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Μέσα από το σύγχρονο δίκτυο των 

59 καταστημάτων, τα εξειδικευμένα 

τμήματα Πωλήσεων Β2Β, Φωτισμού, ICT, 

Ενεργειακών Λύσεων, Βιομηχανίας & 

Ναυτιλίας, Διαχείρισης Έργων, και τις 2 

μονάδες κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων, 

προσφέρει μεγάλη γκάμα καινοτόμων 

προϊόντων και λύσεων προς όλους τους 

πελάτες της, καταναλωτές και επιχειρήσεις. 

Παράλληλα το 2012 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης της ΚΑΥΚΑΣ 

αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις 

προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν 

οι επαγγελματίες, οι εταιρείες αλλά και 

όσοι ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται 

άμεσα ή έμμεσα στον τεχνολογικό κλάδο. 

Μέσω του Ινστιτούτου, η ΚΑΥΚΑΣ σχεδιάζει 

και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις 

καλύπτοντας ευρεία θεματολογία με 

σκοπό να προσφέρει επιπλέον γνώσεις και 

προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

H Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1975 από τον Βασίλη Καυκά, με το 

όραμα της δημιουργίας μιας εταιρείας -πρότυπο- στο χώρο του 

ηλεκτρολογικού υλικού, η οποία θα αποτελούσε την αδιαμφισβήτητη 

επιλογή των πελατών-συνεργατών της.

Το 1995 τα ηνία της επιχείρησης ανέλαβε ο Νίκος Καυκάς και η 

ΚΑΥΚΑΣ εξελίχθηκε στην κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρεία 

στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, ενεργειακών 

λύσεων και βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε και συνεχίζει 

να αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά και ραγδαία αναπτυσσόμενες 

ελληνικές εταιρείες των τελευταίων ετών.

Επιπλέον η εταιρεία, μέσω εσωτερικών 

εκπαιδεύσεων, προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες των πελατών της, ενισχύει τη 

γνώση του ανθρώπινου δυναμικού της, για 

την παροχή προστιθεμένης αξίας.

Η δραστηριότητα μας

Με γνώμονα την άμεση και ολοκληρωμένη 

εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και 

τη συνεχή βελτίωση της προσφερόμενης 

εμπειρίας, η ΚΑΥΚΑΣ επενδύει στις 

ακόλουθες δραστηριότητες:

• Δίκτυο καταστημάτων

• Business Development

• 2 μονάδες κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

• E-Business

• Kafkas Institute of Training & Development

• Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

59
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

900
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

149,4Μ
ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
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Δίκτυο καταστημάτων
Η εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει 59 υπερσύγχρονα σημεία 

πώλησης στην Ελλάδα, με περισσότερους από 640 

εξειδικευμένους συμβούλους πώλησης που εκπαιδεύονται 

συστηματικά στις τάσεις της αγοράς, στα νέα προϊόντα, 

υπηρεσίες και τεχνικές πωλήσεων με σκοπό την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από το χτίσιμο σχέσεων 

εμπιστοσύνης.  

Ταυτόχρονα η παρουσία του δικτύου καταστημάτων της 

ΚΑΥΚΑΣ σε όλη την Ελλάδα παρέχει την δυνατότητα στήριξης 

των πελατών της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση. 

Επίσης η μεγάλη γκάμα των προϊόντων που διαθέτει καθιστά 

την ΚΑΥΚΑΣ ως «one stop shop», με δυνατότητα κάλυψης 

πολλαπλών αναγκών.

Business Development
Το τμήμα Business Development της εταιρείας διακρίνει 

τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες, αξιολογεί τις τεχνολογικές προκλήσεις 

σε υφιστάμενες και νέες αγορές και προσφέρει 

ολοκληρωμένες λύσεις στον B2B πελάτη της ΚΑΥΚΑΣ. 

Συγκεκριμένα το τμήμα Business Development 

στελεχώνεται από ομάδες ηλεκτρολόγων και 

ηλεκτρονικών μηχανικών που προσεγγίζουν τις ανάγκες 

των πελατών σε τρεις άξονες:

• Την επικέντρωση στην κάλυψη αναγκών που έχουν μεγάλοι 

πελάτες/χρήστες ηλεκτρολογικού υλικού

• Την υποστήριξη μεγάλων έργων που απαιτούν τη 

διερεύνηση και την ανάπτυξη συνολικών λύσεων κατά την 

προδιαγραφή, υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους

• Την εστίαση σε  υποστήριξη έργων σε συγκεκριμένες 

αγορές όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, η ναυτιλία και η 

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

05

2 μονάδες κατασκευής 
ηλεκτρικών πινάκων σε 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Επενδύοντας στην κατάλληλη διαμόρφωση 

των κατασκευαστικών υποδομών της και την 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η 

ΚΑΥΚΑΣ πήρε την αδειοδότηση (Licensed Partner) 

κατασκευής εξειδικευμένων πινάκων μέσης τάσης 

τελευταίας τεχνολογίας των δύο μεγαλύτερων 

κατασκευαστών-προμηθευτών, της Schneider 

Electric και της ABB.

