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Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών στη Νέα Υόρκη έλαβε μία απόφαση που θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μία ιστορική συμφωνία που θα επηρεάσει τη ζωή 

εκατομμύριων ανθρώπων.

Πρόκειται για την υιοθέτηση 17 Στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι 

Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες 

παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα.

Σε αυτή την Παγκόσμια συμφωνία, περισσότεροι από 150 

ηγέτες που εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο της ανθρωπότητας, 

δεσμεύτηκαν να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας σε έναν κόσμο 

χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες. Έναν κόσμο με αξιοπρεπή 

εργασία και καλή εκπαίδευση, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή 

της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο που μέσα από τις αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της 

σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Πιστεύουμε ότι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η 

σχετική μελέτη των παγκόσμιων τάσεων, θα συμβάλλουν στη 

δημιουργία μιας «κοινής γλώσσας» παγκοσμίως και μιας πιο 

ισορροπημένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο δράσεων της ΕΚΕ ΚΑΥΚΑΣ, εργαζόμαστε με 

σκοπό να συνδέσουμε τους μελλοντικούς μας στόχους με τους 

συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και έχουμε 

ισχυροποιήσει τον κοινωνικό μας πυλώνα, έχοντας θέσει τρεις 
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παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα.
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ηγέτες που εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο της ανθρωπότητας, 

δεσμεύτηκαν να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας σε έναν κόσμο 

χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες. Έναν κόσμο με αξιοπρεπή 
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ισορροπημένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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γενεών.Πιστεύουμε ότι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
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ισορροπημένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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01.1
Υποστήριξη νεανικής  
επιχειρηματικότητας

Η πρακτική άσκηση είναι, ίσως, το πολυτιμότερο εφόδιο για 

τους νέους ανθρώπους, καθώς μετατρέπει σε πράξη όλα όσα 

έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και της κατάρτισής 

τους και τους προετοιμάζει για την πραγματικότητα που θα 

αντιμετωπίσουν, μπαίνοντας στον επαγγελματικό στίβο. Σε 

αυτή τη διαδικασία η ΚΑΥΚΑΣ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, 

υλοποιώντας ή και μετέχοντας σε σχετικά προγράμματα.

Η προσέλευση των  φοιτητών γίνεται μέσω συνεργασίας με 

τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδας είτε μέσα από ειδικά πρωτόκολλα 

συνεργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν σε 

ειδικότητες σχετικές με τις λειτουργίες στα κεντρικά γραφεία 

και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας της εταιρίας, όπως 

μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αυτοματισμού καθώς και 

στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και 

χρημοτοοικονομικής επιστήμης.

Πολλές από τις θέσεις «προετοιμασίας για απασχόληση» (in-

ternship), έχουν σκοπό να μετατραπούν σε θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης. 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 

δεξιοτήτων,

2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους 

συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής 

εγκεφάλων στο εξωτερικό,

3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και 

υπεύθυνου εργοδότη,

4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/

πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής κατάρτισης,

5. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα,

6. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του 

προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

01.2
Συνεργασία με  
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών.

Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων του 

Kafkas Institute of Training & Development με το ΑΤΕΙ 

Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης (22/5/2018) και το ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ (24/5/2018) στο πλαίσιο υποστήριξης μελλοντικών 

επαγγελματιών του κλάδου.

Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & οι σπουδαστές 

Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 

επισκέφτηκαν 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 ΚΑΥΚΑΣ 

όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να δούνε από κοντά την 

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 στενότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα βοηθά να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών και να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας και 

μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των 

σπουδαστών όσο και της κοινωνίας. Αυτό βοηθά τους 

σπουδαστές να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες και 

την κατάλληλη νοοτροπία για την αγορά εργασίας αλλά 

και για την προσωπική τους ζωή.

Περιβάλλον Περιβάλλον

01 01
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πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής κατάρτισης,

5. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα,

6. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του 

προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

01.2
Συνεργασία με  
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών.

Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων του 

Kafkas Institute of Training & Development με το ΑΤΕΙ 

Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης (22/5/2018) και το ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ (24/5/2018) στο πλαίσιο υποστήριξης μελλοντικών 

επαγγελματιών του κλάδου.

Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & οι σπουδαστές 

Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 

επισκέφτηκαν 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 ΚΑΥΚΑΣ 

όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να δούνε από κοντά την 

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 στενότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα βοηθά να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών και να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας και 

μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των 

σπουδαστών όσο και της κοινωνίας. Αυτό βοηθά τους 

σπουδαστές να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες και 

την κατάλληλη νοοτροπία για την αγορά εργασίας αλλά 

και για την προσωπική τους ζωή.

