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Η ρξνληά πνπ πέξαζε, ραξαθηεξίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ παλδεκία Covid-19. Η παλδεκία επέθεξε αιιαγέο 

ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη, θαη' επέθηαζε, ηεο θνηλσλίαο. Αλέδεημε ηελ επαισηφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν θαη ελίζρπζε ηελ θαηαλφεζε θαη ελζπλαίζζεζε πξνο ηα άηνκα πνπ ζηεξνχληαη ηελ πξφζβαζε ζε 

αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Δπίζεο, θαηέζηεζε ζαθή ηε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο, εηδηθά γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο δξφκνπ.  

 

Σηελ Ithaca, ην 2020, εληείλακε ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα ηελ πνιχπιεπξε ζηήξημε ησλ εππαζψλ νκάδσλ, 

αληηκεησπίδνληαο ηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ.  

 

Με ηελ έιεπζε ηεο παλδεκίαο ζηελ Διιάδα, πήξακε ηε δχζθνιε απφθαζή λα δηαθφςνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο θηλεηήο 

κνλάδαο γηα έλα κήλα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηελ θαηάζηαζε θαη λα πξνζαξκνζηνχκε ιακβάλνληαο φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο – ηφζν γηα ηνπο σθεινχκελνπο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο καο. 

 

Σηε ζπλέρεηα, αληαπνθξηλφκελνη ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Πνιπδχλακνπ Κέληξνπ Αζηέγσλ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ, ζπλάςακε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν ηεο Αζήλαο, έηζη ψζηε λα πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο αιιά θαη ηελ 

ηερλνγλσζία καο ζηνπο σθεινχκελνπο ηνπ θέληξνπ. Αλαιάβακε ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιπληεξίσλ κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο 

εξγαδφκελσλ καο θαη ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνρσξήζακε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

θέληξνπ θαη ζηελ παξνρή αλαισζίκσλ κέζσ ησλ Μεγάισλ Υπνζηεξηθηψλ καο.   

 

Πξνζαξκνδφκελνη ζηα λέα δεδνκέλα, ζπλερίζακε λα πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο πγηεηλήο κέζσ ηεο θηλεηήο καο κνλάδαο 

θαηά ην ππφινηπν έηνο θαη παξάιιεια ζπλερίζακε ηελ πξνζπάζεηα καο γηα ηελ παξνρή λέσλ επθαηξηψλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο καο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 

Με εληζρπκέλν αίζζεκα επζχλεο αιιά θαη πίζηε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο νκάδαο καο, θαζψο θαηαθέξακε λα αληαπνθξηζνχκε 

επηηπρψο ζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζηνρεχνπκε ηφζν ζηελ ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ καο 

φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ καο ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο επαλέληαμεο.  

Αληί Πξνιφγνπ Θάλνο πειηόπνπινο 
Ιδξπηήο θαη Πξφεδξνο ηνπ ΓΣ, Ithaca 



Η Ithaca 



H κε θεξδνζθνπηθή Οξγάλσζε Ithaca ηδξχζεθε ην 2015 θαη ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη ζηελ 

επαλέληαμε ησλ αζηέγσλ θαη άιισλ επάισησλ νκάδσλ. H Ithaca ιεηηνπξγεί ηελ, πξψηε ζηελ Δπξψπε, θηλεηή 

κνλάδα πιπληεξίνπ ξνχρσλ παξέρνληαο θαζαξά ξνχρα ρσξίο θφζηνο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο 

ζε αλζξψπνπο απφ θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο. 

 

H δξάζε ηεο Ithaca εζηηάδεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιπζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη 

πνπ είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ηα βαζηθά θνηλσληθά αγαζά θαη αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο: 

H Ithaca | Σθνπφο 



Παξνρή Υπεξεζηψλ Υγηεηλήο 

Ο πξψηνο ππιψλαο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγηεηλήο πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ δηαβηνχλ ζε θαηαζηάζεηο δξφκνπ αιιά 

θαη ζε φζνπο αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Η Ithaca, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ ππεξεζηψλ πγηεηλήο ζηελ 

Αζήλα, ιεηηνπξγεί ηελ πξψηε θηλεηή κνλάδα πιπληεξίνπ ξνχρσλ ζηελ Δπξψπε. Παξάιιεια, έρεη αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πιπληεξίσλ ηνπ Υπλσηήξηνπ ζην Πνιπδχλακν Κέληξν Αζηέγσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Τέινο, παξέρεη ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο κε 

άιιεο δνκέο πξνο ηνπο σθεινχκελνπο ηεο.  

