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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS FOR YOUNG 

 

Σο Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής 

ανταλλαγής το οποίο εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποσκοπεί  στο να 

προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν 

γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση μικρών ή μεσαίου μεγέθους  επιχειρήσεις , σε 

σχέση με τις δαπάνες , σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.  

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής 

κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να 

αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκηση μίας μικρής επιχείρησης. 

Θα συμβάλλει στη βελτίωση της τεχνογνωσίας τους και προωθεί τη 

διασυνοριακή μεταφορά γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των επιχειρηματιών . Σο 

Erasmus για νέους επιχειρηματίες έρχεται κάτω από αιγίδα της Small Business Act για την 

Ευρώπη η οποία θεωρεί ότι αυτό το έργο μια σημαντική συμβολή ,για να δημιουργήσει 

ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν 

να προοδεύσουν και στο οποίο η επιχειρηματικότητα ανταμείβεται. 

Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται 

για την επιχείρησή του/της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από 

άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές. 

Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε 

είστε νέοι είτε ιδιαίτερα έμπειροι επιχειρηματίες, το πρόγραμμα μπορεί να παράσχει 

ισχυρή προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας: στα πιθανά οφέλη περιλαμβάνεται η 

ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, οι ευκαιρίες δικτύωσης στην Ευρώπη, οι νέες 

εμπορικές σχέσεις ή οι νέες αγορές στο εξωτερικό. 

 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

 
το πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν ,σύμφωνα με τον οδηγό : 

 

 Νέους επιχειρηματίες που μπορεί να θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για να 

μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες. 

 Έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι θα θέλουν να φιλοξενήσουν νέους 

επιχειρηματίες. 

 Πάροχοι των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τους 

επιχειρηματίες και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή Έμπειρων Επιχειρηματιών 

είναι: 

 

 Σα άτομα αυτά θα είναι ικανά να συμμετέχουν, εφόσον έχουν αποδειχθεί 

επαρκείς οι  επιχειρηματικές δεξιότητες τους και εφόσον τις  έχουν  τεκμηριώσει 

με επικυρωμένα έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία.  

 περιλαμβάνει ένα βιογραφικό και να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις συναφείς 

δεξιότητες, την εμπειρία , την εκπαίδευση , γνώση της γλώσσας , τον τρέχοντα 

τομέα δραστηριότητας και το κίνητρο να εργαστούν στο εξωτερικό  , η οποία 

θα πρέπει να αποδεικνύεται από ένα πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό σχέδιο 

/ έργο / μάθησης που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο . 

 Για να είναι επιλέξιμος ένας έμπειρος  επιχειρηματίας, από  νέους ανερχόμενους 

επιχειρηματίες πρέπει να επιδείξει ένα ισχυρό ιστορικό και να αποδείξουν ότι είναι 

πράγματι και  ασκούν μια δραστηριότητα που θα τους δώσει  τις σχετικές 

ευκαιρίες μάθησης . 

 Επιπλέον ,  πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της καλής επικοινωνίας – 

συμπεριφοράς . 

 Οι πληροφορίες αυτές , που υποβάλλονται μέσω της φόρμας εγγραφής 

βασισμένο στο Διαδίκτυο . Οι εγγραφές θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μια  
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βάση δεδομένων , η οποία θα επιτρέψει δέκτες  έμπειρους επιχειρηματίες  και 

νέους ώστε  να αναζητήσουν επιχειρηματικούς εταίρους . 

(Τποβολή συμμετοχής : http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051) 

 

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή Νέων Επιχειρηματιών είναι: 

 

 Να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο για του / της ( μελλοντικής ) επιχείρησης και 

να αναπτύξουν ένα σχέδιο εργασίας / μάθησης για την παραμονή του στο 

εξωτερικό , συμπεριλαμβανομένων των εργασιών για τα καθήκοντα των 

επιχειρήσεων της πραγματικής ζωής . 

 Να υπογράψει   τη δέσμευση Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες  που διέπει τη 

σχέση εργασίας . 

 Να υπογράψει μια συμφωνία με την αρμόδια υπηρεσία  η οποία προσδιορίζει 

τα καθήκοντα , τις ευθύνες , οικονομικές συνθήκες και τις νομικές επιπτώσεις 

του έργου εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. 

 Να λειτουργεί ως " πρεσβευτής " για το πρόγραμμα και να συμβάλει στη 

δημιουργία ενός δικτύου νέων επιχειρηματιών . 