03 03
Άνθρωποι Άνθρωποι
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Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

01.1
Υποστήριξη νεανικής  
επιχειρηματικότητας

Η πρακτική άσκηση είναι, ίσως, το πολυτιμότερο εφόδιο για 

τους νέους ανθρώπους, καθώς μετατρέπει σε πράξη όλα όσα 

έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και της κατάρτισής 

τους και τους προετοιμάζει για την πραγματικότητα που θα 

αντιμετωπίσουν, μπαίνοντας στον επαγγελματικό στίβο. Σε 

αυτή τη διαδικασία η ΚΑΥΚΑΣ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, 

υλοποιώντας ή και μετέχοντας σε σχετικά προγράμματα.

Η προσέλευση των  φοιτητών γίνεται μέσω συνεργασίας με 

τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδας είτε μέσα από ειδικά πρωτόκολλα 

συνεργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν σε 

ειδικότητες σχετικές με τις λειτουργίες στα κεντρικά γραφεία 

και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας της εταιρίας, όπως 

μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αυτοματισμού καθώς και 

στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και 

χρημοτοοικονομικής επιστήμης.

Πολλές από τις θέσεις «προετοιμασίας για απασχόληση» (in-

ternship), έχουν σκοπό να μετατραπούν σε θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης. 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 

δεξιοτήτων,

2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους 

συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής 

εγκεφάλων στο εξωτερικό,

3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και 

υπεύθυνου εργοδότη,

4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/

πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής κατάρτισης,

5. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα,

6. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του 

προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περιβάλλον

01 01
01.2
Συνεργασία με  
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών.

Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων 

του Kafkas Institute of Training & Development με το 

ΑΤΕΙ Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης (22/5/2018) και 

το ΙΕΚ ΑΚΜΗ (24/5/2018) στο πλαίσιο υποστήριξης 

μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου.

Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & οι 

σπουδαστές Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων, επισκέφτηκαν 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 ΚΑΥΚΑΣ όπου τους δόθηκε η 

ευκαιρία να δούνε από κοντά την 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 στενότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα βοηθά να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών και να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας 

και μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

τόσο των σπουδαστών όσο και της κοινωνίας. Αυτό 

βοηθά τους σπουδαστές να αποκτούν τις κατάλληλες 

δεξιότητες και την κατάλληλη νοοτροπία για την αγορά 

εργασίας αλλά και για την προσωπική τους ζωή.

Περιβάλλον
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Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

01.1
Υποστήριξη νεανικής  
επιχειρηματικότητας

Η πρακτική άσκηση είναι, ίσως, το πολυτιμότερο εφόδιο για 

τους νέους ανθρώπους, καθώς μετατρέπει σε πράξη όλα όσα 

έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και της κατάρτισής 

τους και τους προετοιμάζει για την πραγματικότητα που θα 

αντιμετωπίσουν, μπαίνοντας στον επαγγελματικό στίβο. Σε 

αυτή τη διαδικασία η ΚΑΥΚΑΣ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, 

υλοποιώντας ή και μετέχοντας σε σχετικά προγράμματα.

Η προσέλευση των  φοιτητών γίνεται μέσω συνεργασίας με 

τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδας είτε μέσα από ειδικά πρωτόκολλα 

συνεργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν σε 

ειδικότητες σχετικές με τις λειτουργίες στα κεντρικά γραφεία 

και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας της εταιρίας, όπως 

μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αυτοματισμού καθώς και 

στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και 

χρημοτοοικονομικής επιστήμης.

Πολλές από τις θέσεις «προετοιμασίας για απασχόληση» (in-

ternship), έχουν σκοπό να μετατραπούν σε θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης. 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 

δεξιοτήτων,

2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους 

συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής 

εγκεφάλων στο εξωτερικό,

3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και 

υπεύθυνου εργοδότη,

4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/

πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής κατάρτισης,

5. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα,

6. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του 

προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

01.2
Συνεργασία με  
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών.

Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων 

του Kafkas Institute of Training & Development με το 

ΑΤΕΙ Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης (22/5/2018) και 

το ΙΕΚ ΑΚΜΗ (24/5/2018) στο πλαίσιο υποστήριξης 

μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου.

Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & οι 

σπουδαστές Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων, επισκέφτηκαν 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 ΚΑΥΚΑΣ όπου τους δόθηκε η 

ευκαιρία να δούνε από κοντά την 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 στενότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα βοηθά να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών και να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας 

και μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

τόσο των σπουδαστών όσο και της κοινωνίας. Αυτό 

βοηθά τους σπουδαστές να αποκτούν τις κατάλληλες 

δεξιότητες και την κατάλληλη νοοτροπία για την αγορά 

εργασίας αλλά και για την προσωπική τους ζωή.