01 

02 

03 

Δξγαζηαθή Δπαλέληαμε 

Σηελ Ithaca, κε φρεκα ηελ Κηλεηή Μνλάδα πιπληεξίνπ ξνχρσλ, απαζρνινχληαη άηνκα απφ επάισηεο νκάδεο κε 

ζηφρν ηελ επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, σο νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε γηα κφληκε ιχζε ζηα πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα ηεο νκάδαο-ζηφρνπ. Με πξνγξάκκαηα εξγαζηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ελδπλάκσζεο θαη δηαζχλδεζεο κε 

εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο, νινθιεξψλεηαη κία δηαδηθαζία νπζηαζηηθήο θαη νιηζηηθήο παξέκβαζεο ψζηε νη 

σθεινχκελνη ησλ πξνγξακκάησλ λα απνξξνθεζνχλ κφληκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Γξάζεηο Σπλεγνξίαο 

Ο ηξίηνο ππιψλαο, αθνξά ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ηνπ θνηλνχ φζν θαη ηεο 

Πνιηηείαο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο ζηέγεο. Με ηε δεκηνπξγία εθζηξαηεηψλ, ηε ζπκκεηνρή 

ζε δίθηπα θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο απεπζπλφκελνη πξνο θάζε αξκφδην φξγαλν, ε Ithaca δηεθδηθεί θαη 

ζπλεγνξεί ππέξ ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πξφζβαζεο φισλ ησλ 

αλζξψπσλ, ζε φια ηα βαζηθά αγαζά. 

Η Ithaca | Ππιψλεο Γξάζεο 



Ithaca | Η Οκάδα 



Η Αζηεγία 
ζηελ Διιάδα 



Σηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηειεπηαίεο έξεπλεο, ζην ζχλνιφ ηνπο πεξίπνπ 40.000 άλζξσπνη κέλνπλ ζην δξφκν, ζε εγθαηαιεηκκέλα θηίξηα, 

αθαηάιιεια θαηαιχκαηα ή ζε θαηνηθίεο πνπ απεηινχληαη κε έμσζε. Σπλεπψο, ζηεξνχληαη βαζηθψλ αλαγθψλ, φπσο είλαη ε ζίηηζε, ε ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη ε ζσζηή πγηεηλή, ελψ παξάιιεια βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη δνπλ ζην πεξηζψξην.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, 1.500 άλζξσπνη δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο δξφκνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Βξίζθνληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο φπσο ε Οκφλνηα, ε 

Βηθηψξηα, ην Παλεπηζηήκην, ην Θεζείν, ην Μεηαμνπξγείν θαη ην Μνλαζηεξάθη. Αθφκε, 18.500 άλζξσπνη ζεσξνχληαη άζηεγνη - κε ηελ επξεία 

έλλνηα ηνπ νξηζκνχ ηεο επξσπατθήο ηππνινγίαο ETHOS. Πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα νπνία κέλνπλ ζε επηζθαιείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζε ζπίηηα 

ρσξίο ειεθηξηθφ ή ξεχκα, θηινμελνχληαη ζε μελψλεο ή δνπλ ππφ ηελ απεηιή έμσζεο. 

 

Σε έλα επξχηεξν πιαίζην, ε έιιεηςε επαξθψλ Υπεξεζηψλ Υγηεηλήο ζπγθξηηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ε έιιεηςε εζληθνχ 

ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κε κφλεο πξνζπάζεηεο απηέο ησλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ λα θαιχςνπλ 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, φπσο ηελ αλάγθε γηα ζηέγαζε, ζίηηζε, πγηεηλή, ηαηξηθή πεξίζαιςε θ.ά. 

 

Οη αξηζκνί ησλ αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ήηαλ ήδε πςεινί θαη κεηά απφ ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο ελδέρεηαη 

ε αχμεζε απηψλ λα μεπεξάζεη θάζε πξνεγνχκελν. Η Παγθφζκηα Τξάπεδα πξνεηδνπνηεί φηη ε παλδεκία Covid-19, κπνξεί λα δπζθνιέςεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηηο ζπλζήθεο γηα πάλσ απφ 150 εθαηνκκύξηα ζπλαλζξψπνπο καο ζε φιν ηνλ θφζκν κε απνηέιεζκα λα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε 

αθξαίαο θηψρεηαο. 

Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 



Σηαηηζηηθά ζηνηρεία 

Άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ θάησ  

απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν 

40,000 15,8% 

Άλζξσπνη ζεσξνχληαη 

άζηεγνη ζηελ Διιάδα κε 

ηελ επξεία έλλνηα ηνπ 

φξνπ 

Τν πνζνζηφ αλεξγίαο 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα 

150.000.000 

Η Καηάζηαζε ζηελ Διιάδα 



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ε παλδεκία Covid-19 επεξέαζε αξλεηηθά φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο δσήο, θαη εηδηθφηεξα απηφλ ηεο πγείαο. Κάζε ηνκέαο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο δέρηεθε - θαη εμαθνινπζεί λα δέρεηαη κεγάιεο πηέζεηο. Ο ηφο ”πξνζβάιιεη” 

ηνπο αλζξψπνπο ηζφηηκα, ε κεγάιε φκσο δηαθνξά βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη απηή ε ηζνηηκία 

δελ πθίζηαηαη γηα φινπο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.  

 

Ωο πξνο απάληεζε ηεο παλδεκίαο, έγηλαλ πνιιέο θαη ζπιινγηθέο παξεκβάζεηο απφ 

Γήκνπο, ηδησηηθνχο θνξείο, νξγαλψζεηο θαη Ιδξχκαηα. Ο Γήκνο Αζελαίσλ, γηα παξάδεηγκα, 

πξνέβε ζηε δεκηνπξγία ηνπ Πνιπδχλακνπ Κέληξνπ Αζηέγσλ κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο έσο 

400 άηνκα. Ιδξχκαηα φπσο ην Ίδξπκα Σηαχξνο Νηάξρνο, αιιά θαη ην Ίδξπκα Μπνδνζάθε, 

ζε δσξεέο εμνπιηζκνχ κεγάιεο αμίαο γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αιιά θαη ζε 

πξνγξάκκαηα δσξεψλ γηα λα ζηεξίμνπλ νξγαλψζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο.  

 

Ιδηαίηεξα γηα ηηο νξγαλψζεηο, ε παλδεκία δεκηνχξγεζε πνιιέο πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπο. Η Ithaca, πξνρψξεζε ζε πξνζσξηλή δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηεο θηλεηήο κνλάδαο φηαλ ην πξψην θχκα έθηαζε ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα 

ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ, εζεινληψλ θαη ησλ 

σθεινχκελσλ. Παξφια απηά, θαζψο αλαδείρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο, 

ε Ithaca πξνζάξκνζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο έηζη ψζηε λα επαλέιζεη δπλακηθά ζην πεδίν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο θαη λα θξνληίζεη θάζε σθεινχκελν. 

Η Παλδεκία  

COVID-19 

Η Καηάζηαζε ζηελ Διιάδα 



Αληίθηππνο 



19.415 
Κηιά Καζαξώλ Ρνύρσλ 

3.783 
Δπηζθέςεηο ζηελ  
Κηλεηή Μνλάδα 

30 
Δζεινληέο 

4 
Δξγαδόκελνη από  
Δππαζείο Οκάδεο 

7 
Βαζηθά εκεία  

Λεηηνπξγίαο 

Αληίθηππνο | Τν 2020 κε Μία Μαηηά 



Τν πξψην επίπεδν δξάζεο ηεο νξγάλσζεο, αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγηεηλήο πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δηαβηνχλ ζε θαηαζηάζεηο δξφκνπ ή ελ γέλεη επηζθαιείο ζπλζήθεο, απεπζπλφκελε πξνο θάζε επάισηε νκάδα ηνπ 

πιεζπζκνχ. Η Ithaca, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ ππεξεζηψλ πγηεηλήο, ιεηηνπξγεί ηελ πξψηε θηλεηή 

κνλάδα πιπληεξίνπ ξνχρσλ ζηελ Δπξψπε.  

 

Με ηελ θηλεηή κνλάδα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο Αζήλαο αθνινπζψληαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Πξηλ ηελ παξνπζία ηεο κνλάδαο ζε θάζε ζεκείν, γίλεηαη κία έξεπλα, έηζη ψζηε λα 

θαλεί πνχ είλαη ζπγθεληξσκέλνο ν πεξηζζφηεξνο άζηεγνο πιεζπζκφο θαη σο εθ ηνχηνπ πνχ είλαη πην αλαγθαίν λα 

εμππεξεηήζνπκε ηνλ θφζκν πνπ έρεη αλάγθε ηηο ππεξεζίεο καο. ια ηα ζεκεία επηιέγνληαη,επίζεο, κε βάζε 

θάπνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, κε ζθνπφ νη σθεινχκελνη λα ππνζηεξίδνληαη νιηζηηθά. 