 Πρέπει να εκπληρώσει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται 

από τη συμφωνία που θα υπογραφεί με τον αρμόδιο πριν από την έναρξη της 

διαμονής του στο εξωτερικό . Η καταβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ θα 

εξαρτηθεί από τον παράγοντα επιχείρηση / εργασία / σχέδιο μάθησης και 

εξόδους , καθώς και για την τελική παραλαβή των εκθέσεων δραστηριοτήτων 

τους από την αρμόδια υπηρεσία .  

  Πρέπει να διασφαλίσει ότι η σχέση εργασίας τους είναι υψηλής ποιότητας . 

 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 

Οι στόχοι του προγράμματος : 

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες 

είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, τη μάθηση και δικτύωση για 

νέους επιχειρηματίες της ΕΕ, μέσω της συνεργασίας με έναν έμπειρο 

επιχειρηματία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος: 

 

To Erasmus για νέους επιχειρηματίες παρέχει πρακτική και οικονομική 

βοήθεια για τους νέους επιχειρηματίες (μένεις με έναν έμπειρο επιχειρηματία 

υποδοχής σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) . 

Οι τυπικές δραστηριότητες κατά την πραγματοποίηση τέτοιας διαμονής 

περιλαμβάνουν : 

 Αντιστοίχιση ενός νέου επιχειρηματία  με έναν κατάλληλο έμπυρο . 
 Διευκόλυνση των επαφών μεταξύ τους από ενδιάμεσους οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες . 

 Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των υποψηφίων γίνετε μέσω της 

Τπηρεσίας Τποστήριξης Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες. 

 Η συμφωνία των εμπλεκομένων μερών ,σχετικά με τις προϋποθέσεις για την 

παραμονή τους στο εξωτερικό περιλαμβάνει : Σην συμφωνία για το Erasmus για 

νέους επιχειρηματίες , την επιχείρηση / εργασία / σχέδιο μάθησης , τα 

καθήκοντα , τις ευθύνες , οικονομικές συνθήκες και νομικές επιπτώσεις . 

 Διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό : 1 - 6 μήνες , με δυνατότητα 

διευκολύνσεων. 

 Εκτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την αρμόδια υπηρεσία . 

 Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 φάσεις :   

1. Αιτήσεις 

2. Αντιστοίχιση συμμετεχόντων 

3. Προετοιμασία και διοργάνωση  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051
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4. Εφαρμογή 

 

Και την εφαρμογή του προγράμματος - επιλεξιμότητας , τη διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων και τον τρόπο συμμετοχής 

Σα κύρια βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να συμμετάσχετε στο 

πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες 

1. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε κύκλους χωρίς χρονικά 

περιθώρια . Είναι διαρκείς , δηλαδή μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να την 

υποβάλει οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης 

απλά περιμένει έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία . Σο πότε θα γίνει δεκτή η 

αίτηση του ενδιαφερόμενου Νέου Επιχειρηματία εξαρτάτε από το αν υπάρχουν 

τα χρήματα για την χρηματοδότηση του από τον αρμόδιο φορέα. 

2. Προετοιμάστε τα έγγραφα για την αίτησή σας: βιογραφικό σημείωμα, 

αιτιολογικό και, για τους νέους επιχειρηματίες, ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 

3. Προχωρήστε στην εγγραφή σας μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου (σύνδεσμος) 

και υποβάλετε το βιογραφικό σημείωμά σας και το επιχειρηματικό σχέδιο 

(ισχύει μόνο για νέους επιχειρηματίες). 

4. Αναπτύξτε μία σχέση με το νέο επιχειρηματία ή τον επιχειρηματία υποδοχής 

στο εξωτερικό (δύο επιλογές): 

α) Προτείνετε στο τοπικό σημείο επαφής σας ένα νέο επιχειρηματία ή έναν 

επιχειρηματία υποδοχής με τον οποίο βρίσκεστε ήδη σε επαφή ή 

β) Αναζητήστε ένα νέο επιχειρηματία ή έναν επιχειρηματία υποδοχής στον 

ηλεκτρονικό κατάλογο με τη βοήθεια του τοπικού σημείου επαφής σας. 

