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ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - Με πυξίδα την ενδυνάμωση και ασφάλεια της νέας γυναίκας 

 

Η ΧΕΝ είναι μία Παγκόσμια, Γυναικεία, Εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με 

παρουσία σε 105 χώρες του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1884 και εδρεύει στη Γενεύη. 

Έχει 25 εκατομμύρια μέλη (γυναίκες όλων των ηλικιών), μιλάει 120 γλώσσες και 

διαλέκτους, δρα σε περισσότερες από 22.725 κοινότητες και είναι μία από τις παλαιότερες 

διεθνείς, γυναικείες συσπειρώσεις με συμβουλευτική ιδιότητα στο Κοινωνικό & Οικονομικό 

Συμβούλιο του ΟΗΕ και στην Επιτροπή του για τη θέση της Γυναίκας. 

Το όραμα της ΧΕΝ παγκόσμια προσβλέπει σε έναν κόσμο, όπου θα υπάρχει θέση για όλους, 

όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η 

μέριμνα για το περιβάλλον θα προωθούνται και θα υποστηρίζονται από γυναικεία ηγεσία. 

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το όραμα η ΧΕΝ εργάζεται για την αυτοδιάθεση των 

γυναικών και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς της ζωής, για την ανάπτυξη των ηγετικών 

τους ικανοτήτων και για την ενίσχυση της συλλογικής τους δύναμης σε ολόκληρο τον 

κόσμο.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα http://www.worldywca.org/ 

ή τη σελίδα της Παγκόσμιας ΧΕΝ στο Facebook https://www.facebook.com/worldywca 

 

 

 

Η ΧΕΝ Ελλάδος, μέλος της παγκόσμιας ΧΕΝ, λειτουργεί ως όργανο συνεργασίας, 

πληροφόρησης, επικοινωνίας και συντονισμού των ΧΕΝ στην Ελλάδα και εκπροσωπεί την 

οργάνωση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.  

Η ΧΕΝ στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1923 από γυναίκες πρόσφυγες της Μ. Ασίας. Η 

επανασύνδεση σκορπισμένων από την Μικρασιατική καταστροφή οικογενειών και η 

εξασφάλιση στέγης και δουλειάς στις νεαρές πρόσφυγες οδηγούν στη δημιουργία της 

ελληνικής ΧΕΝ.  

Τα προγράμματα της ΧΕΝ σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εθελόντριες και 

ειδικευμένους επαγγελματίες, με στόχο οι γυναίκες: 

 Να καλλιεργήσουν ικανότητες και δεξιότητες.  

 Να ευαισθητοποιηθούν σε κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά θέματα.  

 Να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητα από φυλή, 

θρησκεία, χριστιανικό δόγμα ή κοινωνική ιδεολογία. 

 Να συμβάλουν ως ενεργοί πολίτες στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην 

κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα http://www.xen.gr/ 

ή τη σελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος στο Facebook https://www.facebook.com/xengr/ 
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ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Οι διεθνείς Οργανισμοί, μεταξύ τους και η ΧΕΝ, εκφράζουν την ανησυχία ότι οι διακρίσεις 

σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών διαιωνίζονται και συμβάλλουν στη διατήρηση 

της μειονεκτικής και άνισης θέσης των γυναικών σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και 

η ενεργός συμμετοχή στη δημόσια ζωή και στη λήψη αποφάσεων. Η ΧΕΝ, εθνικά και 

παγκόσμια έχει σταθεί συνεπής αρωγός των γυναικών σε κρίσιμες στιγμές. Όσο κι αν 

αλλάζουν οι περιστάσεις και οι εποχές, η κατεύθυνση παραμένει η ίδια: η προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενδυνάμωση των γυναικών μια χρονοβόρα, αλλά πολύ 

σημαντική διαδικασία.  

 

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες της ΧΕΝ στοχεύουν στην αλλαγή του τρόπου που οι 

γυναίκες αντιλαμβάνονται και διεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΧΕΝ Ελλάδος, ξεκίνησε το 2013 στεγαστικό πρόγραμμα για 

φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην ολοκλήρωση των 

σπουδών τους στις ανώτατες σχολές της Αττικής, εξαιτίας του χαμηλού οικογενειακού 

εισοδήματος προασπίζοντας το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Κατ΄εξαίρεση η ίδια 

δυνατότητα δίνεται και σε σπουδάστριες δημόσιων ΙΕΚ, εφόσον πληρούν τους όρους και 

υπάρχουν κενές θέσεις.  

Μέχρι σήμερα έχει δοθεί η δυνατότητα σε πενήντα περίπου νέες γυναίκες να ξεκινήσουν 

και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ζεστό και ασφαλές περιβάλλον. Για το ακαδημαϊκό 

έτος 2016-2017 εγκρίθηκαν 23 αιτήσεις φιλοξενίας. 

 

Το στεγαστικό πρόγραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος υλοποιείται στο πλήρως ανακαινισμένο το 

2012, διεθνών προδιαγραφών Πολύκεντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» στην Ηλιούπολη.  

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ευκαιρίες για ομαδικές ασχολίες, καθώς είναι στόχος η 

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενδυνάμωσης και στήριξης των νέων γυναικών που 

εξυπηρετούνται. Επικουρικά όσες διαμένουν στον Ξενώνα έχουν πρόσβαση στο Κέντρο 

Συμβουλευτικής στην Απασχόληση της ΧΕΝ Ελλάδος από όπου έχουν τη δυνατότητα να 

αντλήσουν υποστήριξη στην προετοιμασία τους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

Το στεγαστικό πρόγραμμα δεν αποτελεί για τη ΧΕΝ Ελλάδος μια καινούρια υπηρεσία. Μέσα 

στα 30 χρόνια ευρωπαϊκής εμπειρίας για τη ΧΕΝ Ελλάδος (από το 1983), αλλά και πολύ 

νωρίτερα (1960: Ηλιούπολη και Αμερικής 11) οι Ξενώνες της έχουν δώσει ασφαλή στέγη σε 

εκατοντάδες γυναίκες και νέες γυναίκες.  

