
 

Σπουδάζω με Υποτροφία 
 

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society, στο πλαίσιο των δράσεών του για την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία  

 



 

Εqual Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών 

 

www.equalsociety.gr , info@equalsociety.gr 

 

 

Πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» 

 

 Ιστορικό πλαίσιο 

Ήταν Μάρτιος του 2012 όταν η Equal Society, συνδιοργάνωνε την 14η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευσης 

& Εργασίας», στο χώρο του «Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας». Καθώς οι πόρτες άνοιγαν για να υποδεχτούν 

τους επισκέπτες, σε μια λευκή κόλλα χαρτί αποτυπώθηκε μια άγουρη εκείνη τη στιγμή ιδέα που κανείς 

τότε δεν φανταζόταν πως σήμερα, στα 2015, αυτές οι τρείς λέξεις αποτελούν το μεγαλύτερο project 

του Οργανισμού. «Σπουδάζω με Υποτροφία» έγραφε το χαρτί και κάπως έτσι όλα ξεκίνησαν.  

 

 Ιδεολογικό πλαίσιο 

«Σε μια περίοδο που τα όνειρα και τα σχέδια της νέας γενιάς για ένα μέλλον προόδου και προκοπής 

πλήττονται από τη σκληρή πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με 

υποτροφία» έχει στόχο να δώσει σε νέους με ικανότητες και ταλέντο, την πρόσβαση στην εκπαίδευση 

που τους αξίζει και που η οικονομική τους κατάσταση τη δεδομένη στιγμή τους εμποδίζει να 

αποκτήσουν. Η εκπαίδευση άλλωστε είναι δικαίωμα όλων». 

Σπύρος Φρεμεντίτης  

Πρόεδρος Δ.Σ. Equal Society 
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Το πρώτο Δελτίο Τύπου 

 

Σπουδάζω με Υποτροφία 

Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών 

 

«Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society, στο πλαίσιο των δράσεών του για την προώθηση των 

ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με 

Υποτροφία». 

Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή δωρεάν υποτροφιών, πλήρους φοίτησης για προπτυχιακές 

και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα. 

Τη δράση έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους το Υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και συμμετέχουν σε αυτή σημαντικά δημόσια 

και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας υποτροφίες 

αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ».  

www.protagon.gr , Ιούνιος 2012 

 

Η βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

 

«Equal Society, η ομάδα που υποστηρίζει το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία». Προσφέρθηκαν σε 

νέους που αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 49 υποτροφίες, συνολικής αξίας 600.000 ευρώ 

από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού». 

 

«Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013» 
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 Δελτίο Τύπου ανάδειξης της βράβευσης 

Μέσα σ’ ένα κλίμα αβεβαιότητας και σ’ ένα περιβάλλον όπου η λέξη «κρίση» ακούγεται πιο συχνά και 

από τις φιλικές καλημέρες, υπάρχουν ορισμένες «Νησίδες Ποιότητας» που σε κάνουν να σκέφτεσαι τα 

πράγματα διαφορετικά. Να αντιλαμβάνεσαι πως μια ιδέα είναι ικανή να αλλάξει τη ζωή τόσων 

ανθρώπων. 

Το απόγευμα της Τρίτης εκείνες οι ξεχωριστές εμπνεύσεις είχαν την τιμητική τους. Στην αίθουσα της 

Παλαιάς Βουλής βραβεύτηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ανώτατο άρχοντα της χώρας, 

δέκα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και εθελοντικές ομάδες με το βραβείο «Νησίδες Ποιότητας 2013». 

 

Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο  χρόνια και έχει αποδέκτες όλους εκείνους που επιτελούν αξιόλογο 

συλλογικό και ποιοτικό κοινωνικό έργο. Ένα τέτοιο παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς είναι ο Μη 

Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών που διακρίθηκε για το 

πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» 

 

Μέσα από την καινοτόμα αυτή δράση, νέοι και νέες, από ευάλωτες οικονομικά ομάδες αποκτούν 

υποτροφίες πλήρους φοίτησης για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα  σε ορισμένα από τα 

κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

 

Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μακεδονίας. Από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας μέχρι το Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

Από τα BCA College μέχρι το ALBA Graduate Business School και από το University of Limerck, της 

Ιρλανδίας μέχρι το Cyprus Institute of Marketing, στην Μεγαλόνησο. Δεκάδες ακόμη εκπαιδευτικά 

ιδρύματα συντάχθηκαν με την ιδέα και προσέφεραν σε νέους ανθρώπους το δικαίωμα να συνεχίσουν 

την ακαδημαϊκή τους πορεία κόντρα στα μέχρι πρότινος απροσπέλαστα οικονομικά εμπόδια που 

ορθώνονταν στο δρόμο τους. 

 

«Προσεγγίσαμε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εκ μέρους όλων εκείνων των φοιτητών, 

που αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ελλείψει πόρων» ανέφερε ο Σπύρος Φρεμεντίτης, 

δημοσιογράφος και πρόεδρός της Equal Society. «Στα δύο χρόνια της δράσης κατορθώσαμε να 

συγκεντρώσουμε συνολικά 90 υποτροφίες αξίας μεγαλύτερης του 1,5 εκατ. ευρώ.  Κινητήριος δύναμη 

για όλη μας την προσπάθεια, το αληθινό ευχαριστώ που ακούμε από όλους όσους βλέπουν έναν νέο 

μέλλον να ανοίγεται μπροστά τους μέσα από το πρόγραμμα» 

 

Equal Society, Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2013 
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Ο 4ος Κύκλος – Αλλαγές & Βελτιώσεις 

Το πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία συνεχίζοντας  πάνω στους ίδιους ιδεολογικού άξονες αλλά πιο 

ενισχυμένο και στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένο προσωπικό πρόκειται αναβαθμιστεί τόσο ως προς 

τη διαχείρισή του όσο και ως προς την προβολή του. 

 

 Το διάγραμμα του νέου πλαισίου 

 

 

 

Η εκκίνηση της δράσης προγραμματίζεται περί τα τέλη Απριλίου. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και η 

διαφημιστική καμπάνια.  Η συμμετοχή κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος θα συνοδευτεί  από ενισχυμένες 

ενέργειες δημοσιότητας που θα τους προσφέρουν μια σειρά από πολύ σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη 

με στόχο τόσο την προβολή όσο και την αυξημένη συγκέντρωση υποτροφιών.\ 
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 Ομάδα Έργου 
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