 

Τέινο, παξέρεη ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο κε άιιεο δνκέο πξνο ηνπο σθεινχκελνπο ηεο ζε πεξίπησζε πνπ 

εληνπίζεη θάπνηα αλάγθε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί. 

Παξνρή Υπεξεζηψλ Υγηεηλήο 



Τν 2020, ε θηλεηή κνλάδα ηεο Ithaca ιεηηνχξγεζε ζε 
6 δηαθνξεηηθά ζεκεία, ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά 
ζπλεξγαδφκελε ηφζν κε Γήκνπο φζν θαη νξγαλψζεηο, 
κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο σθεινχκελσλ ζε 
δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πφιεο. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θηλεηή κνλάδα ηεο Ithaca 
ιεηηνχξγεζε ζηε Σηέγε ηνπ ΣπλΑζελά θαη ζηελ 
πιαηεία Κνπκνπλδνχξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν 
Αζελαίσλ, ζηνλ Πεηξαηά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ΚΟΓΔΠ, ζηνλ Κεξακεηθφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Άιιν 
Άλζξσπν θαη ζηνλ Κνισλφ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Equal Society.  
 
Μεηά ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζην ΣπλΑζελά, ε Ithaca, 
ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αζελαίσλ, μεθίλεζε ε 
ιεηηνπξγία ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο ζην ΚΥΑΓΑ (Κέληξν 
Υπνδνρήο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ). 

Παξνρή Υπεξεζηψλ Υγηεηλήο | Σεκεία Λεηηνπξγίαο Κηλεηήο Μνλάδαο 



Τνλ Απξίιην ηνπ 2020, αλαιάβακε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πιπληεξίσλ ζην Υπλσηήξην 

ηνπ Πνιπδχλακνπ Κέληξνπ Αζηέγσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αζελαίσλ ζηα 

πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παλδεκίαο.  

 

Τν Υπλσηήξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηεγάζεη 

400 αλζξψπνπο πνπ κέρξη ζηηγκήο βηψλνπλ 

ηελ αζηεγία ζην δξφκν. Η Ithaca, παξέρνληαο 

πξνζσπηθφ θαη ηερλνγλσζία έρεη θαηαθέξεη 

λα εμππεξεηεί θαη λα ππνζηεξίδεη κεληαία 

φινπο φζνη κέλνπλ ζην θέληξν - αξηζκφο πνπ 

ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηνπο 300. 

01 02 

Σηα πιαίζηα ηεο ππνζηήξημεο ζην Γήκν 

Αζελαίσλ θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο LG 

Electronics, ε Ithaca πξνρψξεζε ζηε 

δσξεά 5 ζπζθεπψλ πιπληεξίσλ θαη 5 

ζπζθεπψλ ζηεγλσηεξίσλ ζην Υπλσηήξην 

ηνπ Πνιπδχλακνπ Κέληξνπ Αζηέγσλ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

θαη πην νκαιή ιεηηνπξγία θαη 

εμππεξέηεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

δηακέλνπλ ζην Κέληξν.  

        

Παξνρή Υπεξεζηψλ Υγηεηλήο | Πνιπδχλακν Κέληξν Αζηέγσλ 



91,1% 

Γπλαίθεο 

8,9% 

Άλδξεο 

Καηαλνκή αλά Φύιν πρλόηεηα Δπηζθέςεσλ αλά Μήλα 

60% 1 επίζθεςε 

30,8% 2-8 επηζθέςεηο 

8,9% 10+ επηζθέςεηο 

Καηαλνκή αλά Δίδνο Γηακνλήο 

44,8% Γηαβηνύλ ζε Kαηαιύκαηα 

11,4% Γηαβηνύλ ρσξίο Bαζηθέο Aλέζεηο 

44,2% Γηαβηνύλ ζε πλζήθεο Γξόκνπ 

2,6% Άγλσζην 

Παξνρή Υπεξεζηψλ Υγηεηλήο |  Γεκνγξαθηθά Σηνηρεία 



Η Ithaca ζηνρεχνληαο ζηελ επαλέληαμε επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα θαη 

εξγαζία, πινπνηεί θαη παξέρεη έλα νιηζηηθφ κνληέιν αληηκεηψπηζεο. Ήδε απφ ην 2017 παξέρεη ζέζεηο 