Στη μακρά του ιστορία το κτίριο «Αθηνά» φιλοξένησε προγράμματα αποκατάστασης 

προσφύγων υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, προγράμματα ενδυνάμωσης 

και ασφαλούς στέγασης ελληνίδων και αλλοδαπών γυναικών που ανήκαν σε κοινωνικά 

ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες και μετανάστριες, αρχηγούς οικογενειών με έντονα 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, θύματα trafficking κ.λπ). 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα http://www.xen.gr/, τη σελίδα της 

ΧΕΝ Ελλάδος στο Facebook https://www.facebook.com/xengr/. 

Για μια εικονική περιήγηση στο κτίριο «Αθηνά» επισκεφθείτε το σύνδεσμο 

https://www.youtube.com/watch?v=-x7oBMXKhLg στο You Tube 

  

http://www.xen.gr/
https://www.facebook.com/xengr/
https://www.youtube.com/watch?v=-x7oBMXKhLg


ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 – 2018  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Προοίμιο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο κτίριο Ηλιούπολης, υλοποιεί για 5η συνεχή χρονιά 

(ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) στεγαστικό πρόγραμμα για νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και 

άνω, οι οποίες σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας τους, 

με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση και την ασφαλή στέγαση. 

Το στεγαστικό πρόγραμμα αποτελεί εξειδικευμένη δράση της ΧΕΝ Ελλάδος, η οποία 

εντάσσεται τόσο στις παγκόσμιες προτεραιότητες της Οργάνωσης όσο και στις άμεσες 

ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού, όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας 

των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.  

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές για διαμονή νέες γυναίκες, φοιτήτριες/σπουδάστριες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατ’ εξαίρεση εντάσσονται σπουδάστριες δημοσίων ΙΕΚ, οι 

οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους. Κριτήριο για την επιλογή 

τους είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή τους (βλέπε Άρθρο 2, §3). Σε κάθε 

περίπτωση προτεραιότητα θα δίνεται στις φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

α. Η ενδιαφερόμενη και η οικογένειά της να μην διαθέτουν τόπο μόνιμης κατοικίας εντός 

Αττικής (από ενοικίαση, παραχώρηση ή ιδιοκατοίκηση). 

β. Η ενδιαφερόμενη οφείλει να υποβάλει απαραιτήτως έγγραφο αίτημα συνοδευόμενο 

από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται. 

γ. Η ενδιαφερόμενη, που δεν πληροί κάποια ή κάποιες από τις προϋποθέσεις, δικαιούται 

να υποβάλλει έγγραφο αίτημα, για την έγκριση ή όχι του οποίου αποφασίζει το Προεδρείο 

της ΧΕΝ Ελλάδος μετά από εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής του Ξενώνα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η ενδιαφερόμενη απαραιτήτως θα πρέπει να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς 

της και την ανάγκη πρόσβασης στο πρόγραμμα στέγασης της ΧΕΝ με σχετικά έγγραφα (π.χ. 

προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα, κοινωνικοί λόγοι κ.λπ.). 



2. ΔIKAIOΛOΓHTIKA1 

 

Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από τα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος (Αμερικής 11, Αθήνα), 

από το Πολυκέντρο «Αθηνά» (Μαρίνου Αντύπα 81, Ηλιούπολη) και υπάρχει αναρτημένο 

στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ www.xen.gr. Υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου. 

2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος: 

α. Της ιδίας, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.  

β. Του/των γονέα/ων, κηδεμόνα/ων, επιτρόπου της φοιτήτριας/σπουδάστριας, που 

έχει/ουν την επιμέλειά της. Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν 

χωριστή φορολογική δήλωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα και των δύο. 

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και πάντως 

μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων. 

3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν και να ενημερώνουν για την ύπαρξη ειδικών λόγων 

(πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, 

γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή 

μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια 

κλπ.). 

4. Βεβαίωση τμήματος για τη φοίτηση ή την εγγραφή.  

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη ΧΕΝ Ελλάδος, 

ταχυδρομική διεύθυνση Αμερικής 11 – 106 72 Αθήνα με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή 

Ξενώνα».  

 

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

H Επιτροπή Ξενώνα εξετάζει και αξιολογεί τα αιτήματα με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

(Άρθρο 1). Αποφασίζει για την κατανομή των διαθέσιμων θέσεων λαμβάνοντας υπόψη τα 

                                                                 
1
 Τα προσωπικά δεδομένα των επωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή 

Ξενώνα και την Κοινωνική Υπηρεσία, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί 
αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα 
είναι στη διάθεση των αιτούντων.  

http://www.xen.gr/


κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενες και διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα και δικαιολογητικά. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσει τον κατάλογο αυτών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχουσών. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενδιαφερόμενες 

ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.  

Από τις νέες που έχουν επιλεγεί θα ζητηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας από 

δημόσιο φορέα ΠΕΔΥ ή Νοσοκομείο. Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα για λόγους προάσπισης της δημόσιας 

υγείας. 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία και ευχές για ένα δημιουργικό ακαδημαϊκό έτος! 



  



 


