο.
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¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 

Η συνολική διαθεσιμότητα παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το 
2017, φθάνοντας στο ποσοστό 99,995%.
Περιστατικά μη διαθεσιμότητας ή περιορισμένης 
διαθεσιμότητας λόγω εξωτερικής επίθεσης (denial of service) 
δεν ανιχνεύθηκαν από τα εργαλεία καμίας εταιρείας.

Δεν υπήρχαν περιστατικά που να επηρέασαν την 
εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων των 
εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια του 2018 δεν καταγράφηκαν συμβάντα που να προκαλέσουν οποιασδήποτε μορφής διαρροή ή αλλοίωση 
δεδομένων ή διακοπή των ICT συστημάτων μικρής διάρκειας (5 λεπτών έως μιας ώρας) ή μεγάλης διάρκειας (άνω της μιας ώρας). 

¡éá ôï 2019 Ûøïùî ðòïçòáííáôéóõåÝ ïé ðáòáëÀôö åîÛòçåéå÷:

Ακολουθείται ο στόχος του Ομίλου για τη Διαθεσιμότητα των Συστημάτων τουλάχιστον 99,9% και μηδενικά 
περιστατικά data bridge, που μπορούν να επηρεάσουν την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των 
δεδομένων και συστημάτων της εταιρείας.

Αναβάθμιση του ERP SAP/R3 σε νεότερη έκδοση.
Εγκατάσταση νέας υποδομής Corporate Firewall & IDS/IPS System στις υποδομές της εταιρείας που 
φιλοξενούνται στο Data Center.
Δημιουργία υποδομής VPN με χρήση Two Factor Authentication για την ασφαλή σύνδεση των 
χρηστών στην εταιρεία για την Απομακρυσμένη Πρόσβαση.
Εγκατάσταση νέου δικτύου WIFI στο Logistic Center.
Αναβάθμιση του Exchange Server με ταυτόχρονη αναβάθμιση του Microsoft Office.
Σχέδιο δημιουργίας Ομιλικού Disaster Site και επικαιροποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας 
ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα σχετικά με το τμήμα IT Τμήμα.

ªôÞøïé 2019

ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè
Η Uni Systems το 2018 σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 
περίπου 7,4% και τα έσοδά της ανήλθαν σε € 90 εκατ. έναντι 
€84 εκατ. το 2017. Πολύ σημαντική ήταν η αύξηση των 
εσόδων από τις αγορές του εξωτερικού (από €33,4 εκατ. το 
2017 σε €37,4 εκατ. το 2018), με κύριο προσανατολισμό τους 
Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπήρξε 

αύξηση των εσόδων στην αγορά της Ελλάδας κατά 4,2% (από 
€50,6 εκατ. σε €52,8 εκατ.) που προήλθε κυρίως από τον 
κλάδο των Τραπεζών και του Δημοσίου. 
Ένας από τους βασικούς άξονες της επιχειρηματικής 
στρατηγικής της Uni Systems τα τελευταία δέκα χρόνια είναι η 
επέκταση των δραστηριοτήτων της και η εξαγωγή 

Κρυπτογράφηση Azure SQL Βάσεις Δεδομένων (DBs) - Transparent Data Encryption- για όλες τις παραγωγικές και 
test PAAS Azure SQL DBs (you.gr, cyprus.you.gr, questonline.gr, mistore-greece.gr / xiaomi-greece.gr).
Αναβάθμιση μηχανισμού WAF με τη χρήση του AKAMAI Web Protector (WAP) για το www.you.gr Στην υπηρεσία 
Akamai Web Protector (WAP), περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

Προστασία από επιθέσεις (Distrubed denial of services (DDOS) attacks και Web L7 attacks) σε 
ηλεκτρονικές (Web) εφαρμογές. 
Προστασία από κακόβουλες επιθέσεις υποκλοπής στοιχείων (data theft).
Προστασία από επιθέσεις στην κεντρική υποδομή.
Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας (Security Operations) σε περίπτωση επίθεσης. 
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¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, ËçåÝá ëáé °óæÀìåéá ¦åìáôñî

τεχνογνωσίας στις αγορές του εξωτερικού, με έμφαση στα 
ιδρύματα, οργανισμούς και λοιπούς φορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στους μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις 
της ΝΑ Ευρώπης.
Το 2018, στη Uni Systems ανατέθηκαν πάνω από 16 νέα 
4ετούς διάρκειας συμβόλαια υπηρεσιών από οργανισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικού προϋπολογισμού άνω 
των €150 εκατ. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας από τις 

αγορές του εξωτερικού αποτελούν πλέον το 41% των 
συνολικών ετησίων εσόδων της και το 50% των εσόδων 
από υπηρεσίες μεγέθη που αναμένεται να διευρυνθούν 
περισσότερο το 2019. Στους πελάτες της Uni Systems 
συγκαταλέγονται περισσότεροι από 40 Ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κ.ά. 

Δέσμευση της Διοίκησης σε ένα μακροχρόνιο πλαίσιο.
Διατήρηση και εξέλιξη ενός πλαισίου αρχών και αξιών, το οποίο διέπει τη σχέση της Εταιρείας με τους 
πελάτες της, καθώς και τις σχέσεις των εργαζομένων.
Εκσυγχρονισμός πολιτικών και διαδικασιών, που εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες της εταιρείας 
σχεδιάζονται και παρέχονται με συστηματικό τρόπο. 
Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνούς εμβέλειας και αξιόπιστους προμηθευτές.
Διαρκής προσαρμογή της εταιρείας σε νέες τεχνολογικές πλατφόρμες και λύσεις.
Παροχή εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων και υποδομών που απαιτούνται για την υλοποίηση των 
στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.
Ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών και την 
ανίχνευση δράσεων για περαιτέρω βελτίωση της εταιρείας.
Συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα όπως τα ISO 9001: 2015 και ISO/IEC 20000-1:2011, 
πιστοποιητικά που αφορούν στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και στη διαχείριση υπηρεσιών. 

Βάσει της Πολιτικής Ποιότητας που εφαρμόζεται, η εταιρεία 
σε τακτά διαστήματα φροντίζει να ανιχνεύει τον βαθμό 
ικανοποίησης των πελατών της. Βασικό σημείο της εν λόγω 
Πολιτικής είναι η ετήσια έρευνα ικανοποίησης πελατών της 
που η εταιρεία διεξάγει μεταξύ επιλεγμένων ομάδων 
πελατών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία της 
“Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών”.
Για το 2018 πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερα στοχευμένη έρευνα 
σε μία επιλεγμένη ομάδα 47 πελατών, για 23 έργα από όλους 
τους τομείς της αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Αναλυτικότερα, συμμετείχαν 11 ιδιωτικοί οργανισμοί, 14 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, 7 οργανισμοί του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, 9 τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και 
6 χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν κεντρικά από το τμήμα 
Quality Assurance της εταιρείας προς πελατειακή βάση η 
οποία είχε υποδειχθεί από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις με 
στόχο τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών 
στα παρακάτω κριτήρια:
- Ικανότητα Ανθρώπινου Δυναμικού, 
- Τακτική Επικοινωνία και Ενημέρωση,
- Ανταπόκριση στις απαιτήσεις / ανάγκες του πελάτη,  
- Συνεργασία Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι απαντήσεις των πελατών, σχετικά με τον βαθμό 
ικανοποίησης από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, 
καταγράφηκαν στο σχετικό έντυπο και αξιολογήθηκαν.

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 

Βρισκόμαστε εν μέσω μιας καταλυτικής περιόδου κατά την 
οποία το μεγάλο κύμα ψηφιακού μετασχηματισμού επιβάλει 
μετεξέλιξη και ανανέωση τόσο σε επίπεδο νοοτροπίας όσο 
και σε επίπεδο συστημάτων και εφαρμογών. Τα τμήματα 
πληροφορικής καταβάλλουν προσπάθειες να αντιμετωπίσουν 
τις τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής και παράλληλα, τη 
συρρίκνωση των προϋπολογισμών τους που αποτελούν 
τροχοπέδη στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τους και 

στη διαδικασία εξέλιξης. Σε αυτό το πλαίσιο και με άμεση 
προτεραιότητα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 
πελατών της, η Uni Systems δημιουργεί λύσεις οι οποίες 
υποστηρίζουν το ψηφιακό μετασχηματισμό τους και τη 
μετάβασή τους σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει την 
ανάπτυξη καινοτομίας. 
Το πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας εξελίσσεται δυναμικά 
και περιλαμβάνει τους εξής κατευθυντήριους άξονες: 
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ΑΓΟΡΑ 56

Στη Uni Systems θεωρούμε ότι το μεταβαλλόμενο 
τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον δεν αφήνει 
περιθώρια στις επιχειρήσεις να παραμείνουν στατικές. Για να 
μπορέσουν να διατηρήσουν και να εδραιώσουν τη θέση τους 
στην αγορά θα πρέπει να ακολουθούν τις εξελίξεις, αν όχι να 
τις προλαμβάνουν και να δημιουργούν ένα δυναμικό πλαίσιο 
που θα υποστηρίζει σταθερά τη μετάβασή τους στη νέα 
εποχή. Η Uni Systems βρίσκεται στη κορυφή της αγοράς 
πληροφορικής για περισσότερα από 55 χρόνια και αυτό το 
οφείλει στην ικανότητά της να ελίσσεται με ευελιξία, να 
συμμορφώνεται με τις επιταγές της εποχής και να προσεγγίζει 
ολιστικά τις ανάγκες των πελατών της. Η εταιρεία έχει 
υλοποιήσει πολύ σημαντικά έργα ψηφιακού 
μετασχηματισμού, όπως για παράδειγμα η πύλη επικοινωνίας 
Πολίτη - Δημόσιας Διοίκησης ermis.gov.gr, αλλά και της 
Ευρωπαϊκής αγοράς, όπως το έργα που υλοποιούνται επί του 

παρόντος για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (EBA) που αφορά στη παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών ΤΠΕ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
τριών οργανισμών που εδρεύουν στη Γαλλία, το έργο DIGIT-
XM που αφορά σε ενιαία διαδικασία, η οποία καλύπτει μέσω 
παροχής υπηρεσιών τόσο συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο 
και υπηρεσίες ανάπτυξης, υλοποίησης, μελετών και 
υποστήριξης συστημάτων σε όλους τους δικαιούχους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και σε 79 Οργανισμούς 
της Ε.Ε. σε περισσότερα από 15 κράτη-μέλη της Ένωσης, κ.ά.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά το 2018 η Uni Systems 
πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 20000-1: 
2011 για το σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών που υλοποιεί. 

Η έρευνα ικανοποίησης κατέδειξε ποσοστό της τάξης του 
80% στο πλήθος απαντήσεων “Εξαιρετικής / Άνω του 
Μετρίου αξιολόγησης”, ποσοστό 11% βρίσκεται στο μέτριο 
επίπεδο, ενώ το ποσοστό ”Απαιτείται βελτίωση / Μη 
ικανοποιητικό” καλύπτει το ποσοστό του 9%. 
To 2018, η Uni Systems έλαβε ένα παράπονο από 
επιχειρησιακό πελάτη που αφορούσε καθυστερήσεις σε 
κάποιες ημερομηνίες παραδοτέων, καθώς και παρεκκλίσεις 
της ομάδας έργου από τις συμφωνημένες διαδικασίες του 

έργου. Άμεσα η Διοίκηση της Uni Systems αναγνώρισε τις 
βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων αυτών και έλαβε 
διορθωτικά μέτρα, αφού ενημέρωσε σχετικά και τον πελάτη. 
Η διεύθυνση Ποιότητας της Εταιρείας παρακολουθεί στενά 
την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους. Ήδη έχουν φανεί και τα πρώτα 
θετικά αποτελέσματα, πράγμα που αναγνωρίστηκε και από 
τον ίδιο πελάτη.

¦áòÀðïîá ðåìáôñî

¶êÛìéêè ëáé ºáéîïôïíÝá Ëðèòåóéñî ëáé ¦òïûÞîôöî

2018

2017 8

1

Total Excellent

Total Above Average

Total Average

Total Needs Improvement

Total Not Satisfactory

264

411

96

42

31

844

31%

49%

11%

5%

4%

100%

Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ¦åìáôñî

°òéõíÞ÷ 
°ðáîôÜóåöî %
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°îÀðôùêè eDocuMenta 

Η Εταιρεία επίσης ανέπτυξε και διέθεσε στην αγορά το 
eDocuMenta, το νέο ολοκληρωμένο προϊόν λογισμικού που 
αφορά στην ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων 
με υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής. Ο σχεδιασμός του 
eDocuMenta βασίστηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο με ισχύ τον 

Ιανουάριο του 2019 που αφορά στην υποχρεωτική εφαρμογή 
συστήματος έκδοσης και διακίνησης εγγράφων με χρήση 
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για το σύνολο των 
φορέων του Δημοσίου στο οποίο το νέο σύστημα 
απευθύνεται. 

ÆòáðåúéëÞ÷ ëáé ÌòèíáôïïéëïîïíéëÞ÷ ÆïíÛá÷

Η ομάδα Core Banking διαμορφώνει το πλαίσιο των 
υπηρεσιών που προσφέρει έχοντας εντοπίσει την ανάγκη της 
αγοράς για την ψηφιακή τράπεζα του μέλλοντος. Για το λόγο 
αυτό, έχει ορίσει τέσσερις βασικούς πυλώνες: τα modular, 
open, omni-channel και smart banking που μπορούν να 
υποστηρίξουν με επιτυχία τη ψηφιακή στρατηγική των 
τραπεζών. Η ομάδα, εκπονεί και υλοποιεί συστήματα για 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με άξονα τους 
συγκεκριμένους τέσσερις πυλώνες εξελίσσοντας τις λύσεις 
και εργαλεία που έχει αναπτύξει η ίδια. 

Παράλληλα, εξελίχθηκαν υφιστάμενες συνεργασίες όπως 
αυτή με την Oracle Financial Services για λύσεις Financial 
Crime & Compliance και Analytics, και δημιουργήθηκαν νέες, 
όπως η συνεργασία με την PSD2 Consulting που αφορά 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες analytics για τη 
συμμόρφωση εφαρμογών διαχείρισης PSD2 API, η 
συνεργασία με τη Newgen για Enterprise Content και 
Business Process Management και τη NETinfo που παρέχει 
ψηφιακές υπηρεσίες και mobile banking. 

ÆïíÛá÷ ¦ïìéôéóíïà

Στον τομέα των λύσεων που απευθύνονται σε πολιτιστικούς 
φορείς, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, η 
Uni Systems έχει μακρά εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία 
στις λύσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Δύο 
βαρύνουσες συνεργασίες κατά το 2018 καταγράφηκαν 
δίνοντας το σήμα για τη ψηφιακή πορεία του πολιτισμού.
Η συνεργασία με τη Hewlett Packard Enterprise καθώς και μια 
νέα με την εταιρεία Mobile 72 σε συνδυασμό με τη 
τεχνογνωσία και τη σε βάθος γνώση της αγοράς που διαθέτει 
η Uni Systems οδήγησαν στη δημιουργία μιας νέας λύσης 

ανάδειξης πολιτισμού, το CultureMapp. Η νέα λύση παρέχει 
πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης κοινού, εμπλουτίζει την 
εμπειρία των επισκεπτών και παράλληλα βελτιστοποιεί τις 
ροές των επισκεπτών παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα και 
analytics έτοιμα προς αξιοποίηση από τον πολιτιστικό 
οργανισμό. 
Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια νέα συνεργασία με την εταιρεία 
AllcanCode για την παροχή υπηρεσιών gamification σε 
μουσεία, λύση που ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία και 
τη διάδραση.  

Business Development
Στο πλαίσιο της διαδικασίας οργανωτικού και ψηφιακού 
μετασχηματισμού που λαμβάνει χώρα στη Uni Systems, το 
2018 συστάθηκε το νέο τμήμα Business Development, το 
οποίο ως βασική του δραστηριότητα έχει τη διερεύνηση και 
τη σύναψη συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και τεχνολογικούς 
φορείς με σκοπό την παραγωγή γνώσης για τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονήθηκε ένα ευρύ σχέδιο 
οργανωτικού μετασχηματισμού με κύριο σημείο τη 
δημιουργία μιας επιπλέον Επιχειρησιακής Μονάδας, τη 
Μονάδα Business Development, η οποία έχει στην ευθύνη της 
τη διερεύνηση και την επέκταση του χαρτοφυλακίου με 

λύσεις αναδυόμενων τεχνολογιών που αναλύονται και 
εφαρμόζονται σε συνάρτηση με την ωριμότητα της εκάστοτε 
αγοράς. Παράλληλα, η νέα Επιχειρησιακή Μονάδα 
απασχολείται με την ανάπτυξη συνεργασιών με 
ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς με στόχο τη διείσδυση σε 
ερευνητικά προγράμματα καθώς και προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης. 
Επιπλέον, η Uni Systems δεν έχει σταματήσει να διευρύνει και 
να εξελίσσει σταθερά το χαρτοφυλάκιο λύσεων και 
υπηρεσιών της, αξιολογώντας συνεχώς νέες συνεργασίες με 
προμηθευτικούς οίκους, βασικό στοιχείο της πολιτικής της 
που ενισχύει τη θέση της έναντι του ανταγωνισμού. 

¶êáçïòÀ ôïù ACE ERP

Κατά τις αρχές του 2018, η Uni Systems εξαγόρασε την 
επιχειρησιακή γραμμή λογισμικού ACE ERP από την εταιρεία 
ACE Hellas A.E., με στόχο την περαιτέρω επέκτασή της στον 
τομέα Δημοσίου και στον κατασκευαστικό κλάδο της 
ελληνικής αγοράς. Η επιχειρησιακή γραμμή του ACE ERP 
περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση και 

παρακολούθηση δημοσίων έργων ACE ERPeCM και το ACE 
ERPPM που αφορά σε ολοκληρωμένη λύση για την οργάνωση 
και διαχείριση τεχνικών έργων και εταιρειών, η δε πλατφόρμα 
περιλαμβάνει εύρος υποσυστημάτων που καλύπτουν όλο τον 
κύκλο ζωής των τεχνικών έργων. 
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Υπηρεσίες Cloud: Infrastructure as a Service-IaaS, Platform as a Service-PaaS και 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.

°óæÀìåéá Ëðïäïíñî ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá

¹äéÞëôèôï Data Center

Σημαντικός παράγοντας απόδοσης αλλά και αυξημένης 
προστασίας των ICT υποδομών του Ομίλου είναι το 
τεχνολογικά εξελιγμένο, από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, 
ιδιόκτητο Data Center της Uni Systems, στο οποίο 
συστεγάζονται οι βασικές πληροφοριακές υποδομές όλων 
των εταιρειών του Ομίλου.
Οι εταιρείες λειτουργούν μέσω Cloud υπηρεσιών που 
προσφέρει η Uni Systems, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, πλήρη 
προσβασιμότητα για τους εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους, 

αξιοπιστία και πλήρως ελεγχόμενο και προστατευμένο 
περιβάλλον. 
Το Data Center αποτελείται από τις αίθουσες λειτουργίας των 
server, τον χώρο των UPS, καθώς και λοιπούς 
υποστηρικτικούς χώρους με αυστηρές προδιαγραφές 
ποιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ISO 9001: 2015 και 
ISO 27001: 2013). 
Οι εταιρείες επικοινωνούν μέσω MPLS τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου, με διπλές οδεύσεις και αδιάλειπτη λειτουργία.

ÁÛå÷ óùîåòçáóÝå÷

Θεμελιώθηκε συνεργασία με τη SAP στους τομείς των 
SuccessFactors HCM και Extended Content και πλέον η 
Uni Systems έχει κατακτήσει Silver επίπεδο συνεργασίας 
έχοντας λάβει τις πιστοποιήσεις που είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση των σχετικών έργων, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε 
presales επίπεδο.

Δημιουργήθηκαν πλαίσια συνεργασίας στους τομείς των 
Physical security with smart locks, Network Performance 
Monitoring, DNS, DHCP and IP Address Management, 
Intelligent Network Mapping, Automation, Video and digital 
communications, Virtual Technical Support services, CIM 
solutions, In-Store customer experience, Revenue Intelligence. 

¶ðÛîäùóè óå ÆåøîïçîöóÝá
Η Uni Systems, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην 
ολοκλήρωση λύσεων πληροφορικής, αντλεί την τεχνογνωσία 
της από περισσότερους των 300 εξειδικευμένων μηχανικών 
και τεχνικούς συμβούλους που απασχολεί στις Τεχνικές της 
Διευθύνσεις, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία 
καλύπτουν όλα τα στάδια, ξεκινώντας από τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και το σχεδιασμό των λύσεων, έως 

και την υποστήριξη του πελάτη μετά την υλοποίηση 
του έργου. 
Κατά το 2018, πραγματοποιήθηκαν 4.582 ώρες 
εκπαιδεύσεων, από τις οποίες περισσότερες από 1.684 ώρες 
αφορούσαν τεχνική κατάρτιση. Οι μηχανικοί της Uni Systems 
έλαβαν 96 νέες πιστοποιήσεις με κύρια πεδία εστίασης στις 
τεχνολογίες Citrix, Microsoft, Cisco, HP, IBM κ.ά.

¦òïóôáóÝá ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî
H Uni Systems, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της και 
της υποδομής και υπηρεσιών που παρέχει μέσω του Data 
Center της, 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 διασφαλιστεί η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων όλων των εταιρειών του Ομίλου, που 
αξιοποιούν το Data Center, η εταιρεία χρησιμοποιεί 
μηχανισμούς προστασίας, οι οποίοι πιστοποιούνται με βάση 
το πρότυπο προστασίας πληροφοριών ISO 27001: 2013 για 
μία σειρά κρίσιμων υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα το πεδίο 
εφαρμογής της πιστοποίησης είναι το παρακάτω: 
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¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 
Οι επενδύσεις και οι δράσεις που πραγματοποιούνται σε 
σταθερή και συστηματική βάση στον τομέα της 
εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών, πηγάζουν από την 
Πολιτική Ποιότητας του Ομίλου, έχοντας καλλιεργήσει την 
ανάλογη κουλτούρα και συνείδηση στο ανθρώπινο δυναμικό 
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 2018 για τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε ετήσια βάση, πραγματοποιείται έρευνα ικανοποίησης 
πελατών από το τμήμα Marketing της εταιρείας. Η μέτρηση 
ικανοποίησης πελατών προσφέρει αντικειμενική 
πληροφόρηση όχι μόνο για την ποιότητα των προϊόντων και 
των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση, αλλά και για τη 
συνολική εικόνα της, τη δομή της, τη λειτουργία της, 

¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, ËçåÝá ëáé °óæÀìåéá ¦åìáôñî

Οφέλη για τις εταιρείες και τον Όμιλο:

Λειτουργία σε State of the Art Data Center με SLA 99,99% (ISO 27001: 2013).
Υψηλό επίπεδο παρεχόμενης ασφάλειας τόσο για τον εξοπλισμό των εταιρειών, όσο και για τα 
δεδομένα των εταιρειών και των πελατών τους.
24x7x365 ημέρες έλεγχος και παρακολούθηση, λειτουργία, διαχείριση και υποστήριξη.
Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης.
Δυνατότητα παροχής υπηρεσίας IP Τηλεφωνικού Δικτύου.
Διαμόρφωση Ασφάλειας UTM (Universal Threat Management).

Η Uni Systems έχει αναλάβει 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. 

ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè
Η iSquare, επίσημος διανομέας Apple για Ελλάδα και Κύπρο, 
πέτυχε ισχυρή αύξηση για το 2018 και κατάφερε να 
ανταπεξέλθει στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της 
αγοράς. 
Η εταιρεία είχε ως κύριους στόχους την αύξηση της 
λειτουργικής κερδοφορίας και πωλήσεων, την 
ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών 
κινδύνων και τη βελτίωση των οργανωτικών δομών. Η 
Εταιρεία πέτυχε 30% αύξηση στις πωλήσεις, συνεχίζοντας την 
εντυπωσιακή αναπτυξιακή της πορεία. Η αύξηση αυτή 
βασίστηκε κυρίως στις κατηγορίες των iPad, iPhone, Apple 
Watch και των αξεσουάρ Apple. Παράλληλα, ενίσχυσε ακόμα 

περισσότερο την ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης των 
προϊόντων Apple μέσω της διεύρυνσης των Apple White 
program και Apple Shop στα καταστήματα retail του δικτύου 
συνεργατών της. 
Το 2019 η εταιρεία εκτιμά περαιτέρω αύξηση των μεγεθών 
της και διεύρυνση των μεριδίων της στην αγορά, τόσο λόγω 
των επικείμενων ανακοινώσεων νέων προϊόντων από την 
Apple, όσο και λόγω της περαιτέρω διείσδυσης στην 
Ελληνική και Κυπριακή αγορά, της αναβάθμισης της 
εμπειρίας των καταναλωτών στα σημεία λιανικής και τον 
εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
προγραμμάτων.

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

συγκεκριμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας (π.χ. διαχείριση 
παραπόνων) που αφορούν στην εξυπηρέτηση πελατών, ενώ 
επιπλέον έχουν τεθεί στόχοι και συγκεκριμένοι δείκτες για την 
καλύτερη διαχείριση του θέματος. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως 
κάθε χρόνο, το 2018 διενεργήθηκε έρευνα ικανοποίησης 
πελατών, τα αποτελέσματα της οποίας βοηθούν την Εταιρεία 
να βελτιώνεται και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους 
πελάτες της.
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¦òïóôáóÝá ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî 
H iSquare, λειτουργεί αυστηρά, σύμφωνα με την Πολιτική 
Ασφάλειας Πληροφοριών του Ομίλου Quest. Κατά το 2018, 
υλοποίησε πρόγραμμα  συμμόρφωσης με τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της 
Ε.Ε. 2016/679, βάσει αναλυτικού χρονοδιαγράμματος και 
μεθοδολογίας, με την υποστήριξη εξειδικευμένου 

συμβούλου και την καθοδήγηση του Data Protection Officer 
(DPO) του Ομίλου και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του 
Κανονισμού (βλ. ενότητα Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων στον Όμιλο).

ªôÞøïé 2019

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 
Ο DPO  της εταιρείας με συστηματικούς ελέγχους, 
εκπαίδευση και καθοδήγηση, έχει στην ευθύνη του την  
παρακολούθηση και ορθή εφαρμογή των προδιαγραφών 
που έχει θέσει ο Όμιλος.

Το 2018, δεν υπήρξαν τεκμηριωμένα παράπονα που να 
αφορούσαν την παραβίαση της ιδιωτικότητας των 
πελατών ή απώλειας δεδομένων τους. 

Για το 2019, η εταιρεία, ακολουθώντας τον στόχο του Ομίλου 
έχει θέσει ως στόχο τα μηδενικά  πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις 
από παράβαση της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Παράλληλα 

στόχο αποτελεί η περαιτέρω βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών και  εκπαίδευση των εργαζομένων. 

συντελώντας έτσι στον προσδιορισμό των μειονεκτημάτων 
και των πλεονεκτημάτων των πολιτικών που εφαρμόζει η 
εκάστοτε επιχείρηση. 
Το 2018 το ερωτηματολόγιο της έρευνας τροποποιήθηκε, 
ώστε να είναι πιο σύντομο και εύληπτο στον πελάτη, 
σύμφωνα με πρόσφατα ακαδημαϊκά ευρήματα που αφορούν 
στις έρευνες ικανοποίησης, ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκε η 
κλίμακα likert, όπου οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν 
το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με μία σειρά 
προτάσεων σχετικά με το αντικείμενο ενδιαφέροντος.
Η κλίμακα Likert είναι μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή 
συμπεριφοράς και αποτελεί ένα διαδεδομένο, πρακτικό και 
γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις ήταν 10 στο 
σύνολό τους και αφορούσαν στον βαθμό ικανοποίησης των 
πελατών από την εταιρεία συνολικά, αλλά και ως προς το 
service των προϊόντων Apple που εμπορεύεται.
Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε να είναι πιο “ανοιχτό” από άλλες 
χρονιές και η σχετική επικοινωνία να πραγματοποιηθεί μέσω 
των social media της εταιρείας, σε στοχευμένο κοινό που 
γνωρίζει την εταιρεία και τα προϊόντα της και αποτελείται από 
ενεργούς χρήστες στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της 
εταιρείας. 