εξγαζίαο ζε αλζξψπνπο απφ επάισηεο νκάδεο, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ μαλά ζε έλα επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ επαλαθηψληαο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

  

Τν Πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα θαη έρεη κέζν φξν δηάξθεηαο έλα (1) ρξφλν. H εξγαζηαθή 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο ε ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ, ε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηερληθψλ ζεκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ θαη κέζσ ηεο 

θαζεκεξηλήο εξγαζηαθήο εθπαίδεπζεο, εληζρχνληαη νη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πεδίνπ, φπσο 

ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε νκαδηθφηεηα θαη ε επηθνηλσλία ελψ γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη αηνκηθέο ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ελδπλάκσζεο 

θάζε κήλα απφ εμεηδηθεπκέλν θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηεο νκάδαο.  

Σην ηειηθφ ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξέρεηαη εξγαζηαθή θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ε νπνία ζηνρεχεη 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηε κεηέπεηηα εχξεζε κφληκεο εξγαζίαο θαη ηελ πιήξε θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε. 

 

Σηελ Ithaca πξνζθέξνπκε εξγαζία ζε αλζξψπνπο πνπ βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζπλζήθεο 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο γηαηί πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα εμειηρζνχκε καδί ηνπο. 

Δξγαζηαθή Δπαλέληαμε 



01 Γεκηνπξγία part-time 

Θέζεσλ Απαζρόιεζεο 

H Ιthaca πξνζθέξεη part-time ζέζεηο εξγαζίαο γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αλζξψπνπο 

απφ επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο. Η ζέζεηο 

εξγαζίαο ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγηεηλήο ηφζν ζηελ θηλεηή κνλάδα φζν θαη ζε 

ινηπά ζεκεία παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο ην 

Πνιπδχλακν Κέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Η 

πξνζθνξά εξγαζίαο είλαη γηα ηελ Ithaca ην πξψην 

βήκα πξνο ηελ επαλέληαμή ησλ αλζξψπσλ 

απηψλ. 

03 
Τπνζηήξημε ζηελ 

Αλαδήηεζε Δξγαζίαο 

Η νκάδα ηεο Ithaca  ππνζηεξίδεη ηνπο αλζξψπνπο 

ηεο θαη  ζηελ αλαδήηεζε  εξγαζίαο. Τνπο 

ζπκβνπιεχεη γηα ηε ζχληαμε βηνγξαθηθνχ, 

αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε δηαδηθαζία 

ζπλεληεχμεσλ, ελψ παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηελ 

επηζχλαςε  ζπλεξγαζηψλ κε εηαηξείεο  γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηνπο ζε ζέζεηο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην επαγγεικαηηθφ 

ηνπο πξνθίι. 

02 Παξνρή πκβνπιεπηηθήο 

Δλδπλάκσζεο 

Παξάιιεια κε ηελ απαζρφιεζε, ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη 

εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ζην λέν 

ηνπο  μεθίλεκα απφ  εμεηδηθεπκέλν Κνηλσληθφ 

Λεηηνπξγφ ηεο νκάδαο ηεο Ithaca, θαη  κέζα 

απφ ην αλεπηπγκέλν δίθηπν  ζπλεξγαηψλ 

καο. Δληνπίδνληαη θελά ή/θαη δεμηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα εμειίμνπλ κέζα απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο θνληά καο, έηζη ψζηε λα είλαη πην 

έηνηκνη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο.   

04 Κνηλσληθή θαη 

Δξγαζηαθή Δπαλέληαμε 

Μέζα απφ ην πξφγξακκα θαη ζε δηάζηεκα 10-

12  κελψλ ηα άηνκα θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ 

κία ζέζε εξγαζίαο  πιήξνπο 

απαζρφιεζεο πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

πξνυπεξεζία θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

θάλνληαο ην πην ζεκαληηθφ θαη ηειηθφ βήκα: 

θαηαθέξλνπλ λα επαλεληαρζνχλ εξγαζηαθά 

θαη  θαη’ επέθηαζε θνηλσληθά. 

Δξγαζηαθή Δπαλέληαμε | Πεξηγξαθή Πξνγξάκκαηνο 



Ο Λεσλίδαο, γλσξίζηεθε κε ηελ νκάδα ηεο 

Ithaca ζαλ  σθεινχκελνο. Αθνχ εξγάζηεθε 

πάλσ απφ ελάκηζε ρξφλν θνληά καο σο 

Υπεχζπλνο Πεδίνπ, ζπλέρηζε κε κία κφληκε 

ζέζε εξγαζίαο ζηελ Equal Society. 