5. Καταλήξτε σε συμφωνία με το νέο επιχειρηματία ή τον επιχειρηματία υποδοχής 

σχετικά με την εργασία και την εκπαίδευση (δηλαδή σχετικά με τις 

ημερομηνίες, τους στόχους και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της 

ανταλλαγής) και υποβάλετε τα στοιχεία στο τοπικό σημείο επαφής σας. 

6. Τπογραφή της Δέσμευσης στην Ποιότητα: Η Δέσμευση στην Ποιότητα 

(σύνδεσμος) θα πρέπει να υπογράφεται (ψηφιακά) από όλους τους εταίρους 

της σχέσης. Ψς νέος επιχειρηματίας, θα πρέπει επίσης να συνάψετε μία 

σύμβαση χρηματοδότησης με το τοπικό σημείο επαφής σας. 

7. Έναρξη παραμονής στο εξωτερικό: Η διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής 

μπορεί να είναι 1-6 μήνες με τη δυνατότητα να διαιρεθεί η συνολική περίοδος 

παραμονής σε εβδομαδιαία διαστήματα (υπό την προϋπόθεση ότι ο 

συνολικός χρόνος δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες). 

8. Η οικονομική βοήθεια στο νέο επιχειρηματία θα καταβληθεί σε επιμέρους 

δόσεις, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε με το τοπικό σημείο επαφής 

του/ της. Η πρώτη δόση καταβάλλεται άμεσα και οι επόμενες από τον δεύτερο 

μήνα και έπειτα . Κάθε μήνα καταθέτονται στον λογαριασμό του 

ενδιαφερομένου (ενώ πρώτα έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ) . 

 

ΟΥΕΛΗ 

 

Μερικά πράγματα που θα είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από όλη 

την εμπειρία τους αυτή  μπορεί να είναι για παράδειγμα : 

 

• Αναγνώριση κ σκιαγράφηση ικανοτήτων  επιχειρηματία υποδοχής  

• Έρευνα της αγοράς και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών  

• Σην ανάπτυξη του έργου , την καινοτομία και την  

• Ση λήψη μιας φρέσκιας ματιάς στα ήδη υπάρχοντες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες  

• Κατανόηση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ  

•Διαφήμιση , πωλήσεων και μάρκετινγκ της εταιρείας του  

• Μαθαίνουν να εργάζονται για συγκεκριμένα έργα από έναν ή περισσότερους 

από τους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς . 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΗΙΡΙΞΗ ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΣΕ 

 

τον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσά που επιδοτούνται από την ΕΕ για 

υποστήριξη των συμμετεχόντων.  

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

Σο πρόγραμμα θα αξιολογείται τακτικά. Πέραν των άμεσα 

εμπλεκόμενων μελών,  και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη θα κληθούν να 

συμβάλουν στην αξιολόγηση. Ο σκοπός είναι να αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματα και το αντίκτυπο του προγράμματος και να προβούν σε 

συστάσεις για μια μελλοντική συνέχεια στο  πρόγραμμα. 

 

Η κεντρική ιστοσελίδα www.erasmus-entrepreneurs.eu παρέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα. Μια βάση δεδομένων 

web-based που συνδέετε  με την ιστοσελίδα επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέλη 

να υποβάλουν αιτήσεις και προσφορές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  

Εκτός από την παροχή βοήθειας  το Erasmus για νέους επιχειρηματίες με την 

υποστήριξη του Office5 δημοσιεύει συχνά ερωτήσεις από τους εν λόγο 

επιχειρηματίες ( νέους και έμπειρους )στην κεντρική ιστοσελίδα της και προτείνει 

λύσεις. 
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ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 

 

Για τεχνικές λεπτομέρειες και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα: 

Κεντρική σελίδα :  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el#.Uzz3kKh_t3J 

 
 

Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office  
c/o EUROCHAMBRES, Avenue des Arts, 19 A/D B-1000 Brussels, Belgium Tel: +32 
(0)2 282 08 73 - Fax: +32 (0)2 230 00 38 e-mail: support@erasmus-entrepreneurs.eu 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες : 

  
 

European Commission  
Enterprise and Industry Directorate-General  
Entrepreneurship Unit (E.1)  
B-1049 Brussels, Belgium  
e-mail: entr-entrepreneurship@ec.europa.eu  

web:  
 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/i
ndex.htm 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el#.Uzz3kKh_t3J 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Λενακάκης Κωνσταντίνος                                        Καρπαθιωτάκη Σερέζα 

        Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.                              Οικονομολόγος Msc, PhDc 
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