Τα αποτελέσματα συνολικής ικανοποίησης για το 2018 
έφτασαν στο (83%), με οριακή μείωση σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (86%), παρότι μελέτες δείχνουν πως οι 
ερωτηθέντες μέσω social media τείνουν να είναι πιο 
αυστηροί στις απαντήσεις τους, ενώ ο στόχος για το 2019 
παραμένει επίσης σταθερός (86%). 
Το 2018 οι αποδέκτες της έρευνας, μέσω social media 
έφτασαν τους 80.000. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2016, 
το ερωτηματολόγιο εστάλη σε 36.800 αποδέκτες με ποσοστό 
απόκρισης 10% (3.766 απαντήσεις), ενώ το 2018 το ποσοστό 
απόκρισης κυμάνθηκε στο 4,5% (3.636) ποσοστό 
ικανοποιητικό για έρευνα που διεξάγεται σε πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης και σε τόσο μεγάλο δείγμα. Σημειωτέο, 
πως το μέσο ποσοστό απόκρισης σε έρευνες των social 
media είναι στο 3%. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την 
υψηλή ικανοποίηση σε όλα τα επίπεδα, καταδεικνύει την 
ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση της Εταιρείας.
Για το 2018 ο στόχος ήταν η περαιτέρω μείωση του αριθμού 
των παραπόνων, στόχος ο οποίος επετεύχθη. Οι στόχοι της 
Εταιρείας για το 2019, είναι να συνεχίσει σε μέγιστο βαθμό τη 
βελτίωση των υπηρεσιών και της προστιθέμενης αξίας που 
παρέχει στην ελληνική αγορά.

¶êÛìéêè ëáé ºáéîïôïíÝá Ëðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî
Η iSquare καινοτομεί με υπηρεσίες που προσφέρει στον 
τελικό καταναλωτή, αλλά και σε κάθετες αγορές. 
Στρατηγικος τομέας  εστίασης της εταιρείας είναι ο χώρος  
της εκπαίδευσης, όπου συστηματικά διερευνά πραγματικά 
διαδραστική και ουσιαστική. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
πραγματοποίησε το 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος 

“Καινοτομία στην Εκπαίδευση”, το ετήσιο συνέδριο “iPad 
Education Event” με ειδικά διαμορφωμένα workshops από 
εξειδικευμένους ομιλητές και μεγάλη συμμετοχή από 
εκπαιδευτικούς, διευθυντικά στελέχη σχολείων και στελέχη 
του Υπουργείου

GRI 418-1
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¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, ËçåÝá ëáé °óæÀìåéá ¦åìáôñî
Η εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στον τομέα των ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, τόσο για την ικανοποίηση των αναγκών των ήδη 
υπαρχόντων πελατών όσο και για την προσέλκυση νέων. Η 
επαγγελματική διαχείριση των αιτημάτων εξυπηρέτησης των 
πελατών βοηθά στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. 
Η εταιρεία παρακολουθεί συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας 

που αφορούν στους χρόνους παράδοσης των αποστολών, 
την καταμέτρηση και καταγραφή των αιτημάτων 
εξυπηρέτησης των πελατών και στην αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων (μετά τη διαχείριση). Βάσει των ευρημάτων 
προχωρά σε διορθωτικές ενέργειες που εστιάζουν 
κυρίως σε:

°óæÀìåéá Ëðïäïíñî ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá
Κατά τη διάρκεια του έτους η iSquare ακολούθησε την Πολιτική και διαδικασίες που ορίζει ο Όμιλος.

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷ 

Κατά τη διάρκεια του 2018 δεν καταγράφηκαν συμβάντα 
που να προκαλέσουν οποιασδήποτε μορφής διαρροή ή 
αλλοίωση δεδομένων ή διακοπή των ICT συστημάτων 

μικρής διάρκειας (5 λεπτών έως μιας ώρας) ή μεγάλης 
διάρκειας (άνω της μιας ώρας). 

ªôÞøïé 2019

Ακολουθείται ο στόχος  του Ομίλου για Διαθεσιμότητα 
Συστημάτων τουλάχιστον 99,9%  και μηδενικά 
περιστατικά data bridge, που μπορούν να επηρεάσουν 

την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των 
δεδομένων και συστημάτων της εταιρείας.

ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè
Η ACS, ακολουθώντας μια συνεπή στρατηγική, το 2018 
έδωσε έμφαση στην αύξηση των πωλήσεων, τη συγκράτηση 
των δαπανών, την αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου και 
την παραγωγή θετικών χρηματοροών. Η εταιρεία είχε μια  
θετική πορεία με ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της, 
ενώ τα συνολικά της έσοδα διαμορφώθηκαν σε περίπου 
ευρώ €103 εκατ. (περίπου +3,6% σε σχέση με το 2017). 
Αυτό το αποτέλεσμα επετεύχθη κυρίως λόγω της ραγδαίας 
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ εκτιμάται ότι τα 
έσοδα της εταιρείας από τις ταχυμεταφορές θα αυξάνονται 
στα επόμενα έτη. 

Η εταιρεία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς και 
την αύξηση των μεριδίων της -από τα μέσα του 2017- 
υλοποιεί την Β' Φάση της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων 
της διαλογής στην Αττική, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου 
κέντρου διαλογής με πολύ υψηλότερη χωρητικότητα και 
δυνατότητα διαλογής. Επιπλέον στοχεύει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του δικτύου των σημείων της και την εισαγωγή 
στην αγορά νέων καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών 
σχεδιασμένων με γνώμονα κυρίως την αγορά του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

GRI 418-1

Άμεση και πλήρη ενημέρωση του πελάτη για την πορεία της αποστολής του.
Βελτίωση της εμπειρίας του (Customer Experience) μέσα από προσφερόμενες συνδυαστικές υπηρεσίες 
(αλλαγή του χρόνου ή του τόπου παράδοσης, δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα κ.λπ.).
Βελτίωση των χρόνων παράδοσης.
Βελτίωση των χρόνων άφιξης των μεταφερόμενων αποστολών στα κατά τόπους καταστήματα.
Βελτίωση των συστημάτων επικοινωνίας με τον πελάτη με μελέτη για την προμήθεια νέου τηλεφωνικού 
κέντρου που θα υποστηρίζει εξελιγμένο σύστημα IVR, CTI και ενοποιημένων καναλιών επικοινωνίας 
(Omni channel).
Μελέτη εγκατάστασης νέου CRM για την υποστήριξη της ενοποιημένης επικοινωνίας με τον πελάτη.
Συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων και του δικτύου συνεργατών της.
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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, καθώς και την 
εμπειρία των πελατών. 
Παράλληλα, έχει διενεργήσει ήδη 3 έρευνες με “μυστικούς” 
επισκέπτες (Mystery Shopping) σε επιλεγμένο δείγμα 
καταστημάτων της (κατά τα έτη 2015, 2017 και 2018), αλλά 
και αντίστοιχου δείγματος καταστημάτων του κύριου 
ανταγωνιστή της, με σκοπό την αξιολόγηση της 
εξυπηρέτησης του δικτύου της σε διάφορους τομείς 
(Εξυπηρέτηση στο κατάστημα, Τηλεφωνική εξυπηρέτηση, 

Εξυπηρέτηση διανομέα). Κατά την έρευνα του 2018, η 
συνολική βαθμολογία της αξιολόγησης ήταν 47,8%, 
παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με το ποσοστό 46,3% 
του 2017 και το 43,7% του 2015, ενώ σε κάθε έρευνα 
διατήρησε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την αξιολόγηση 
του κύριου ανταγωνιστή της.
Κατά το 2018 αποφασίστηκε να μην γίνεται πλέον γενική 
τηλεφωνική έρευνα σε business πελάτες, αλλά να οργανωθεί 
έρευνα αποκλειστικά για e-shops.
Επίσης, ο συνολικός αριθμός παραπόνων παραμένει 
ιδιαίτερα χαμηλός τόσο στις υπηρεσίες Courier, όσο και στις 
υπηρεσίες Post. 

¦áòÀðïîá ðåìáôñî Courier Services

¦ïóïóôÞ

Στόχος για το 2019 είναι η επίτευξη ποσοστού < 0,04% επί των αποστολών. Για το 2018 έγιναν 23.079.929 αποστολές και εκφράστηκαν 
12.220 παράπονα το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,05%. Στόχος για το 2019 είναι η επίτευξη ποσοστού < 0,04% επί των αποστολών.
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¦áòÀðïîá ¦åìáôñî Post Services
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8.027

30.797.029

¢¶¹ºÆ¸ª QUEST

Για το 2018 έγιναν 30.797.029 αποστολές και εκφράστηκαν 8.027 παράπονα, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,026%. 
Στόχος για το 2019 είναι η διατήρηση ποσοστού < 0,04% των αποστολών.

Τέλος, μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2019, η ACS έχει 
προγραμματίσει μια νέα τηλεφωνική έρευνα σε στοχευμένα 
ηλεκτρονικά καταστήματα (από το πελατολόγιό της), στο 

πλαίσιο της στρατηγικής επικέντρωσης στην αγορά του e-
Commerce, η οποία έρευνα θα επαναλαμβάνεται κάθε 
χρόνο. 
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ªùîåøÜ÷ èìåëôòïîéëÜ Ûòåùîá ëáôáîáìöôñî

Η ACS λόγω του τεραστίου πλήθους αποστολών έχει 
δημιουργήσει από το 2016 ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης 
μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου όπου μπορεί εύκολα 
(μέσω email ή μήνυμα στο κινητό) να στέλνει στον χρήστη 
των υπηρεσιών της (παραλήπτη ή αποστολέα) σύντομες 
ερωτήσεις, προκειμένου να λαμβάνει την εμπειρία του 
πελάτη με ηλεκτρονικό τρόπο. Το 2017 έγινε η επέκταση της 
παραπάνω ηλεκτρονικής έρευνας ικανοποίησης και στα 
ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουν από την ACS οι 
παραλήπτες στο κινητό τους μέσω της εφαρμογής Viber. 
Παράλληλα, μέσω ειδικού QR code που σκανάρεται από 
κινητό, η έρευνα ενσωματώθηκε και στις αποδείξεις 
μετρητοίς που λαμβάνουν όλοι οι πελάτες, καθώς και στις 
ταμπλέτες ηλεκτρονικής υπογραφής που υπάρχουν σε όλα 
τα καταστήματα ACS.

Από το σύνολο των απαντήσεων που έλαβε η ACS το 2018 
από το παραπάνω ερωτηματολόγιο σε πελάτες - αποστολείς, 
συγκέντρωσε ένα ποσοστό ικανοποιημένων πελατών 57% 
(σε πλήθος 685.073 ερωτηματολογίων), που αφορά 
ουσιαστικά τους πελάτες που δήλωσαν μεγάλη προθυμία 
στο να συστήσουν την ACS (ένθερμοι υποστηρικτές / 
promoters), βάσει της εμπειρίας εξυπηρέτησης που έλαβαν.
Τέλος, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019, 
προγραμματίστηκε η επέκταση του σχετικού 
ερωτηματολογίου, έτσι ώστε οι πελάτες να αξιολογούν και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξυπηρέτησής τους, δίνοντας 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της 
θετικής ή αρνητικής βαθμολογίας τους. 

¶ëðáÝäåùóè ðòïóöðéëïà åêùðèòÛôèóè÷ ðåìáôñî 

Η ACS κατά το 2017, σχεδίασε και ξεκίνησε, σε συνεργασία 
με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, την υλοποίηση ενός 
εκτενούς εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλο το δίκτυο 
των καταστημάτων της πανελλαδικά με θέμα “Εμπειρία 
Πελάτη ACS”, δημιουργώντας τον ”10λογο εξυπηρέτησης 
ACS”. Στόχος του προγράμματος είναι να επιτευχθεί ένα 
ενιαίο επίπεδο συμπεριφοράς, επικεντρωμένο στον Πελάτη 
της ACS, με βάση συγκεκριμένες αξίες εξυπηρέτησης, που 
πρέπει να ενστερνίζονται και να “υπερασπίζονται” συνολικά 
όλα τα καταστήματα του Δικτύου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 
τον Ιούνιο-Ιούλιο 2017 με την εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού το οποίο είναι σε επαφή με τον πελάτη 
(Τηλεφωνικό κέντρο, Customer service, Τμήμα 
εξυπηρέτησης δικτύου, Τμήμα Πωλήσεων, Περιφερειακός 
έλεγχος, κα), στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και 
συνεχίστηκε τη χρονική περίοδο Οκτώβριο -Νοέμβριο 2017 
με τη διεξαγωγή ημερίδων για τους εργαζόμενους των 
καταστημάτων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Για την 
καλύτερη αφομοίωση των βασικών αρχών εξυπηρέτησης 

“τρέχουν” επίσης προωθητικές καμπάνιες προς όλους τους 
εργαζόμενους εξυπηρέτησης.
Το 2018 έγινε η επέκταση του προγράμματος στην υπόλοιπη 
Ελλάδα με τη διεξαγωγή τοπικών εκπαιδευτικών ημερίδων. 
Παράλληλα ενισχύθηκε το πρόγραμμα  με τη δημιουργία 
μαθημάτων  στην πλατφόρμα e-learning της ACS, για την 
Εξυπηρέτηση στο κατάστημα, την Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
και την Εξυπηρέτηση διανομέα. Έως το τέλος του 2018 τα εν 
λόγω ηλεκτρονικά μαθήματα είχαν παρακολουθήσει 1.200 
άτομα από το προσωπικό εξυπηρέτησης, ενώ εντός του 2019 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθησή της και 
από το υπόλοιπο προσωπικό του δικτύου ACS.
Τέλος, το 2018 ξεκίνησε και η διεξαγωγή διαγωνισμών 
επιβράβευσης των καταστημάτων του δικτύου, με κριτήριο 
τον δείκτη NPS (Νet Promoter Score).
Στόχος της Εταιρείας για το 2019, είναι να συνεχίσει σε 
μέγιστο βαθμό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει 
στην ελληνική αγορά.

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî
Στην ACS εδώ και πολλά χρόνια γίνονται σημαντικές 
ενέργειες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη βελτίωση 
των υφισταμένων. Από το 2011 η ACS έχει θεσμοθετήσει 
ξεχωριστή Διεύθυνση Business Development, ώστε να 
επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό όφελος. Υπάρχει συνεχής 
παρακολούθηση των εξελίξεων στη σχετική αγορά 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.

Η εξέλιξη των υφιστάμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών.
Η δημιουργία νέων προϊόντων / λύσεων.
Η επέκταση και το άνοιγμα σε νέες αγορές.
Η αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της 

Θέματα που εξετάζονται και αποτελούν τον στόχο της εταιρείας ως προς την εξέλιξη και την καινοτομία για κάθε νέα ιδέα είναι:

Εταιρείας και ειδικά σε θέματα αυτοματισμών και 
ποιότητας των υπηρεσιών και η συνεχής 
αναβάθμιση-βελτίωση των μηχανογραφικών 
εφαρμογών και της εσωτερικής οργάνωσης.

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

Ùíéìï÷ Quest

¹ëáîïðïÝèóè ëáé ¶êùðèòÛôèóè ¦åìáôñî, 
ËçåÝá ëáé °óæÀìåéá ¦åìáôñî 

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî 
ëáé ðòïûÞîôöî 

ºáîïîéóôéëÜ ªùííÞòæöóè 

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè 
ôè÷ äéáæõïòÀ÷ / ¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù 
áîôáçöîéóíïà 

¦òïóôáóÝá ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî 

°óæÀìåéá Ëðïäïíñî 
ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá 

Info Quest Technologies, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè 

Uni Systems, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè 

iSquare, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè

ACS, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè
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Τα σημαντικότερα προϊόντα και υπηρεσίες που ανέπτυξε η 
εταιρεία το 2018 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. Παράδειγμα τέτοιων υπηρεσιών είναι το 
νέο εναλλακτικό δίκτυο σημείων παράδοσης και παραλαβής 
αποστολών ACS Smart Points. Στα σημεία αυτά ο πελάτης 
μπορεί να εξυπηρετηθεί εύκολα και γρήγορα σε ένα 
διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης, αναλόγως του σημείου 
ακόμα και σε αργίες, Σαββατοκύριακα, 24 ώρες, 7 ημέρες. Τα 
ACS Smart Points ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1ο 
τρίμηνο του 2016, σε επιλεγμένα πρατήρια Shell Αττικής και 
το 3ο τρίμηνο το δίκτυο επεκτάθηκε τόσο στην Αττική, όσο 
και στη Θεσσαλονίκη. 

Εντός του 2018 το δίκτυο των ACS Smart Points επεκτάθηκε 
σε όλα σχεδόν τα ιδιόκτητα πρατήρια Shell, έτσι ώστε τα 
ενεργά σημεία εξυπηρέτησης των πελατών να αριθμούν 

πλέον τα 290, ενώ ξεκίνησε και η επέκταση του δικτύου στα 
νησιά του Αιγαίου, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 
2019, προκειμένου να επιτευχθεί πανελλαδική κάλυψη. 
Με δεδομένη τη δυναμική ανάπτυξη του e-Commerce στην 
Ελλάδα, η ACS προχωρά σε σχετικές ενέργειες, που αφορούν 
κυρίως στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών για το e-
commerce. Το 2016 η εταιρεία ενέταξε στο portfolio της τις 
πρωτοποριακές για την Ελλάδα υπηρεσίες ACS ReDirect 
(δυνατότητα ανακατεύθυνσης αποστολών από το κινητό του 
πελάτη-παραλήπτη), ACS Smart Point (αποστολή και 
παραλαβή αποστολών από συνεργαζόμενα πρατήρια Shell) 
και ACS Card On Delivery (δυνατότητα πληρωμής της αξίας 
της αντικαταβολής με κάρτες πληρωμών). Επίσης, το 2017 
ξεκίνησε την επέκταση της υπηρεσίας ACS Card On Delivery 
και στις παραδόσεις στον χώρο του πελάτη (μέσω συσκευών 
Mobile POS), ενώ διέθεσε και τις οικονομικές υπηρεσίες 
εξωτερικού “ACS EU & Cyprus Economy”. Τέλος, το 2018, η 
εταιρεία υλοποίησε τη νέα πρωτοποριακή για τα Ελληνικά 
δεδομένα mobile εφαρμογή “ACS Mobile App”, για κινητές 
συσκευές Android και Apple.

On-line δωρεάν μηχανογραφικές λύσεις 
προετοιμασίας, ελέγχου, διαχείρισης αλλά και 
παρακολούθησης των καθημερινών αποστολών 
για εταιρικούς πελάτες (ACSConnect – ACS Web 
Business Tools).

Βασικός στόχος της Εταιρείας για την επόμενη διετία (2019-2020) είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από:  
την εξυπηρέτηση του παραλήπτη και όχι απαραίτητα του τιμολογούμενου πελάτη. Η ACS έχει αναπτύξει καινοτόμες λύσεις, με 
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της: 

Κάρτα εκπτώσεων για Επαγγελματίες και Ιδιώτες (ACS 
Member). 
On-line λύσεις για Ιδιώτες με web και mobile 
εφαρμογές (αναζήτηση αποστολής, αναζήτηση 
καταστήματος εξυπηρέτησης, υπολογισμό κόστους).

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

Smart Points (SP)

ËðèòåóÝá ªôÞøï÷ 
¶êùðèòÛôèóè÷

ªôÞøï÷  
3åôéá÷ (%)

ÃéëïîïíéëÜ
¶ðÝäòáóè

¦åòéçòáæÜ

Rescheduling 
- Redirect

Web Reporting 
ABP Post

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

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

¦åìÀôè÷

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

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

100% (Post)

ºÞóôï÷ ¢éáîïíÜ÷  
- ¢Ýëôùï ACS

ºÞóôï÷ ¢éáîïíÜ÷ 
- ¢Ýëôùï ACS

ACS 
(new business)

»áëòïðòÞõåóíá »åÝöóè 
ºÞóôïù÷ ¢éáëÝîèóè÷

»áëòïðòÞõåóíá »åÝöóè 
ºÞóôïù÷ ¢éáëÝîèóè÷

¢éáôÜòèóè / ¦òïóÛìëùóè 
îÛöî ðåìáôñî

ªøåäéáóíÞ÷ ¤àóåöî 
çéá ¶Ýóðòáêè íÛóö 
ôòáðåúéëñî ëáòôñî

¦áòáìÜðôè÷ 
& ¦åìÀôè÷- 
e-commerce

10-20% ôöî áðïóôïìñî 
¶-commerce

ACS - ¢éáæïòïðïÝèóè 
ùðèòåóéñî 
áðÞ áîôáçöîéóíÞ

¦òïóÛìëùóè 
îÛöî ðåìáôñî

Η εκτιμώμενη επίδραση των νέων υπηρεσιών σε βάθος τριετίας, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
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°òéõíÞ÷ ôåëíèòéöíÛîöî ëáôáççåìéñî ðáòáâÝáóè÷ áðïóôïìñî ëáôÀ ôè äéáëÝîèóè

ªàîïìï  áðïóôïìñî

2015

2016

2017

40,8 åëáôïííàòéá

46,8 åëáôïííàòéá

54,2 åëáôïííàòéá

ºáôáççåìÝå÷

1

5

4

ªàîïìï  áðïóôïìñî

2018 54,9 åëáôïííàòéá

ºáôáççåìÝå÷

0

ªàîïìï  áðïóôïìñî

2018 54,9 åëáôïííàòéá 0

ºáôáççåìÝå÷

Το 2018 δεν υπήρχε καμία καταγγελία. Σημειώνεται ότι για τα 
προηγούμενα χρόνια περιλαμβάνεται το σύνολο των 
καταγγελιών (από ρυθμιστικές αρχές, κλπ) όπου ως 
παραβίαση απορρήτου θεωρήθηκε ο ανοιχτός φάκελος. Ο 
αριθμός των καταγγελιών είναι όλα τα χρόνια αμελητέος σε 
σύγκριση με το σύνολο των αποστολών, χωρίς επίσης να 
πιστοποιείται ευθύνη στην ACS. Επιλέχθηκε για την καλύτερη 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών από το 2018 και 
έκτοτε να παρουσιάζονται ξεχωριστά τα δεδομένα που 
αφορούν πιθανή διαρροή απορρήτου που σχετίζεται με την 
ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) 
και αντίστοιχα πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων που 
σχετίζονται με την ΑΠΔΠΧ (Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα). 

°óæÀìåéá Ëðïäïíñî ëáé ¶ðéøåéòèóéáëÜ ªùîÛøåéá

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.
4. Προστασία προσωπικού και χώρου εργασίας, όπως και παροχής εναλλακτικών χώρων για τη συνέχιση της 
λειτουργίας.
5. Στον σχεδιασμό της ACS περιλαμβάνεται το εξειδικευμένο Disaster Recovery Center στην 
Π. Ράλλη, για τους σκοπούς πλήρους διασφάλισης της λειτουργίας του δικτύου των καταστημάτων της.

Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΕΣ) της ACS παραμένουν:

¦òïóôáóÝá ¦òïóöðéëñî ¢åäïíÛîöî

Ασφάλεια μεταφορών.
Διασφάλιση και Προστασία του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Ασφάλεια των ταχυδρομικών υπηρεσιών και Διασφάλιση της εχεμύθειας.
Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και Αποτίμηση πληροφοριακού κινδύνου.
Ασφάλεια διαχείρισης εικόνων.

H ΑCS, λόγω της φύσης των εργασιών της, εφαρμόζει επιπλέον ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στην:
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Λόγω των αυξανόμενων κινδύνων στο διαδικτυακό 
περιβάλλον, θα συνεχιστεί η ανάλυση αυτών των κινδύνων 
και η αντίστοιχη δημιουργία ισχυρότερων πολιτικών 
ασφαλείας. Η ACS έχει επιπροσθέτως την ευθύνη της 
προστασίας και ομαλής λειτουργίας των ICT συστημάτων του 
εκτεταμένου δικτύου αντιπροσώπων της σε όλη την Ελλάδα, 
πράγμα το οποίο αυξάνει την πολυπλοκότητα της 

προστασίας, κυρίως του δικτύου συνεργατών.
Η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR στην ACS, λόγω του 
πολύ μεγάλου αριθμού προσωπικών δεδομένων που 
επεξεργάζεται στα συστήματά της, επιτάσσει πολλές 
ενισχύσεις ασφάλειας, όπως και μεταβολές διαδικασιών για 
εναρμόνιση με τον κανονισμό.

1. Επικαιροποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα 

ασφάλειας ΙΤ/Business continuity. 
2. Ολοκλήρωση ενεργειών συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR.
3. Υλοποίηση ενός πλήρους και διαρκούς προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού, κεντρικών και  
καταστημάτων με αντικείμενο το Cybersecurity awareness. 

Οι στόχοι για τη διετία 2019-2020 είναι:

Κατά τη διάρκεια του 2018 συνεχίστηκε η ενίσχυση των 
μέτρων προστασίας, λόγω του πολύπλευρου κινδύνου 
διαδικτυακών επιθέσεων (ransomware, phishing, viruses 
κ.λπ.), αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων, στo πλαίσιo της συμμόρφωσης 

με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων του Ομίλου (GDPR - για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο 
Ουσιαστικό Θέμα: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του 
Ομίλου). Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

1. Σημαντικές ενισχύσεις των συστημάτων στο Data Center για να καλύψουν το συνεχές αυξανόμενο φορτίο 
λόγο των πολλών νέων πρόσθετων λειτουργιών και projects αλλά και την προβλεπόμενη συνεχή αύξηση της 
παραγωγής.
2. Επικαιροποίηση όλων των συστημάτων ασφάλειας (firewalls κ.λπ.) και όλων των εκδόσεων των Λειτουργικών 
Συστημάτων Windows, ώστε να είναι πάντοτε ενημερωμένα. 
3. Εγκατάσταση νέων εκδόσεων Antivirus Servers και εγκατάσταση νέων antispam filters.
4. Νέα συστήματα antivirus για ransomware και phishing με ιδιαίτερη προσοχή σε προσωπικούς υπολογιστές 
και Laptops που λειτουργούν και εκτός εταιρικού δικτύου, με υποχρεωτική εγκατάσταση στα καταστήματα, με 
διαβαθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τα δικαιώματα των χρηστών. 
5. Επίσης έχει ενημερωθεί το domain policy (strict policy) και ομοίως στα περιμετρικά συστήματα ασφαλείας 
ισχύουν νέες αυστηρότερες πολιτικές ασφάλειας.
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ACS, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè



QUEST IT TOGETHER
°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

°îõòñðéîá ¢éëáéñíáôá 
óôèî ¶òçáóÝá ëáé °ðáóøÞìèóè 

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷

ªàîõåóè ôöî åòçáóéáëñî âáõíÝäöî

ËçåÝá, °óæÀìåéá ëáé ¶ùåêÝá åòçáúïíÛîöî 

¶ëðáÝäåùóè ëáé áîÀðôùêè 
ôöî åòçáúïíÛîöî

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷

Ùíéìï÷ Quest (ªàîïìï) - Quest Holdings

Info Quest Technologies - Uni Systems

iSquare - ACS



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Æï °îõòñðéîï ¢ùîáíéëÞ íá÷
Το Ανθρώπινο Δυναμικό έχει αναγνωρισθεί ως βασικό κεφάλαιο 
δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο Quest. Μέρος της στρατηγικής 
και της κουλτούρας του Ομίλου αποτελεί η φροντίδα, η 
ανάπτυξη και η εκπαίδευση των εργαζομένων, η προσέλκυση 
και διατήρηση ικανών στελεχών, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
και της διαφορετικότητας, καθώς και η εξάλειψη πιθανών 
κινδύνων που μπορεί να συνδέονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην εργασία.
Οι εταιρείες του Ομίλου Quest, με την Πολιτική Διαχείρισης 
Ανθρωπίνου Κεφαλαίου που ακολουθούν, δίνουν ευκαιρίες σε 
νέους ανθρώπους, συμβάλλουν στον περιορισμό της διαρροής 
πνευματικού κεφαλαίου, στη μείωση της ανεργίας και στη 
διάδοση τεχνογνωσίας στην εγχώρια αγορά. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι πολλά από τα στελέχη της ελληνικής αγοράς 
πληροφορικής, έχουν υπάρξει εργαζόμενοι των εταιρειών του 
Ομίλου Quest, ακολουθώντας στη συνέχεια μία εξελικτική 
πορεία στην αγορά.
Η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, εργαζομένους και 
υποψηφίους, αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα. Ο Όμιλος 
έχει θεσπίσει πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων, Προσλήψεων, 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και Διαχείρισης Απόδοσης, 
Πολιτική Αμοιβών και Παροχών και αναπτύσσει πολιτικές 
Ταλέντων και Διαδοχής, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, που προάγει 
τη διαφάνεια. Οι Πολιτικές και οι Αρχές αυτές περιγράφονται 
στην ενότητα “Εταιρική Διακυβέρνηση”. Οι ατομικές συμβάσεις 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των αντίστοιχων 
συλλογικών συμβάσεων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν 
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Εσωτερικό δίκτυο (Intranet), με συνεχή ενημέρωση γύρω από τον Όμιλο και τις δραστηριότητές του.
Web Εφαρμογή “HereWeAre”, που εστιάζει στις δράσεις ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού.
Ετήσια Αξιολόγηση του συνόλου των εργαζομένων, αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους εργαζόμενους, 

oκαθώς και αξιολόγηση 360  για τους Διευθυντές.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Οργάνωσης και Εξυπηρέτησης Ανθρωπίνου Δυναμικού “Orion”.
Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων (κάθε δύο έτη).
Πρόγραμμα “Living our Values”, για τη βιωματική ανάδειξη και κατανόηση των Αρχών και Αξιών του Ομίλου.
Συναντήσεις Διευθυντών, Προϊσταμένων Ομίλου, καθώς και Ετήσιες συναντήσεις εταιρειών.

υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση σχετικά με τις δυνατότητες 
των υποψηφίων ή την απόδοση των εργαζομένων. 
Υποστηρίζεται πλήρως και με απόλυτη συνέπεια η αρχή του 
σεβασμού και της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων, 
ανεξαρτήτως φύλου και θέσης στο οργανόγραμμα και 
ενθαρρύνεται η επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών, με 
την παροχή ίσων ευκαιριών σε θέματα αμοιβής και 
επαγγελματικής ανέλιξης.
Σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη πορεία του Ομίλου Quest, 
αποτελεί η δημιουργία ενός ουσιαστικού διαύλου 
επικοινωνίας Διοίκησης - Εργαζομένων, ο οποίος διασφαλίζει 
ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης. Η 
Διοίκηση του Ομίλου επιδιώκει τη συστηματική 
πληροφόρηση των Εργαζομένων, καθώς και την έγκαιρη 
προειδοποίηση σε θέματα σημαντικών αλλαγών, σε τομείς 
όπως η Υγεία και Ασφάλεια, οι Οργανωτικές και οι 
Επιχειρηματικές αλλαγές και σε γενικότερης φύσεως αλλαγές 
μεγάλης κλίμακος. Στο πλαίσιο διασφάλισης κλίματος 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης στον Όμιλο, 
ακολουθείται η προσέγγιση “Ανοικτές Πόρτες”, που 
εξασφαλίζει την 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.

H επικοινωνία Εργαζομένων - Διοίκησης ενισχύεται με την 
αξιοποίηση επιλεγμένων μηχανισμών, πρακτικών και 
δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Με δεδομένο ότι το  Ανθρώπινο Δυναμικό έχει αναγνωρισθεί 
ως κύριο κεφάλαιο του Ομίλου στη δημιουργία αξίας, οι 
βασικές αυτές αρχές είναι θεμελιώδεις, καθώς η εξέλιξη και η 
πρόοδος του Ομίλου είναι αλληλένδετες με την εξέλιξη και την 
πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού του. Για τον σκοπό αυτό, 
θεωρεί πολύ σημαντικό να προάγει την κουλτούρα σεβασμού 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η ισότητα των φύλων, η εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής 
ανισότητας, διάκρισης ή διαφθοράς, η απόλυτη διαφάνεια και 
δικαιοσύνη και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας - με 
δυνατότητα εξέλιξης, ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων και 
λειτουργία σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον - αποτελούν 

°îõòñðéîá ¢éëáéñíáôá óôèî ¶òçáóÝá ëáé °ðáóøÞìèóè ÃùóéáóôéëÞ 
õÛíá
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Απασχόληση
O Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, 
προσφέροντας ένα υγιές περιβάλλον εργασίας στους 
εργαζόμενους του, αυξάνοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας 
στη χώρα. Παρέχονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα 
στον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο της τεχνολογίας. Επιπλέον, η 
ανάπτυξη στο εξωτερικό δίνει την ευκαιρία στους 
εργαζόμενους να αποκτήσουν εμπειρίες σε ένα περισσότερο 
διεθνοποιημένο περιβάλλον και να συνεργαστούν με 
ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και τομείς 
δεξιοτήτων.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η έμμεση απασχόληση 2.500 
περίπου εργαζομένων στον χώρο των ταχυμεταφορών, που 
απασχολούνται στο αποκλειστικό ταχυδρομικό δίκτυο των 
πρακτόρων ACS, με διασπορά σε όλη την Ελλάδα. 
Όπως αναλύεται στην ενότητα Κοινωνία, κύριος πυλώνας 
έκφρασης της Εταιρικής Υπευθυνότητας για τον Όμιλο είναι το 
εκκολαπτήριο νέων επιχειρήσεων IQbility. Στα 6 χρόνια 
λειτουργίας του, το IQbility έχει δημιουργήσει 100 
εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στη χώρα. 
Σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί και η διασύνδεση των 

εταιρειών με επιλεγμένα Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, όπως για παράδειγμα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην 
Ακαδημαϊκή και την Επιχειρηματική Κοινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, 
παρέχονται ευκαιρίες σε σπουδαστές για Πρακτική άσκηση.
Όλες οι εταιρείες του Ομίλου, διερευνούν συστηματικά τις 
ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω καθημερινής 
επικοινωνίας, συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης, που 
διασφαλίζουν την ισότητα και τη δικαιοσύνη στην εργασία. Οι 
Διοικήσεις όλων των εταιρειών δεσμεύονται για την τήρηση των 
Αρχών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Eργασία και προς 
την κατεύθυνση αυτή έμφαση δίδεται:
- Στην επικοινωνία των σχετικών Πολιτικών και Διαδικασιών σε 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Στην αναβάθμιση των εργασιακών χώρων, βάσει υψηλών 
προδιαγραφών.
- Στη συστηματική εκπόνηση Ερευνών Ικανοποίησης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού.
- Στη βιωματική εκπαίδευση των εργαζομένων στις Αρχές και 
στις Αξίες του Ομίλου.

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå

προτεραιότητα και συνεχή επιδίωξη για τον Όμιλο.
Ο Όμιλος ασπάζεται τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου 
του Ο.Η.Ε., που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Αρχές για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εργασία, σχετικά με θέματα που 
αφορούν σε: Υγεία και Ασφάλεια, Ίσες Ευκαιρίες και Αποφυγή 
Διακρίσεων, Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι, Καταναγκαστική 
Εργασία, Παιδική Εργασία, καθώς και ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ επιδιώκει τη 
συστηματική πληροφόρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση 
των εργαζομένων, σε θέματα σημαντικών αλλαγών, 
ενσωματώνοντας αυτές τις αρχές αυτές στις Πολιτικές του. 
Ταυτόχρονα, με τη διαχείριση των επιδράσεων που σχετίζονται 
με αυτό το ουσιαστικό θέμα συνεισφέρει στον 5ο, 8ο και 10ο 
στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου έχει υιοθετήσει 
πολλαπλές δράσεις με στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
και την αποφυγή διακρίσεων. Η καλλιέργεια κουλτούρας 
παροχής ίσων ευκαιριών και εξέλιξης, μέσα σε ένα περιβάλλον 
που προάγει την ενεργή συμμετοχή του εργαζομένου αποτελεί 
βασική προτεραιότητα. Βάσει της Πολιτικής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που έχει θεσπίσει, ο Όμιλος διασφαλίζει την 
ισότητα των φύλων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. 
Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση σε 
οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων 
διαφορετικότητας, ή μη ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση 
και στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας κ.ά., υποστηρίζεται 
πλήρως η αρχή του σεβασμού, ενθαρρύνεται η επαγγελματική 
ανάπτυξη γυναικών, παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε θέματα 
αμοιβής και επαγγελματικής ανέλιξης. Επιπρόσθετα, 
διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή, καθώς 
και οι ισότιμες ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού ρόλου των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Παράλληλα, η υιοθέτηση συστήματος Grading/διαβάθμισης, 
σύμφωνα με το οποίο καταγράφονται και αξιολογούνται οι 

απαιτήσεις των ρόλων, με σκοπό την υποστήριξη και 
καθοδήγηση των εργαζομένων ανά grade/βαθμίδα, καθώς και 
η ισότιμη αντιμετώπιση και αμοιβή των εργαζομένων σύμφωνα 
με τα επίπεδα διαβάθμισης, συμβάλλουν στη διαφάνεια, την 
ενημέρωση και την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών των  
εργαζομένων. Σε ετήσια βάση, μετά από τη διαδικασία των 
αξιολογήσεων, γίνεται ανασκόπηση του grading/seniority των 
εργαζομένων μέσα από προκαθορισμένα κριτήρια.
Επίσης, εφαρμόζει Πολιτικές Ηθικής και Δεοντολογίας, καθώς 
και Αντιμετώπισης Απάτης, με σκοπό την αντιμετώπιση και 
εξάλειψη κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας 
αναπτύσσοντας αποτελεσματικές, αξιόπιστες και διαφανείς 
διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. 
Από το 2017, ο Όμιλος έχει συντάξει Κώδικα Δεοντολογίας 
Προμηθευτών, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., επιδιώκοντας να κάνει 
ακόμη πιο σαφείς τις θέσεις του, σχετικά με το σεβασμό και την 
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σφαίρα επιρροής 
του και ειδικότερα στους επιχειρηματικούς συνεργάτες και 
προμηθευτές του. Ο Κώδικας είναι αναρτημένος σε όλες τις 
ιστοσελίδες των εταιρειών του Ομίλου.  

Ίσες Ευκαιρίες και Αποφυγή Διακρίσεων
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Στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού 2018
Το σύνολο του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου το 
Δεκέμβριο 2018 ανήλθε σε 1.744 εργαζόμενους, έναντι 1.577 το 
2017. Ο Όμιλος δημιούργησε συνολικά 167 νέες θέσεις 
εργασίας στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ο αριθμός των 
νέων προσλήψεων  για το σύνολο του Ομίλου κατά το 2018 
ανήλθε σε 283 εργαζόμενους και το employee turnover ήταν 
5,9% (το employee turnover υπολογίζεται ως ο λόγος των 
οικειοθελών αποχωρήσεων προς τον μέσο όρο του αριθμού 

των εργαζομένων). Στο σύνολο του Ομίλου το 71% είναι άνδρες 
(1.244 εργαζόμενοι) και το 29% γυναίκες (500 εργαζόμενες)
Στους πίνακες που ακολουθούν τα στοιχεία αφορούν μόνο στις 
εταιρείες που συμμετέχουν στην Έκθεση, οι οποίες απασχολούν 
1.572 εργαζόμενους. Σημειώνεται ότι οι 1.427 εργαζόμενοι 
έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τις εταιρείες, ενώ 145 
εποπτευόμενοι εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται στο 
εξωτερικό, για λογαριασμό της εταιρείας Uni Systems. 

°ðáóøÞìèóè 

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷

1°îõòñðéîï ¢ùîáíéëÞ áîÀ æàìï

Íîäòå÷

¦ìÜõï÷ áîäòñî - çùîáéëñî 

¡ùîáÝëå÷

¦ïóïóôÞ (%) áîäòñî - çùîáéëñî 

1.572

ªàîïìï áðáóøïìïàíåîïù 
°îõòñðéîïù ¢ùîáíéëïà 

2018
Íîäòå÷ ¡ùîáÝëå÷ Íîäòå÷ ¡ùîáÝëå÷ Íîäòå÷ ¡ùîáÝëå÷

1.434

2017

1.036

2017

72%

28%

2017

72%

28%

2018

1.131

441

2018

398

Íîäòå÷ 919
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°ïòÝóôïù
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Íîäòå÷ 81ÃòéóíÛîïù
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Íîäòå÷ 1°óëïàíåîïé

1¡ùîáÝëå÷

¶õåìïîôÛ÷
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95%

7%

1%
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ªàîïìï °îäòñî (100%)

0%

0%

Íîäòå÷ 0

0¡ùîáÝëå÷

0%

0%

441

ªàîïìï ¡ùîáéëñî (100%)

Íîäòå÷ 130¶ðïðôåùÞíåîïé

15¡ùîáÝëå÷

11%

4%

Íîäòå÷

1EòçáúÞíåîïé áîÀ ôàðï áðáóøÞìèóè÷ ëáé æàìï  

¦ìÜòïù÷

¡ùîáÝëå÷

Íîäòå÷»åòéëÜ÷

13¡ùîáÝëå÷ 3%

Íîäòå÷¶ðïðôåùÞíåîïé

15¡ùîáÝëå÷ 3%

905

413

96

81%

94%

8%

130 11%

1.131

ªàîïìï °îäòñî (100%)

441

ªàîïìï ¡ùîáéëñî (100%)
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Σημειώσεις: 
1.  Τα στοιχεία των Πινάκων αναφέρονται μόνο στις εταιρείες του Ομίλου που συμμετέχουν στην Έκθεση. 
2.  Τα στοιχεία περιλαμβάνουν και 145 εποπτευόμενους εργαζόμενους.
3.  Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους αριθμούς των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της απολογιστικής περιόδου.
4.  Στις εταιρείες του Ομίλου Quest υπογράφονται Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας. Επιπλέον στην ACS ισχύει και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας.

913

Íîäòå÷ 65¦åòéæÛòåéá

13¡ùîáÝëå÷

Íîäòå÷ 153¶êöôåòéëÞ

34¡ùîáÝëå÷

81%

89%

3%

8%

6%

13%

Íîäòå÷

1°îõòñðéîï äùîáíéëÞ áîÀ ðåòéïøÜ

°ôôéëÜ

394¡ùîáÝëå÷ 1.131

ªàîïìï °îäòñî (100%)

441

ªàîïìï ¡ùîáéëñî (100%)

O Όμιλος απασχολεί υψηλής κατάρτισης Ανθρώπινο Δυναμικό, δίνοντας ευκαιρίες σε πολλούς νέους επιστήμονες.

Επίπεδο Σπουδών

Συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας (Σύνολο 1427 εργαζόμενοι για τις εταιρείες που συμμετέχουν 
στην Έκθεση).

¶ðÝðåäï ªðïùäñî

°îñôåòè / °îñôáôè ¶ëðáÝäåùóè »åôáðôùøéáëÜ ¶ëðáÝäåùóè

33%

»Ûóè / »åôáìùëåéáëÜ ¶ëðáÝäåùóè

19%48%

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Εταιρείες Info Quest Technologies, Uni 
Systems, iSquare που συμμετέχουν στην Έκθεση, απασχολούν 
το 66% των εργαζομένων. Το 42% των εργαζομένων τους είναι 

απόφοιτοι ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ το 27% είναι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Îòåùîá ¹ëáîïðïÝèóè÷ ¶òçáúïíÛîöî
Στον Όμιλο Quest πραγματοποιείται περίπου κάθε δύο χρόνια 
ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με 
τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική πηγή γνώσης για 

τον Οργανισμό και έναυσμα για περαιτέρω δράσεις βελτίωσης 
και ανανέωσης.
Η τελευταία έρευνα διεξήχθη τέλος 2016 - αρχές 2017 και η 
επόμενη έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2019.

¶ìåùõåòÝá ôïù ªùîåôáéòÝúåóõáé
Σύμφωνα με τις Αρχές, τις Αξίες, τις Πολιτικές και τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Ομίλου, δεν παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε 

τρόπο το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

ºáôáîáçëáóôéëÜ ¶òçáóÝá
Δεν υπάρχει ανοχή σε καμία μορφή καταναγκαστικής εργασίας 
στον Όμιλο, ούτε έχει καταγραφεί στα συστήματα διαχείρισης 
παραπόνων εργαζομένων του Ομίλου κάποιο παράπονο ή 
καταγγελία που να σχετίζεται με οποιοδήποτε θέμα 
καταναγκαστικής εργασίας, τόσο στις Εταιρείες του Ομίλου, όσο 
και στους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται ο Όμιλος.
Στις εταιρείες του Ομίλου υπογράφονται Ατομικές Συμβάσεις 

Εργασίας, που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των 
συλλογικών συμβάσεων. Επιπλέον, στην ACS ισχύει και 
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αφορά περίπου 
στο 27% του συνόλου των εργαζομένων του Ομίλου). Δεν έχει 
καταγραφεί στα συστήματα διαχείρισης παραπόνων 
εργαζομένων του Ομίλου κανένα παράπονο ή καταγγελία που 
να σχετίζεται με οποιοδήποτε θέμα καταναγκαστικής εργασίας. 

GRI 102-8 GRI 102-41
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¹óïòòïðÝá íåôáêà ¶ðáççåìíáôéëÜ÷ ëáé ¦òïóöðéëÜ÷ ·öÜ÷
Ο Όμιλος προτρέπει συστηματικά τους εργαζόμενους να 
διατηρούν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την 
προσωπική τους ζωή και για τον σκοπό αυτό οργανώνει 
διάφορες δράσεις που περιλαμβάνουν κίνητρα για άθληση, 
όπως η ομάδα Basket και η ομάδα δρομέων, γιορτές για  την 
οικογένεια των εργαζομένων, γνωριμία των παιδιών με το 

εργασιακό περιβάλλον (”Με τα παιδιά στη δουλειά”), μαθήματα 
γυμναστικής, κ.ά.
Δεν έχουν καταγραφεί στα αρχεία του Ομίλου και δεν έχουν 
γίνει αντιληπτά περιστατικά επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα που να απορρέουν από τις δραστηριότητες ή τις 
αποφάσεις του Ομίλου ή των κυριότερων προμηθευτών του.

¢éáøåéòéóôéëÀ óùóôÜíáôá
Δεν έχει καταγραφεί στα συστήματα διαχείρισης παραπόνων 
(Intranet, HR) εργαζομένων του Ομίλου κάποιο παράπονο ή 
καταγγελία που να σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω θέματα. Δεν έχουν γίνει αντιληπτά περιστατικά 
επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, που απορρέουν από 
τις δραστηριότητες ή τις αποφάσεις του Ομίλου ή των 
κυριότερων προμηθευτών του, οι οποίοι στην πλειονότητά τους 
είναι οργανισμοί, κορυφαίοι στον τομέα τους και διεθνούς 
εμβέλειας. Κατά την περίοδο αναφοράς δεν καταγράφηκε 
κάποιο περιστατικό διάκρισης.
Ο Όμιλος παρακολουθεί και αντλεί συστηματικά στοιχεία 

σχετικά με τους εργαζομένους που συμμετέχουν στα Όργανα, 
τις Επιτροπές, καθώς και τη Διοίκηση των εταιρειών, 
συμπεριλαμβάνοντας το ποσοστό των εργαζομένων που 
συμμετέχουν στη Διακυβέρνηση του Ομίλου, ανά φύλο, 
ηλικιακή ομάδα και βαθμίδα διοίκησης.
Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσής του, 
στοχεύει μελλοντικά στην πιο συστηματική αξιολόγηση, 
αναφορικά με τη συμμετοχή και σύνθεση των εργαζομένων ανά 
φύλο και ηλικία, στα όργανα Διακυβέρνησης, καθώς και στις 
βαθμίδες διοίκησης και οργάνωσης των εταιρειών.

¦áéäéëÜ ¶òçáóÝá
Δεν υπάρχει ανοχή σε καμία μορφή παιδικής εργασίας στον 
Όμιλο, καθώς και στο ευρύτερο περιβάλλον των συνεργατών – 

προμηθευτών του, ενώ δεν έχει καταγραφεί στα συστήματα του 
Ομίλου καταγγελία για παιδική εργασία.

Quest ªùííåôïøñî

Info Quest Technologies

Uni Systems
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iSquare
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100%
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80%
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-

-

-
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¶ðéôòïðÜ ¶º¶ 

¶ëôåìåóôéëÜ ¶ðéôòïðÜ

100%

100%

100%

67%

-

-

-

33%

-

-

-

-

-

-

-

33%

100%

100%

100%

67%

¶ðéôòïðÛ÷ ¢.ª. Quest ªùííåôïøñî

75% 25% - 25% 75%

20% 80%

Íîäòå÷ ¡ùîáÝëå÷ ºÀôö ôöî 
30 åôñî

Íîö ôöî 
50 åôñî

»åôáêà 30 
ëáé 50 åôñî

Íîäòå÷ ¡ùîáÝëå÷ ºÀôö ôöî 
30 åôñî

Íîö ôöî 
50 åôñî

»åôáêà 30 
ëáé 50 åôñî

Σημειώνεται ότι δεν υπήρχαν αλλαγές από το 2017.
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*Σημείωση: Στους ανωτέρω πίνακες δε συμπεριλαμβάνονται τα 10 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.  

ËçåÝá, °óæÀìåéá ëáé ¶ùåêÝá åòçáúïíÛîöî 
Στον Όμιλο Quest η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων 
αποτελούν κύρια προτεραιότητα. Οι εργαζόμενοι, είναι 
περισσότερο ικανοποιημένοι και αποδίδουν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους όταν εργάζονται σε ένα αξιοπρεπές, φιλικό, 
ευχάριστο και προστατευμένο από κινδύνους περιβάλλον, μέσα 
στο οποίο μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την 
επιχειρηματικότητά τους. Αυτό αποτελεί και πεποίθηση της 
Διοίκησης του Ομίλου και των θυγατρικών εταιρειών.
Παράλληλα, αποτελεί συνεχή επιδίωξη η δημιουργία ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος που παροτρύνει για προσωπική 
βελτίωση και ανάπτυξη, παρέχει προοπτικές εξέλιξης και 
καλλιεργεί συνολικά μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Με βάση το 
παραπάνω πλαίσιο, στον Όμιλο Quest λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

και οι πρωτοβουλίες, για να εξασφαλίζεται το κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας, που προστατεύει την υγεία και την 
ποιότητα ζωής των εργαζομένων.
Τα μέτρα και οι δράσεις που λαμβάνονται έχουν στόχο να 
προστατεύσουν τους εργαζόμενους από ατυχήματα, 
τραυματισμούς, εργασιακές ασθένειες, φυσικά ή άλλα φαινόμενα 
όπως σεισμοί, τρομοκρατικά συστήματα κ.λπ., δημιουργούν 
ευχάριστους και ασφαλείς χώρους εργασίας με τις κατάλληλες 
συνθήκες υγιεινής και προτρέπουν σε δράσεις που βελτιώνουν 
συνολικά την καθημερινότητα. Ο Όμιλος, μέσω της διαχείρισης 
του ουσιαστικού θέματος Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, 
συνεισφέρει στον 8ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και είναι 
σε συμφωνία με τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
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¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå
Οι γενικές κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων περιγράφονται αναλυτικά στην 
Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού, καθώς και στην 
Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας που έχει θεσπίσει ο Όμιλος και 
υιοθετούν όλες οι εταιρείες του.

Η βούληση της Διοίκησης και η εφαρμογή των Πολιτικών και των 
σχετικών Διαδικασιών από τις διευθύνσεις Ανθρωπίνου 
Δυναμικού, Ασφάλειας και Συντήρησης και Κατασκευών, 
περιλαμβάνουν:

ªùîåøåÝ÷ áîáâáõíÝóåé÷ ëáé óùîôèòÜóåé÷ åòçáóéáëñî øñòöî. 

º áôÀììèìå÷ óùîõÜëå÷ åòçáóÝá÷ ëáé åêïðìéóíÞ ðòïóôáóÝá÷.

ª øïìáóôéëÜ ëáõáòéÞôèôá.

º áôÀììèìï æöôéóíÞ ëáé ëìéíáôéóíÞ óå Þìïù÷ ôïù÷ øñòïù÷.

¹ áôòéëÜ ðáòáëïìïàõèóè Þìöî ôöî åòçáúïíÛîöî, íå åæáòíïçÜ ôïù õåóíïà ôïù ¹áôòïà åòçáóÝá÷.

¦ òÞçòáííá ðòÞóõåôè÷ ¹áôòïæáòíáëåùôéëÜ÷ ðåòÝõáìãè÷ çéá Þìïù÷ ôïù÷ åòçáúÞíåîïù÷.

¦ òÞçòáííá check Up óôïù÷ Directors ôïù ÃíÝìïù.

¢ ùîáôÞôèôá äöòåÀî åíâïìéáóíïà çéá ôè çòÝðè.

¦ òïóôáóÝá ôöî åçëáôáóôÀóåöî áðÞ ëÀõå ëÝîäùîï, íå æùìÀêåé÷ ëáé åêïðìéóíÞ ðòïóôáóÝá÷.

ª ùîåøåÝ÷ åëðáéäåàóåé÷ ëáé åîèíåòñóåé÷ ôïù áîõòñðéîïù äùîáíéëïà çéá õÛíáôá áóæÀìåéá÷ ëáé ùçåÝá÷.

° óëÜóåé÷ åôïéíÞôèôá÷ çéá ôèî áîôéíåôñðéóè æùóéëñî ëáôáóôòïæñî Ü ðáòïøÜ÷ ðòñôöî âïèõåéñî.

° îÀðôùêè ðòïçòáííÀôöî, Þðö÷ è ¶õåìïîôéëÜ °éíïäïóÝá/ÆòÀðåúá °Ýíáôï÷, áõìèôéëÛ÷ ïíÀäå÷ 

ëáé äèíéïùòçÝá åéäéëñî øñòöî, Þðö÷ åóôéáôÞòéá, øñòïé áîÀðáùóè÷, çùíîáóôÜòéï, ë.À.
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¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷
Κατά τη διάρκεια του 2018 συνεχίστηκε η αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Ομίλου, ώστε η εργασία να γίνεται πιο ευχάριστα και 
παραγωγικά.
Πιο συγκεκριμένα, συνεχίστηκε η ανακαίνιση του κτηρίου επί 

2 προς οδού Αργυρουπόλεως 2Α στην Καλλιθέα, όπου 600m
επιπλέον χώρων εργασίας (γραφείων) ανακαινίστηκαν πλήρως. 
Σύγχρονα υλικά, πιο εργονομικές θέσεις εργασίας, καλύτερος 
φωτισμός (ποιοτικά και ως προς την κατανάλωση ρεύματος -
LED) και κλιματισμός, βελτίωσαν το περιβάλλον εργασίας για 
μεγάλο αριθμό εργαζομένων.  
Επιπλέον, στο ίδιο κτήριο δημιουργήθηκε μεγάλος νέος χώρος 
εστίασης, με σύγχρονο εξοπλισμό για χρήση από τους 
εργαζόμενους.
Επαναλήφθηκε η εκπαίδευση των ομάδων πυρασφάλειας σε 
όλα τα κτήρια, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φωτιάς και 
την ασφαλή εκκένωση των κτηρίων και πραγματοποιήθηκαν 
ασκήσεις ετοιμότητας και εκκένωσης κτηρίων, όπως γίνεται 
κάθε χρόνο.
Την τελευταία τριετία, έχουν γίνει εκπαιδεύσεις Α' Βοηθειών, ενώ 
το 2018 η οργάνωση ομάδων Α' Βοηθειών επεκτάθηκε σε 

δεύτερο κτηριακό συγκρότημα. Η πρακτική εντός του 2019 θα 
επεκταθεί σε όλα τα κτήρια του Ομίλου.
Επίσης, ακολουθούνται με ακρίβεια οι οδηγίες του Τεχνικού 
Ασφαλείας των Εταιρειών και λαμβάνονται όλα τα 
υποδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα, ενώ ανανεώθηκε το 
πρόγραμμα ομαδικής ασφάλειας, παρέχοντας σημαντικό 
βοήθημα για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, σε 
κάθε σχετική περίπτωση ανάγκης.
Πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, με κεντρικό συντονισμό, 
εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος 
του Ομίλου, αλλά και την ευρύτερη ενίσχυση της σημασίας της 
εθελοντικής αιμοδοσίας. 
Οι εταιρείες έχουν επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα όσον 
αφορά στην αποφυγή ατυχημάτων, με ένα οργανωμένο 
σύστημα κανόνων για την καταχώρηση και την κοινοποίηση 
των ατυχημάτων κατά τύπο. Για την αναφερόμενη περίοδο  
καταγράφηκαν μόνο 2 περιστατικά τραυματισμών, στην 
εταιρεία ACS, τα οποία δεν ήταν σοβαρά και δεν οδήγησαν σε 
χαμένες ημέρες εργασίας. Επίσης, δεν έχουν αναφερθεί και δεν 
έχουν καταγραφεί περιστατικά εμφάνισης επαγγελματικών 
ασθενειών.

