
LG: Επεκτείνει τη χορηγία της με την 

Ithaca εξοπλίζοντας το Πολυδύναμο 

Κέντρο Αστέγων 
 

Με προσφορά 5 πλυντηρίων και 5 στεγνωτηρίων για την 

ενίσχυση των δράσεων της ITHACA. 
 
Η LG Electronics (LG), στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
‘Είναι Ωραίο να Συμμετέχεις’,  συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά το έργο της Ιthaca και 
επεκτείνει τη συνεργασία της, εξοπλίζοντας με 10 νέες συσκευές το Πολυδύναμο 
Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. 
Πιο συγκεκριμένα, η LG προχώρησε στη δωρεά 5 πλυντηρίων και 5 στεγνωτηρίων με 
σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια της Ithaca στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής 
των αστέγων της Αθήνας, φροντίζοντας τα ρούχα τους να επιστρέφονται καθαρά και 
στεγνά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες συσκευές στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, 
αναμένεται να αυξήσουν τις πλύσεις κατά 50%, προσφέροντας βοήθεια σε ακόμη 
περισσότερους ανθρώπους. 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων 
που δημιουργήθηκε με σκοπό να προστατέψει τους άστεγους της Αθήνας, εν μέσω 
την πανδημίας του Covid-19. Με πλήρη χωρητικότητα 150 ατόμων, στόχος του 
κέντρου είναι να λειτουργεί σαν μόνιμο καταφύγιο, κέντρο ημέρας και ύπνου. Στο 
πλαίσιο αυτό η Ithaca προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επίπεδο διαχείρισης, 
συντονισμού και ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του Covid-19 για τους άστεγους της πόλης.  

Η συνεργασία της LG με την Ithaca ξεκίνησε το 2016 όπου η εταιρεία είχε εξοπλίσει 
το laundry van της ITHACA με 2 πλυντήρια και 2 στεγνωτήρια κάνοντας 
πραγματικότητα την αποστολή της. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, αφού μέχρι 
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 16.700 πλύσεις με 83.300 κιλά καθαρών και στεγνών 
ρούχων. 

Η Corporate & Business Units Senior Marketing Manager της LG Electronics Eλλάς 
Τζώρτζια Σταυροπούλου δήλωσε σχετικά: «Είναι σημαντικό για τις εταιρείες να 
συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που προσφέρουν στην τοπική κοινωνία όπου 
δραστηριοποιούνται, στοχεύοντας έτσι με τον δικό τους τρόπο στο να διευκολύνουν 
ή να επιλύουν κοινωνικά ζητήματα. Για αυτό στην LG Ελλάς στηρίζουμε με την 
προσφορά μας για ακόμη μια φορά την πρωτοβουλία της ΜΚΟ ITHACA, με 
ευαισθησία και σεβασμό στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άστεγοι». 

«H  LG Ελλάς αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία η οποία πίστεψε στο όραμα των 
δημιουργών της Ithaca για την δημιουργία ευκαιριών σε ανθρώπους που υφίστανται 
έντονα τον κοινωνικό αποκλεισμό, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε υπηρεσίες 
καθαριότητας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενισχύεται ακόμα περισσότερη η 



προσπάθεια μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε το έργο μας» δήλωσε η 
Δήμητρα Κουντουριώτη, η Υπεύθυνη Λειτουργίας της ΜΚΟ Ithaca. 

 

πηγή: businessnews.gr           18 Νοεμβρίου 2020 

 