Κοινωνία Κοινωνία

02 02
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Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

01.1
Υποστήριξη νεανικής  
επιχειρηματικότητας

Η πρακτική άσκηση είναι, ίσως, το πολυτιμότερο εφόδιο για 

τους νέους ανθρώπους, καθώς μετατρέπει σε πράξη όλα όσα 

έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και της κατάρτισής 

τους και τους προετοιμάζει για την πραγματικότητα που θα 

αντιμετωπίσουν, μπαίνοντας στον επαγγελματικό στίβο. Σε 

αυτή τη διαδικασία η ΚΑΥΚΑΣ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, 

υλοποιώντας ή και μετέχοντας σε σχετικά προγράμματα.

Η προσέλευση των  φοιτητών γίνεται μέσω συνεργασίας με 

τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδας είτε μέσα από ειδικά πρωτόκολλα 

συνεργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν σε 

ειδικότητες σχετικές με τις λειτουργίες στα κεντρικά γραφεία 

και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας της εταιρίας, όπως 

μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αυτοματισμού καθώς και 

στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και 

χρημοτοοικονομικής επιστήμης.

Πολλές από τις θέσεις «προετοιμασίας για απασχόληση» (in-

ternship), έχουν σκοπό να μετατραπούν σε θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης. 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 

δεξιοτήτων,

2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους 

συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής 

εγκεφάλων στο εξωτερικό,

3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και 

υπεύθυνου εργοδότη,

4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/

πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής κατάρτισης,

5. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα,

6. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του 

προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

01.2
Συνεργασία με  
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών.

Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων 

του Kafkas Institute of Training & Development με το 

ΑΤΕΙ Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης (22/5/2018) και 

το ΙΕΚ ΑΚΜΗ (24/5/2018) στο πλαίσιο υποστήριξης 

μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου.

Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & οι 

σπουδαστές Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων, επισκέφτηκαν 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 ΚΑΥΚΑΣ όπου τους δόθηκε η 

ευκαιρία να δούνε από κοντά την 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 στενότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα βοηθά να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών και να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας 

και μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

τόσο των σπουδαστών όσο και της κοινωνίας. Αυτό 

βοηθά τους σπουδαστές να αποκτούν τις κατάλληλες 

δεξιότητες και την κατάλληλη νοοτροπία για την αγορά 

εργασίας αλλά και για την προσωπική τους ζωή.

03 03
Άνθρωποι Άνθρωποι
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Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

01.1
Υποστήριξη νεανικής  
επιχειρηματικότητας

Η πρακτική άσκηση είναι, ίσως, το πολυτιμότερο εφόδιο για 

τους νέους ανθρώπους, καθώς μετατρέπει σε πράξη όλα όσα 

έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και της κατάρτισής 

τους και τους προετοιμάζει για την πραγματικότητα που θα 

αντιμετωπίσουν, μπαίνοντας στον επαγγελματικό στίβο. Σε 

αυτή τη διαδικασία η ΚΑΥΚΑΣ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, 

υλοποιώντας ή και μετέχοντας σε σχετικά προγράμματα.

Η προσέλευση των  φοιτητών γίνεται μέσω συνεργασίας με 

τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδας είτε μέσα από ειδικά πρωτόκολλα 

συνεργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν σε 

ειδικότητες σχετικές με τις λειτουργίες στα κεντρικά γραφεία 

και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας της εταιρίας, όπως 

μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αυτοματισμού καθώς και 

στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και 

χρημοτοοικονομικής επιστήμης.

Πολλές από τις θέσεις «προετοιμασίας για απασχόληση» (in-

ternship), έχουν σκοπό να μετατραπούν σε θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης. 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 

δεξιοτήτων,

2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους 

συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής 

εγκεφάλων στο εξωτερικό,

3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και 

υπεύθυνου εργοδότη,

4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/

πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής κατάρτισης,

5. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα,

6. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του 

προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

01.2
Συνεργασία με  
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών.

Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων του 

Kafkas Institute of Training & Development με το ΑΤΕΙ 

Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης (22/5/2018) και το ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ (24/5/2018) στο πλαίσιο υποστήριξης μελλοντικών 

επαγγελματιών του κλάδου.

Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & οι σπουδαστές 

Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 

επισκέφτηκαν 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 ΚΑΥΚΑΣ 

όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να δούνε από κοντά την 

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 στενότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα βοηθά να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών και να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας και 

μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των 

σπουδαστών όσο και της κοινωνίας. Αυτό βοηθά τους 

σπουδαστές να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες και 

την κατάλληλη νοοτροπία για την αγορά εργασίας αλλά 

και για την προσωπική τους ζωή.