QUEST EUZHN – Ευεξία και ποιότητα ζωής
Ο Όμιλος προτρέπει συστηματικά τους εργαζόμενους να 
διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την 
προσωπική τους ζωή. Στη διάρκεια της χρονιάς 
πραγματοποιήθηκαν κοινωνικές και αθλητικές δράσεις για την 
ευεξία, την ανάδειξη της σημασίας στην ισορροπία μεταξύ 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (Lifetime balance), αλλά 
και παρότρυνσης προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 
Υποστηρίζοντας σταθερά τον αθλητικό τρόπο ζωής, οι εταιρείες 
του Ομίλου προσφέρουν στους εργαζομένους τους ευκαιρίες 
άθλησης και αποφόρτισης από το εργασιακό στρες.

Η ομάδα μπάσκετ των εργαζομένων της Uni Systems 
προπονείται συστηματικά και συμμετέχει στους αγώνες του 
εργασιακού πρωταθλήματος ΕΚΑ “Νίκος Γκάλης”. H εταιρεία 

προτρέπει τους εργαζομένους της να συμμετέχουν στην ομάδα 
και στηρίζει την προσπάθειά τους, καλύπτοντας πλήρως τα 
έξοδα που αφορούν στη συμμετοχή.

Ομάδα μπάσκετ της Uni Systems

Οι εργαζόμενοι που αγαπούν το τρέξιμο έχουν κάθε χρόνο τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στον κλασικό Μαραθώνιο και 
στους Αγώνες Δρόμου των 5 χλμ. και 10 χλμ. της Αθήνας με την 
ομάδα δρομέων του Ομίλου, εξασφαλίζοντας τη θέση τους με 

έκπτωση στη συμμετοχή και την αθλητική εμφάνιση. Επιπλέον, 
οι εταιρείες στηρίζουν ηθικά τους δρομείς, προσφέροντας για 
κάθε δρομέα ένα ποσό (σε υπηρεσίες ή / και εξοπλισμό)  στον 
οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Ομάδα Ομίλου Quest στο Μαραθώνιο της Αθήνας

Γυμναστήριο σε κτήριο του Ομίλου

Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Όμιλος παρέχει στους 
εργαζόμενους γυμναστήριο σε κεντρικό κτήριο του Ομίλου, 

έτσι ώστε να είναι εύκολο για τους εργαζομένους να αθλούνται 
πριν ή μετά την εργασία τους.

Σε δύο κεντρικά κτήρια του Ομίλου, οργανώνονται εβδομαδιαία 
μαθήματα γυμναστικής / χορού με επαγγελματία εισηγητή και 
δωρεάν συμμετοχή των εργαζομένων. 
Το 2018, πραγματοποιήθηκαν 56 ώρες Pilates στο κτήριο Αλ. 
Πάντου (Uni Systems & iSquare) και 30 ώρες στο κτήριο 
Αργυρουπόλεως (Info Quest Technologies) και συμμετείχαν 

κατά μέσο όρο 12 άτομα. Τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησαν 
στους χώρους της Αλ. Πάντου μαθήματα Functional Training, (8 
ώρες - 15 άτομα κατά μέσο όρο). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του είδους της άσκησης 
(παραδοσιακοί χοροί, Zumba, pilates, κ.λπ.) γίνεται από τους 
ίδιους τους εργαζόμενους με ψηφοφορία.

Προγράμματα Γυμναστικής & Pilates
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Υλοποιήθηκε η δράση “wellness days” σε κτήριο του Ομίλου, 
όπου από επαγγελματία coacher μεταφέρθηκαν χρήσιμες 
συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους και την υγιεινή 
διατροφή.
Το 2019 ο Όμιλος έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό των 
προγραμμάτων, διαμορφώνοντας ένα ακόμη πιο φιλικό, 

ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους 
τους.  
Επίσης, το 2019 προγραμματίζεται να εφαρμοστεί, πιλοτικά σε 
όλες τις εταιρείες του Ομίλου, ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με την EAP HELLAS. 

Wellness Days

¡ùîáÝëå÷ ªàîïìï

¢åÝëôè÷ áðïùóéáóíïà - Absentee Rate (AR)
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¶ëðáÝäåùóè ëáé áîÀðôùêè ôöî åòçáúïíÛîöî
H εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελεί κύρια 
προτεραιότητα για τον Όμιλο Quest και μέρος της κουλτούρας 
του. Ο Όμιλος διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης Προσωπικού, που με δομημένο και οργανωμένο 
τρόπο σχεδιάζει και υλοποιεί σε όλες τις εταιρείες, ένα ευρύ 
πρόγραμμα επιμόρφωσης για όλες τις βαθμίδες των 
εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι παροτρύνονται να συμμετέχουν 
στα προγράμματα αυτά, βελτιώνοντας τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και την εργασιακή τους συμπεριφορά. Επίσης, τους 
παρέχεται η δυνατότητα, όταν το επιθυμούν, να 
παρακολουθήσουν με δική τους πρωτοβουλία κάποιο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης της επιλογής τους.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Ομίλου στην ανάπτυξη των 

εργαζομένων - και με δεδομένη τη φύση των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου, που σε πολύ μεγάλο βαθμό 
είναι εντάσεως εργασίας και ποιότητας Ανθρώπινου 
Δυναμικού - συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της επίτευξης 
των στόχων του. Επιπλέον, εξασφαλίζει την καλύτερη 
εξυπηρέτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες και 
τη διατήρηση ατόμων υψηλού επιπέδου στον Όμιλο. 
Ταυτόχρονα εφοδιάζει τους εργαζομένους με γνώσεις και 
δεξιότητες, που τους βοηθούν να ανταποκριθούν στις νέες 
απαιτήσεις και προκλήσεις εργασίας στο σύγχρονο 
παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό κόσμο, αλλά και να 
εφοδιαστούν με εργαλεία για τη μελλοντική τους εξέλιξη.

ÃùóéáóôéëÞ 
õÛíá

¦ñ÷ ôï äéáøåéòéúÞíáóôå

O Όμιλος έχει θεσπίσει Πολιτική Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, 
για να διασφαλίσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η 
διαδικασία εκπαίδευσης, από όλες τις εταιρείες του. 
Η εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από την Πολιτική 
αυτή εντάσσονται στο Σύστημα Διαδικασιών και Πολιτικών των 
εταιρειών του Ομίλου.
Το πλάνο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιείται σε 

όλο το εύρος του Ομίλου, καλύπτοντας τομείς όπως η Ανάπτυξη 
Διοικητικών Δεξιοτήτων, η δημιουργία Ομιλικής Κουλτούρας και 
η εκπαίδευση σε εξειδικευμένες Τεχνικές και Επαγγελματικές 
περιοχές. Επιμέρους στόχοι του τμήματος Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης του Οργανισμού αποτελούν η ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση των εργαζομένων του Ομίλου με τις αξίες, τις 
συμπεριφορές και τις ικανότητες που απαιτούνται για την 

Πολιτική Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

GRI 403-2
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Το  πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων του Ομίλου περιλαμβάνει:

°îÀðôùêè äéïéëèôéëñî äåêéïôÜôöî. 

ÆåøîéëÛ÷ ëáé ¶ðáççåìíáôéëÛ÷ åëðáéäåàóåé÷.

¶êåéäéëåùíÛîá ðòïçòÀííáôá åëðáÝäåùóè÷ ëáé ðéóôïðïÝèóè÷, âÀóåé áîáçîöòéóíÛîöî áîáçëñî.

¶êåéäéëåùíÛîï ðòÞçòáííá çéá ôïù÷ High Potential (ôáìÛîôá) åòçáúïíÛîïù÷ óôïî Ùíéìï. Æï ðòÞçòáííá áðïôåìåÝ 

íéá óàîõåóè äòÀóåöî ðïù áðïóëïðïàî óôèî áîÀðôùêè Ü /ëáé ðåòáéôÛòö åîÝóøùóè éäéïôÜôöî èçåóÝá÷, 

óôòáôèçéëÜ÷ óëÛãè÷ ëáé ïòçáîöôéëÜ÷ åùáéóõèóÝá÷.

Διαχείριση Ταλέντων
Στρατηγική προτεραιότητα για τον όμιλο Quest αποτελεί η 
υλοποίηση του προγράμματος Talent Management. Το 
πρόγραμμα σχεδιάστηκε το 2017 με κύριους άξονες το Talent 
Development, για τη διατήρηση στον Οργανισμό των 
ταλέντων (Στελέχη με υψηλή απόδοση και προοπτική - High 
Performers και High Potentials) και το Talent Attraction, για τον 
εντοπισμό και την πρόσληψη νεών ταλέντων. 
Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2018 εντοπίστηκαν μέσα από 
συγκεκριμένη διαδικασία 97 άτομα που χαρακτηρίζονται ως 

High Performers και High Potentials και αποτελούν το talent 
pool του Ομίλου Quest.  Για τα ταλέντα έχει σχεδιαστεί ένα  
πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο θα επαναλαμβάνεται κάθε 2 
έτη περίπου. 
Επίσης κατά το 2018 σχεδιάστηκε η στρατηγική διακράτησης 
ταλέντων και το σχετικό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμοστεί 
το 2019 και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω αναπτυξιακές 
ενέργειες:

3 Leadership Programs óå óùîåòçáóÝá íå åêöôåòéëÞ ðòïíèõåùôÜ. 

1  Executive Program óå óùîåòçáóÝá íå Business Schools 

ôïù åêöôåòéëïà.

A ction Learning Teams óå óùîåòçáóÝá íå åêöôåòéëÞ ðòïíèõåùôÜ. 

 

To 2019 θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί, επίσης, το πρόγραμμα talent attraction για την προσέλκυση νέων ταλαντούχων 
εργαζομένων στον Οργανισμό.

Succession Plan / replacement Planning
Κατά το 2018 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 
“Succession Replacement Planning”, στο πλαίσιο του οποίου 
καταγράφηκαν οι διάδοχοι (successors) για όλες τις 
διευθυντικές θέσεις των εταιρειών. Στο πλάνο διαδοχής 

συμπεριλήφθηκαν και μη διοικητικές θέσεις που είναι 
σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος (critical 
positions). 

Διαρκής Εκπαίδευση
Mini MBA 
Το πρόγραμμα Quest Mini MBA, υλοποιείται κάθε δύο έτη. Έχει 
σχεδιαστεί από το ΑLBA, αποκλειστικά για τις ανάγκες του 
Ομίλου, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του 
ανθρώπινου δυναμικού με γνώσεις που είναι απαραίτητες στο 
νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη μιας 
ευρύτερης στρατηγικής οπτικής. Κάθε διετία επιλεγμένοι 
εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε ενότητες, όπως διαχείριση της 
αλλαγής, καινοτομία, διαμόρφωση στρατηγικής, οικονομικά, 
management, marketing, κ.λπ. και εξοπλίζονται με γνώσεις 

που προσδίδουν αξία στους ίδιους και στον Οργανισμό. 
Το 2018 ολοκληρώθηκε ο κύκλος του προγράμματος Quest 
Mini MBA, στο οποίο συμμετείχαν 36 εργαζόμενοι, αντί των 
περίπου 25 που συμμετείχαν τα προηγούμενα έτη (ωστόσο το 
2017 πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος όγκος του 
προγράμματος). 
Το 2019 θα ξεκινήσει ο 4ος κύκλος Quest Mini MBA. Με 
δεδομένη την αποδοχή και αξία του προγράμματος,  ο στόχος 
είναι να το παρακολουθήσουν περίπου 35 εργαζόμενοι.

L eadership Series óå óùîåòçáóÝá íå ôï Alba.

Mentoring óå óùîåòçáóÝá íå åêöôåòéëÞ ðòïíèõåùôÜ.

¢ èíéïùòçÝá ðòïóöðéëñî ðìÀîöî áîÀðôùêè÷.

 Learning Paths íÛóö ôè÷ ðìáôæÞòíá÷ Linkedin.

επιτυχή ανταπόκριση των τελευταίων στους στρατηγικούς 
στόχους του Οργανισμού, καθώς και η αξιοποίηση συστημάτων 
και διαδικασιών Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη διαρκή ενίσχυση 

μίας κουλτούρας υψηλής απόδοσης, με έμφαση στην 
αξιοκρατία και τη συνεργασία.
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Αξιοποιώντας την πληθώρα των διαθέσιμων εξειδικευμένων on-
line προγραμμάτων εκπαίδευσης, το 2018, η Uni Systems 
συνέχισε να παρέχει στους εργαζόμενούς της  τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν on-line courses αξιοποιώντας διεθνείς 
πλατφόρμες e-Learning, όπως το LinkedIn Learning και Lynda.

Με δεδομένη την πολύ καλή ανταπόκριση και αξιοποίηση των 
προγραμμάτων, στόχος είναι το 2019 η δυνατότητα να δοθεί και 
στις άλλες εταιρείες του Ομίλου, σε περισσότερους από 250 
εργαζομένους του Ομίλου.

Προγράμματα e-Learning

Τεχνικές και Επαγγελματικές Εκπαιδεύσεις
Οι τεχνικές εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται σε κάθε εταιρεία 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους. ην ευθύνη σχεδιασμού 
και συντονισμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης σε soft skills, leadership και mini MBA, έχει το τμήμα 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού (Training & 
Development department). Για τη διεκπεραίωση των 

προγραμμάτων, απαιτείται η συνεργασία με τους υπεύθυνους 
Ανθρωπίνου Δυναμικού των εταιρειών. Την ευθύνη για την 
ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων έχουν οι 
Διευθυντές των τμημάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού της εκάστοτε Εταιρείας.

Κουλτούρα Ομίλου – Ενίσχυση Ομαδικότητας
Team Building Event 
Με στόχο την ενίσχυση της ομαδικότητας και την ανάπτυξη 
ενιαίας κουλτούρας, το Φθινόπωρο του 2018 
πραγματοποιήθηκε στον Αθλητικό Όμιλο Κηφισιάς το “Accept 
The Challenge” event. Η ατζέντα περιλάμβανε τουρνουά tennis, 

inspirational talk και στο τέλος γεύμα. Το πρόγραμμα είχε 
διάρκεια 8 ώρες και 43 συμμετοχές σε επίπεδο Directors και 
CEOs από όλες τις εταιρείες του Ομίλου. 

Πρόγραμμα C-Suite - Executive leadership 

Πρόγραμμα Managing and Leading Change

Το 2018 πραγματοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για 
τους Managers και Προϊσταμένους (C-level Series) του Ομίλου, 
με αντικείμενο τα νέα δεδομένα στα επιχειρηματικά μοντέλα 
και το agility. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ανέλυσε 
σύγχρονες επιχειρησιακές αντιλήψεις και προετοίμασε τους 

Το 2018 πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για 
τους Μanagers όλων των εταιρειών του Ομίλου. Το πρόγραμμα 
αφορούσε στην ανάπτυξη ιδιοτήτων σημαντικών για την 
επιτυχή διεκπεραίωση του ρόλου του Μanager και 

συμμετέχοντες στη βέλτιστη διαχείριση μελλοντικών 
προκλήσεων με σημαντικό σύμμαχο το agility και την 
αμφιδεξιότητα (ambidexterity). Στο πρόγραμμα -διάρκειας 40 
ωρών- συμμετείχαν 36 Στελέχη από όλες τις εταιρείες του 
Ομίλου.

υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ALBA. Το πρόγραμμα  
υλοποιήθηκε σε δύο κύκλου των 16 ωρών και συμμετείχαν σε 
αυτό 197 Managers από όλες τις εταιρείες του Ομίλου. 
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Η διαδικασία αξιολόγησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία ανάπτυξης των εργαζομένων. 
Πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, μέσω συμπλήρωσης 
ερωτηματολογίου και υποβολής σχολίων από τον εργαζόμενο 
και τον προϊστάμενό του και με προσωπική συνέντευξη, όπου 
συμφωνούνται οι ατομικοί στόχοι κάθε εργαζόμενου για το 

επόμενο έτος, καθώς και οι περιοχές προσωπικής βελτίωσης. 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται για 
το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου (ποσοστό 100%), οι 
οποίοι εν συνεχεία ενημερώνονται  από τους προϊστάμενούς 
τους για την επίδοση και την εξέλιξή τους.

Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση του συνόλου

Η έρευνα Bottom up αφορά στην αξιολόγηση των Managers 
και Προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους, ενώ η έρευνα 
360ο αφορά στους Directors και 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. Έχει αναπτυξιακό 
χαρακτήρα, καθώς επιτρέπει στους προϊσταμένους να 
αντιληφθούν τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς τους στους 

ουφισταμένους τους. Οι έρευνες Bottom Up & 360  διεξάγονται 
σε διετή βάση και θα διενεργηθούν πάλι το 2019.

οΑξιολόγηση Διοικητικού / Bottom up Αξιολόγηση και 360  Αξιολόγηση

H υποστήριξη του έργου του τμήματος Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης, υλοποιείται με συστήματα που συνδυάζουν 
υπηρεσιακά δεδομένα των εργαζομένων με οργανωτικές δομές 
και βοηθούν στην προαγωγή υψηλής απόδοσης και στη 
βέλτιστη διαχείριση της ανάπτυξής των εργαζομένων.
Το 2018  πραγματοποιήθηκε περαιτέρω παραμετροποίηση του 
συστήματος Ανθρωπίνων Πόρων “Orion” σχετικά με την 

εκπαίδευση των εργαζομένων, με την εισαγωγή και 
συγκέντρωση ανά εργαζόμενο των πτυχίων και πιστοποιήσεών 
του. Σταθερός στόχος του Ομίλου είναι η περαιτέρω αξιοποίηση 
του συστήματος με την αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη 
και την ένταξη νέων λειτουργιών. Για το 2019, σχεδιάζεται η 
υλοποίηση περισσότερων self service δυνατοτήτων για βασικές 
λειτουργίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ομιλικό portal “HereWeAre”
Με στόχο την επικοινωνία των Αξιών και των Αρχών του Ομίλου 
σε συνεχή βάση, αλλά  και την ανάδειξη πρωτοβουλιών 
ατομικών ή εταιρικών, τη σύσφιξη σχέσεων και τη δημιουργία 

ενιαίας κουλτούρας, ο Όμιλος διαθέτει το εξειδικευμένο Portal 
“HereWeAre”. 

Πρόγραμμα “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 υλοποιεί 
το πρόγραμμα “Living Our Values”, ώστε να αναδεικνύονται 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” στη διάρκεια των ετών 2014-
2018 παρακολούθησαν περισσότεροι από 900 εργαζόμενοι, 
από όλες τις εταιρείες του Ομίλου.
Το πρόγραμμα θα επανασχεδιασθεί για υλοποίηση εκ νέου τη 
χρονική περίοδο 2020-2022.

Κουλτούρα Ομίλου - Ενίσχυση Ομαδικότητας

Στοιχεία μόνο για τις εταιρείες που συμμετέχουν στην Εκθεση
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GRI 404-1

¸ ¶ðÝäïóÜ íá÷

Ùíéìï÷ Quest (ªàîïìï)*

1.594

ªàîïìï åòçáúïíÛîöî 

13.711

ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷

8,6

».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ áîÀ åòçáúÞíåîï 

Íîäòå÷ 8.491ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï 5.220¡ùîáÝëå÷

Íîäòå÷ 22,11».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï ¡ùîáÝëå÷

¦ìÜõï÷ åëðáéäåùÞíåîöî
ëáôÀ æàììï 

23,30

*Σύνολο Εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας

608

¦ìÜõï÷ åëðáéäåùÞíåîöî

38,14%

% ¶ðÝ ôïù óùîÞìïù

1.111

ªàîïìï °îäòñî (100%)

483

ªàîïìï ¡ùîáéëñî (100%)

Íîäòå÷ 608

¡ùîáÝëå÷ 384

¦ïóïóôÞ åòçáúÞíåîöî
ëáôÀ æàììï 

Íîäòå÷ 34,56

¡ùîáÝëå÷ 46,38

Quest Holdings

9

ªàîïìï åòçáúïíÛîöî 

160

ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷

17,78

».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ áîÀ åòçáúÞíåîï 

Íîäòå÷ 88ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï 72¡ùîáÝëå÷

Íîäòå÷ 12,6».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï ¡ùîáÝëå÷

».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ 
ëáôèçïòÝá åòçáúïíÛîöî 

1,6

¢éïÝëèóè

36

38

ËðïóôèòéëôéëÛ÷ 
ËðèòåóÝå÷

Μέσος όρος ανθρωποωρών κατάρτισης, ανά εταιρεία του Ομίλου Quest
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Info Quest Technologies

288

ªàîïìï åòçáúïíÛîöî 

2.909

ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷

10,10

».Ã. áîõòöðïöòñî åëðáÝäåùóè÷ 
áîÀ åòçáúÞíåîï 

Íîäòå÷ 2.014ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï 895¡ùîáÝëå÷

Íîäòå÷ 10,3».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï 9,7¡ùîáÝëå÷

».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ 
ëáôèçïòÝá åòçáúïíÛîöî 

44,3

¢éïÝëèóè

15,8

ËðïóôèòéëôéëÛ÷ 
ËðèòåóÝå÷

9,2

¶íðïòéëÞ

6,9

ÆåøîéëÞ

6

Operations

Uni Systems

614

ªàîïìï åòçáúïíÛîöî 

4.582

ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷

7,46

».Ã. áîõòöðïöòñî åëðáÝäåùóè÷ 
áîÀ åòçáúÞíåîï 

Íîäòå÷ 3.197ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï 1.385¡ùîáÝëå÷

Íîäòå÷ 7,6».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï 7,1¡ùîáÝëå÷

».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ 
ëáôèçïòÝá åòçáúïíÛîöî 

10,9

¢éïÝëèóè

7,7

ËðïóôèòéëôéëÛ÷ 
ËðèòåóÝå÷

9,1

¶íðïòéëÞ

9,1

ÆåøîéëÞ

6,6

Operations

Δεν συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τους Εποπτευόμενους Εργαζόμενους. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 82

iSquare

44

ªàîïìï åòçáúïíÛîöî 

812

ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷

18,45

».Ã. áîõòöðïöòñî åëðáÝäåùóè÷ 
áîÀ åòçáúÞíåîï

Íîäòå÷ 332
ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï 480¡ùîáÝëå÷

Íîäòå÷ 13,8
».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï 24¡ùîáÝëå÷

».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ 
ëáôèçïòÝá åòçáúïíÛîöî 

26

¢éïÝëèóè

21,2

ËðïóôèòéëôéëÛ÷ 
ËðèòåóÝå÷

16,4

¶íðïòéëÞ

472

ªàîïìï åòçáúïíÛîöî 

1.312

ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷

2,78

».Ã. áîõòöðïöòñî åëðáÝäåùóè÷ 
áîÀ åòçáúÞíåîï

Íîäòå÷ 907

405¡ùîáÝëå÷

Íîäòå÷ 2,6

3,4¡ùîáÝëå÷

11

¢éïÝëèóè

3,1

ËðïóôèòéëôéëÛ÷ 
ËðèòåóÝå÷

10,9

¶íðïòéëÞ

8

ÆåøîéëÞ

0,7

Operations

ªàîïìï áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï

».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ æàìï

».Ã. áîõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ ëáôÀ 
ëáôèçïòÝá åòçáúïíÛîöî 

Το 2018 ολοκληρώθηκε ο κύκλος του προγράμματος Quest Mini MBA, στο οποίο συμμετείχαν 36 εργαζόμενοι, αντί 
των περίπου 25 που συμμετείχαν τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο το 2017 πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος όγκος του 
προγράμματος οπότε και οι ώρες εκπαίδευσης ήταν αυξημένες. 

ACS
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Ëðåàõùîè ¦áòáçöçÜ ëáé ºáôáîÀìöóè

¤ïéðÛ÷ ðòöôïâïùìÝå÷ ðòïóôáóÝá÷ 
ôïù ðåòéâÀììïîôï÷

¶ëôÝíèóè °îõòáëéëïà °ðïôùðñíáôï÷ 
ôè÷ ACS çéá ôï 2018 

ºáôáîÀìöóè îåòïà ëáé äéÀõåóè áðïòòéííÀôöî

»åõïäïìïçÝá ðïóïôéëïðïÝèóè÷ 
åëðïíðñî CO e ôè÷ °CS 2

¶ðÞíåîá µÜíáôá



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

¦åòéâáììïîôéëÜ »Ûòéíîá 

84

Ο Όμιλος Quest λειτουργεί με συναίσθηση της περιβαλλοντικής 
του ευθύνης και προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική 
πρακτική στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και της 
εξοικονόμησης πόρων. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι η εμπορική 
λειτουργία των εταιρειών επιβαρύνει στο μικρότερο δυνατό 
βαθμό το φυσικό περιβάλλον και είναι σύμφωνη με την 
ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι περιβαλλοντικές αρχές 
που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος και οι Εταιρείες του, είναι 
βασισμένες στη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική 
Αλλαγή και αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 
για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τη 
λειτουργία των Εταιρειών του. 
O Όμιλος διαθέτει Πολιτική Περιβάλλοντος, που δίνει ακριβείς 
κατευθύνσεις στις εταιρείες για τους παραπάνω αναφερόμενους 
τομείς/δράσεις. Παράλληλα, οι εταιρείες Info Quest 
Technologies, η Uni Systems και η ACS, εφαρμόζουν ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο 
είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. 
Μέσω αυτού του συστήματος επιτυγχάνονται μετρήσιμα 
αποτελέσματα στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης που 
αφορούν στην υπεύθυνη κατανάλωση, την προστασία του 
κλίματος και τη βελτίωση της υγείας. Συμπληρωματικά, 
στοχεύουν σε βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση των 
προϊόντων τους, έτσι ώστε να μην απειλείται η δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον.
Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά και αναλαμβάνει δράσεις 
για τη βελτίωση συνολικά του περιβαλλοντικού του 
αποτυπώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της 
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τη συστηματική 
ανακύκλωση υλικών και τη μείωση των ρύπων από τις 
μεταφορές για την ACS. 

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 
και Μείωση ρύπων από Μεταφορές για την ACS
Η ACS, λόγω του αντικειμένου εργασίας της, δίνει ιδιαίτερη 
σημασία στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρύπων που 
εκλύονται κατά τις μεταφορές ανά μεταφερόμενο αντικείμενο. 
Η εταιρεία αξιολογεί συνεχώς τον στόλο των οχημάτων της και 
εφαρμόζει προγράμματα βελτιστοποίησης της χρήσης τους, με 
στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός της και τη 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του στόλου της. 
Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγει στα φορτηγά τον πλέον κατάλληλο 
συνδυασμό τεχνολογίας, χωρητικότητας και τύπου καυσίμου. 

Επιπλέον, αντικατέστησε τα δίκυκλα με νέα, χαμηλών εκπομπών 
ρύπων και στα καταστήματα του δικτύου της, τα οποία 
αντικατέστησαν μέρος των φορτηγών για μετακινήσεις εντός 
μεγάλων πόλεων. 
Η ACS για την ορθότερη διαχείριση και μείωση του ανθρακικού 
αποτυπώματός της προχώρησε -από το 2017- στην 
ακριβέστερη καταμέτρησή του. Περισσότερες πληροφορίες 
αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα τελικά 
αποτελέσματα δίδονται στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου.