 

Τνλ Απξίιην, εληάρζεθαλ ζηελ νκάδα ηεο 

Ithaca δχν λένη εξγαδφκελνη απφ επάισηεο 

νκάδεο. Ο Παλαγηώηεο θαη ν Αληώλεο.  

Ο Παλαγηψηεο αλέιαβε κία ζέζε ζην πεδίν κε 

ηελ Κηλεηή Μνλάδα, ελψ ν Αληψλεο, εξγάδεηαη 

σο ππεχζπλνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πιπληεξίσλ ζην Πνιπδχλακν Κέληξν Αζηέγσλ 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

 

Τν Ννέκβξην, πξνζιήθζεθε ζηελ νκάδα ηεο 

Ithaca, ν Κώζηαο ν νπνίνο επίζεο πξνέξρεηαη 

απφ επάισηε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ. Γηακέλεη 

ζην Πνιπδχλακν Κέληξν Αζηέγσλ.  

Τνλ γλσξίζακε κέζσ ησλ Steps ζηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηέρεη εζεινληηθά 

ππνζηεξίδνληαο άιινπο άζηεγνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη πιένλ εξγάδεηαη ζηελ 

θηλεηή κνλάδα ηεο Ιthaca. 

Δξγαζηαθή Δπαλέληαμε | Οη Άλζξσπνί καο 



Σηελ Ithaca ζηνρεχνπκε ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γχξσ απφ ην πξφβιεκα 

ηεο αζηεγίαο, απεπζπλφκελνη πξνο ηνπο πνιίηεο θαη πξνο θάζε αξκφδην εκπιεθφκελν θνξέα. 

 

Μέζα ζε απηή ηε ρξνληά θαηαθέξακε - παξά ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο - λα δηνξγαλψζνπκε επηπιένλ 

δξάζεηο αιιειεγγχεο θαη ππνζηήξημεο κε ηε δηθή καο ζπκκεηνρή αιιά θαη ησλ ζπλεξγαηψλ καο, 

πξνζθέξνληαο θαη θαιχπηνληαο βαζηθέο αλάγθεο επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

Δπαηζζεηνπνίεζε & Γξάζεηο Σπλεγνξίαο 



Τνλ Ννέκβξην ε Ithaca ζπκκεηείρε ζηε ζπλάληεζε πνπ θάιεζε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο, γηα ηελ ακθίδξνκε ελεκέξσζε θαη ηηο αληίζηνηρεο ηνπνζεηήζεηο ηφζν ηνπ Υπνπξγείνπ, φζν 

θαη ησλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αζηεγίαο. Η ζπλάληεζε 

αθνξνχζε ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ παλδεκία Covid-19.  

ΓΡΑΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ADVOCACY 

Δπαηζζεηνπνίεζε & Γξάζεηο Σπλεγνξίαο 



Τνλ Απξίιην ράξε ζηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο εηαηξείαο Septona, θαηαθέξακε λα κνηξάζνπκε 200 παθέηα κε 

αληηβαθηεξηδηαθά καληειάθηα ζε φζνπο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε βαζηθή πγηεηλή.  

 

Τνλ Αχγνπζην, ε νκάδα ηνπ Syrian and Greek Youth Forum δψξηζε ζηελ νκάδα καο 250 κάζθεο γηα ηνπο 

σθεινχκελνπο ηεο Ithaca, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δφζεθαλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ πην 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 

Τν Ννέκβξην, ε νκάδα εζεινληψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηεο Ithaca, δηέλεηκε 100  θνπβέξηεο ζε άζηεγν 

πιεζπζκφ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, πξνρσξψληαο ζε κία δξάζε ππνζηήξημεο ιφγσ ησλ πνιχ θξχσλ 

ζεξκνθξαζηψλ ηεο πεξηφδνπ, αιιά θαη δεκνζηνπνηψληαο ηε δξάζε σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ αζηέγσλ. 

 

Η Ithaca, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ θάλεη ηφζν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αζηέγσλ ζε δχζθνιεο θαη 

έθηαθηεο ζπλζήθεο, φζν θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ην δήηεκα ηεο αζηεγίαο, πξνρψξεζε ζε κία 

δξάζε κε ηελ ζηήξημε ηεο LG. Η δξάζε έγηλε ην Γεθέκβξην θαη αθνξνχζε ηε δηαλνκή εηδψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ην θξχν, φπσο γάληηα, ζθνχθνπο, θάιηζεο θ.α. θηλεηή κνλάδα ηεο Ιthaca. 