Οι 2 Μονάδες Κατασκευής Ηλεκτρολογικών 

Πινάκων της ΚΑΥΚΑΣ, στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη, σχεδιάζουν και παράγουν πίνακες 

διανομής χαμηλής και μέσης τάσης, σύμφωνα με 

τις ιδιαίτερες προδιαγραφές κάθε έργου.

Η προμήθεια των υλικών που τοποθετούνται στους 

πίνακες, γίνεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού στον κόσμο.

Η χρήση αξιόπιστων υλικών από κορυφαίους 

κατασκευαστές (ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, 

LEGRAND, SIEMENS, EATON, HAGER) και η 

εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

ΕΝ ISO 9001, διασφαλίζουν τα υψηλά επίπεδα 

ποιότητας. Κάθε πίνακας που κατασκευάζεται 

αποτελεί ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο, 

το οποίο διαθέτει πιστοποίηση δοκιμών τύπου 

κατά IEC 61439-1 και συνοδεύεται από Δήλωση 

Συμμόρφωσης CE (φέρει σήμανση CE).

Το ανθρώπινο δυναμικό των Μονάδων Κατασκευής 

Ηλεκτρικών Πινάκων της ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει 

μακροχρόνια τεχνογνωσία και πείρα για να 

καλύψει εγγυημένα τις ανάγκες εξοπλισμού 

πινάκων σε κάθε εγκατάσταση και χώρο, 

παρέχοντας τις συμβουλές που απαιτούνται, ακόμα 

και στη φάση της προδιαγραφής/μελέτης.
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Η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη στην ΚΑΥΚΑΣ 
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) αποτελεί μια 

πολύπλευρη πρακτική για την ΚΑΥΚΑΣ, που χαρακτηρίζεται 

κυρίως από τη δέσμευση της εταιρείας στην υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Παράλληλα 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές 

λειτουργίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει 

η εταιρεία κάθε φορά να προχωρά, με σταθερά βήματα, 

προς την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης με εφαλτήριο 

το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της.
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Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Στόχος του συγκεκριμένου τμήματος είναι η συμβουλευτική 

πώληση, η επίλυση προβλημάτων, η τεχνική ή/και εμπορική 

ενημέρωση και υποστήριξη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

υφιστάμενων ή δυνητικών πελατών της εταιρείας αλλά και την 

υποστήριξη του προσωπικού της. Kafkas Institute 
of Training & 
Development
Το Kafkas Institute of Training 

& Development σχεδιάζει και  

υλοποιεί υψηλού επιπέδου 

εκπαιδεύσεις καλύπτοντας 

ευρεία θεματολογία με σκοπό 

να εμπλουτίσει τις γνώσεις 

των επαγγελματιών  για να 

ανταπεξέλθουν επαρκώς στις 

αυξανόμενες ανάγκες των 

πελατών τους.

Ε-Business
H εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει ηλεκτρονικό 

κατάστημα (www.kafkas.gr) με μεγάλη γκάμα 

προϊόντων, εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσα 

από μια φιλική στον χρήστη πλατφόρμα και 

απευθύνεται σε επαγγελματίες και τελικούς 

χρήστες. Εξοικονομεί χρόνο στον επαγγελματία 

και καλύπτει γεωγραφικές περιοχές όπου δεν 

υπάρχει φυσική παρουσία καταστήματος.
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Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Η ΚΑΥΚΑΣ εφαρμόζει και ανανεώνει την πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με 

το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα 

μοντέλο διοίκησης όπου συμβάλει στην διασφάλιση της προσδοκώμενης ποιότητας στα 

προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία.
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ΔΡΑΣΕΊΣ ΚΑΥΚΑΣ 2018ΟΊ ΣΤΟΧΟΊ ΒΊΏΣΊΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGS)

01 Ενίσχυση της

 Επιχειρηματικότητας

02 Κυκλική οικονομία &

 Περιβαλλοντική διαχείριση

03 Κλιματική αλλαγή

04 Υγεία & Ασφάλεια

05 Διαχείριση και ανάπτυξη

 ανθρώπινου δυναμικού

06 Βιωσιμότητα τοπικών

 κοινοτήτων

07 Κοινωνικοί και πολιτικοί

 κίνδυνοι και αστάθεια

08 Διακυβέρνηση, διαφάνεια

 και ηθική

1 Υποστήριξη νεανικής
 επιχειρηματικότητας
2 Συνεργασία με εκπαιδευτικά
 ιδρύματα
3 ThinkBiz Academy 2018

1 Ανακύκλωση χάρτου,
 μπαταριών, πλαστικών,
 ΗΗΕ, λαμπτήρων
2 Σύστημα Περιβαλλοντικής
 Διαχείρισης

1 Συστήματα Διαχείρισης
 Ενέργειας
2 Προϊόντα εξοικονόμησης
 ενέργειας & Συμμαχίες
3 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

1 Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
2 Πρόγραμμα διατροφής
3 Αιμοδοσία
4 Μαραθώνιος Αθήνας
5 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας &
 Ασφάλειας στην Εργασία
6 Ομάδα Πυρασφάλειας &
 Εκπαίδευση