¶îåòçåéáëÜ °ðïäïôéëÞôèôá 

¦åòéâÀììïî

Η δέσμευση του Ομίλου για μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος εκτείνεται πέρα από οποιαδήποτε 
ρυθμιστική συμμόρφωση. Στον Όμιλο Quest υλοποιούνται 
συστηματικά ενέργειες για την αναβάθμιση και βελτίωση των 
κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους, 
τεχνολογίας LED, η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων 
συσκευών, η εγκατάσταση συστήματος αυτόματης λειτουργίας 
και σβησίματος φώτων σε κοινόχρηστους χώρους, κ.ά. 
Το πρόγραμμα αυτόματου συστήματος ηλεκτροφωτισμού 
συνεχίστηκε το 2018, στο κτήριο της οδού Αργυρουπόλεως.
Έχουν τεθεί στόχοι συνεχούς μείωσης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύνολο των κτηριακών 

εγκαταστάσεων του Ομίλου, μέχρι το 2019, οπότε και θα γίνει 
αναθεώρηση των στόχων. Στόχος για την τριετία 2017-2019 
αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης ρεύματος (σε Kwh) κατά 
3%-5% ετησίως, με σταθερή δραστηριότητα. Το ποσοστό 
μείωσης θα ελαττώνεται κατά 0,5% για κάθε 25% αύξηση 
δραστηριότητας. Με δεδομένη τη σημαντική αύξηση του 
κύκλου εργασιών και με στόχο την καλύτερη δυνατή 
απεικόνιση των δεδομένων και την παρακολούθηση, στο εξής 
θα παρακολουθούνται οι δείκτες ετήσια ενεργειακή ένταση 

2στον Όμιλο Quest (kWh/m ) / € εκατ.  κύκλου εργασιών & 
ισοδύναμο χιλιάδων τόνων CO  ανά έτος στον Όμιλο Quest 2

(kt CO ) / € εκατ. κύκλου εργασιών.2
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2ªôÞøïé íåÝöóè÷ ëáôáîÀìöóè÷ òåàíáôï÷ ôïù ÃíÝìïù Quest (óå kWh/m ) áîÀ Ûôï÷*

*Το ποσοστό μείωσης θα ελαττώνεται κατά 0,5% για κάθε 25% αύξηση στη δραστηριότητα. 
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¶ôÜóéá åîåòçåéáëÜ Ûîôáóè óôïî Ùíéìï Quest 
2(kWh/m )  / € åëáô. ëàëìïù åòçáóéñî 

2014 2015 2016 2017 2018

0,48 0,42 0,37 0,31 0,30

¹óïäàîáíï øéìéÀäöî ôÞîöî CO  áîÀ Ûôï÷ 2

óôïî Ùíéìï Quest (kt CO ) / € åëáô. ëàëìïù åòçáóéñî2

2014

0,028

2015

0,025

2016

0,021

2017

0,017

2018

0,015

8,86 8,83 8,30 7,62 7,59

Ο στόχος της μείωσης κατανάλωσης για το 2018 επετεύχθη. Για το 2019 ο στόχος είναι η ετήσια ενεργειακή ένταση 
2του Ομίλου (kWh/m ) / € εκατ. κύκλου εργασιών να παραμείνει σταθερή στα επίπεδα του 2018, δηλαδή 0,30. 

Ο Όμιλος έχει επιπλέον εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στις οροφές δύο κτηρίων του δυναμικότητας 190 kW, για την παραγωγή 
αντισταθμιστικά πράσινης ενέργειας. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις το 2018 παρήγαγαν, 273.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, 
παραγωγή που αντιστοιχεί στο 20% της ενέργειας που κατανάλωσαν τα δύο κτήρια. Σημειώνεται ότι η μείωση της παραγόμενης 
“πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 2017 (293.000 kWh) οφείλεται στη μειωμένη ηλιοφάνεια σε σχέση με πέρυσι 
(μείωση 8% κατά μέσο όρο).

2014

315

2015

353,4

2016

388,2

2017

436,5

2018

497,7ºàëìï÷ ¶òçáóéñî ÃíÝìïù (€ åëáô.)

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

¹óïäàîáíï øéìéÀäöî ôÞîöî CO  áîÀ Ûôï÷ óôïî Ùíéìï Quest (kt CO )2 2
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Οι εταιρείες του Ομίλου Quest αποτελούν τη μεγαλύτερη πύλη 
τεχνολογίας για την ελληνική αγορά, διαθέτοντας και 
κατασκευάζοντας πλήθος προϊόντων τεχνολογίας. Με αυστηρά 
κριτήρια σχεδιάζονται και επιλέγονται προϊόντα τα οποία, χάρη 
στις εξελίξεις της τεχνολογίας, τείνουν να είναι λιγότερο 
ενεργοβόρα, κατασκευάζονται από φιλικότερα προς το 
περιβάλλον υλικά και διατίθενται σε ανακυκλώσιμες 
συσκευασίες. Επίσης, μειώνεται ο όγκος και το βάρος των 
ηλεκτρονικών συσκευών που εισάγονται, ώστε αυτά να είναι πιο 
φιλικά στο χρήστη και το περιβάλλον, στοχεύοντας μεταξύ 
άλλων, στη μείωση απαιτήσεων καυσίμων κατά τη μεταφορά 
τους και συνεπώς στη μείωση των ρύπων. Ο Όμιλος Quest 
επενδύει, αναπτύσσει και εφαρμόζει νέες ψηφιακές τεχνολογίες 
- ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικές πληρωμές, εφαρμογές 
Cloud, ηλεκτρονικό εμπόριο, mobile εφαρμογές κ.ά. - με τη 
χρήση των οποίων ενισχύεται η βιώσιμη ανάπτυξη, μειώνεται η 
κατανάλωση καυσίμων και βελτιώνεται η παραγωγικότητα.
Ειδικότερα, η Info Quest Technologies σχεδιάζει και 
συναρμολογεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Quest με 
προηγμένες λειτουργικές δυνατότητες, μικρότερο μέγεθος και 

βάρος και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, 
απαράκλητα τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς την καταβολή 
των τελών ανακύκλωσης που απορρέουν από τη 
δραστηριότητά της. 
Τα προϊόντα και συστήματα που χρησιμοποιούνται από τη 
Uni Systems, για τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Λύσεων, είναι 
επίσης φιλικά προς το περιβάλλον, με “πράσινο” σχεδιασμό, 
αρχιτεκτονική και υλοποίηση που επιτρέπουν την αξιοποίηση 
τεχνολογιών με στόχο ένα διαφορετικό επίπεδο οικονομίας, 
ευελιξίας και απόδοσης. Τάσεις όπως ο εντοπισμός και η 
εξοικονόμηση ενέργειας στο Data Center μέσω τεχνολογιών 
cloud, hosting, consolidation/virtualization, desktop 
virtualization, ολοκληρωμένα συστήματα έξυπνων κτηρίων και 
δικτυακά συστήματα που βελτιστοποιούν τη κατανάλωση και 
την παροχή ενέργειας, βρίσκονται στη λίστα προτεραιοτήτων 
της Uni Systems, εισάγοντας νέα φιλοσοφία στο επιχειρηματικό 
μοντέλο λειτουργίας και συντελούν στη μείωση του κόστους, 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασμό με την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

ËðèòåóÝå÷ ¢éáøåéòéúÞíåîöî ¶ëôùðñóåöî ôè÷ Uni Systems

Η Uni Systems έθεσε έγκαιρα το θέμα της διαχείρισης 
εκτυπώσεων ως μία από τις βασικές προτεραιότητες για τη 
δημιουργία και διατήρηση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
υποδομής, που θα μπορέσει να υποστηρίξει τις αυξανόμενες 
ανάγκες προσαρμογής της στα νέα δεδομένα και χρησιμοποιεί 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα κεντρικοποιημένης διαχείρισης 
των εκτυπώσεων.
Η υπηρεσία διαχειριζόμενων εκτυπώσεων έχει υποστηρίξει 
σημαντικά τη Uni Systems να αποκτήσει πλήρη έλεγχο 

διαδικασιών και εξόδων που αφορούν στην εκτύπωση και 
σάρωση των εγγράφων έχοντας αυτοματοποιήσει τη συνολική 
διαδικασία και ενισχύσει την παραγωγικότητα και την 
ασφάλεια, με σημαντικότερο όλων το όφελος της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της μείωσης του κόστους. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω των ελεγχόμενων 
εκτυπώσεων, το 2018 εξοικονομήθηκαν 315.868 σελίδες 
χαρτιού, που αναλογούν σε 3.480 κιλά χαρτί, δηλαδή 42 
δέντρα και 17.906 KWh.

°îáëàëìöóè

Στον Όμιλο προωθείται η συστηματική καλλιέργεια στο 
ανθρώπινο δυναμικό της ιδέας του σεβασμού στο περιβάλλον 
και της ανακύκλωσης. Ένας από τους στόχους για την 
προστασία του περιβάλλοντος είναι η ανακύκλωση των υλικών 
που παράγονται από τη δραστηριότητα των εταιρειών.
Ο Όμιλος Quest επί σειρά ετών έχει συμβληθεί με τα 
αδειοδοτημένα συστήματα ανακύκλωσης συσκευών και 
συσκευασιών, που λειτουργούν στη χώρα.
Εφαρμόζει προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού, 
μπαταριών και λαμπτήρων, φροντίζοντας να ενημερώνει και να 
ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό του για ενεργό συμμετοχή. 
Η διαδικασία της ανακύκλωσης περιλαμβάνει τη συλλογή και 
διάθεση των συσκευών σε αδειοδοτημένες εταιρείες 

ανακύκλωσης, για την επανένταξή τους κατόπιν στην 
παραγωγή. Οι συσκευασίες των προϊόντων επίσης συλλέγονται 
και ανακυκλώνονται, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση 
στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του 
Ομίλου, 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 και την καθιέρωση συστήματος τεκμηρίωσης 
και μέτρησης της απόδοσης. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία, τα υλικά συλλέγονται ανά εταιρεία 
και μεταφέρονται σε κεντρικά σημεία συλλογής, απ' όπου τα 
παραλαμβάνουν αδειοδοτημένες εταιρείες αξιοποίησης.
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Να διαθέτουν σχετική άδεια από το κράτος ως εταιρείες μεταφοράς ή 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.

Οι Εταιρείες αυτές, επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και θα πρέπει:

Για την προώθηση των υλικών στα εργοστάσια ανακύκλωσης, συνεργαστήκαμε με τις εταιρείες: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, 
Φωτοκύκλωση ΑΕ, Ecoelastica, ΑΦΗΣ, ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ, Safetykleen, Λασκαρίδης Metal Scrap, Παπαεμμανουήλ Ορυκτέλαια/ 
Συσσωρευτές, Χούντασης Ορυκτέλαια.

°îáëùëìñóéíá ùìéëÀ ðïù óùçëåîôòñõèëáî
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1. Η μείωση στην ανακύκλωση χαρτιού οφείλεται στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης του.
2. Η μείωση στην ανακύκλωση συσκευών οφείλεται στην πολύ μικρότερη ποσότητα συσκευών που ανακύκλωσε η Uni Systems, 
λόγω μικρότερης ποσότητας αντικατάστασης συσκευών σε πελάτες της εταιρείας.
3. Ο Όμιλος διερευνά τρόπους ανακύκλωσης των toners που χρησιμοποιεί, καθώς δεν υπάρχουν πλέον εταιρείες στην Ελλάδα που 
παρέχουν την υπηρεσία αυτή.

¤ïéðÛ÷ ðòöôïâïùìÝå÷ ðòïóôáóÝá÷ ôïù ðåòéâÀììïîôï÷

ªàóôèíá ªùçëÛîôòöóè÷ ÃíâòÝöî

Συνεχίστηκε με επιτυχία η λειτουργία συστήματος 
συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων σε ένα από τα 
κτήρια του Ομίλου και η αξιοποίησή τους για πότισμα, 
μειώνοντας έτσι τις ανάγκες κατανάλωσης ύδατος από 
το δίκτυο πόλεως.

Σημειώνεται ότι καμία από τις εταιρείες του Ομίλου δεν 
χρησιμοποιεί εντατικά υδάτινους πόρους για τη 
λειτουργία της.

»åÝöóè ôïù ðìáóôéëïà óôèî ëáõèíåòéîÞôèôá 

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για  λήψη 
πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα, οι εταιρείες Info Quest 
Τechnologies, Uni Systems & iSquare, προχώρησαν από το 
2018 σε αντικατάσταση των πλαστικών ειδών μιας χρήσης 
που χρησιμοποιούσαν όπως ποτήρια, καλαμάκια, 
αναδευτήρες, με βιοδιασπώμενα / eco friendly προϊόντα.  
Παράλληλα, προχώρησαν σε καμπάνια εγρήγορσης των 
εργαζομένων και κινητοποίησης προς ένα πιο οικολογικά 

φιλικό τρόπο ζωής, υποδεικνύοντας απλούς τρόπους και 
ιδέες που μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας στην 
καθημερινότητά του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε διάστημα 5 μηνών (Οκτώβριος 
2018 -Φεβρουάριος 2019) οι εργαζόμενοι και επισκέπτες της  
Uni Systems χρησιμοποίησαν: 30.500 τμχ. χάρτινα ποτήρια 
(12 και 8 oz), 5.200 τμχ. βιοδιασπώμενα καλαμάκια & 28.000 
τμχ. ξύλινους αναδευτήρες. Παράλληλα, από το Δεκέμβριο 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 88

Η ποδηλατική καμπάνια “Με ποδήλατο στη δουλειά” στοχεύει 
στην ανάδειξη των ωφελειών της ποδηλατικής μετακίνησης. 
Εστιάζει στην ενημέρωση των εργαζομένων επιχειρήσεων, οι 
οποίοι  καλούνται να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι και 
ποδηλατώντας από και προς τη δουλειά να καταγράφουν τα 
χιλιόμετρά τους, υπολογίζοντας την ποσότητα CO  που 2

εξοικονομείται. Ο Όμιλος προωθεί τη δράση, συντονίζει και 

παρακινεί τους εργαζόμενους να λάβουν μέρος. Οι εργαζόμενοι 
– ποδηλάτες του Ομίλου  που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, 
ανέδειξαν τον Όμιλο 5ο στη συνολική κατάταξη μεταξύ όλων 
των συμμετεχόντων εταιρειών. Παράλληλα η ACS προσέφερε 
αφιλοκερδώς τη μεταφορά του προωθητικού υλικού της 
καμπάνιας σε όλη την Ελλάδα.

ªùííåôïøÜ óôèî ðòöôïâïùìÝá “»å ôï ðïäÜìáôï óôè äïùìåéÀ”

Ζωή στη θάλασσα και στη στεριά - “Συνεργασίες που 
βελτιώνουν τη ζωή στη στεριά και στη θάλασσα”
Η Περιβαλλοντική Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
Δίκτυο “Μεσόγειος SOS”, εφαρμόζει μία σειρά από 
προγράμματα περιβαλλοντική διαχείρισης για την αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας μας και της 
γεωγραφικής περιοχής που αυτή βρίσκεται. Το πολύ σημαντικό 
έργο της στηρίζει η ACS, προσφέροντας ευνοϊκή τιμολογιακή 
πολιτική για τη μεταφορά ενημερωτικού υλικού στους 
εθελοντές της οργάνωσης.

¢Ýëôùï “»åóÞçåéï÷ SOS” 

του 2018,  έγινε αντικατάσταση των πλαστικών ποτηριών στους 
ψύκτες νερού της Rainbow με χάρτινα και στο ίδιο διάστημα 
έγινε προμήθεια – κατανάλωση 18.000 χάρτινων ποτηριών για 
όλους τους ψύκτες. 
Αντίστοιχα στο ίδιο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι και 
επισκέπτες της Info Quest Technologies κατανάλωσαν κατά 
προσέγγιση 5.000 βιοδιασπώμενα καλαμάκια και 10.000  
βιοδιασπώμενα ποτήρια και έγινε αντικατάσταση των 

πλαστικών ποτηριών σε όλους τους ψύκτες  με βιοδιασπώμενα. 
Επιπλέον, η εταιρεία έδωσε σε κάθε εργαζόμενο ένα ποτήρι 
μπαμπού πολλαπλών χρήσεων, καλλιεργώντας την ιδέα της 
επαναχρησιμοποίησης. Για το 2019 στόχος αποτελεί η 
ολοκληρωμένη χρήση βιοδιασπώμενων υλικών, όπου είναι 
εφικτό και η συστηματική εγρήγορση του προσωπικού για μία 
πιο «πράσινη» καθημερινότητα. 
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Η ACS, συνεχίζοντας την παρακολούθηση του ανθρακικού 
αποτυπώματός της, ανέθεσε στο Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής 

Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος νέα μελέτη 
βάσει των οδηγιών του GHG Protocol για το 2018.

¶ëôÝíèóè °îõòáëéëïà °ðïôùðñíáôï÷ ôè÷ ACS çéá ôï 2018 

Εικόνα 1: Εκπομπές CO e στην αλυσίδα αξίας της ACS (οι κατηγορίες με γκρι χρώμα είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της εκτίμησης για το 2018). 2

Το 2018 υπολογίστηκε και μια ακόμα κατηγορία Scope 3 εκπομπών σε σχέση με το 2017, αυτή του Business travel. 

Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ACS για το 2018 υπολογίστηκαν στους 19.374 τόνους CO e. 2

Οι εκπομπές ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

¦èçÛ÷ åëðïíðñî áîÀ Scope

Scope 1

*Πραγματοποιήθηκαν επανυπολογισμοί οι οποίοι οδήγησαν σε αλλαγές σε σχέση με τις ποσότητες που δημοσιοποιήθηκαν στην έκθεση του 2017. 

Company facilities
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμου (diesel) και τις εκπομπές που προκύπτουν από την κατανάλωση 
ψυκτικών (refrigerant gases) των συστημάτων A/C των εγκαταστάσεων της ACS. Σε σχέση με το 2017, παρατηρήθηκε αύξηση 
της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης στα κτήρια της εταιρείας ενώ η κατανάλωση ψυκτικών παρέμεινε σταθερή. 

Company vehicles

Company facilities

Scope 1: Ííåóå÷ 
¶ëðïíðÛ÷ áðÞ 
åçëáôáóôÀóåé÷ /
äòáóôèòéÞôèôå÷ ðïù 
áîÜëïùî Ü åìÛçøïîôáé 
Àíåóá áðÞ ôèî åôáéòåÝá.

Scope 2: Îííåóå÷ ¶ëðïíðÛ÷  
áðÞ ôèî ëáôáîÀìöóè 
ðáòáçÞíåîè÷ èìåëôòéëÜ÷ 
åîÛòçåéá÷, áôíïà, õÛòíáîóè÷ 
Ü ãàêè÷ ðïù áçïòÀóôèëå 
áðÞ ôèî åôáéòåÝá.

Purchased electricity, 
steam, heating & cooling 

for own use 

Scope 3: Îííåóå÷ 
Ùìå÷ ïé Ûííåóå÷ åëðïíðÛ÷ (ðïù äåî áîÜëïùî óôá ðòïèçïàíåîá Scope) 
óôèî áìùóÝäá áêÝá÷ ôè÷ åôáéòåÝá÷, óùíðåòéìáíâáîïíÛîöî ëáé ôöî 
upstream / downstream åëðïíðñî áðÞ åçëáôáóôÀóåé÷ / äòáóôèòéÞôèôå÷ 
ðïù äåî áîÜëïùî Ü åìÛçøïîôáé Àíåóá áðÞ ôèî åôáéòåÝá.

Business 
travel 

Employee 
commuting

Capital goods

Waste 
generated in 
operations

Fuel and 
energy-related 

activities 

Purchased 
goods and 
services  

Transportation 
and distribution

Leased 
assets

End-of-life 
treatment of 

sold products

Processing of 
sold products 

Franchises

Investments  

Use of 
sold products 

1 2 3

ACS Upstream Upstream Upstream & 
Downstream Downstream

CO2 CH4 N O2

Company vehicles
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων (βενζίνη και LPG) των van και των μοτοσυκλετών του 
ιδιόκτητου στόλου της ACS, καθώς και από την κατανάλωση βενζίνης που δόθηκε ως παροχή σε εργαζομένους της 
εταιρείας. Η κατανάλωση καυσίμου των οχημάτων (ιδιόκτητα και leased) του στόλου της εταιρείας αυξήθηκε το 2018. 

¦ïóïóôéáÝá íåôáâïìÜ 
óùçëòéôéëÀ íå ôï 2017*

ºáôèçïòÝå÷ 
GHG Protocol

Scope 1 -   Ííåóå÷ åëðïíðÛ÷

Scope 2 -   Îííåóå÷ åëðïíðÛ÷

Scope 3 -   Íììå÷ Ûííåóå÷ åëðïíðÛ÷

ªàîïìï

698,0

1.449,3

17.226,9

19.374,2

+ 3,7%

+ 11,7%

+ 2,3%

+ 3,0%

°îõòáëéëÞ °ðïôàðöíá ACS 2018 (óå tCO e) 2

Τα αποτελέσματα του 2018 έχουν εκτιμηθεί βάσει υπολογισμών των εκπομπών που προκύπτουν από τις ακόλουθες 
κατηγορίες (οι κατηγορίες παρουσιάζονται βάσει διεθνής ορολογίας του GHG Protocol):

GRI 102-48
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Scope 2

Purchased electricity 
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από την ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύτηκε η ACS από τον πάροχο της και η οποία 
καταναλώθηκε στα κεντρικά γραφεία της. Συγκριτικά με το 2017, παρατηρήθηκε αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας καθώς και στο συντελεστή υπολογισμού εκπομπών.

Scope 3

Fuel- and energy-related activities
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από την παραγωγή (WTT) των καυσίμων που καταναλώθηκαν από τον ιδιόκτητο στόλο, των 
καυσίμων που δόθηκαν ως παροχή στους εργαζομένους και τις απώλειες μεταφοράς και διανομής (transmission & 
distribution losses) της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε η εταιρεία. Λόγω της αύξησης στην κατανάλωση καυσίμων 
και ηλεκτρικής ενέργειας του στόλου και των κτηρίων της εταιρείας αυξήθηκαν και οι εκπομπές της κατηγορίας αυτής. 

Waste generated in operations 
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από την απόρριψη και επεξεργασία (διάθεση) των απορριμμάτων των εγκαταστάσεων της ACS. 
Οι αυξομειώσεις στους διαφορετικούς τύπους στερεών και υγρών αποβλήτων της εταιρείας οδηγούν σε συνολική μείωση 
των εκπομπών της εταιρείας.

End-of-life treatment of sold products 
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από την απόρριψη και επεξεργασία των προϊόντων συσκευασίας που πούλησε η ACS το 2018 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους (end-of-life). Συγκριτικά με το 2017 παρατηρείται αύξηση πωληθέντων τεμαχίων (πλαστικοί 
φάκελοι και κουτιά από χαρτόνι). 

Franchises
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από τη λειτουργία των franchise καταστημάτων της ACS. Η αύξηση στις εκπομπές αυτής της 
κατηγορίας οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στο συντελεστή υπολογισμού 
εκπομπών. 

Upstream transportation & distribution
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από την παραγωγή (WTT) και κατανάλωση καυσίμων του δικτύου της ACS. Το 2018 
παρατηρήθηκε αύξηση των χιλιομέτρων του δικτύου τρίτων της ACS η οποία όμως αντικαθίσταται από τη μείωση των 
συντελεστών εκπομπών της DEFRA και οδηγεί σε μείωση των εκπομπών της κατηγορίας. 

Business travel
Περιλαμβάνει τις εκπομπές από τις οδικές, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μετακινήσεις που πραγματοποίησε το σύνολο των 
εργαζομένων της ACS για επαγγελματικούς λόγους καθώς και από τη διαμονή αυτών στον εκάστοτε προορισμό τους. Στην 
κατηγορία αυτή οφείλεται περίπου το 7% της αύξησης των εκπομπών Scope 3 της εταιρείας για το 2018. 

°êéïìÞçèóè áðÞäïóè÷ áðïôùðñíáôï÷ ACS
Παρόλο που οι συνολικές εκπομπές μας αυξήθηκαν κατά 
περίπου 3% το 2018, οι εκπομπές ανά τόνο αποστολών 
μειώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε τόνο αποστολών 
(Courier και Post) εκπέμψαμε 0,40 t CO e λαμβάνοντας υπόψη 2

τη συνολική αλυσίδα αξίας, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα για το 

2017 υπολογίστηκε στους 0,42 t CO e. Η μείωση αυτή 2

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτιστοποίηση του τρόπου 
διαχείρισης αποστολών, κάτι που καταφέραμε διανέμοντας 
περισσότερες αποστολές με τον ίδιο αριθμό διαδρομών. 
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Εκπομπές ACS ανά τόνο αποστολών

0,42 t CO e22017

0,40 t CO e2
2018

-4,76%

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

¦åòéâÀììïî

Ëðåàõùîè ¦áòáçöçÜ ëáé ºáôáîÀìöóè

¤ïéðÛ÷ ðòöôïâïùìÝå÷ ðòïóôáóÝá÷ 
ôïù ðåòéâÀììïîôï÷

¶ëôÝíèóè °îõòáëéëïà °ðïôùðñíáôï÷ 
ôè÷ ACS çéá ôï 2018 

ºáôáîÀìöóè îåòïà ëáé äéÀõåóè áðïòòéííÀôöî

»åõïäïìïçÝá ðïóïôéëïðïÝèóè÷ 
åëðïíðñî CO e ôè÷ °CS 2

¶ðÞíåîá µÜíáôá



Ο υπολογισμός του όγκου των απορριμμάτων που διατέθηκαν προς επεξεργασία έγινε βάσει πληροφοριών στα τιμολόγια της εταιρείας. 

ªùîïìéëÜ åðéóëÞðèóè ôïù ðåäÝïù åæáòíïçÜ÷ ôïù GHG Protocol
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες εντός και εκτός πεδίου εφαρμογής στην εκτίμηση του ανθρακικού 
αποτυπώματος της ACS για το 2018:

43.350 

°îáëàëìöóè (Kg)

Συνολικό βάρος επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, κατανεμημένο σύμφωνα 
με τις παρακάτω μεθόδους απόρριψης, κατά περίπτωση:

2.794 87.500

ËçåéïîïíéëÜ ôáæÜ (Kg)

-

¶ðéëÝîäùîá »è åðéëÝîäùîá ¶ðéëÝîäùîá »è åðéëÝîäùîá

¦åòéìáíâÀîåé ôé÷ åëðïíðÛ÷ áðÞ ôèî ëáôáîÀìöóè ëáùóÝíöî ôöî ïøèíÀôöî 
ôïù (éäéÞëôèôïù) óôÞìïù ôè÷ ACS, ëáõñ÷ ëáé áðÞ ôèî ëáôáîÀìöóè âåîúÝîè÷ 
ðïù äÞõèëå ö÷ ðáòïøÜ óå åòçáúïíÛîïù÷ ôè÷ ACS. 

¦åòéìáíâÀîåé åëðïíðÛ÷ áðÞ ôèî ëáôáîÀìöóè ëáùóÝíöî ëáé ôè äéáòòïÜ 
ãùëôéëñî áåòÝöî óùóôèíÀôöî A/C ôöî åçëáôáóôÀóåöî ôè÷ ACS. 

Κατηγορίες του GHG Protocol

ªøÞìéá
ºáôèçïòÝå÷ 
GHG Protocol

¶îôÞ÷ ðåäÝïù 
åæáòíïçÜ÷

Scope 1 -   Ííåóå÷ åëðïíðÛ÷

1. Company facilities

 2. Company vehicles

¶êáéòåÝôáé ìÞçö Ûììåéãè÷ ëáôÀììèìöî äåäïíÛîöî ëáé øòïîéëïà ðìáéóÝïù. 
¸ ëáôèçïòÝá õá íðïòïàóå îá åêåôáóôåÝ ðåòáéôÛòö óå åðÞíåîè áîÀìùóè. 

¶êáéòåÝôáé ìÞçö Ûììåéãè÷ ëáôÀììèìöî äåäïíÛîöî ëáé øòïîéëïà ðìáéóÝïù. 
¸ ëáôèçïòÝá õá íðïòïàóå îá åêåôáóôåÝ ðåòáéôÛòö óå åðÞíåîè áîÀìùóè. 

Scope 3 -   Îííåóå÷ åëðïíðÛ÷

1. Purchased goods 
    and services

2. Capital goods

¦åòéìáíâÀîåé ôé÷ åëðïíðÛ÷ áðÞ ôèî ëáôáîÀìöóè èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷ 
ôöî çòáæåÝöî ôè÷ ACS. 

Scope 2 -   Îííåóå÷ åëðïíðÛ÷

1. Purchased electricity

- 

- 

- 

- 

- 

Πίνακας 1- Κατηγορίες του GHG Protocol που συμπεριλήφθηκαν στην εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ACS

Ο υπολογισμός του όγκου νερού που καταναλώθηκε έγινε βάσει πληροφοριών που παρουσιάζονται στα τιμολόγια της εταιρείας. 