Περιβάλλον Περιβάλλον
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

01.1
Υποστήριξη νεανικής  
επιχειρηματικότητας

Η πρακτική άσκηση είναι, ίσως, το πολυτιμότερο εφόδιο για 

τους νέους ανθρώπους, καθώς μετατρέπει σε πράξη όλα όσα 

έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και της κατάρτισής 

τους και τους προετοιμάζει για την πραγματικότητα που θα 

αντιμετωπίσουν, μπαίνοντας στον επαγγελματικό στίβο. Σε 

αυτή τη διαδικασία η ΚΑΥΚΑΣ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, 

υλοποιώντας ή και μετέχοντας σε σχετικά προγράμματα.

Η προσέλευση των  φοιτητών γίνεται μέσω συνεργασίας με 

τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδας είτε μέσα από ειδικά πρωτόκολλα 

συνεργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν σε 

ειδικότητες σχετικές με τις λειτουργίες στα κεντρικά γραφεία 

και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας της εταιρίας, όπως 

μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αυτοματισμού καθώς και 

στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και 

χρημοτοοικονομικής επιστήμης.

Πολλές από τις θέσεις «προετοιμασίας για απασχόληση» (in-

ternship), έχουν σκοπό να μετατραπούν σε θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης. 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 

δεξιοτήτων,

2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους 

συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής 

εγκεφάλων στο εξωτερικό,

3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και 

υπεύθυνου εργοδότη,

4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/

πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής κατάρτισης,

5. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα,

6. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του 

προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

01.2
Συνεργασία με  
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών.

Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων του 

Kafkas Institute of Training & Development με το ΑΤΕΙ 

Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης (22/5/2018) και το ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ (24/5/2018) στο πλαίσιο υποστήριξης μελλοντικών 

επαγγελματιών του κλάδου.

Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & οι σπουδαστές 

Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 

επισκέφτηκαν 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 ΚΑΥΚΑΣ 

όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να δούνε από κοντά την 

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 στενότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα βοηθά να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών και να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας και 

μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των 

σπουδαστών όσο και της κοινωνίας. Αυτό βοηθά τους 

σπουδαστές να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες και 

την κατάλληλη νοοτροπία για την αγορά εργασίας αλλά 

και για την προσωπική τους ζωή.

Κοινωνία Κοινωνία
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας

01.1
Υποστήριξη νεανικής  
επιχειρηματικότητας

Η πρακτική άσκηση είναι, ίσως, το πολυτιμότερο εφόδιο για 

τους νέους ανθρώπους, καθώς μετατρέπει σε πράξη όλα όσα 

έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και της κατάρτισής 

τους και τους προετοιμάζει για την πραγματικότητα που θα 

αντιμετωπίσουν, μπαίνοντας στον επαγγελματικό στίβο. Σε 

αυτή τη διαδικασία η ΚΑΥΚΑΣ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, 

υλοποιώντας ή και μετέχοντας σε σχετικά προγράμματα.

Η προσέλευση των  φοιτητών γίνεται μέσω συνεργασίας με 

τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Ελλάδας είτε μέσα από ειδικά πρωτόκολλα 

συνεργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν σε 

ειδικότητες σχετικές με τις λειτουργίες στα κεντρικά γραφεία 

και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας της εταιρίας, όπως 

μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αυτοματισμού καθώς και 

στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και 

χρημοτοοικονομικής επιστήμης.

Πολλές από τις θέσεις «προετοιμασίας για απασχόληση» (in-

ternship), έχουν σκοπό να μετατραπούν σε θέσεις μόνιμης 

απασχόλησης. 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 

δεξιοτήτων,

2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους 

συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής 

εγκεφάλων στο εξωτερικό,

3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και 

υπεύθυνου εργοδότη,

4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/

πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής κατάρτισης,

5. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα,

6. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του 

προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

01.2
Συνεργασία με  
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς 

πρωτοβουλιών.

Επιστημονική συνεργασία και υλοποίηση Ημερίδων του 

Kafkas Institute of Training & Development με το ΑΤΕΙ 

Αλεξάνδρειο Θεσσαλονίκης (22/5/2018) και το ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ (24/5/2018) στο πλαίσιο υποστήριξης μελλοντικών 

επαγγελματιών του κλάδου.

Οι φοιτητές Μηχανικών Αυτοματισμού & οι σπουδαστές 

Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 

επισκέφτηκαν 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 ΚΑΥΚΑΣ 

όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να δούνε από κοντά την 

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 στενότερη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τα βοηθά να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα 

σπουδών και να αναπτύσσουν μεθόδους διδασκαλίας και 

μάθησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των 

σπουδαστών όσο και της κοινωνίας. Αυτό βοηθά τους 

σπουδαστές να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες και 

την κατάλληλη νοοτροπία για την αγορά εργασίας αλλά 

και για την προσωπική τους ζωή.
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