1 Ημέρα μνήμης & εργαζομένων
2 Συνεχής κατάρτιση
 εργαζομένων
3 Αναβάθμιση σχολείων
4 Ρομποτική σε Δημοτικά σχολεία
5 Υποστηρικτής της
 Αεροδιαστημικής
 EUROAVIA Athens
6 Άλλες Ad hoc δράσεις

1 Στήριξη πλημμυροπαθών
 Δήμου Μάνδρας Αττικής
2 Στήριξη πληγέντων πυρκαγιών
3 «Κιβωτός του Κόσμου»
4 Πρωτοβουλία ‘’Στην Πράξη’’
5 Μονάδα φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”
6 Ad hoc δράσεις

1 Υιοθέτηση 10 Αρχών του UN
 Global Compact
2 KAFKAS & CSR Hellas
3 Δράσεις κατά του κοινωνικού
 αποκλεισμού

1 Μέλος του UN Global Compact
2 Κώδικας Δεοντολογίας
3 Οδηγίες ΟΟΣΑ
4 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
5 GDPR Awareness

Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται ο ηγετικός της 

ρόλος, η ΚΑΥΚΑΣ, μέλος του CSR Hellas και ιδρυτικό μέλος του UN 

Global Compact Hellas, εισήγαγε μια σειρά υπεύθυνων πρακτικών 

στη στρατηγική της και υλοποιεί ένα μοντέλο Κοινωνικής 

Εταιρικής Ευθύνης που εξασφαλίζει απτά οφέλη, τόσο για τους 

εργαζόμενους, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες 

δραστηριοποιείται αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. Η ΚΑΥΚΑΣ 

ασκεί υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μέσω ειδικών εργαλείων και 

καλών πρακτικών, ενισχύει τη σχετική μάθηση, το διάλογο, τη 

συλλογική δράση και τις συνεργασίες.

Στο πλαίσιο δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της  

ΚΑΥΚΑΣ, εργαζόμαστε με σκοπό να συνδέσουμε τους μελλοντικούς 

μας στόχους με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 

οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, και 

έχουμε ισχυροποιήσει τον κοινωνικό μας πυλώνα, έχοντας θέσει 

τρεις κύριες προτεραιότητες:

• Περισσότερη έμφαση στη διαχείριση των ουσιωδών θεμάτων

• Συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας στον τομέα Υγείας και 

Ασφάλειας

• Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, μέσω 

προγραμμάτωνΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΑΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
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Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για θέματα 

σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών για την Υγεία και την 

Ασφάλεια των εργαζομένων από τον πιστοποιημένο οργανισμό 

RFS Hellas.

01
Άνθρωποι

Οι άνθρωποι αποτελούν τον 
κεντρικό πυρήνα λειτουργίας 
της ΚΑΥΚΑΣ και το πολυτιμότερο 
περιουσιακό της στοιχείο. Η 
εταιρεία διατηρεί το οικογενειακό 
της χαρακτήρα ενθαρρύνοντας 
και προάγοντας την εσωτερική 
επικοινωνία και την ιδέα της 
«ανοιχτής εταιρείας». H ΚΑΥΚΑΣ 
δεσμεύεται να διατηρεί τις 
ανθρωποκεντρικές της αξίες. 
Aυτό επιβεβαιώνεται εδώ και 5 
χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 
πρώτες εταιρείες στον πανελλήνιο 
διαγωνισμό Great Place to Work.  
Θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη 
της ΚΑΥΚΑΣ είναι η εκπαίδευση. Η 
εταιρεία επενδύει σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα – ομαδικά και 
εξατομικευμένα – ώστε οι άνθρωποι 
της να ενημερώνονται για τις 
νέες τάσεις και να έχουν συνεχώς 
ευκαιρίες ανέλιξης. Παράλληλα έχει 
καθιερώσει διάφορους θεσμούς 
και έχει προβεί σε ενέργειες με 
επίκεντρο το προσωπικό της. 

Αιμοδοσία 
Τράπεζα Αίματος ΚΑΥΚΑΣ
Η ΚΑΥΚΑΣ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ανθρώπων 

της, διατηρεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 

Αιμοδοσίας, εταιρική τράπεζα αίματος στην οποία έχουν 

πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι. Το 2018, περισσότεροι από 

64 εθελοντές αιμοδότες ανταποκρίθηκαν στην εθελοντική 

αιμοδοσία, αποδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον τους για 

προσφορά και αλληλεγγύη, συγκεντρώνοντας 46 φιάλες 

αίματος.

Ομάδα Πυρασφάλειας 
& Εκπαίδευση
Ορισμός ομάδας πυρασφάλειας για 

τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 

και εκπαίδευση αυτής από τον Τεχνικό 

Ασφαλείας του κτιρίου σε θέματα που 

άπτονται στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς, 

σεισμών και έκτακτων αναγκών, με 

σκοπό την ετοιμότητα των εργαζομένων 

και την ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων 

έκτακτης ανάγκης.