Συνολικός όγκος νερού που καταναλώθηκε, κατανεμημένος σύμφωνα με τις παρακάτω πηγές άντλησης: 

30 m¶ðéæáîåéáëÀ àäáôá

30 mËðÞçåéá àäáôá

30 m
µòÞøéîï îåòÞ ðïù 

óùììÛçåôáé áðÞ ôïî ïòçáîéóíÞ

30 mËçòÛ÷ åëòïÛ÷ 
Àììïù ïòçáîéóíïà

4.837 3 m
¦áòïøÜ îåòïà 

áðÞ åðéøåéòÜóåé÷ àäòåùóè÷

ºáôáîÀìöóè îåòïà ëáé äéÀõåóè áðïòòéííÀôöî

Πέραν της χρησιμοποίησης των δεδομένων για την 
κατανάλωση νερού στις εγκαταστάσεις της ACS για τον 
υπολογισμό εκπομπών GHG από την επεξεργασία του νερού 
(κατηγορία 5 των Scope 3 εκπομπών), καλύφθηκαν και οι 
απαιτήσεις της δημοσιοποίησης GRI 303-1: Water withdrawal 
by source.
Η ποσότητα των απορριμμάτων που παρήγαγε η ACS το 2018, 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό εκπομπών από την 
επεξεργασία και διάθεσή τους (κατηγορία 5 των Scope 3 
εκπομπών) αλλά και για την κάλυψη των απαιτήσεων της 
δημοσιοποίησης GRI 306-2: Waste by type and disposal 
method.
Σύμφωνα με τα πρότυπα GRI οι απαιτήσεις της δημοσιοποίησης 
για τους  παραπάνω δείκτες είναι οι παρακάτω:

ºáôáîÀìöóè îåòïà 
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Η μελέτη βελτίωσης της αποδοτικότητας της κατανάλωσης ενέργειας των εταιρικών εγκαταστάσεων, με 
δεδομένη και την επικείμενη μετεγκατάσταση της εταιρείας σε νέες εγκαταστάσεις.
Η μελέτη αντικατάστασης μέρους του στόλου της Εταιρείας και του στόλου των συνεργατών της με οχήματα 
νεότερης λιγότερο ρυπογόνου τεχνολογίας. Η αντικατάσταση των οχημάτων του δικτύου θα γίνει προοδευτικά 
μέσα στην πενταετία με έναρξη το Q3 2019.
Η παρακίνηση των συνεργατών της αλυσίδας αξίας της Εταιρείας στη διαχείριση των εκπομπών που 
σχετίζονται με τη λειτουργία τους και στην εκπόνηση προγραμμάτων μείωσής τους.

»åõïäïìïçÝá ðïóïôéëïðïÝèóè÷ åëðïíðñî CO e ôè÷ °CS 2

Για την εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ACS 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του υπολογισμού όπως ορίζεται 
από το GHG Protocol:

GHG = Δεδομένα δραστηριοτήτων x Συντελεστές 
εκπομπών x GWP.

¶ðÞíåîá µÜíáôá
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ευρήματα, η Διοίκηση της 
ACS προγραμμάτισε για το 2019 να προχωρήσει σε εκπόνηση 
μελέτης για τη στοχοθέτηση, τον προσδιορισμό των ευκαιριών 

και την ιεράρχηση στόχων για τη μείωση των εκπομπών της 
Εταιρείας. Ενδεικτικά οι τομείς εστίασης θα είναι:

5. Waste generated 
    in operations

¦åòéìáíâÀîåé ôé÷ åëðïíðÛ÷ áðÞ ôèî áðÞòòéãè ëáé åðåêåòçáóÝá (äéÀõåóè) 
ôöî áðïòòéííÀôöî (îåòÞ, ̧ /Ë, Ûðéðìá ëáé ìïéðÀ áðïòòÝííáôá) ôè÷ ACS. 

6. Business travel ¦åòéìáíâÀîåé ôé÷ åëðïíðÛ÷ áðÞ ôé÷ ïäéëÛ÷, áëôïðìïûëÛ÷ ëáé áåòïðïòéëÛ÷ 
íåôáëéîÜóåé÷ ðïù Ûëáîå ôï óàîïìï ôöî åòçáúïíÛîöî ôè÷ ACS çéá åðáççåìíáôéëïà÷ 
ìÞçïù÷ ëáõñ÷ ëáé áðÞ ôè äéáíïîÜ áùôñî óôïî åëÀóôïôå ðòïïòéóíÞ ôïù÷. 

7. Employee commuting ¶êáéòåÝôáé ìÞçö Ûììåéãè÷ ëáôÀììèìöî äåäïíÛîöî ëáé øòïîéëïà ðìáéóÝïù. 
¸ ëáôèçïòÝá õá íðïòïàóå îá åêåôáóôåÝ ðåòáéôÛòö óå åðÞíåîè áîÀìùóè. 

8. Upstream leased assets ¶ëðïíðÛ÷ áðÞ ôè ìåéôïùòçÝá íéóõöíÛîöî ðåòéïùóéáëñî óôïéøåÝöî 
ðåòéìáíâÀîïîôáé Üäè óôá Scope 1 ëáé 2. 

9. Downstream transportation 
    and distribution

Ùìå÷ ïé ùðèòåóÝå÷ íåôáæïòñî ðïù áçïòÀúåé è åôáéòåÝá ðåòéìáíâÀîïîôáé 
óôèî ëáôèçïòÝá 4. 

10. Processing 
      of sold products

¶êáéòåÝôáé ìÞçö ôïù åðéøåéòèíáôéëïà íïîôÛìïù ôè÷ åôáéòåÝá÷ ðïù äåî ðòïóæÛòåé 
åîäéÀíåóá ðòïûÞîôá çéá ðåòáéôÛòö åðåêåòçáóÝá. 

11. Use of sold products ¶êáéòåÝôáé ìÞçö ôïù åðéøåéòèíáôéëïà íïîôÛìïù ôè÷ åôáéòåÝá÷ ö÷ ðÀòïøï÷ 
ùðèòåóéñî. 

12. End-of-life treatment 
     of sold products

¦åòéìáíâÀîïîôáé ïé åëðïíðÛ÷ áðÞ ôèî áðÞòòéãè ëáé åðåêåòçáóÝá ôöî 
ðòïûÞîôöî óùóëåùáóÝá÷ ðïù ðïàìèóå è ACS ôï 2018 óôï ôÛìï÷ ôïù ëàëìïù 
úöÜ÷ ôïù÷ (end-of-life). 

13. Downstream leased 
      assets

¶êáéòåÝôáé ìÞçö ôïù åðéøåéòèíáôéëïà íïîôÛìïù ôè÷ åôáéòåÝá÷. 

14. Franchises ¦åòéìáíâÀîåé ôé÷ åëðïíðÛ÷ áðÞ ôè ìåéôïùòçÝá ôöî franchise ëáôáóôèíÀôöî 
ôè÷ ACS. 

15. Investments ¶êáéòïàîôáé ïé åëðïíðÛ÷ ôè÷ ACS ºàðòïù ìÞçö Ûììåéãè÷ ëáôÀììèìöî äåäïíÛîöî. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Fuel - and energy - 
    related activities

¦åòéìáíâÀîåé ôé÷ åëðïíðÛ÷ áðÞ ôèî ðáòáçöçÜ (WTT) ôöî ëáùóÝíöî ðïù 
ëáôáîáìñõèëáî áðÞ ôïî éäéÞëôèôï óôÞìï, ôöî ëáùóÝíöî ðïù äÞõèëáî ö÷ ðáòïøÜ 
óôïù÷ åòçáúïíÛîïù÷ ëáé ôé÷ áðñìåéå÷ íåôáæïòÀ÷ ëáé äéáîïíÜ÷ (transmission & 
distribution losses) ôè÷ èìåëôòéëÜ÷ åîÛòçåéá÷ ðïù ëáôáîÀìöóå è åôáéòåÝá. 
¶êáéòïàîôáé ïé åëðïíðÛ÷ ðïù ðòïëàðôïùî óôèî ðáòáçöçÜ ôè÷ èìåëôòéëÜ÷ 
åîÛòçåéá÷ ðïù ëáôáîáìñîåôáé. ̧  óùíâïìÜ ôïù÷ óôï ôåìéëÞ áðïôÛìåóíá äåî 
áîáíÛîåôáé îá Ûøåé óèíáîôéëÜ åðÝäòáóè. 

4. Upstream transportation 
   and distribution

¦åòéìáíâÀîåé ôé÷ åëðïíðÛ÷ áðÞ ôèî ðáòáçöçÜ (WTT) ëáé ëáôáîÀìöóè ëáùóÝíöî 
ôïù äéëôàïù ôè÷ ACS. 
¶êáéòïàîôáé ïé åëðïíðÛ÷ áðïõÜëåùóè÷ (distribution) ìÞçö Ûììåéãè÷ ëáôÀììèìöî 
äåäïíÛîöî, ð.ø. Þçëï÷ áðïõèëåùôéëñî øñòöî. ̧  óùíâïìÜ ôïù÷ óôï ôåìéëÞ 
áðïôÛìåóíá äåî áîáíÛîåôáé îá Ûøåé óèíáîôéëÜ åðÝäòáóè. 

- 

- 

- 

- 
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¦òÞçòáííá “ªùîáòíïìïçñîôá÷ 
ôïî ËðïìïçéóôÜ Quest”

¦°Ä°ÄÆ¸»°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

ºáôáðïìÛíèóè ôè÷ æôñøåéá÷, 
ôè÷ ðåÝîá÷ ëáé ôöî áîéóïôÜôöî

¶îÝóøùóè äïíñî ùçåÝá÷

iSquare: ¦òÞçòáííá “ºáéîïôïíÝá 
óôèî ¶ëðáÝäåùóè”
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¦åòéóóÞôåòå÷ áðÞ 100 åêåéäéëåùíÛîå÷ õÛóåé÷ åòçáóÝá÷

ºïéîöîÝá - Quest for a Better Society

Ο Όμιλος Quest και οι Εταιρείες του, έχοντας ως αρχή, ότι 
μία επιχείρηση ευημερεί, όταν η κοινωνία όπου 
δραστηριοποιείται ευημερεί και λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες της χώρας την τελευταία δεκαετία, υλοποιούν 
εστιασμένες κοινωνικές δράσεις, εντός της Ελλάδος, που 
στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη 
μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

¶îÝóøùóè ôè÷ îåáîéëÜ÷ 
ëáé îåïæùïà÷ åðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷

IQbility - ¶ëëïìáðôÜòéï ÁåáîéëÜ÷ ¶ðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷ 
Ο Όμιλος Quest έχει δημιουργήσει από το 2013 το 
εκκολαπτήριο νέων επιχειρηματικών δράσεων, IQbility, με 
στόχο:
- την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
- τη διοχέτευση της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας στις 
διεθνείς αγορές
- την ανάδειξη νέων ταλαντούχων ανθρώπων
- την προώθηση της ελληνικής καινοτομίας και 
ανταγωνιστικότητας
- την αξιοποίηση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου
- την εταιρική συνεισφορά προς την κοινωνία και την αγορά 
εργασίας 
- την προσπάθεια μείωσης της διαρροής πνευματικού 
κεφαλαίου.

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. Το ΙQbility βοηθά επίσης στη γρήγορη πρόσβαση των 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, τόσο μέσω 
συνεργειών με τις εταιρείες του Ομίλου Quest όσο και μέσω 

συνεργαζόμενων συμβούλων και επενδυτών (angel investors). 
Επιπλέον, καλύπτει υπηρεσίες λογιστικής και νομικής 
υποστήριξης, πλήρεις γραφειακές υποδομές, cloud hosting, 
workstations και διαφόρων ειδών τεχνικές υποδομές. 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 τον χρόνο τους 
προσφέροντας mentoring και coaching.

Πέρα από την ώθηση των επιχειρηματικών ομάδων, η 
συνεισφορά του ΙQbility είναι ουσιαστικής σημασίας, τόσο για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς και κοινωνίας όσο 
και για τη διεθνή ανάδειξη της ελληνικής τεχνογνωσίας και 
υλοποιημένης καινοτομίας. Ουσιαστικά, το ΙQbility αποτελεί τη 
μοναδική ιδιωτική πρωτοβουλία ελληνικής εταιρείας που μέσα 
από συστηματική διαδικασία ανακαλύπτει, επιλέγει και 
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών νεοφυών 
επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες που έχουν υποστηριχθεί μέχρι στιγμής από το πρόγραμμά του ΙQbility έχουν δημιουργήσει έως σήμερα, πάνω από 
100 πολύ εξειδικευμένες θέσεις εργασίας (βλ.  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.

- Στην ενίσχυση της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με 
τη χρήση των νέων τεχνολογιών που οδηγούν στην καινοτομία. 
- Στην ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης, με τη χρήση σύγχρονων 
ψηφιακών εργαλείων.
- Στην καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και των κοινωνικών 
ανισοτήτων, σε συνεργασία με έγκυρους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς.

Οι δράσεις επικεντρώνονται: 
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Allcancode - Αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο σε ηλεκτρονικό παιχνίδι 
περιπέτειας, με το οποίο παιδιά 6 έως 12 ετών μαθαίνουν προγραμματισμό.

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.

Panelsensor -  Εφαρμογή ιδανική για διοργανωτές συνεδρίων, που βοηθά στη
αλληλεπίδραση 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 - Υπολογιστική πλατφόρμα που, με προηγμένες μεθόδους υπολογιστικής
νοημοσύνης, προσφέρει αυτοματοποιημένη, μαζική ανάλυση πολύπλοκων γονιδιακών 
δεδομένων, για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και εξατομικευμένη 
θεραπευτική.

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

ReEmbed - Λογισμικό για την προβολή online video περιεχομένου και διαφημίσεων.

Accusonus - Εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό για τη μουσική βιομηχανία
βασισμένο σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Roadcube - Εφαρμογή για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε 
οδηγούς και πληρωμή αυτών μέσω κινητού.

Blendo - Εφαρμογή εξαγωγής, διαχείρισης και μεταφόρτωσης δεδομένων από e-
shopsαι websites υπό τη μορφή Software as a Service.

Διοργάνωσε 3 meetups - συναντήσεις που στοχεύουν στη σε βάθος ενημέρωση γύρω από θέματα που 

αφορούν στην κοινότητα των start ups, όπως διεθνείς πωλήσεις, growth marketing, fundraising κ.λπ.

Συμμετείχε στην 83η ΔΕΘ (2018) στο περίπτερο Digital Greece (Παρουσίαση και Panel).

Συμμετείχε με εισηγήσεις και workshop στο startup Lab του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Συμμετείχε στο συνέδριο Startupnow forum. 

Το IQbility διοργανώνει και ενεργά συμμετέχει σε δράσεις που προάγουν τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. 
Ενδεικτικά αναφέροντας, το 2018:

Το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, πρόγραμμα φιλοξενίας 
μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής και διακίνησης του επιτραπέζιου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή Quest υλοποιείται συστηματικά από την Info Quest
Technologies τα τελευταία 15 χρόνια. Στόχος του προγράμματος 
“Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest” είναι να προσφερθεί 
στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων που επιλέγει κάθε σχολείο), μια 
ουσιαστική εμπειρία εξοικείωσης με την κατασκευή των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μία παρουσίαση των σύγχρονων 
τάσεων στον χώρο της τεχνολογίας, αλλά και μια πρώτη 
γνωριμία με ένα δομημένο εταιρικό περιβάλλον και στελέχη με 
εμπειρία και ικανότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους και να 
ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Ανάμεσα στα οφέλη από την παρακολούθηση του 
προγράμματος, κεντρική θέση έχει η ευκολότερη διδασκαλία 
του μαθήματος της Πληροφορικής στη σχολική τάξη, καθώς

η Info Quest Technologies συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό 
της Πληροφορικής, βοηθάει στη μεταφορά επίκαιρης και 
ουσιαστικά γνώσης στο μαθητή, προβάλλοντας  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. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, και σε συνεννόηση με τους
επιβλέποντες καθηγητές, παρουσιάζονται η εταιρική  
οργάνωση, οι θέσεις εργασίας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 
απαιτούνται σε κάθε θέση στην εταιρεία και μεταφέρονται ιδέες 
επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές. 

Το 2018, περισσότεροι από 400 μαθητές συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα ”Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest”.

¶îÝóøùóè ôè÷ ðïéïôéëÜ÷ åëðáÝäåùóè÷
Η σημασία της ποιοτικής εκπαίδευσης ως εφαλτήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει αναγνωριστεί ήδη από την έναρξη της λειτουργίας 
του Ομίλου Quest. Με γνώμονα αυτό, ο Όμιλος υλοποιεί ένα σύνολο από συνεχιζόμενες ποιοτικές και στοχευμένες δράσεις 
αναφορικά με τη διασύνδεση Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

¦òÞçòáííá “ªùîáòíïìïçñîôá÷ ôïî ËðïìïçéóôÜ Quest”

Flexfin - Hλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες νέας γενιάς.

Novoville - Διασύνδεση πολίτη και τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω εύχρηστης 
εφαρμογής.
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αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης iPad από τους 
μαθητές. Τα συμπεράσματα της μελέτης καταγράφηκαν με τη 
μορφή ενός οδηγού καλής χρήσης με σκοπό να αποτελέσουν 
εφαλτήριο γόνιμης αξιοποίησης των iPad στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Συνολικά 4.500 μαθητές από 16 σχολεία 
στην Ελλάδα και 4 σχολεία στην Κύπρο συμμετέχουν σε μια 
δημιουργική και διαδραστική διαδικασία μάθησης μέσω του 
προγράμματος iPad 1-1.  Το 2018 προστέθηκαν 3 νέα σχολεία 
στην Κύπρο. 

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. Τον εξειδικευμένο 
ιστότοπο χρησιμοποιήσαν το 2018 περισσότεροι από 1.600 
νέοι χρήστες και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 
3.000 προβολές σελίδων.

Η 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 
“Pad 1-1”.  Το 2016-2017 υλοποίησε μία ερευνητική μελέτη σε 
συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Προηγμένων 
Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού - CoSyLLab (Computer 
Supported Learning Engineering Lab) του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

iPad 1-1 / UNESCO - ãèæéáëÜ ôåøîïìïçÝá óôèî åëðáÝäåùóè

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, καθώς και στη 
διδασκαλία κώδικα προγραμματισμού στα σχολεία, επιδιώκοντας 
συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς που επιζητούν 

Edupad - ÌòÜóè ¾èæéáëñî ¶òçáìåÝöî óôï ªøïìéëÞ ¦åòéâÀììïî

To www.edupad.gr είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας 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 

20

22
σε 11 χρόνια 

4.400>
μαθητές

400>

το 2018
μαθητές

Μαθητές IEK
23

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.

iSquare: ¦òÞçòáííá «ºáéîïôïíÝá óôèî ¶ëðáÝäåùóè»
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι εταιρείες Info Quest 
Technologies και Uni Systems  υποστήριξαν  ως χορηγοί της  
αποστολής  της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας στον 
τελικό του μεγάλου πανευρωπαϊκού διαγωνισμού 
κυβερνοασφάλειας, European Cyber Security Challenge 2018 

Για μία ακόμη χρονιά, οι εταιρείες Info Quest Technologies, 
Uni Systems και iSquare, στήριξαν την αποστολή της Εθνικής 
Ομάδας Πληροφορικής Νέων, καλύπτοντας με χρηματικό 
ποσό, μέρος των εξόδων της αποστολής και κάνοντας εφικτή 
τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής 
Νέων, που πραγματοποιήθηκε στο Ιννόπολις της Ρωσίας. Κατά 
τη φετινή διοργάνωση η Εθνική Ομάδα, μαζί με την αντίστοιχη 
Κυπριακή, ξεχώρισε μεταξύ 20 Ευρωπαϊκών ομάδων για την 

(ECSC '18), καλύπτοντας με χρηματικό ποσό, μέρος των εξόδων 
της αποστολής. Η δεκαμελής ομάδα, υποστηρίζεται από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχει ως στόχο την ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας και ικανοτήτων ανάμεσα σε νέους, στον 
ιδιαίτερα επίκαιρο τομέα της κυβερνοασφάλειας.

ενεργή προώθηση του θεσμού μέσω των Κοινωνικών Δικτύων. 
Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Πληροφορικής Νέων επιλέγονται 
μέσα από τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Πληροφορικής 
που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και 
Επαγγελματιών Πληροφορικής (ΕΠΥ) υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και εκπροσωπούν τη χώρα μας τόσο 
στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής, όσο και σε διεθνείς 
διαγωνισμούς, έχοντας αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις.

ËðïóôÜòéêè ¶õîéëÜ÷ ÃíÀäá÷ ¦ìèòïæïòéëÜ÷ ÁÛöî

Με στόχο την ενθάρρυνση των φοιτητών στην προσπάθειά 
τους για μάθηση και κριτική σκέψη, η Info Quest 
Technologies υποστήριξε ως δωροθέτης το Φοιτητικό 
Διαγωνισμό economia και το 2018.
Επίσης, επιβραβεύοντας την είσοδο στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και την αφοσίωση στη μάθηση, οι εταιρείες 
Uni Systems και ACS, διέθεσαν από μία υποτροφία σπουδών 
σε προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά.

¼ïéôèôéëÞ÷ ¢éáçöîéóíÞ÷ economia / ËðïôòïæÝå÷
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Στο πλαίσιο του προγράμματος Καινοτομία στην Εκπαίδευση, 
η iSquare συνεργάστηκε με ομάδα εκπαιδευτικών και από το 
2014 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. Πλέον, 
σε ετήσια βάση ανανεώνει το περιεχόμενο, σύμφωνα με τις 
βελτιώσεις και αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας. Με την 
Ψηφιοποίηση των Σχολικών Βιβλίων, η πλοήγηση στην 
εκπαιδευτική ύλη είναι ευχάριστη, καθώς συνδυάζει κείμενο, 

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 
δωρεάν σε συσκευή iPad 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. Το 
ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, με περισσότερα από 25 
βιβλία του Δημοτικού και 17 βιβλία του Γυμνασίου, αξιοποιούν 
καθημερινά στη διδασκαλία τους, μέσα από το Οικοσύστημα 
της Apple, περισσότερα από 35 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

¾èæéïðïÝèóè ªøïìéëñî µéâìÝöî (2015 - 2018)

Η iSquare στο πλαίσιο του προγράμματος “Καινοτομία στην 
Εκπαίδευση” συστηματικά πραγματοποιεί εκπαιδευτικές 
ημερίδες με θέμα την εισαγωγή και χρήση καινοτόμων μεθόδων 
και εφαρμογών διδασκαλίας αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό 
οικοσύστημα της Apple.  
Το 2018, όπως κάθε διετία τα τελευταία χρόνια, η iSquare 
διοργάνωσε μια  μεγάλη ανοικτή συνάντηση για όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα. Με εισηγητές ομιλητές της Apple, 
Έλληνες εμπειρογνώμονες, αλλά και τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, μέσα από εισηγήσεις και workshops, 
παρουσιάσθηκαν οι σύγχρονες τάσεις αξιοποίησης της 
τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα συμπεράσματα 
από την έως σήμερα εφαρμογή τους. Πιο αναλυτικά, η διημερίδα 
στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 170 εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ιδιωτικά 

και δημόσια σχολεία, περιελάμβανε δύο κύρια μέρη: 
- Το 1ο μέρος περιείχε παρουσιάσεις/ομιλίες από διακεκριμένους 
ομιλητές από το εξωτερικό, πιστοποιημένους ως "Apple 
Distinguished Educators”, οι οποίοι ανέπτυξαν τις μεθόδους και 
τα πολυμεσικά και διαδραστικά εργαλεία που αξιοποιούν ως 
εκπαιδευτικοί και στόχο έχουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 
21ου αιώνα στους μαθητές. 
- Το 2ο μέρος περιείχε διαδραστικά εργαστήρια (hands-on 
workshops) με τη χρήση iPad συσκευών και εκπαιδευτικών 
εφαρμογών (Apps), χωρισμένων σε 4 ενότητες, 30 λεπτών η 
καθεμία. 
Για το 2019 η iSquare σκοπεύει να συνεχίσει εντατικά τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας προς την εκπαιδευτική κοινότητα στην 
Ελλάδα και την Κύπρο, με σεμινάρια, workshops και 
παρουσιάσεις.

¸íåòÝäå÷ çéá åëðáéäåùôéëïà÷

ËðïóôÜòéêè ¶õîéëÜ÷ ÃíÀäá÷ ºùâåòîïáóæÀìåéá÷
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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. Κατά τη 
διάρκεια του 2018, 2 φοιτητές εκπόνησαν πρακτική άσκηση 
στην Info Quest Technologies.

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. Για 
τους σκοπούς του προγράμματος αυτού, η ACS ανέλαβε για 
ακόμα μία χρονιά τη μεταφορά των βιβλίων από σχολείο σε 
σχολείο με ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική.

στόχο την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Συμβαδίζοντας με τους σκοπούς αυτούς, η ACS προσέφερε 
στον οργανισμό υπηρεσίες αποστολών έντυπου 
προωθητικού υλικού για την πανελλαδικής εμβέλειας 
ενέργεια “Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα”.

Συνδέοντας την ποιοτική εκπαίδευση με την προσπάθεια για 
πλήρη απασχόληση, οι εταιρείες του Ομίλου συνεργάζονται 
σταθερά με τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και 
προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν 
πρακτική άσκηση σε αυτές. Οι φοιτητές επωφελούνται τόσο 
επειδή διευρύνουν τις γνώσεις τους, όσο και επειδή 

¦òÞçòáííá “µéâìÝá óå ÄÞäå÷”
Προσβλέποντας στην ενθάρρυνση του εξωσχολικού 
διαβάσματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η ACS συνέχισε 
την υποστήριξή της στο πρόγραμμα “ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®” - 
www.vivliaserodes.gr, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που 
φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες 
μέσα στις σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων, 

¦òáëôéëÜ Íóëèóè ¼ïéôèôñî

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την 
Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς” στοχεύει στην υποστήριξη
και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία 
προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη 
μελέτη, την έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση, με απώτερο 

¦òïñõèóè ïäéëÜ÷ °óæÀìåéá÷

Το σωματείο “Διάζωμα” ιδρύθηκε με στόχο την ανάδειξη και 
την καθολική προστασία των αρχαίων χώρων θέασης και 
ακρόασης. Συνεισφέροντας στο έργο του σωματείου, οι 

¦òïóôáóÝá ¦ïìéôéóôéëÜ÷ ºìèòïîïíéÀ÷

Οι καταστροφικές και μεγάλης έκτασης πυρκαγιές του Ιουλίου 
2018 που έπληξαν περιοχές της Αττικής και η εξαιρετικά 
δυσμενής θέση που βρέθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών 
αυτών, ευαισθητοποίησαν τις εταιρείες Info Quest 
Technologies, Uni Systems, iSquare, ACS και Cardlink. 
Σε πνεύμα αλληλεγγύης, οι πυροπαθείς κάτοικοι των 
περιοχών αυτών υποστηρίχθηκαν με τους εξής τρόπους:

- Οικονομική ενίσχυση πυροπαθών: Συμμετέχοντας στην 
πρωτοβουλία του ΣΕΒ για στήριξη πυρόπληκτων οικογενειών, 
οι εταιρείες του Ομίλου Quest διέθεσαν €50.000 για την 
προσφορά οικιακού εξοπλισμού στις κατοικίες που 
υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τη φωτιά. Η δράση 
οργανώθηκε και υλοποιήθηκε συνολικά από τον ΣΕΒ.
- Αποστολή φαρμακευτικού υλικού, τροφίμων και βρεφικών 

εταιρείες Quest Συμμετοχών, Uni Systems, iSquare και ACS 
στήριξαν χρηματικά τον οργανισμό.

ºáôáðïìÛíèóè ôè÷ æôñøåéá÷, ôè÷ ðåÝîá÷ ëáé ôöî áîéóïôÜôöî

Ã Ùíéìï÷ Quest äÝðìá óôïù÷ ðùòïðáõåÝ÷ ôïù Áïíïà °ôôéëÜ÷ 
ειδών: Οι εργαζόμενοι της εταιρείας Uni Systems, 
συγκέντρωσαν και απέστειλαν στους πληγέντες 411 τεμάχια 
φαρμακευτικού υλικού, 1.350 συσκευασίες τροφίμων και 304 
βρεφικά είδη, μέσω της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών.

- ACS: Δωρεάν αποστολή στέρεων και υγρών τροφίμων: 
Θέλοντας να προσφέρει έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες, 
η ACS αξιοποίησε το πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων της 
και απηύθυνε κάλεσμα για δωρεάν συγκέντρωση και 
αποστολή τροφίμων στους πυροπαθείς Αττικής. 2.570 
αποστολές πραγματοποιήθηκαν δωρεάν, συνολικού βάρους 
μεγαλύτερου των 33 τόνων και αξίας μεγαλύτερης των 
€120.000 και περιελάμβαναν εμφιαλωμένα νερά, χυμούς, 
συσκευασμένα τρόφιμα και γάλατα εκτός ψυγείου.