Δπαηζζεηνπνίεζε & Γξάζεηο Σπλεγνξίαο 



Οηθνλνκηθφο 
Απνινγηζκφο 



Σηελ Ithaca καο δηέπνπλ αμίεο, απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε δηαθάλεηα. Τν 2020, παξά ηηο φπνηεο πξνθιήζεηο, ε 

Οξγάλσζε θαηάθεξε λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο  θαηά 16%, ιακβάλνληαο ζπλνιηθά €  ~87 ρηι. απφ καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε 

εηαηξείεο θαη απφ δσξεέο. Τελ ίδηα πεξίνδν, νη δαπάλεο ηεο νξγάλσζεο απμήζεθαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη αλήιζαλ ζε €  ~72 ρηι., κε 

ηα θχξηα έμνδα λα αθνξνχλ ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ.  

84,6% 

Οηθνλνκηθφο Απνινγηζκφο 2020 

52.000 54.413 

18.000 

29.952 
5.275 

3.058 

2019 2020 

75,275 

87,423 

+16% 

πλεξγαζίεο κε Δηαηξείεο Γσξεέο από Ιδηώηεο Γσξεέο από Οξγαληζκνύο & Ιδξύκαηα 

Έ
ζ

ν
δ

α
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€
) 

54.336 

60.903 

9.228 

9.468 
1,310 

2019 

1,596 

2020 

64,875 

71,967 

+11% 

Έμνδα Μηζζνδνζίαο Ακνηβέο Σξίησλ Λεηηνπξγηθά Έμνδα 

Έ
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δ
α
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€
) 



Υπνζηεξηθηέο 
& Σπλεξγάηεο 



Δθηηκψληαο ηε ζπλεηζθνξά ζηελ πξφνδν θαη ζηελ επεκεξία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζπλεξγαδφκαζηε κε 

εηαηξείεο θαη ηδξχκαηα ελψ δερφκαζηε θαη ζεκαληηθή ζηήξημε απφ ηδηψηεο, κε ζθνπφ λα απμήζνπκε ηνλ 

αληίθηππφ καο αιιά θαη λα αλαδείμνπκε ηελ πξνζθνξά ησλ ππνζηεξηθηψλ καο. Οη ζπλεξγαζίεο καο 

βαζίδνληαη ζηνλ ππιψλα ηεο ακνηβαηφηεηαο θαζψο κέζσ απηψλ εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε παξνρή 

δσξεάλ ππεξεζηψλ πγηεηλήο θαη ε έληαμε ησλ αζηέγσλ ζηελ θνηλσλία, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ππνζηεξηθηέο καο λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ην θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι κέζσ ηεο 

πξνζθνξάο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ελψ νη εηαηξείεο θαη ηα ηδξχκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εζεινληηθέο δξάζεηο. 

Οικονομικός Απολογισμός 2020 

Υπνζηεξηθηέο & Σπλεξγάηεο 



Σαλ νξγάλσζε, δίλνπκε κεγάιε αμία ζηελ 

ππνζηήξημε πνπ δερφκαζηε απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο, εηαηξείεο θαη Ιδξχκαηα.  

 

Σηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ έηνπο, είρακε ηε 

ραξά λα καο εκπηζηεπηνχλ γηα αθφκα κία 

ρξνληά νη Μεγάινη Υπνζηεξηθηέο καο, LG 

θαη ARIEL κε ηελ ππνζηήξημε ησλ νπνίσλ 

πινπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

ζηήξημε ησλ αζηέγσλ.  

 

Σπλερίδνπλ, ινηπφλ, λα είλαη εγγπεηέο ησλ 

ππεξεζηψλ καο πξνο ηνπο επάισηνπο 

αλζξψπνπο πξνζθέξνληαο δσξεέο ζε 

είδνο αιιά θαη ρξεκαηηθή ππνζηήξημε γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη ηεο 

νξγάλσζεο. 

Οη Μεγάινη Υπνζηεξηθηέο καο 



Δηαηξείεο φπσο ε Δπξσραξηηθή, ε 

Eurolife, θαη ε Sanitas, καο εκπηζηεχηεθαλ 

γηα κία αθφκα ρξνληά, ζηεξίδνληαο ην έξγν 

καο ηφζν κε ηηο ππεξεζίεο ηνπο φζν θαη κε 

ρνξεγίεο ζε απαξαίηεηα είδε γηα ηε 

ιεηηνπξγία καο. Η εηαηξεία Robbie 

αλέιαβε, επίζεο, ηελ αιιαγή ηεο καθέηαο 

ηεο θηλεηήο κνλάδαο ηεο Ithaca. 