2 Νοεμβρίου – «Ημέρα Μνήμης 
και Τιμής Εργαζομένων»
Η εταιρεία, τιμώντας τη μνήμη του ιδρυτή της, Βασίλη Καυκά, 

έχει καθιερώσει την 2 Νοεμβρίου ως «Ημέρα Μνήμης και Τιμής 

Εργαζομένων». Κατά τη διάρκεια της 

ημέρας αυτής, αποδεικνύει έμπρακτα 

την εκτίμηση της στο προσωπικό 

της και στους πελάτες της και 

διανέμει όλα τα έσοδα από τις 

πωλήσεις λιανικής στο προσωπικό 

της. Επιπρόσθετα, κληρώνει 

δώρα στους πελάτες της μέσω του 

Δικτύου των καταστημάτων της. 

Πρόγραμμα διατροφής 
«Healthy Breakfast»
Η ΚΑΥΚΑΣ επιθυμώντας το 

καλύτερο για τους εργαζομένους 

της καθιέρωσε τη διάθεση 

φρούτων κάθε πρωί, με σκοπό όλα 

τα μέλη της να αποκτήσουν υγιεινές 

διατροφικές συνήθειες.

Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας 
Η ΚΑΥΚΑΣ ακολουθει εθελοντικά 

τις Αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας – International Labour 

Organization (ILO). Η ILO αποτελεί 

ειδικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ 

που επιδιώκει την προώθηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς 

αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και 

εργασιακών δικαιωμάτων. Καθορίζει τα 

διεθνή πρότυπα εργασίας με τη μορφή 

συμβάσεων και συστάσεων οι οποίες 

ορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα των 

βασικών δικαιωμάτων εργασίας.
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Awareness
Ανέλαβε την έγκαιρη προετοιμασία για την 

προσαρμογή μας στις νομικές υποχρεώσεις 

που επιφέρει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(General Data Protection Regulation – 

GDPR).

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει προβεί 

στις παρακάτω δράσεις / υπηρεσίες 

προστασίας προσωπικών δεδομένων:

• Κατάρτιση Data Flow Mapping

• Αποτίμηση επιπτώσεων των παραβιάσεων 

προσωπικών δεδομένων – Data Protection 

Impact Assessment (DPIA)

• Ανάπτυξη σχεδίου ασφάλειας προστασίας 

προσωπικών δεδομένων

• Εγκατάσταση των απαραίτητων 

μηχανισμών ασφάλειας που εξασφαλίζουν 

την προστασία και τη συνέχεια ύπαρξης των 

προσωπικών δεδομένων

• Ορισμός εσωτερικού Data Protection Officer 

(DPO)

• Γνωστοποίηση του DPO στην εποπτεύουσα 

Αρχή

• Εκπαίδευση των στελεχών στην εφαρμογή 

του GDPR

Κώδικας Δεοντολογίας
Τον Ιούνιο του 2018, η εταιρεία εισήγαγε τον Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας, με στόχο να αποτυπωθούν 

σε ενιαίο κείμενο οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς που 

πρέπει να διέπουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι 

στους εργαζόμενους καθώς και την επαγγελματική και ηθική 

συμπεριφορά όλων των εργαζομένων της εταιρίας ΚΑΥΚΑΣ.

Η Ελλάδα, ως μέλος του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει προσχωρήσει 

στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η ΚΑΥΚΑΣ έχει υιοθετήσει 

εθελοντικά τις κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες 

συγκροτούν μια σειρά από υποδείξεις, για όλους 

τους βασικούς τομείς της επιχειρηματικής ηθικής 

συμπεριλαμβανομένων της απασχόλησης και 

των εργασιακών σχέσεων, των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, την αποκάλυψη 

πληροφοριών, τη μάχη κατά της διαφθοράς και 

δωροδοκίας, τα δικαιώματα των καταναλωτών, την 

επιστήμη και την τεχνολογία, τον ανταγωνισμό και τη 

φορολογία.

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ

Extra Mile Champions
To πρόγραμμα Extra Mile Champions είναι ένα 

ειδικό σύστημα αναγνώρισης και επιβράβευσης 

εργαζομένων, σύμφωνα με το οποίο κάθε μήνα 

η εταιρεία επιβραβεύει τους Top Performers 

όλων των τμημάτων, με γνώμονα την άριστη 

εξυπηρέτηση πελατών. 

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία
Η ΚΑΥΚΑΣ ακολουθεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα 

πρότυπα διεθνώς για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία: 

OHSAS 18001. Το συγκεκριμένο πρότυπο προδιαγράφει 

τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος 

Διαχείρισης της Ασφάλειας στην Εργασία και εστιάζει 

στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών 

κινδύνων, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, 

επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) 

καθώς και την επίτευξη βελτιώσεων στη συνολική επίδοση 

της υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2018

014

Κοινωνία

02
Η εκπαίδευση αποτελεί ύψιστη 
κοινωνική αξία. Η σύνδεση των 
επιχειρήσεων με τα σχολεία 
και τα εκάστοτε εκπαιδευτικά 
προγράμματα δίνει τη δυνατότητα 
στους νέους να λειτουργούν 
αποτελεσματικά ως ομάδα και 
να νιώθουν την ικανοποίηση 
της δημιουργίας. Για αυτό το 
λόγο, η ΚΑΥΚΑΣ συνεργάζεται με 
διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας με στόχο την εφαρμογή 
διαφόρων προγραμμάτων τα οποία 
λειτουργούν ως πρότυπα για τους 
νέους και επηρεάζουν θετικά την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 
Παράλληλα η ΚΑΥΚΑΣ ενεργεί 
καταλυτικά στις ήδη υπάρχουσες 
λειτουργίες αυτών, μέσω της 
παροχής προϊόντων και υλικών 
απαραίτητων για τη λειτουργία 
τους. 