Oι εργαζόμενοι του Ομίλου, συνεργάζονται με ΜΚΟ και άλλους φορείς, συμβάλλοντας στην εξάλειψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των ανισοτήτων ενδυναμώνοντας τις ευκαιρίες βιοπορισμού και ευημερίας των λιγότερο ευνοημένων 
κοινωνικών ομάδων.
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¶êïðìéóíÞ÷ äéëôàïù 
D-LINK DNS-1560-04

1
¢Ýóëïé WD SATA3 4TB 
64MB Red (WD40EFRX)

4
¦ïìùíèøÀîèíá HP Color 
LaserJet Pro MFP M177fw 
Printer CZ165A

1

ºÀòôå÷ íîÜíè÷ Kingston 
micro SDHC 32GB CL

2
µÀóåé÷ óôÜòéêè÷ 
TV One For All WM2610

4
Webcam 
Logitech HD C920   

1

2015

ÌïòèçéëÜ ðòïóæïòÀ óôïî ïòçáîéóíÞ "Æï ÌáíÞçåìï ôïù ¦áéäéïà"
ö÷ èõéëÜ óôÜòéêè óôïù÷ åòçáúïíÛîïù÷ - äòïíåÝ÷ ôïù ÃíÝìïù Quest

7.326 AðïóôïìÛ÷ âÀòïù÷ íåçáìàôåòïù 
ôöî 12 ôÞîöî, íå ëÀìùãè åôÜóéöî ôòåøïùóñî áîáçëñî

2017

°ðïóôïìÜ 900 ðòïóëìÜóåöî çéá ôèî åðåôåéáëÜ åëäÜìöóè 
21 øòÞîöî ðáéäéëÜ÷ ðòïóôáóÝá÷ óôèî ¶ììÀäá2016

13 ¸ìåëôòïîéëïÝ ùðïìïçéóôÛ÷ Quest çéá ôèî åðéëáéòïðïÝèóè 
ôöî ôåøîïìïçéëñî ùðïäïíñî2018

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest στηρίζουν διαχρονικά το έργο 
του οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, αναγνωρίζοντας 
τα οφέλη του στην κοινωνία και τις συντονισμένες 
προσπάθειές του για ευημερία των παιδιών με επίλυση των 

προβλημάτων που απειλούν τη διαβίωσή τους. 
To 2018, στο έργο του Οργανισμού συνεισέφεραν όλες 
σχεδόν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με παροχή εξοπλισμού, 
υπηρεσιών και αγορά προϊόντων.  

ÃòçáîéóíÞ÷ “Æï ÌáíÞçåìï ôïù ¦áéäéïà”

Όπως συστηματικά κάνει κάθε χρόνο η ACS, το 2018 προσέφερε στον Οργανισμό 10.912 αποστολές βάρους μεγαλύτερου των 23 
τόνων με ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική.

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

1

ºáìñäéá HDMI 
Konig v1.4 10m

4

2017

2018

¼Àòíáëá
ëáé éáôòéëÞ÷ 
åêïðìéóíÞ÷

55

348

100

¦òïóæïòÀ óå ºË°¢°

ÃéëïçÛîåéå÷ ðïù 
ùðïóôèòÝøôèëáî 

(åëôÝíèóè ºË°¢°)

ªùóëåùáóÝå÷ 
ôòïæÝíöî 

íáëòÀ÷ óùîôÜòèóè÷

¤ïéðÛ÷ 
óùóëåùáóÝå÷ 

ôòïæÝíöî 

¢Ûíáôá òïàøöî ·åùçÀòéá 
ðáðïùôóéñî

2.612

161

450 45718

793

226

200

38516

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων 
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) δίνει βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα στέγασης, 
σίτισης, υγείας και επανένταξης των αστέγων που ζουν στην 
πόλη και υποστηρίζει οικογένειες, που 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 2018 και για 8η συνεχή χρονιά, οι 
εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου Quest συγκέντρωσαν 

και προσέφεραν εθελοντικά τρόφιμα συνολικού βάρους 
900 κιλών, που αντιστοιχούν σε πακέτα σίτισης για 200 
τετραμελείς οικογένειες, καθώς επίσης και ρουχισμό, 
υποδήματα, παιχνίδια και βρεφικά είδη για όσους έχουν 
ανάγκη. Επίσης, οι εταιρείες Info Quest Technologies, 
Uni Systems και iSquare προσέφεραν ιατρικό εξοπλισμό για 
να βοηθήσουν τους ωφελούμενους του κέντρου.

ºÛîôòï ËðïäïøÜ÷ ëáé °ììèìåççàè÷ ¢Üíïù °õèîáÝöî (º.Ë.°.¢.°.)

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

IQbility - ¶ëëïìáðôÜòéï ÁåáîéëÜ÷ 
¶ðéøåéòèíáôéëÞôèôá÷ 

¶îÝóøùóè ôè÷ ðïéïôéëÜ÷ åëðáÝäåùóè÷

¦òÞçòáííá “ªùîáòíïìïçñîôá÷ 
ôïî ËðïìïçéóôÜ Quest”

ºáôáðïìÛíèóè ôè÷ æôñøåéá÷, 
ôè÷ ðåÝîá÷ ëáé ôöî áîéóïôÜôöî

¶îÝóøùóè äïíñî ùçåÝá÷

iSquare: ¦òÞçòáííá “ºáéîïôïíÝá 
óôèî ¶ëðáÝäåùóè”



¼éÀìå÷ áÝíá ðïù óùçëåîôòñõèëáî 
ªàîïìï ÃíÝìïù Quest 

86

73

2017

¶îÝóøùóè äïíñî ùçåÝá÷

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest διοργάνωσαν εθελοντική 
αιμοδοσία σε κεντρικά κτήρια εργασίας, διευκολύνοντας 
εργαζόμενους που επιθυμούν να προσφέρουν αίμα, αλλά και 

¶õåìïîôéëÜ °éíïäïóÝá

Με αφετηρία την πρωτοβουλία εργαζομένων της Uni 
Systems και  την εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων και της 
iSquare, διοργανώθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά ένα 
Charity Bazaar, στο οποίο εργαζόμενοι παρασκεύασαν 
αλμυρά και γλυκά εδέσματα, που διέθεσαν με συμβολικό 
αντίτιμο και τα έσοδα διατέθηκαν στη δημιουργική 
απασχόληση παιδιών σε Ιδρύματα. To 2018 το Charity Bazaar 
πραγματοποιήθηκε και σε δεύτερο κτήριο του Ομίλου, με 
εθελοντική πρωτοβουλία των εργαζομένων της Info Quest 
Technologies. Με περισσότερους εθελοντές, αλλά και 

Ο οργανισμός Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος από το 1975 
μεριμνά για την προσφορά οικογενειακού περιβάλλοντος για 
παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και δημιουργεί 
προγράμματα πρόληψης για την αποφυγή της εγκατάλειψης 

¦áéäéëÀ øöòéÀ SOS ¶ììÀäï÷

Δίνοντας δύναμη στα παιδιά με απειλητικές για τη ζωή τους 
ασθένειες, το ίδρυμα Κάνε μια Ευχή ανταποκρίνεται στις 
ευχές τους. Η ACS στηρίζει το έργο του με ευνοϊκή 
τιμολογιακή

Øäòùíá “ºÀîå íéá åùøÜ - Make a Wish”

2017

20182018

¼éÀìå÷ áÝíá ðïù áêéïðïéÜõèëáî 
         ªàîïìï ÃíÝìïù Quest

44

39

Αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σημασία της υγείας για όλους, οι εταιρείες του Ομίλου Quest και οι εργαζόμενοι αυτών 
ενισχύουν την ευημερία και στηρίζουν δομές υγείας προς όφελος του συνόλου.

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

περισσότερους συμμετέχοντες στη δράση, τα χρήματα  που 
συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν το 2019 για να καλύψουν 
τα έξοδα για μία κοινωνική λειτουργό και μία παιδαγωγό, 
που θα παρέχουν πενθήμερη απογευματινή απασχόληση 
στα παιδιά 0-5 ετών που φιλοξενεί το Ίδρυμα Μητέρα. Τα 
παιδιά με αυτό τον τρόπο βγαίνουν από τα δωμάτια τους, 
κοινωνικοποιούνται, και αποΐδρυματοποιούνται, με απώτερο 
στόχο την πιο εύκολη πρόσβαση στα προγράμματα 
υιοθεσίας.

ºÛîôòï ¦òïóôáóÝá÷ ôïù ðáéäéïà °ôôéëÜ÷ “¸ »èôÛòá”

παιδιών. Τους σκοπούς του οργανισμού ενίσχυσαν οι 
εταιρείες ACS, iSquare και Quest Συμμετοχών, με προσφορά 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών, αγορά χριστουγεννιάτικων 
καρτών και χρηματική δωρεά αντίστοιχα.

πολιτική και με χορηγία αποστολών στο πρόγραμμα “Το 
Αστέρι της Ευχής”, ενώ η Info Quest Technologies προσέφερε 
κινητά τηλέφωνα για το συντονισμό της επικοινωνίας με τους 
εθελοντές του Ιδρύματος.
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Το GIVMED, είναι το πρώτο δίκτυο αξιοποίησης 
περισσευούμενων φαρμάκων, στοχεύοντας στη δωρεά 
φαρμάκων εκεί που υπάρχει ανάγκη. Η ACS συνέβαλλε στο 

έργο του οργανισμού μεταφέροντας με ευνοϊκή τιμολογιακή 
πολιτική φάρμακα προς τις συνεργαζόμενες με τον 
οργανισμό γηριατρικές μονάδες

Givmed

Αποστολή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής οργάνωσης 
“ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ” είναι να συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της 
περιγεννητικής φροντίδας στην Ελλάδα, μέσω 
εξειδικευμένων παρεμβάσεων, που αφορούν στην ποιοτική 

και ποσοτική αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών 
μαιευτικής φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης. Η ACS 
ήταν αρωγός στο έργο της οργάνωσης προσφέροντας 
ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική.

¼áéîáòÛôè

Η ΑΕΛΙΑ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση για τη 
συμβολή στην εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού και 
την προσφορά βοήθειας μετά τη νόσο. Οι υπηρεσίες της ACS 

με ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στήριξαν το έργο του 
οργανισμού.

°Ûìéá

Το “Μπορούμε” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με 
σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την 
καταπολέμηση του υποσιτισμού σε όλη την Ελλάδα. 
Η εταιρεία Uni Systems, ενισχύοντας την  οργάνωση είναι 
επισήμως μέλος του δικτύου Διάσωσης και 
Προσφοράς Τροφίμων. 

Για το 2018,  προσφέρθηκαν περισσότερες από 370 μερίδες 
γευμάτων περισσευούμενου φαγητού από εκδηλώσεις σε 
συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια.

ËðïóôÜòéêè ôïù “»ðïòïàíå”

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου είναι το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον 
κόσμο, με παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες. Για τις 

¶ììèîéëÞ÷ ¶òùõòÞ÷ ªôáùòÞ÷
ανάγκες των γραφείων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη 
Θεσσαλονίκη, η εταιρεία Info Quest Technologies προσέφερε 
δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας.
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ªôÞøïé 2019
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ªÆÃÌÃ¹ µ¹¿ª¹»¸ª 
°Á°¦ÆË¥¸ª Ã¸¶

£¶»°Æ° ¶Á¢¹°¼¶ÄÃÁÆÃª 
Ã»¹¤ÃË QUEST

ªÆÃÌÃ¹ Ã»¹¤ÃË QUEST (2019)

°¥¹Ã¦Ä¶¦¸ª ¶Ä¡°ª¹° 
º°¹ Ã¹ºÃÁÃ»¹º¸ °Á°¦ÆË¥¸

ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè ROE ÃíÝìïù > 16% (áðÞäïóè óå Ýäéá ëåæÀìáéá 
áðÞ óùîåøéúÞíåîå÷ äòáóôèòéÞôèôå÷ - ¶µÆ / 
Equity, ROE – Return on Equity) (excl. Capital 
gains & impairments). 

µ¹Ã»¸Ì°Á¹°, 
º°¹ÁÃÆÃ»¹° º°¹ Ë¦Ã¢Ã»¶ª

¢éáôÜòèóè ôè÷ ëåòäïæïòÝá÷ ëáé ôïù 
ðåòéõöòÝïù ëÛòäïù÷ EBT ÃíÝìïù áðÞ 
óùîåøéúÞíåîå÷ äòáóôèòéÞôèôå÷ óôá åðÝðåäá 
ôïù 2018.

°¥¹Ã¦Ä¶¦¸ª ¶Ä¡°ª¹° 
º°¹ Ã¹ºÃÁÃ»¹º¸ °Á°¦ÆË¥¸

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî 
ëáé ðòïûÞîôöî

ºáôáçòáæÜ ëáé ùìïðïÝèóè íåõïäïìïçÝá÷ 
áîÀðôùêè÷ íèøáîéóíïà ëáéîïôïíéñî ëáé 
business Development óå ëÀõå åôáéòåÝá  
ëáé óôïî Ùíéìï.

µ¹Ã»¸Ì°Á¹°, 
º°¹ÁÃÆÃ»¹° º°¹ Ë¦Ã¢Ã»¶ª

¢éáôÜòèóè Ü/ëáé íéëòÜ áàêèóè ëáôÀ 5% ôöî 
ðöìÜóåöî ÃíÝìïù óå îÛå÷ áçïòÛ÷ 
(åêöôåòéëÞ).

ª¶¤¹¢°

32

36

¶¹Ä¸Á¸, ¢¹º°¹ÃªËÁ¸ 
º°¹ ¹ªÌËÄÃ¹ £¶ª»Ã¹

ºáîïîéóôéëÜ óùííÞòæöóè »èäåîéëÀ  ðåòéóôáôéëÀ íè óùííÞòæöóè÷ 
íå ôè óøåôéëÜ îïíïõåóÝá.

38

¶¹Ä¸Á¸, ¢¹º°¹ÃªËÁ¸ 
º°¹ ¹ªÌËÄÃ¹ £¶ª»Ã¹

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé 
ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷/ 
¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù 
áîôáçöîéóíïà

»èäåîéëÀ ðåòéóôáôéëÀ äéáæõïòÀ÷ 
ëáé áõÛíéôïù áîôáçöîéóíïà.38

¶¹Ä¸Á¸, ¢¹º°¹ÃªËÁ¸ 
º°¹ ¹ªÌËÄÃ¹ £¶ª»Ã¹

¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî 
äåäïíÛîöî

»èäåîéëÞ÷ áòéõíÞ÷ ôåëíèòéöíÛîöî 
ëáôáççåìéñî ðáòáâÝáóè÷ ðòïóöðéëñî 
äåäïíÛîöî æùóéëñî ðòïóñðöî.

40

µ¹Ã»¸Ì°Á¹°, 
º°¹ÁÃÆÃ»¹° º°¹ Ë¦Ã¢Ã»¶ª

°óæÀìåéá ùðïäïíñî ëáé 
åðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá 

¢éáôÜòèóè äéáõåóéíÞôèôá÷ óùóôèíÀôöî 
ôïùìÀøéóôïî 99,9%.41

ËçåÝá, áóæÀìåéá ëáé åùåêÝá 
ôöî åòçáúïíÛîöî

»èäåîéëÞ÷ áòéõíÞ÷ åòçáôéëñî áôùøèíÀôöî.

¦Ã¹ÃÆ¹º¸ ¶º¦°¹¢¶Ëª¸

¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè 
åòçáúïíÛîöî

°àêèóè ôïù ðïóïóôïà éëáîïðïÝèóè÷ ôöî 
åòçáúïíÛîöî çéá ôèî åëðáÝäåùóè ðïù ðáòÛøåé 
è åôáéòåÝá, óàíæöîá íå ôá áðïôåìÛóíáôá ôè÷ 
Ûòåùîá÷ éëáîïðïÝèóè÷ (óôÞøï÷ 2017 - 2019) 
ðïù äéåêÀçåôáé áîÀ äéåôÝá.

°¥¹Ã¦Ä¶¦¸ª ¶Ä¡°ª¹° 
º°¹ Ã¹ºÃÁÃ»¹º¸ °Á°¦ÆË¥¸

°îÀðôùêè & äéáëòÀôèóè ôáìÛîôöî, ðòÞçòáííá 
ðòïóÛìëùóè÷ ôáìÛîôöî.

°¥¹Ã¦Ä¶¦¸ª ¶Ä¡°ª¹° 
º°¹ Ã¹ºÃÁÃ»¹º¸ °Á°¦ÆË¥¸

74

76

µ¹Ã»¸Ì°Á¹°, º°¹ÁÃÆÃ»¹° 
º°¹ Ë¦Ã¢Ã»¶ª

¹ëáîïðïÝèóè ëáé åêùðèòÛôèóè 
ðåìáôñî, ùçåÝá ëáé áóæÀìåéá ðåìáôñî

¢éáôÜòèóè Ü/ëáé âåìôÝöóè ôöî 
áðïôåìåóíÀôöî ôöî Quality KPIs, ðïù 
ðåòéçòÀæïîôáé óôï áîôÝóôïéøï ëåæÀìáéï 
ôè÷ Îëõåóè÷.

Ë¦¶Ë£ËÁ¸ ¦°Ä°¡¿¡¸ 
º°¹ º°Æ°Á°¤¿ª¸   
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¼£¸Á¸ 
KAI º°£°Ä¸ ¶Á¶Ä¡¶¹° 

¦åòéâÀììïî ¸ åôÜóéá åîåòçåéáëÜ Ûîôáóè 
2ôïù ÃíÝìïù (kWh/m ) / € åëáô. 

ëàëìïù åòçáóéñî îá 
ðáòáíåÝîåé óôáõåòÜ óôï 0,30. 

Ë¦¶Ë£ËÁ¸ ¦°Ä°¡¿¡¸ 
KAI º°Æ°Á°¤¿ª¸   

¢Ä°ª¸ ¡¹° ÆÃ º¤¹»°

ªÆÃÌÃ¹ µ¹¿ª¹»¸ª 
°Á°¦ÆË¥¸ª Ã¸¶

£¶»°Æ° ¶Á¢¹°¼¶ÄÃÁÆÃª 
ÆÃË Ã»¹¤ÃË QUEST

ªÆÃÌÃI µ¹¿ª¹»¸ª 
°Á°¦ÆË¥¸ª Ã»¹¤ÃË QUEST
(2018-2019)

ª¶¤¹¢°

83

ºïéîöîÝá ªùîÛøéóè äòÀóåöî ëáé äéáôÜòèóè 
äáðáîñî ëïéîöîéëÜ÷ óùîåéóæïòÀ÷ 
ôöî åôáéòåéñî, óôïù÷ ëïéîöîéëïà÷ 
ðùìñîå÷ ðïù Ûøïùî åðéìåçåÝ.

¦Ã¹ÃÆ¹º¸ ¶º¦°¹¢¶Ëª¸

»¸¢¶Á¹º¸ ¼Æ¿Ì¶¹°

»¸¢¶Á¹º¸ ¦¶¹Á°

°¥¹Ã¦Ä¶¦¸ª ¶Ä¡°ª¹° 
º°¹ Ã¹ºÃÁÃ»¹º¸ °Á°¦ÆË¥¸

93

¹ªÃÆ¸Æ° Æ¿Á ¼Ë¤¿Á
°îõòñðéîá äéëáéñíáôá 
óôèî åòçáóÝá / 
°ðáóøÞìèóè

»èäåîéëÛ÷ ëáôáççåìÝå÷ / íèäåîéëÀ 
ðáòÀðïîá çéá íè åðéôòåðôÛ÷ 
åòçáóéáëÛ÷ ðòáëôéëÛ÷.

°¥¹Ã¦Ä¶¦¸ª ¶Ä¡°ª¹° 
º°¹ Ã¹ºÃÁÃ»¹º¸ °Á°¦ÆË¥¸

¤¹¡ÃÆ¶Ä¶ª °Á¹ªÃÆ¸Æ¶ª

68
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106

Îëõåóè ¶êöôåòéëÜ÷ ¶ðáìÜõåùóè÷ ªôïéøåÝöî

8
¦°Ä°ÄÆ¸»°Æ°

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 με τα 
Ενδιαφερόμενα Μέρη 
Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα που θα μας οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι σημαντικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών 
εξαιρέθηκαν από διαδικασίες διαβούλευσης, ή ότι η QUEST 
Συμμετοχών δεν έχει εφαρμόσει την Αρχή της Συμμετοχικότητας 
κατά την ανάπτυξη της προσέγγισής της στη βιωσιμότητα.
Ουσιαστικότητα: Έμφαση στα ουσιώδη θέματα σχετικά με την 
Βιωσιμότητα
Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα που θα μας οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση καθορισμού των ουσιαστικών 
θεμάτων της QUEST Συμμετοχών δεν παρέχει μια περιεκτική και 
ισορροπημένη αντίληψη των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας.
Ανταπόκριση: Ανταπόκριση στις ανάγκες & προσδοκίες των 
Ενδιαφερομένων Μερών
Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η QUEST Συμμετοχών δεν έχει 
εφαρμόσει την Αρχή της Ανταπόκρισης κατά την επιλογή των 
θεμάτων που συμπεριελήφθησαν στον Απολογισμό. 
Β. Ακρίβεια και πληρότητα των δεδομένων (ποιοτικών & 
ποσοτικών) που σχετίζονται με την επαλήθευση επιπέδου 
εφαρμογής και ακρίβειας ισχυρισμών των Δεικτών 
Ουσιαστικών Θεμάτων που σχετίζονται με τα GRI Standards.

Προς: Διοίκηση της QUEST Συμμετοχών Α.Ε.

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 Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, ο οποίος καλύπτει την περίοδο 1/1/2018-31/12/2018.  

Αντικείμενο του έργου εξωτερικής επαλήθευσης του 
Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής 
σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών Αειφορίας των GRI 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), αναφορικά με 
τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για το έτος 2018, 
καθώς και η επαλήθευση της ακρίβειας των ισχυρισμών που 
αναφέρονται στον δείκτη GRI 404-1 «Εκπαίδευση», καθώς και στον 
δείκτη Quest «Ικανοποίηση Πελατών». 
Ο Έλεγχος του Επιπέδου Εφαρμογής και των Ουσιαστικών Θεμάτων 
πραγματοποιήθηκε βάσει του πίνακα αντιστοίχισης Δεικτών GRI 
Standards που κατάρτισε η QUEST Συμμετοχών στον Απολογισμό 
Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής «ΒΑΣΙΚΟ» των GRI 
Standards.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επαλήθευση των ως άνω 
δεδομένων, βασίστηκε στις απαιτήσεις του προτύπου AA1000AS 
(2008). Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν οι απαιτήσεις για την 
παροχή υπηρεσιών «μετρίου» επιπέδου διασφάλισης Τύπου 2, βάσει 
ΑΑ1000AS, σύμφωνα με το οποίο «ο πάροχος της διασφάλισης 
επιτυγχάνει μέτριου επιπέδου διασφάλιση σε περιπτώσεις όπου 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία έχουν ληφθεί για την υποστήριξη της 
δήλωσης του, ώστε ο κίνδυνος το συμπέρασμα να είναι λανθασμένο 
να έχει περιορισθεί, αλλά να μην έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλό ή 
μηδενικό επίπεδο».
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δηλώσεις που περιέχονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο 
Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής, καθώς και η επαλήθευση της ακρίβειας 
των ισχυρισμών που διατυπώνονται στον δείκτη GRI 404-1 
«Εκπαίδευση», καθώς και στον δείκτη Quest «Ικανοποίηση Πελατών», 
δεν αντιπροσωπεύουν την άποψη της TÜV HELLAS αναφορικά με 
την ποιότητα του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και των 
περιεχομένων του. 

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. 

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 
Βιώσιμης Ανάπτυξης της QUEST Συμμετοχών. H TÜV HELLAS δεν 
έχει αναλάβει έργο με την QUEST Συμμετοχών και δεν έχει 
οποιαδήποτε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία 
των ευρημάτων, των συμπερασμάτων  ή συστάσεων της. Η TÜV 
HELLAS δεν συμμετείχε στην προετοιμασία του κειμένου και των 
στοιχείων που παρουσιάζονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 
της QUEST Συμμετοχών. 

Κατά την επισκόπηση που διενεργήθηκε, τίποτα δεν περιήλθε στην 
αντίληψή της TÜV HELLAS το οποίο θα οδηγούσε στο συμπέρασμα 
ότι ο Απολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις των GRI Standards 
επιλογής «ΒΑΣΙΚΟ» (In accordance_”Core”), όπως αποτυπώνεται 
στον Πίνακα Περιεχομένων GRI Standards του Απολογισμού.
Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜV HELLAS τίποτα που θα 
οδηγούσε στο συμπέρασμα της λανθασμένης συγκέντρωσης ή 
μεταφοράς δεδομένων σχετικά με τους ισχυρισμούς που 
διατυπώνονται στον δείκτη GRI 404-1 «Εκπαίδευση», καθώς και στον 
δείκτη Quest «Ικανοποίηση Πελατών».

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 Βιώσιμης Ανάπτυξης υπερισχύει η έκδοση όσον αφορά 
το Ελληνικό Κείμενο.

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 Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη της QUEST 
Συμμετοχών που έχουν την λειτουργική ευθύνη σε θέματα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με στόχο την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης 
των δραστηριοτήτων Βιώσιμης Ανάπτυξης 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 GRI 404-
1 «Εκπαίδευση», καθώς και στον δείκτη Quest «Ικανοποίηση 
Πελατών», σε σχέση με τα ευρήματα από τα προαναφερθέντα βήματα 
και εισηγήθηκαν βελτιώσεις στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 
όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Ευθύνες και Αρμοδιότητες
Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της QUEST Συμμετοχών είναι 
υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων και τις πληροφορίες και 

5. 

4. 

7. 