 

Φπζηθά, είρακε ηε ραξά λα δερζνχκε 

ππνζηήξημε θαη απφ λέεο εηαηξείεο θαη 

ηδξχκαηα, φπσο ε Hellas Direct, ε νπνία 

πξφζθεξε κέξνο ηνπ πνζνχ γηα θάζε λέν 

ζπκβφιαην θαηνηθίαο ζηελ Ithaca, ε LDS 

Charities κε ηελ ππνζηήξημε κέξνπο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ καο εμφδσλ, ε HumanRights 

360 θαη ην Ίδξπκα Αγγειηθνχζεο. 

Οη Υπνζηεξηθηέο θαη Σπλεξγάηεο καο 



Απφ ηελ αξρή ηεο δξάζεο καο έρνπκε ζπλάςεη 

ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο κε Γήκνπο φπσο ν Γήκνο 

Αζελαίσλ θαη Πεηξαηά, παξέρνληαο ηελ ππεξεζία καο 

ζε φζνπο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγηεηλήο. 

Έρνπκε άκεζε επαθή κε ζηφρν λα αληηκεησπίδνπκε 

ειιείςεηο θαη έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. 

Δπηπιένλ, νη δήκνη κάο παξέρνπλ λεξφ, ξεχκα θαη 

απνρέηεπζε, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο ζε ζεκεία ζηα νπνία είλαη ζπγθεληξσκέλνη νη 

σθεινχκελνη καο. 

 

Παξάιιεια επηδηψθνπκε ζπλεξγαζίεο κε άιινπο 

θνξείο φπσο κε ηελ θνηλσληθή θνπδίλα ν Άιινο 

Άλζξσπνο θαη ην θνηλσληθφ ζπζζίηην - Equal Society 

νη νπνίνη παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, 

θαζψο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη σθεινχκελνη πνπ 

καο επηζθέπηνληαη λα ππνζηεξίδνληαη πνιπεπίπεδα 

θαη ζπλνιηθά ζε αληίζηνηρεο αλάγθεο πνπ έρνπλ φπσο 

ζίηηζε, ζηέγαζε, ηαηξηθή πεξίζαιςε, ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε, θ.α. 

Οη Σπλεξγάηεο καο 



Δπηθνηλσληαθέο 
Πξσηνβνπιίεο 



Οη επηθνηλσληαθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ 

ηνπ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Τν 2020, πεξηιακβάλεη δχν κεγάιεο ελέξγεηεο. 

Η κία, ζπλέβαιε κε επηηπρία ζηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ θηλήηξσλ ζε επίπεδν 

επαηζζεηνπνίεζεο, ελψ ε δεχηεξε, ήηαλ κηα επθαηξία λα δψζνπκε ην παξφλ θαη λα 

βνεζήζνπκε θάπνηνλ πνπ βξηζθφηαλ ζε αλάγθε. 

Δπηθνηλσληαθέο Πξσηνβνπιίεο 



LG & Ithaca 

Σην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο 

LG, δηνξγαλψζεθε - φπσο θάζε ρξφλν, έηζη θαη θέηνο 

ηα Φξηζηνχγελλα - κία δξάζε επαηζζεηνπνίεζεο, 

φπνπ εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο καδί κε ηελ νκάδα 

ηεο Ithaca δηακνίξαζαλ ζηνπο άζηεγνπο ηεο Αζήλαο 

ηζάληεο κε ηνλ απαξαίηεην ξνπρηζκφ, γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ην θξχν. 

Δπηθνηλσληαθέο Πξσηνβνπιίεο | LG & Ithaca 



Σν Success Story ηνπ Λεσλίδα 

O Λεσλίδαο φρη κφλν εξγάζηεθε καδί καο θαη βξήθε 

κία λέα ζέζε εξγαζίαο, αιιά δηνξγαλψζακε γηα 

εθείλνλ κία θακπάληα εμεύξεζεο πόξσλ γηα λα ηνπ 

εμαζθαιίζνπκε ην δίπισκα νδεγνχ. Τν ζπλνιηθφ 

πνζφ πνπ ζπγθεληξψζεθε, μεπέξαζε ηα 1000€. 

Δπηθνηλσληαθέο Πξσηνβνπιίεο | Success Story 



THANK YOU! 

www.ithacalaundry.gr 

info@ithacalaundry.gr 
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