
Κτίριο ΧΕΝ «Αθηνά» 

Στεγαστικό Πρόγραμμα 2018-2019 

Ανακοίνωση  

Αθήνα, Ιούλιος 2018 
 

Η ΧΕΝ Ελλάδος, υλοποιεί για 6η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019)  

το δωρεάν στεγαστικό πρόγραμμα για φοιτήτριες Ανώτατης Εκπαίδευσης  

από την περιφέρεια, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 
 

Στο Πολυκέντρο «Αθηνά», στην Ηλιούπολη, σε ένα σύγχρονο χώρο 3000 τ.μ.,  

και σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, η ΧΕΝ Ελλάδος δημιουργεί τις συν-

θήκες και τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση της νέας γυναίκας  

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διασφαλίζοντας το δικαίωμά της στη γνώση.  
 

Η ΧΕΝ Ελλάδος, γυναικεία, εθελοντική οργάνωση, ΝΠΙΔ – Ίδρυμα κοινωφελές μη 

κερδοσκοπικό, απευθύνεται μέσα από ποιοτικά προγράμματα και υπηρεσίες  

σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής και οικονο-

μικής κατάστασης, προασπιζόμενη τα γυναικεία και ανθρώπινα δικαιώματα,  

επί σειρά δεκαετιών.   
 

Η κάλυψη των θέσεων για το Στεγαστικό Πρόγραμμα γίνεται με βάση κοινωνικά 

και οικονομικά κριτήρια. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλ-

λονται ταχυδρομικά μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2018 στη διεύθυνση: 
 

ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11��106�72�Αθήνα, 

με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Ξενώνα» 

 

Όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ξενώνα,  

η οποία θα συνεδριάσει στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.  

Αιτήματα που θα παραληφθούν μετά από τις 13/9 θα εξεταστούν,  

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, στις 15 Οκτωβρίου 2018.  
 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά: 

ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11���106�72�Αθήνα,  

με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Ξενώνα» 

 

Διάθεση εντύπων αίτησης:  

Αμερικής 11 - 106 72 Αθήνα Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00)  

Ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος www.xen.gr 

Πληροφορίες:  

Δευτέρα - Παρασκευή (10:00 – 16:00)  

(210-3624291 & 3606530 (Δ.Παναγοπούλου & Σ.Ιωάννου)  

Email: stegastiko@xen.gr 

XEN Ελλάδος  
Αμερικής 11 
106 72 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 36 24 291 
                       210 36 06 530 
Fax:               210 36 22 400 
Email: grammatia@xen.gr 
Web site: www.xen.gr 
FB: https://facebook.com/xenellados 
You Tube: https://www.youtube.com/
channel/UCEJ15Mc1cddtEJ0xesZ703A 

Μαρίνου Αντύπα 81 
Ηλιούπολη  

Τηλέφωνο: 210 99 32 820 
Fax:               210 36 22 400 
Email: xenilioupolis@gmail.com 
Web site: www.xen.gr 
FB: https://facebook.com/xenilioupolis 
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