Συμμετοχή στο 
«ThinkBiz Academy 2018»
Η ΚΑΥΚΑΣ συμμετείχε στο “ThinkBiz Academy 2018” στον πρώτο 

φοιτητικό σύλλογο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με βάση 

του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις εγκαταστάσεις της 

ΟΤΕAcademy την 18η & 19η Μαΐου. Στόχος του ThinkBiz Academy 

είναι να μεταδώσει την επιχειρηματική κουλτούρα και να συνδέσει 

τους νέους με το επιχειρείν, βοηθώντας παράλληλα το startup 

οικοσύστημα να εξελιχθεί.

Υποστήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας και συνεργασία 
με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η ΚΑΥΚΑΣ υποστηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα μέσω 

διαφόρων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» (internship) 

οι οποίες έχουν σκοπό να μετατραπούν σε θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης. 

Η πρακτική άσκηση είναι από τα πολυτιμότερα εφόδια για 

τους νέους καθώς μετατρέπει σε πράξη όλα όσα έμαθαν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και τους προετοιμάζει 

για όσα θα αντιμετωπίσουν στον επαγγελματικό στίβο. Η 

προσέλευση των φοιτητών στην ΚΑΥΚΑΣ γίνεται είτε μέσω 

συνεργασίας με τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, είτε μέσα από ειδικά 

πρωτόκολλα συνεργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις 

αφορούν ειδικότητες σχετικές με τις λειτουργίες στα 

κεντρικά γραφεία και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας της 

εταιρείας, όπως μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αυτοματισμού 

καθώς και στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

• συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 

δεξιοτήτων

• προσέλκυση νέων ταλέντων και συμβολή στην αντιμετώπιση του 

brain drain

• βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/

πρακτικής άσκησης/επαγγελματικής κατάρτισης

• υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με την 

ακαδημαϊκή κοινότητα

Παράλληλα, η ΚΑΥΚΑΣ αναπτύσσει τους δεσμούς μεταξύ 

ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών όπως οι παρακάτω:

• Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων του Kafkas 

Institute of Training & Development με το ΑΤΕΙ Αλεξάνδρειο 

Θεσσαλονίκης και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ στο πλαίσιο υποστήριξης 

μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου.

• Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & 

οι σπουδαστές Τεχνικού Ηλεκτρολόγου 

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 

επισκέφτηκαν τη σύγχρονη μονάδα 

κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων 

Μέσης και Χαμηλής τάσης της ΚΑΥΚΑΣ, 

παρακολούθησαν τη διαδικασία 

παραγωγής αυτών και ήρθαν σε επαφή 

με το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας 

όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να 

εξετάσουν από κοντά τη λειτουργία του.

Επιπλέον, υλοποιήθηκε ενημερωτική 

ημερίδα στο Αμφιθέατρο Αυτοματισμού 

– Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 

με θέματα τις νέες τεχνολογίες, 

το έξυπνο κτίριο – ΚΝΧ και τους 

βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Η 

ημερίδα ολοκληρώθηκε εστιάζοντας στα 

εφόδια που χρειάζεται ο μηχανικός του 

μέλλοντος.

Η στενή συνεργασία με τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, τα βοηθά να καταρτίζουν 

κατάλληλα προγράμματα σπουδών και 

να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας 

και μάθησης οι οποίες ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες τόσο των σπουδαστών όσο 

και της κοινωνίας. 
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ΚΑΥΚΑΣ & CSR Hellas
Τον Ιούλιο του 2018 η ΚΑΥΚΑΣ, προχώρησε σε προϊοντική 

χορηγία για την υποστήριξη της μετεγκατάστασης της CSR Hellas 

σε νέα κτίρια.
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• Ετήσια χορηγία φορητού υπολογιστή στα παιδιά των 

εργαζομένων της ΚΑΥΚΑΣ που εισάγονται στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων

• Προϊοντική χορηγία στον εθελοντικό οργανισμό RSF Hellas, 

τον μόνο πιστοποιημένο Οργανισμό που πραγματοποιεί 

δωρεάν σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών

• Προϊοντική Χορηγία στον ετήσιο Διαγωνισμό Μηχανικής που 

διοργανώνει το Board of European Students of Technology 

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Προϊοντική χορηγία για την Διεθνή Ημέρα Φωτισμού 

σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Σχεδιασμός Φωτισμού

• Οικονομική ενίσχυση για αγορά Θερμοθαλάμου για το 8ο 

Δημοτικό Σχολείο Γέρακα

• Προϊοντική Χορηγία στο Γυμνάσιο Μαραθώνα

• Προϊοντική Χορηγία στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου

• Προϊοντική Χορηγία στο 2ο Δημοτικό Κερατέας

• Προϊοντική Χορηγία στο 1ο Γυμνάσιο Νίκαιας

• Προϊοντική Χορηγία στο 2ο Γεν. Λύκειο Παλλήνης

• Προϊοντική Χορηγία στο 21ο Δημοτικό Περιστερίου

Ρομποτική 
σε Δημοτικά σχολεία
Το Kafkas Institute of Training and Development 

σε συνεργασία με την Action Aid, σχεδιάζει και θα 

υλοποιήσει ένα Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

για παιδιά Δημοτικού.

