
Erasmus για 
νέους 
επιχειρηματίες  

Ένα πρόγραμμα που βοηθά νέους επιχειρηματίες 
να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους! 



Περιεχόμενα παρουσίασης 

• Πλαίσιο  

• Στόχοι του προγράμματος 

• Όροι συμμετοχής 
• Ποιος μπορεί αν συμμετέχει 

• Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει 

• Πλεονεκτήματα – Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και για ποιόν 

• Σχεδιασμός – Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα 

• To Σχέδιο SEEK & η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

 
 

2 SEEK– Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες– Τερέζα Παπαγιαννοπούλου Φεβρουάριος 2018 



Θα σας ενδιέφερε να ανοίξετε μία επιχείρηση; 

Αν κάνετε την ερώτηση αυτή σε 
100 ανθρώπους … 

37 θα απαντήσουν θετικά. 

 

Πόσοι από αυτούς ιδρύουν 
επιχείρηση; 

1 
Πόσες νέες επιχειρήσεις μπορούν                
να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό &           
να επιβιώσουν; 
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Πλαίσιο προγράμματος 
Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες 

• Πρόγραμμα επιχειρηματικής 
διασυνοριακής ανταλλαγής που 
υλοποιείται από την ΕΕ ήδη από το 2009 
στο πλαίσιο  της πολιτικής Small Business 
Act (SBA ).  
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• Χρηματοδοτεί την ανταλλαγή (κινητικότητα 
νέων επιχειρηματιών) με σκοπό την 
προώθηση  
Συνεργασιών 
Καινοτομίας και  

Ανταλλαγή εμπειριών 

 μέσω της στενής συνεργασίας και μαθητείας 
δίπλα σε ένα έμπειρο επιχειρηματία για 
χρονικό διάστημα από 1 έως 6 μήνες.   



Στόχοι 
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Βελτίωση της επιχειρηματικότητας 
Διεθνοποίηση και ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Δικτύωση των νέων επιχειρηματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

 

Δίνει την ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα να 
διαχειριστούν τη δική τους επιχείρηση. 

Διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες αγορές και στη συνεργασία με επιχειρήσεις στον Ευρύτερο 
Ευρωπαϊκό Χώρο. 

 

 Πρακτικής εκπαίδευσης σε 
ζητήματα διοίκησης, 

διαχείρισης επιχειρήσεων, 
αποτελεσματικού 

σχεδιασμού, οικονομικής 
και λειτουργικής 

διαχείρισης επιχείρησης κλπ 

Ανταλλαγή εμπειριών και 
πληροφοριών για 

αποτελεσματικές τεχνικές 
αντιμετώπισης εμποδίων, 
επιχειρησιακής ανάπτυξης 

κλπ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε αγορές και μέθοδοι 

αναγνώρισης συνεργατών 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

 



Ποιος μπορεί να συμμετέχει 

Νέοι επιχειρηματίες 

• Νέοι επιχειρηματίες 
που 
προγραμματίζουν 
να δημιουργήσουν 
την επιχείρησή τους 

• Επιχειρηματίες που 
έχουν πρόσφατα 
(μέχρι 3 χρόνια) 
δημιουργήσει την 
επιχείρησή τους 

Επιχειρηματίες «υποδοχής» 

• Οποιαδήποτε 
επιχείρηση, η οποία 
έχει συσταθεί και 
δραστηριοποιείται για 
πάνω από 3 χρόνια, 
και προθυμοποιείται 
να φιλοξενήσει το νέο 
επιχειρηματία. 
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Για το Νέο Επιχειρηματία 
 

• Απόκτηση γνώσης από έμπειρο 
επιχειρηματία σε άλλο κράτος μέλος της 
Ε.Ε. για τον καλύτερο τρόπο έναρξης και 
διαχείρισης μιας ΜΜΕ.  

• Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και απόκτηση 
γνώσης για τις διεθνείς αγορές.  

• Πρακτική και οικονομική βοήθεια, 
ενημέρωση πριν ταξιδέψει στο εξωτερικό 
και επίδομα από την Ε.Ε. που καλύπτει τα 
έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης κατά τη 
διαμονή του στο εξωτερικό. 

 

Για τον Επιχειρηματία Υποδοχής  

• Εργασία με ένα νέο επιχειρηματία, ο οποίος 
έχει νέες ιδέες και απόψεις.  

• Πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες μεθόδους 
και ικανότητες.  

• Απόκτηση γνώσης για ξένες αγορές.  

• Βελτίωση της δυνατότητας ανάπτυξης της 
επιχείρησής του και της δυνατότητας 
καθιέρωσης συνεργασίας με το νέο 
επιχειρηματία από άλλο κράτος μέλος της 
Ε.Ε.  

• Δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους 
υπόλοιπους επιχειρηματίες «υποδοχής» στα 
άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και να γίνει μέλος 
ενός πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού 
δικτύου. 
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Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 



8 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 



Βήματα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα 

• Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (νέοι 
επιχειρηματίες και επιχειρηματίες 
«υποδοχής») πρέπει να υποβάλουν 
την αίτησή τους Online  
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1ο Βήμα: Online Αίτηση  

Υποχρεωτική η 
υποβολή  

Europass cv  από 
τον ΗE 

Υποχρεωτική η υποβολή  
Europass cv  και 

 business plan  
από τον NE 



2ο  Βήμα: Ταίριασμα 
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• Αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων μέσω 
του συστήματος στο διαδίκτυο.  

  

 Το ταίριασμα επικουρείται από 
τους Ενδιάμεσους φορείς των δύο 

μερών.  
 Οι Ενδιάμεσοι φορείς στη 

συνέχεια υποβάλουν το αίτημα 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

τελική έγκριση. 

Βήματα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα 



Βήματα για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Συμφωνία των μερών (νέος επιχειρηματίας, επιχειρηματίας 
«υποδοχής» και δύο ενδιάμεσοι φορείς) για τους όρους της 
πρακτικής άσκησης:  

•  δέσμευση για ποιότητα της άσκησης,  

• επιχειρηματικό/εργασιακό/μαθησιακό πλάνο,  

• αρμοδιότητες,  

• υποχρεώσεις,  

• παραδοτέα,  

• οικονομικοί και νομικοί όροι 
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3ο  Βήμα: Συμβόλαιο και προετοιμασία  
 

Οι Ενδιάμεσοι φορείς 
παρέχουν ενημέρωση στον 
Νέο Επιχειρηματία για την 
οικονομική και εμπορική 

κατάσταση στη χώρα 
υποδοχής 



4ο Βήμα: Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό  
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• Οι Ενδιάμεσοι φορείς προσφέρουν τοπική βοήθεια 
στους Νέους Επιχειρηματίες (διαμονή, μεταφορά, 
ασφάλιση κλπ.) 

• Ο Νέος Επιχειρηματίας μεταβαίνει στη χώρα και 
επιχείρηση που τον ενδιαφέρει και συνεργάζεται με 
τον Επιχειρηματία Υποδοχής  

Αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της 

άσκησης από τους 
Ενδιάμεσους φορείς. 

Βήματα για συμμετοχή στο πρόγραμμα 



• 15.296 αιτήσεις στην πλατφόρμα 
• 61% ΝΕ, 39% ΗΕ 

• 12.962 επιχειρηματίες έχουν 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα 

• Συνολικά 174 Ενδιάμεσοι φορείς  

• Συναντήσεις δικτύωσης ανά εξάμηνο 
(επόμενη 4-6 Μαρτίου 2018) 

• Online forum υποστήριξης 
Ενδιάμεσων φορέων 

• Newsletter ανά 2μηνο 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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Στατιστικές πληροφορίες προγράμματος 

IPEYE2 – Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες– Τερέζα Παπαγιαννοπούλου 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/members/login.php?xref=%2Fmembers%2Fforum.php
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/members/login.php?xref=%2Fmembers%2Fforum.php


Χρήσιμες πληροφορίες 

• Πόσο καιρό μετά το ταίριασμα ΝΕ/ΗΕ, 
ξεκινά η κινητικότητα; 

 

122 ημέρες κατά μέσο όρο μεταξύ 
“εγκριθείς” & “έτοιμος για 
κινητικότητα”. 

 

 49 κατά μέσο όρο ημέρες από 
τη στιγμή που υποβληθεί 
αίτημα κινητικότητας στην ΕΕ.  
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• Σε πόσο καιρό γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση ενός νέου επιχειρηματία; 

 

15 ημέρες 
 

19 ημέρες να ετοιμάσει αίτηση ο 
ΝΕ 
10 ημέρες να ετοιμάσει αίτηση ο 

ΗΕ 

 



Χρήσιμες ιστοσελίδες…. 

www.erasmus-entrepreneurs.eu  
Επίσημη ιστοσελίδα προγράμματος  

 

www.olympiakokek.gr 
Ιστοσελίδα Ολυμπιακής Εκπαιδευτικής 
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http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.olympiakokek.gr/


Για περισσότερες  
πληροφορίες 

Τερέζα Παπαγιαννοπούλου  
Ρήγα Φεραίου 113  -Πύργος 
Τηλ. 2621040200 
tereza_pap@olympiakokek.gr 
www.olympiakokek.gr  

mailto:tereza_pap@olympiakokek.gr
http://www.olympiakokek.gr/