AA1000
Licensed Assurance Provider
000-209

Αθήνα, 20 Μαΐου 2019
Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Νέστωρ Παπαρούπας
Sustainability Product Manager
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Îëõåóè ¶êöôåòéëÜ÷ 
¶ðáìÜõåùóè÷ ªôïéøåÝöî

ªùííÞòæöóè íå åììèîéëÞ 
ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷

ÃéëïùíåîéëÞ ªàíæöîï Ã¸¶ 

¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 
ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî



ªÆÄ°Æ¸¡¹º¸

ÃùóéáóôéëÞôèôá

º¶¼°¤°¹Ã 2: ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 
º¶¼°¤°¹Ã 3: °¡ÃÄ° 
º¶¼°¤°¹Ã 4: °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 
¦°Ä°ÄÆ¸»°Æ°: Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

ªôÞøïé º¶¼°¤°¹Ã 7: »¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹ 

ªôÀäéï °ìùóÝäá÷ 
¦òïóôéõÛíåîè÷ °êÝá÷ 

º¶¼°¤°¹Ã 1: Ëðåàõùîå÷ ¦òïíÜõåéå÷
º¶¼°¤°¹Ã 3: °¡ÃÄ°
º¶¼°¤°¹Ã 4: °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ
¦°Ä°ÄÆ¸»°Æ°: Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
º¶¼°¤°¹Ã 3: ¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷ & ðòáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

¢¹°¢¹º°ª¹° 
¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ª

ËðåùõùîÞôèôá º¶¼°¤°¹Ã 1: Æï ÙòáíÀ íá÷ / ̧  °ðïóôïìÜ íá÷ / Ãé °êÝå÷ íá÷ / ¶ôáéòéëÜ ¢éáëùâÛòîèóè 
º¶¼°¤°¹Ã 3: ¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ & ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷ & ðòáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

ºáîÞîå÷ & ¢éáäéëáóÝå÷ º¶¼°¤°¹Ã 1: Æï ÙòáíÀ íá÷ / ̧  °ðïóôïìÜ íá÷ / Ãé °êÝå÷ íá÷ / ¶ôáéòéëÜ ¢éáëùâÛòîèóè 
º¶¼°¤°¹Ã 3: ¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ & ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷ & ðòáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

ªùîåòçáóÝá íå ªùííåôÞøïù÷ º¶¼°¤°¹Ã 2: ¢éáâïàìåùóè íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè 
º¶¼°¤°¹Ã 2: ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 

ºìéíáôéëÜ °ììáçÜ - ªøåôéëÛ÷ 
åëðïíðÛ÷ áåòÝöî ôïù õåòíïëèðÝïù 

¶òçáóéáëÀ ¢éëáéñíáôá

º¶¼°¤°¹Ã 4: °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ
º¶¼°¤°¹Ã 1: Ëðåàõùîå÷ ¦òïíÜõåéå÷

°îõòñðéîá ¢éëáéñíáôá

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

º¶¼°¤°¹Ã 1: ¢éåõîåÝ÷ ¦òöôïâïùìÝå÷, ªùííåôïøÛ÷ óå ¼ïòåÝ÷ ëáé ¢éáëòÝóåé÷

ºÃ¹Á¿Á¹°

Îìåçøï÷ 

ªàóôèíá ¦áòïøÜ÷ ºéîÜôòöî 

º¶¼°¤°¹Ã 1: ¶ôáéòéëÜ ¢éáëùâÛòîèóè
¦°Ä°ÄÆ¸»°Æ°: ¶êöôåòéëÜ ¢éáóæÀìéóè
º¶¼°¤°¹Ã 1: ¢òáóôèòéÞôèôå÷ ôöî åôáéòåéñî ôïù ÃíÝìïù Quest íå ðéóôïðïéÜóåé÷
º¶¼°¤°¹Ã 3: ¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî

ªøåôéëÀ íå ôèî  Îëõåóè 

ºáéîïôïíÝá & ¢éáøåÝòéóè ¦òïûÞîôï÷ º¶¼°¤°¹Ã 3: ¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî & ðòïûÞîôöî 

ÌòÜóè ¼ùóéëñî ¦Þòöî 

¢éáøåÝòéóè ¦Þòöî 

Øóå÷ ¶ùëáéòÝå÷

°ðáóøÞìèóè

º¶¼°¤°¹Ã 3: ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè
º¶¼°¤°¹Ã 6: ºÃ¹Á¿Á¹°

ÆïðéëÜ ºïéîöîÝá

¦ïìéôéëÜ ¶ðéòòïÜ

¢éáæõïòÀ - ¢éáäéëáóÝå÷ ðòÞìèãè÷ 
ðáòÀîïíöî óùíðåòéæïòñî

º¶¼°¤°¹Ã 3: ºáîïîéóôéëÜ óùííÞòæöóè
º¶¼°¤°¹Ã 3: ¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî
º¶¼°¤°¹Ã 3: ¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷ ëáé ðòáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

°òøÜ ¦åòéçòáæÜ ¶îÞôèôá 

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ õá ðòÛðåé îá óôèòÝúïùî ëáé îá óÛâïîôáé ôèî ðòïóôáóÝá 
ôöî äéåõîñ÷ äéáëèòùçíÛîöî áîõòñðéîöî äéëáéöíÀôöî 

°òøÜ 1 

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá äéáóæáìÝúïùî Þôé äåî óùîåòçïàî 
óå ëáôáðáôÜóåé÷ áîõòöðÝîöî äéëáéöíÀôöî 

°òøÜ 2 

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá ðòïáóðÝúïùî ôèî åìåùõåòÝá ôïù óùîäéëáìÝúåóõáé 
ëáé ôèî áðïôåìåóíáôéëÜ áîáçîñòéóè ôïù äéëáéñíáôï÷ çéá óùììïçéëÛ÷ äéáðòáçíáôåàóåé÷  

°òøÜ 3

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá ðòïáóðÝúïùî ôèî åêÀìåéãè ëÀõå íïòæÜ÷ 
ëáôáîáçëáóôéëÜ÷ Ü ùðïøòåöôéëÜ÷ åòçáóÝá÷ 

°òøÜ 4

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá ðòïáóðÝúïùî ôèî ïùóéáóôéëÜ ëáôÀòçèóè 
ôè÷ ðáéäéëÜ÷ åòçáóÝá÷ 

°òøÜ 5 

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá ðòïáóðÝúïùî ôèî åêÀìåéãè ôöî äéáëòÝóåöî 
óå óøÛóè íå ôé÷ ðòïóìÜãåé÷ ëáé ôèî áðáóøÞìèóè 

°òøÜ 6

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá ùðïóôèòÝúïùî íéá ðòïìèðôéëÜ ðòïóÛççéóè 
ö÷ ðòï÷ ôé÷ ðåòéâáììïîôéëÛ÷ ðòïëìÜóåé÷ 

°òøÜ 7

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá áîáìáíâÀîïùî ðòöôïâïùìÝå÷ 
çéá ôèî ðòïñõèóè íåçáìàôåòè÷ ðåòéâáììïîôéëÜ÷ ùðåùõùîÞôèôá÷ 

°òøÜ 8

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá åîõáòòàîïùî ôèî áîÀðôùêè ëáé äéÀäïóè æéìéëñî 
ðòï÷ ôï ðåòéâÀììïî ôåøîïìïçéñî 

°òøÜ 9

Ãé åðéøåéòÜóåé÷ ïæåÝìïùî îá áîôéôÝõåîôáé óå ëÀõå íïòæÜ÷ äéáæõïòÀ, 
óùíðåòéìáíâáîïíÛîöî ôïù åëâéáóíïà ëáé ôè÷ äöòïäïëÝá÷

°òøÜ 10 

º¶¼°¤°¹Ã 1: Ã»¹¤Ãª QUEST 
º¶¼°¤°¹Ã 4: °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

º¶¼°¤°¹Ã 5: ¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ 

º¶¼°¤°¹Ã 3:
ºáîïîéóôéëÜ óùííÞòæöóè
¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî
¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷ 
ëáé ðòáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

ÃéëïùíåîéëÞ ªàíæöîï Ã¸¶ 

º¶¼°¤°¹Ã 5: ¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

º¶¼°¤°¹Ã 4: °Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ

ªùííÞòæöóè íå åììèîéëÞ ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷
Ã Ùíéìï÷ Quest áóðÀúåôáé ôïî ¶ììèîéëÞ ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷ ëáé óùííïòæñîåôáé íå áùôÞî.

¦ùìñîá÷ ºòéôÜòéá °îáæïòÀ

ªôòáôèçéëÜ °îÀìùóè & »Ûôòá º¶¼°¤°¹Ã 1: Ã»¹¤Ãª QUEST 

108ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

Îëõåóè ¶êöôåòéëÜ÷ 
¶ðáìÜõåùóè÷ ªôïéøåÝöî

ªùííÞòæöóè íå åììèîéëÞ 
ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷

ÃéëïùíåîéëÞ ªàíæöîï Ã¸¶ 

¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 
ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî



GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

201-1  Ííåóè ïéëïîïíéëÜ áêÝá ðïù ðáòÀçåôáé ëáé äéáîÛíåôáé 

¦ïóïóôÞ åêáçöçñî ëáé ðöìÜóåöî óôï ¢èíÞóéï, åðÝ ôïù ëàëìïù åòçáóéñî

ÃËª¹°ªÆ¹º° £¶»°Æ°

GRI 201:

ECONOMIC 

PERFORMANCE

¢åÝëôè÷ Quest

ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

404-1  »Ûóï÷ Þòï÷ öòñî ëáôÀòôéóè÷ áîÀ Ûôï÷ 

ëáé áîÀ åòçáúÞíåîï 

GRI 404: 

TRAINING AND 

EDUCATION

¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè ôöî åòçáúïíÛîöî

¶ëðáÝäåùóè ëáé åðéíÞòæöóè ôöî åòçáúïíÛîöî

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî

GRI 102-55

¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI

GRI ¦òÞôùðï ¢èíïóéïðïÝèóè ¶îÞôèôá Îëõåóè÷ 

GRI 102: 

GENERAL 

STANDARD 

DISCLOSURES

102-1   Ùîïíá ôïù ïòçáîéóíïà

102-2   ¢òáóôèòéÞôèôå÷, íÀòëå÷, ðòïûÞîôá ëáé ùðèòåóÝå÷

102-3   ÆïðïõåóÝá ôè÷ Ûäòá÷

102-4   ÆïðïõåóÝá äòáóôèòéïôÜôöî

102-5   ¹äéïëôèóéáëÞ ëáõåóôñ÷ ëáé îïíéëÜ íïòæÜ

102-6   °çïòÛ÷ ðïù åêùðèòåôïàîôáé

102-7   »Ûçåõï÷ ôïù ïòçáîéóíïà

102-8   ¦ìèòïæïòÝå÷ çéá ùðáììÜìïù÷ ëáé Àììïù÷ åòçáúïíÛîïù÷

102-9   ¶æïäéáóôéëÜ °ìùóÝäá

102-10   ªèíáîôéëÛ÷ áììáçÛ÷ ôïù ïòçáîéóíïà ëáé ôè÷ åæïäéáóôéëÜ÷ áìùóÝäá÷

102-11   °òøÜ ôè÷ ðòïæàìáêè÷

102-12   ¶êöôåòéëÛ÷ ðòöôïâïùìÝå÷

102-13   ªùííåôïøÜ óå ïòçáîñóåé÷

102-14   ¢Üìöóè ôïù ùãèìÞôåòá éóôÀíåîïù ùðåùõàîïù ìÜãè÷ áðïæÀóåöî

102-16   °êÝå÷, áòøÛ÷, ðòÞôùðá ëáé ëñäéëå÷ óùíðåòéæïòÀ÷

102-18   ¢ïíÜ äéáëùâÛòîèóè÷

102-40   ¤Ýóôá ïíÀäöî åîäéáæåòÞíåîöî íåòñî

102-41   ªùììïçéëÛ÷ óùíâÀóåé÷

102-42   °îáçîñòéóè ëáé åðéìïçÜ åîäéáæåòÞíåîöî íåòñî

102-43   ¦òïóÛççéóè óôè äéáâïàìåùóè íå ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè

102-44   µáóéëÀ õÛíáôá ëáé ðòïâìèíáôéóíïÝ ðïù ðòïÛëùãáî

102-45   ÃîôÞôèôå÷ ðïù ðåòéìáíâÀîïîôáé 

              óôé÷ åîïðïéèíÛîå÷ ïéëïîïíéëÛ÷ ëáôáóôÀóåé÷

102-46   ºáõïòéóíÞ÷ ôïù ðåòéåøïíÛîïù 

              ôïù áðïìïçéóíïà ëáé ôöî ïòÝöî ôöî õåíÀôöî

102-47   ¤Ýóôá ïùóéáóôéëñî õåíÀôöî

102-48   °îáäéáôùðñóåé÷ ðìèòïæïòéñî 

102-49   °ììáçÛ÷ óôè äéáäéëáóÝá Ûëäïóè÷ áðïìïçéóíïà

102-50   ¦åòÝïäï÷ áîáæïòÀ÷

102-51   ̧ íåòïíèîÝá ðéï ðòÞóæáôïù ðòïèçïàíåîïù áðïìïçéóíïà

102-52   ºàëìï÷ áðïìïçéóíïà

102-53   Ëðåàõùîï÷ åðéëïéîöîÝá÷ 

               çéá åòöôÜíáôá áîáæïòéëÀ íå ôïî áðïìïçéóíÞ

102-54   ¹óøùòéóíÞ÷ çéá ôá ëòéôÜòéá óùíæöîÝá÷ 

102-55   ¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI

102-56   ¶êöôåòéëÜ äéáóæÀìéóè

¡¶Á¹º¶ª ÆË¦Ã¦Ã¹¸»¶Á¶ª ¢¸»Ãª¹Ã¦Ã¹¸ª¶¹ª

¶êöôåòéëÜ 
¢éáóæÀìéóè 

Ã  Ùíéìï÷ Quest

Ã  Ùíéìï÷ Quest, £ùçáôòéëÛ÷ åôáéòåÝå÷

Ã  Ùíéìï÷ Quest

Ã  Ùíéìï÷ Quest, £ùçáôòéëÛ÷ åôáéòåÝå÷

Ã  Ùíéìï÷ Quest

Ã  Ùíéìï÷ Quest, £ùçáôòéëÛ÷ åôáéòåÝå÷

£ùçáôòéëÛ÷ åôáéòåÝå÷, ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè, 

ªôïéøåÝá °îõòñðéîïù ¢ùîáíéëïà 2018

Æï áîõòñðéîï äùîáíéëÞ íá÷

Ëðåàõùîå÷ ¦òïíÜõåéå÷ óôïî  Ùíéìï Quest

Ã  Ùíéìï÷ Quest

¦åòéâáììïîôéëÜ »Ûòéíîá

¢éåõîåÝ÷ ¦òöôïâïùìÝå÷, ªùííåôïøÛ÷ óå æïòåÝ÷ ëáé ¢éáëòÝóåé÷

¢éåõîåÝ÷ ¦òöôïâïùìÝå÷, ªùííåôïøÛ÷ óå æïòåÝ÷ ëáé ¢éáëòÝóåé÷

»èîàíáôá

Ãé °êÝå÷ íá÷ 

¶ôáéòéëÜ ¢éáëùâÛòîèóè

¢éáâïàìåùóè íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

Æï áîõòñðéîï äùîáíéëÞ íá÷

¢éáâïàìåùóè íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

¢éáâïàìåùóè íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

¢éáâïàìåùóè íå ôá ¶îäéáæåòÞíåîá »Ûòè

ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷

£ùçáôòéëÛ÷ åôáéòåÝå÷ ôïù ÃíÝìïù Quest

ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî µ. °.

ºáõïòéóíÞ÷ Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî µ. °.

ÃéëïîïíéëÜ ¶ðÝäïóè, ¶ëôÝíèóè áîõòáëéëïà 

áðïôùðñíáôï÷ ôè÷ ACS çéá ôï 2018

¢åî ùðÀòøïùî áììáçÛ÷ óôá ïùóéáóôéëÀ õÛíáôá 

Ü ôá Þòéá ôïù÷ óå óøÛóè íå ôèî ðòïèçïàíåîè Ûëõåóè

ªøåôéëá íå ôèî  Îëõåóè

ªøåôéëá íå ôèî  Îëõåóè

ªøåôéëá íå ôèî  Îëõåóè

ªøåôéëá íå ôèî  Îëõåóè

ªøåôéëá íå ôèî  Îëõåóè

¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI

ªøåôéëá íå ôèî  Îëõåóè
Îëõåóè åêöôåòéëÜ÷ åðáìÜõåùóè÷ óôïéøåÝöî
TÜV HELLAS (TÜV NORD)

¹ëáîïðïÝèóè ëáé åêùðèòÛôèóè ðåìáôñî, 

ùçåÝá ëáé áóæÀìåéá ðåìáôñî

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 

ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

GRI 416: 

CUSTOMER HEALTH 

AND SAFETY 

¢åÝëôè÷ Quest

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

416-2  ¦åòéóôáôéëÀ íè óùííÞòæöóè÷ áîáæïòéëÀ íå ôé÷ 

            åðéðôñóåé÷ ðòïûÞîôöî ëáé ùðèòåóéñî óå õÛáíôá ùçåÝá÷ 

            ëáé áóæÀìåéá÷

Îòåùîå÷ ¹ëáîïðïÝèóè÷ / ¦áòÀðïîá ðåìáôñî

¹ëáîïðïÝèóè ëáé åêùðèòÛôèóè ðåìáôñî, ùçåÝá ëáé áóæÀìåéá ðåìáôñî

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

Îëõåóè ¶êöôåòéëÜ÷ 
¶ðáìÜõåùóè÷ ªôïéøåÝöî

ªùííÞòæöóè íå åììèîéëÞ 
ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷

ÃéëïùíåîéëÞ ªàíæöîï Ã¸¶ 

¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 
ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
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GRI 102-55

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

405-1  ªàîõåóè ïòçÀîöî äéáëùâÛòîèóè÷ ëáé åòçáúïíÛîöî

406-1  ¶ðéâåâáéöíÛîá ðåòéóôáôéëÀ äéáëòÝóåöî

ëáé åîÛòçåéå÷ ðïù áîáìÜæõèëáî

GRI 405: 

DIVERSITY AND 

EQUAL OPPORTUNITY

GRI 406: 

NON-DISCRIMINATION

°îõòñðéîá äéëáéñíáôá óôèî åòçáóÝá ëáé °ðáóøÞìèóè

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

 418-1  ªùîïìéëÞ÷ áòéõíÞ÷ ôåëíèòéöíÛîöî áîáæïòñî 

ðïù áæïòïàî óå ðáòáâéÀóåé÷ ôè÷ éäéöôéëÞôèôá÷ 

ôöî ðåìáôñ  ëáé óå áðñìåéå÷ äåäïíÛîöî ðåìáôñîî

GRI 418:

CUSTOMER 

PRIVACY

¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî äåäïíÛîöî

°îõòñðéîá äéëáéñíáôá óôèî 

åòçáóÝá ëáé °ðáóøÞìèóè

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ ôöî 

Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî

¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî 

äåäïíÛîöî 

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 

ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

GRI 419:

ANTI-CORRUPTION

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

419-1  »è óùííÞòæöóè íå ôè îïíïõåóÝá 

ëáé ôïù÷ ëáîïîéóíïà÷ óå ëïéîöîéëÞ ëáé ïéëïîïíéëÞ ðìáÝóéï

ºáîïîéóôéëÜ ªùííÞòæöóè

ºáîïîéóôéëÜ ªùííÞòæöóè 

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 

ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

¢åÝëôè÷ Quest

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

»åôòÜóåé÷ °ðïòåìåóíáôéëÞôèôá÷

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

¢åÝëôè÷ Quest

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

¦ïóïóôÞ äéáõåóéíÞôèôá÷ óùóôèíÀôöî

°óæÀìåéá ùðïäïíñî ëáé åðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá 

ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî 

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 

ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

°óæÀìåéá ùðïäïíñî 

ëáé åðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá 

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 

ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

GRI 205:

°ÁÆ¹-CORRUPTION

GRI 206:

ANTI-COMPETITIVE 

BEHAVIOR

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

205-3  ¶ðéâåâáéöíÛîá ðåòéóôáôéëÀ äéáæõïòÀ÷ 

ëáé åîÛòçåéå÷ ðïù áîáìÜæõèëáî

206-1  ÁïíéëÛ÷ åîÛòçåéå÷ çéá áîôéáîôáçöîéóôéëÜ 

óùíðåòéæïòÀ, áîôéíïîïðöìéáëÛ÷ ëáé íïîïðöìéáëÛ÷ ðòáëôéëÛ÷

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ äéáæõïòÀ÷ & ¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ ëáé ëáôáðïìÛíèóè 

ôè÷ äéáæõïòÀ÷ / ¦òáëôéëÛ÷ ùðåàõùîïù 

áîôáçöîéóíïà

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 

ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî 

103-1  ¶ðåêÜçèóè ôïù ïùóéáóôéëïà õÛíáôï÷ ëáé ôöî ÃòÝöî ôïù

103-2  ̧  äéïéëèôéëÜ ðòïóÛççéóè ëáé ïé ðôùøÛ÷ ôè÷

103-3  °êéïìÞçèóè ôè÷ äéïéëèôéëÜ÷ ðòïóÛççéóè÷

403-2 Æàðï÷ ëáé ðïóïóôÀ ôòáùíáôéóíñî, åðáççåìíáôéëÛ÷ 

áóõÛîåéå÷, øáíÛîå÷ èíÛòå÷ åòçáóÝá÷, áðïùóÝå÷ áðÞ ôèî 

åòçáóÝá ëáé óùîïìéëÞ÷ áòéõíÞ÷ õáîÀôöî ðïù óøåôÝúïîôáé 

íå ôèî åòçáóÝá 

GRI 403:

OCCUPATIONAL 

HEALTH

AND SAFETY

ËçåÝá, áóæÀìåéá ëáé åùåêÝá ôöî åòçáúïíÛîöî

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî

GRI 103: 

MANAGEMENT 

APPROACH

ËçåÝá, áóæÀìåéá ëáé åùåêÝá ôöî åòçáúïíÛîöî

GRI ¦òÞôùðï ¢èíïóéïðïÝèóè ¶îÞôèôá Îëõåóè÷ ¶êöôåòéëÜ 
¢éáóæÀìéóè 

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

Îëõåóè ¶êöôåòéëÜ÷ 
¶ðáìÜõåùóè÷ ªôïéøåÝöî

ªùííÞòæöóè íå åììèîéëÞ 
ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷

ÃéëïùíåîéëÞ ªàíæöîï Ã¸¶ 

¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 
ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî



Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî

¹ëáîïðïÝèóè 
ëáé åêùðèòÛôèóè 
ðåìáôñî, ùçåÝá 
ëáé áóæÀìåéá ðåìáôñî

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
¶òçáúÞíåîïé
¦åìÀôå÷
¶íðïòéëÞ äÝëôùï/ðòÀëôïòå÷

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
»Ûôïøïé
¶òçáúÞíåîïé
¦åìÀôå÷
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷
¶íðïòéëÞ äÝëôùï/ðòÀëôïòå÷
»»¶
£åóíéëïÝ/ëáîïîéóôéëïÝ æïòåÝ÷
ÌòèíáôïïéëïîïíéëïÝ æïòåÝ÷ ëáé åðåîäùôéëÜ ëïéîÞôèôá
¶ðéøåéòèíáôéëÜ ëïéîÞôèôá

Quest ªùííåôÞøöî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
»Ûôïøïé
¶òçáúÞíåîïé
¦åìÀôå÷
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷
¶íðïòéëÞ äÝëôùï/ðòÀëôïòå÷
£åóíéëïÝ/ëáîïîéóôéëïÝ æïòåÝ÷

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
»Ûôïøïé
¶òçáúÞíåîïé
¦åìÀôå÷
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷

ÃéëïîïíéëÜ åðÝäïóè

ºáîïîéóôéëÜ 
óùííÞòæöóè

¶êÛìéêè ëáé ëáéîïôïíÝá 
ùðèòåóéñî ëáé ðòïûÞîôöî

ÃùóéáóôéëÀ £Ûíáôá ªèíáîôéëÞôåòå÷ ¶ðéäòÀóåé÷ Ùòéá ¶ðÝäòáóè÷

¿÷ ðòï÷ ôïù÷ ¦áçëÞóíéïù÷ ªôÞøïù÷ 
µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ ôïù Ã¸¶

ÃîôÞôèôå÷ åîôÞ÷ Ü åëôÞ÷ ôè÷ ¶ôáéòåÝá÷ ðïù åîäÛøåôáé 
îá ðòïëáìïàî Ü îá óùîäÛïîôáé íå ôé÷ åðéäòÀóåé÷

Quest ªùííåôÞøöî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
»Ûôïøïé
¶òçáúÞíåîïé
¦åìÀôå÷
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷
¶íðïòéëÞ äÝëôùï/ðòÀëôïòå÷
£åóíéëïÝ/ëáîïîéóôéëïÝ æïòåÝ÷

¶ðéøåéòèíáôéëÜ èõéëÜ 
ëáé ëáôáðïìÛíèóè ôè÷ 
äéáæõïòÀ÷ ëáé ¦òáëôéëÛ÷ 
ùðåàõùîïù áîôáçöîéóíïà

Îëõåóè µéñóéíè÷ °îÀðôùêè÷ 2018

»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù

QUEST FOR 
EXCELLENCE

2018

Ã»¹¤Ãª QUEST

ªôáõíïÝ óôèî ¹óôïòÝá ôïù ÃíÝìïù Quest

¢¹°Ì¶¹Ä¹ª¸ µ¹¿ª¹»¸ª °Á°¦ÆË¥¸ª

°Á£Ä¿¦¹ÁÃ ¢ËÁ°»¹ºÃ 

¦¶Ä¹µ°¤¤ÃÁ

ºÃ¹Á¿Á¹°

¦°Ä°ÄÆ¸»°

°¡ÃÄ°

»¶¤¤ÃÁÆ¹ºÃ¹ ªÆÃÌÃ¹

Îëõåóè ¶êöôåòéëÜ÷ 
¶ðáìÜõåùóè÷ ªôïéøåÝöî

ªùííÞòæöóè íå åììèîéëÞ 
ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷

ÃéëïùíåîéëÞ ªàíæöîï Ã¸¶ 

¦Ýîáëá÷ ¦åòéåøïíÛîöî GRI

Ùòéá ëáé ðåòéïòéóíïÝ 
ôöî Ãùóéáóôéëñî £åíÀôöî
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Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
¶òçáúÞíåîïé
¦åìÀôå÷
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷
¶íðïòéëÞ äÝëôùï/ðòÀëôïòå÷
£åóíéëïÝ/ëáîïîéóôéëïÝ æïòåÝ÷

¦òïóôáóÝá ðòïóöðéëñî 
äåäïíÛîöî

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
¶òçáúÞíåîïé
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷
¶íðïòéëÞ äÝëôùï/ðòÀëôïòå÷
¶ðéøåéòèíáôéëÜ ëïéîÞôèôá

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
¶òçáúÞíåîïé
¦åìÀôå÷
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷
¶íðïòéëÞ äÝëôùï/ðòÀëôïòå÷
ºïéîöîéëïÝ æïòåÝ÷/»ºÃ
£åóíéëïÝ/ëáîïîéóôéëïÝ æïòåÝ÷
ÌòèíáôïïéëïîïíéëïÝ æïòåÝ÷ ëáé åðåîäùôéëÜ ëïéîÞôèôá
¶ðéøåéòèíáôéëÜ ëïéîÞôèôá

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
»Ûôïøïé
¶òçáúÞíåîïé
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷
£åóíéëïÝ/ëáîïîéóôéëïÝ æïòåÝ÷
ºïéîöîéëïÝ æïòåÝ÷/»ºÃ

¶ëðáÝäåùóè ëáé áîÀðôùêè 
ôöî åòçáúïíÛîöî

°óæÀìåéá ùðïäïíñî 
ëáé åðéøåéòèóéáëÜ óùîÛøåéá

°îõòñðéîá äéëáéñíáôá 
óôèî åòçáóÝá/°ðáóøÞìèóè

Quest ªùííåôïøñî
Info Quest Technologies
iSquare
Uni Systems
ACS
¶òçáúÞíåîïé
¦òïíèõåùôÛ÷/ªùîåòçÀôå÷
¶íðïòéëÞ äÝëôùï/ðòÀëôïòå÷
£åóíéëïÝ/ëáîïîéóôéëïÝ æïòåÝ÷

ËçåÝá, áóæÀìåéá
 ëáé åùåêÝá ôöî åòçáúïíÛîöî

ÃùóéáóôéëÀ £Ûíáôá ªèíáîôéëÞôåòå÷ ¶ðéäòÀóåé÷ Ùòéá ¶ðÝäòáóè÷
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îá ðòïëáìïàî Ü îá óùîäÛïîôáé íå ôé÷ åðéäòÀóåé÷
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»Üîùíá ôè÷ ¦òïÛäòïù ôè÷ ¶ðéôòïðÜ÷ ¶º¶  

»Üîùíá ôïù ¢éåùõàîïîôï÷ ªùíâïàìïù 

ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëõåóè

»Üîùíá ¦òïÛäòïù
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ªùííÞòæöóè íå åììèîéëÞ 
ºñäéëá µéöóéíÞôèôá÷
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QUEST ªË»»¶ÆÃÌ¿Á °¶

°òçùòïùðÞìåö÷ 2°,176 76 ºáììéõÛá, °õÜîá, ôèì. 211 999 4000, fax 211 999 4530
www.quest.gr
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Ùòáíá çéá Ûîá ¦òïèçíÛîï ºÞóíï
Όµιλος Quest

Δραστηριότητα

Αγορές

ºàëìï÷ ¶òçáóÝöî ÃíÝìïù

°àêèóè ëàëìïù åòçáóéñî 

% ÆúÝòïù óôï åêöôåòéëÞ

498.000χιλ. €

Ψηφιακή Τεχνολογία 

Ταχυδροµικές Υπηρεσίες 

Πράσινη Ενέργεια

Ανθρώπινο Δυναµικό

¶òçáúÞíåîïé

ÁÛå÷ õÛóåé÷ åòçáóÝá÷

 

 
Επενδύσεις 
Business Development 

4.300χιλ. €

Άµεση 
Οικονοµική Επίδραση

°íïéâÛ÷ ëáé 
åéóæïòÛ÷ åòçáúïíÛîöî 

67.500χιλ. €

3,3%»åÝöóè åîåòçåéáëÜ÷ 
Ûîôáóè÷ ÃíÝìïù 

(ëàëìï÷ åòçáóéñî)

Περιβαλλοντική 
Υπευθυνότητα

4,8%

1,02%% åðÝ ðöìÜóåöî

60.556χιλ. €¼Þòïé (íå ¼¦°) 

ªàîïìï °îõòöðïöòñî 
åëðáÝäåùóè÷ 

Îííåóå÷ õÛóåé÷ åòçáóÝá÷ 
ACS)(áæïòÀ óôèî 

2.500

13.700

¶ðÛîäùóè 
óå åëðáÝäåùóè

350.300€

»åÝöóè Ûîôáóè÷ 
åëðïíðñî 

áðïóôïìñî ACS

¶ðåîäàóåé÷ Business 
Development ëáé Digital 

Transformation

Κοινωνική Υπευθυνότητα 

1.060χιλ. €*ºïéîöîéëÜ ªùîåéóæïòÀ 

1.750
167

16,6%

14,3%