Η ΚΑΥΚΑΣ σκοπεύει να αναλάβει τη δαπάνη 

χρηματοδότησης των σεμιναρίων μέσω των οποίων τα 

παιδιά θα πειραματιστούν, σχεδιάσουν, κατασκευάσουν 

και παράλληλα θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες 

αναλυτικής και κριτικής σκέψης, ομαδικότητας και 

συνεργασίας, χειρισμού και επικοινωνίας καθώς και 

επίλυσης προβλημάτων, με τη βοήθεια της ρομποτικής

• Προϊοντική Χορηγία στο 6ο Δημοτικό 

Σχολείο Ηλιούπολης.

• Προϊοντική Χορηγία στο 1ο Γυμνάσιο 

Νέας Αλικαρνασσού Δ. Ηρακλείου

• Αναβάθμιση των εργαστηρίων 

ηλεκτρολογίας του Ειδικού 

Επαγγελματικού Λυκείου Θεσ/νίκης

• Αναβάθμιση της αίθουσας πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και της βιβλιοθήκης 

του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω 

«Νικόλαος Πολίτης»

Επιπλέον Ad hoc δράσεις

Μαραθώνιος Αθήνας 
Η ΚΑΥΚΑΣ συμμετείχε στην κορυφαία αθλητική 

διοργάνωση για το 2018, τον 36ο Αυθεντικό 

Μαραθώνιο της Αθήνας, στηρίζοντας τη μη 

κυβερνητική οργάνωση ActionAid. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης συνεργασίας 

προάγει την υγεία και την ευεξία για τους 

εργαζομένους της εταιρείας και για τα μέλη των 

τοπικών κοινωνιών. Η ΚΑΥΚΑΣ κάλυψε το κόστος 

εγγραφής των εργαζομένων που επιθυμούσαν 

να συμμετάσχουν.

Με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της 

Αθήνας, πραγματοποιήθηκε παράλληλα στα 

κεντρικά γραφεία (μέσω Skype για τους 

δρομείς που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν), 

ομιλία από τον κ. Ηλία Ζαχαρόγιαννη με θέμα 

τις επιπτώσεις της άθλησης στην υγεία μας. 

Ο κύριος Ζαχαρόγιαννης είναι καθηγητής 

εργοφυσιολογίας της γυμναστικής ακαδημίας 

Αθηνών, έχει διατελέσει Ομοσπονδιακός 

προπονητής για 10 χρόνια στα αγωνίσματα 

αντοχής και τεχνικός διευθυντής του 

Μαραθωνίου της Αθήνας. 

Στο τέλος της ομιλίας κληρώθηκαν 5 ζώνες 

υδροδοσίας και δόθηκαν εκπτωτικά κουπόνια 

για αγορές αθλητικών ειδών από ηλεκτρονικό 

κατάστημα.

Οφέλη:

• Μείωση των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων μεταξύ 

περιφέρειας και αστικών 

περιοχών

• Ενίσχυση και διευκόλυνση 

του έργου των 

εκπαιδευτικών

• Ενίσχυση των σχέσεων με 

τις τοπικές κοινωνίες

• Ενίσχυση του εθελοντισμού 

ενδοεταιρικά

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω 
ένα σχολείο»   
Η ΚΑΥΚΑΣ υλοποιεί το πρόγραμμα προσφοράς & εγκατάστασης υλικοτεχνικού και 

τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία της Ελλάδας με τίτλο: «Ανακαινίζω ένα σχολείο». 

Μέχρι στιγμής έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 15 σχολεία πανελλαδικά. Στόχος του 

προγράμματος είναι η ενίσχυση των σχολείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές ή που υστερούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, παρέχοντάς τους σύγχρονα 

και απαραίτητα μέσα. Η ΚΑΥΚΑΣ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, ενημερώνεται για τις ανάγκες των 

σχολείων και καλύπτει εκείνα τα οποία δεν έχουν τους πόρους να εφοδιαστούν με τα 

κατάλληλα μέσα για τη διευκόλυνση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



018

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2018

019

Κοινωνία

02
Στήριξη πληγέντων των πυρκαγιών 
στο Νέο Βουτζά και το Μάτι Αττικής
Σε μία προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων από τις 

πυρκαγιές του 2018, αλλά και στη δημιουργία υποδομών για 

ένα καλύτερο μέλλον, η ΚΑΥΚΑΣ ανταποκρίθηκε άμεσα στην 

κοινωνική ανάγκη που δημιουργήθηκε, προσφέροντας προϊόντα 

της, είδη πρώτης ανάγκης καθώς και οικονομική βοήθεια.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΥΚΑΣ συνέβαλε στην πρωτοβουλία για την 

κάλυψη των στοιχειωδών 

πρώτων αναγκών όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν μετά από 

επικοινωνία με την Πολιτική 

Προστασία του Δήμου-

Ραφήνας-Πικερμίου. 

Επιπλέον, το κατάστημα της Νέας Μάκρης ήρθε σε επαφή με 

ηλεκτρολόγους των πληγέντων περιοχών και προχώρησε σε 

προϊοντικές χορηγίες σύμφωνα με τις ανάγκες της τεχνικής 

διεύθυνσης του Δήμου Μαραθώνα.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας προσέφεραν 

εθελοντικά οικονομική βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής της δράσης η ΚΑΥΚΑΣ υποστηρίζει 

έμπρακτα εθελοντικούς φορείς με στόχο την άμεση ανακούφιση 

των συμπολιτών μας.

Στήριξη πλημμυροπαθών 
του Δήμου Μάνδρας Αττικής

Το 2018 η ΚΑΥΚΑΣ στάθηκε δίπλα στους κατοίκους του Δήμου 

Μάνδρας Αττικής που επλήγησαν από τις καταστροφικές 

πλημμύρες του 2017, συγκεντρώνοντας είδη από τη λίστα 

αναγκών του Δήμου και διαθέτοντας ηλεκτρολογικό υλικό για 

την αναστήλωση σπιτιών στην περιοχή της Μάνδρας.

Επιπλέον Ad hoc δράσεις

Κιβωτός του Κόσμου & 
Μονάδα ανακουφιστικής 
φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
Με γνώμονα την προστασία των παιδιών που 

προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες, 

καθώς και αυτών που βιώνουν δύσκολες 

συνθήκες όπως παραμέληση και εγκατάλειψη η 

ΚΑΥΚΑΣ συμμετείχε έμπρακτα στο έργο του Μη 

Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Η Κιβωτός του 

Κόσμου», προχωρώντας έμπρακτα σε προϊοντική 

χορηγία για τη δημιουργία ενός νέου σπιτιού.

Παράλληλα συμμετέχει με την παροχή 

ετήσιας οικονομικής βοήθειας στο έργο της 

ανακουφιστικής φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” (Ιερά 

Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής) η 

οποία παρέχει υπηρεσίες φροντίδας δωρεάν 

στο σπίτι, σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του 

κινητικού νευρώνα, που διαμένουν στις περιοχές 

των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής

• Υποστηρικτική χορηγία στο Ελληνικό τμήμα της 

Unesco για το υπνωτήριο αστέγων της δομής του 

Πειραιά

• Χορηγία στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού Βρίσα 

της Λέσβου, για την αναστήλωση του συλλόγου από 

σεισμό

• Ενίσχυση τριμελούς οικογένειας στο Αγρίνιο για 

αναστήλωση στέγης από πυρκαγιά

• Χορηγία στον Πανελλήνιο Σύλλογο Στήριξης 

Αλληλεγγύης – Προστασίας Καρκινοπαθών Παιδιών ‘’Η 

ΑΓΑΠΗ’’

• Η ΚΑΥΚΑΣ ανταποκρίθηκε στην έκκληση της μικρής 

Παυλίνας, μόλις 3 ετών, η οποία υποβλήθηκε σε 

μεταμόσχευση μυελού των οστών και κάλυψε μέρος 

των εξόδων της οικογένειας. Επιπλέον, στο κατάστημα 

των Τρικάλων στήθηκε κουμπαράς για την 3χρονη 

Παυλίνα

• Χορηγία στην εορταστική εκδήλωση του Συνδέσμου 

Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν.Α Αττικής. Στην 

εκδήλωση φιλοξενήθηκαν ομάδες παιδιών από 

κοινωνικό ίδρυμα στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης 

του Συνδέσμου

• Σε συνεργασία με το Impact Hub Athens το οποίο 

αποτελεί δίκτυο ενίσχυσης της κοινωνικής και 

δημιουργικής επιχειρηματικότητας και παράλληλα μια 

πλατφόρμα οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης 

δράσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση του θετικού 

κοινωνικού αντίκτυπου, η ΚΑΥΚΑΣ διοργάνωσε τη 

Δράση “Γιορτινή Κυψέλη” στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

• Προϊοντική Χορηγία για τη Λαχειοφόρο αγορά του 

Γ.Α.Σ. Χολαργού

• Προϊοντική χορηγία για τη δημιουργία της 1ης Στέγης 

Εφήβου στην Ελλάδα

• Φωταγώγηση της ιστορικής πλατείας Αγίου Μάρκου 

της Ζακύνθου για την ανάδειξη της ιστορικότητας 

και την ποιοτικότερη εμφάνιση των πολιτιστικών 

μνημείων της Ζακύνθου

• Προϊοντική χορηγία στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων 

ΠΥ.ΒΑ. – Ίλιον Περιβαλλοντικό πάρκο «Α. ΤΡIΤΣΗΣ»

• Οικονομική ενίσχυση στον Οργανισμό της Actionaid: 

Επίκεντρο, για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί 

από την οικονομική κρίση προτείνοντας έναν νέο 

τρόπο αντιμετώπισης του κοινωνικού και οικονομικού 

αποκλεισμού 

• Προϊοντική χορηγία στο Ειδικό φιλανθρωπικό 

σωματείο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ για άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Προϊοντική χορηγία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Αττικής (Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω)

• Προϊοντική χορηγία στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο 

Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών, το οποίο 

εξυπηρετεί κάθε χρόνο περίπου 100 παιδιά με 

εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας μέχρι και 12 ετών, από 

όλη την Ελλάδα

• Προϊοντική χορηγία στη δομή ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΔΙΑΒΑΣΗ, 

η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

απεξάρτησης

• Προϊοντικές  χορηγίες στο ‘‘Χαμόγελο του Παιδιού’’: 

Σπίτι Σπύρου Λούη & σπίτι Γυθείου

• Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου «ΣΥΖΩΗ», για την 

εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων 

με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες

• Χρηματική χορηγία στο ‘’Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας & Αγωγής’’, προς τιμή του επιχειρηματία 

Στ. Σκλαβενίτη

• Χρηματική χορηγία στο ‘’Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού’’ για την συνέχιση της ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης παιδιών μέσω ψυχολόγου

• Οικονομική ενίσχυση στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

«Παιδική Αγκαλιά», ο οποίος απευθύνεται προς τα 

άπορα παιδιά και τις οικογένειες τους

• Προϊοντική χορηγία  στο Άσυλο Ανιάτων – Ίδρυμα 

Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

• Προϊοντική χορηγία  στην Εταιρεία Περιφερειακής 

Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας  (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

• Υποστηρικτική χορηγία  στην Make-A-Wish Hellas για 

την δημιουργία του ευχόσπιτου
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Περιβάλλον

03

Σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης
Η εταιρεία λειτουργώντας πάντα με βάση τα διεθνή 

αναγνωρισμένα πρότυπα, διαθέτει σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης  ISO 14001 το οποίο βοηθάει στη μείωση της 

περιβαλλοντικής της επίδρασης και βελτιώνει συνεχώς την 

περιβαλλοντική της απόδοση.

Η ΚΑΥΚΑΣ προσεγγίζει τις 
σύγχρονες προκλήσεις μέσα 
από υπεύθυνες επιχειρησιακές 
πρακτικές. Υιοθετεί πλήρως τα 
διεθνή πρότυπα άσκησης πρακτικών 
ενεργειακής αναβάθμισης, 
συνδυάζει την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και την 
προστασία του περιβάλλοντος και 
προτείνει προϊόντα, συστήματα και 
ολοκληρωμένες λύσεις στο πλαίσιο 
των νέων κανονισμών που αφορούν 
τη μείωση του ενεργειακού 
αποτυπώματος. 

Ανακύκλωση χάρτου, μπαταριών, 
πλαστικών, ΗΗΕ, λαμπτήρων
• 30.238kg αποβλήτων παραδόθηκαν στα συλλογικά συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων

• Ανακυκλώθηκαν 1.570kg χάρτου σε συνέχεια της εισαγωγής 

συστημάτων ανακύκλωσης χάρτου στα κεντρικά γραφεία και στα 

καταστήματα της εταιρείας

• Εισαγωγή συστήματος ανακύκλωσης πλαστικών πωμάτων 

και σύναψη συνεργασίας με τον ‘‘Πανελλήνιο Σύλλογο 

Παραπληγικών’’ για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Με 

την εισαγωγή συστήματος του εν λόγω συστήματος, μειώθηκε 

ο όγκος των απορριμμάτων και αναπτύχθηκε περαιτέρω η 

περιβαλλοντική συνείδηση του οργανισμού με την ένταξη της 

ανακύκλωσης στην καθημερινότητα των εργαζομένων και την 

παράλληλη υποστήριξη  των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

• Εισαγωγή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αποθήκη 

Ασπροπύργου σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ ΑΕ.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η ΚΑΥΚΑΣ πραγματοποιεί αποτύπωση του ενεργειακού 

προφίλ των καταστημάτων και των κεντρικών γραφείων της, 

με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς παράλληλα 

προωθεί και όλα τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας όπως 

λαμπτήρες LED.
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Η ΚΑΥΚΑΣ λαμβάνει, εξετάζει και ανταποκρίνεται σε αιτήματα χορηγιών που 

ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. και πολιτικές της, στο πλαίσιο της Εταιρικής 

Υπευθυνότητας:

• Κοινωνία • Παιδεία • Αθλητισμός • Περιβάλλον • Πολιτισμός

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, ανάληψη και απόδοση μίας 

χορηγίας αποτελεί ο αιτών να είναι είτε εργαζόμενος της εταιρίας, είτε 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.) ή Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) και κατά την αποστολή του αιτήματος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: csr@kafkas.gr να αναφέρονται τα εξής:

• Στοιχεία του φορέα (Επωνυμία - Α.Φ.Μ - Δ.Ο.Υ)

• Περιγραφή του έργου ή του σκοπού για τον οποίο ζητείται 

οικονομική / Προϊοντική χορηγία

• Προϋπολογισμός χορηγίας

• Ανταποδοτικά οφέλη, εφόσον προκύπτουν από το είδος του 

αιτήματος.

Αιτήματα που δεν λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

csr@kafkas.gr δεν θα εξετάζονται.
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Εξυπηρέτηση πελατών
Τ 216 300 3333 F 216 300 3100 Ε customercare@kafkas.gr
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