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Erasmus Νέοι Επιτειρηματίες 
Πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα 

Τν Δπξσπατθό Πξόγξακκα «Δrasmus Νένη Δπηρεηξεκαηίεο» δίλεη ώζεζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 
θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα, ηε δηεζλνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη πθηζηάκελσλ Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ 
Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). Τν πξόγξακκα ζπκβάιιεη ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 
θαη ζηελ αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθώλ δεμηνηήησλ γηα ηα ζηειέρε ησλ ΜΜΔ, ελώ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ λένη 
θαη έκπεηξνη επηρεηξεκαηίεο. Οη λένη επηρεηξεκαηίεο ηαμηδεύνπλ ζε άιιε ρώξα ηεο ΔΔ θαη εξγάδνληαη γηα 
θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα καδί κε έλαλ έκπεηξν επηρεηξεκαηία ζηε δηθή ηνπ/ηεο ΜΜΔ. 

 

Κξήηεο (ΔΤΔΠ-Κ) ηνπ Ιδξύκαηνο Τερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΙΤΔ). Τν ΔΤΔΠ-Κ  αλαιακβάλεη ηελ 
δηεθπεξαίσζε ησλ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα. Δπηζηεκνληθόο 
Υπεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν θ. Αξηέκεο Σατηάθεο. 

Τα νθέιε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

1) Τα οφέλη για τοσς Νέοσς Επιτειρηματίες 

 Δθκάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο κηα λέαο επηρείξεζεο ζε άιιε ρώξα ηεο ΔΔ από έλα έκπεηξν 
επηρεηξεκαηία  

 Πξαθηηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα, όπσο ε αλεύξεζε θαηάιιεινπ ΝΔ ή ΗΔ, έθδνζε ζπκβάζεσλ, 
εθπαίδεπζε ηνπ ΝΔ πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ, πιηθνηερληθή ππνζηήξημε θαη ηνπηθή ππνζηήξημε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο, θαη Δπξσπατθή ζπκκεηνρή ζηα έμνδα ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην εμσηεξηθό. 
 

 Αλάπηπμε δηεζλώλ δηαζπλδέζεσλ θαη παξαγσγή γλώζεο ησλ μέλσλ αγνξώλ. 

 Γεκηνπξγία ζπλεξγαζηώλ θαη αλάπηπμε δηαζπλνξηαθώλ αγνξώλ. 

 Απόθηεζε εκπεηξίαο ζε δηαθνξεηηθό πνιηηηζηηθό θαη νξγαλσηηθό ρώξν εξγαζίαο. 

 Η θαηαλόεζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ κηαο άιιεο ρώξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

2) Τα οφέλη για τοσς Έμπειροσς Επιτειρηματίες 

Τν πξόγξακκα μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
2009. Σπλνιηθά, έρνπλ ππνβιεζεί 2518 αηηήζεηο, 
εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ γίλεη δεθηέο 1146 αηηήζεηο 
Νέσλ Δπηρεηξεκαηηώλ (ΝΔ) θαη 652 Έκπεηξσλ 
Δπηρεηξεκαηηώλ (ΗΔ). Οη αηηήζεηο ησλ ΝΔ 
αληηζηνηρνύλ ζε 23 θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη νη 
αηηήζεηο ησλ ΗΔ ζε 25 θξάηε κέιε. Σπλνιηθά νη 
αηηήζεηο αληηπξνζσπεύνπλ θαη ηα 27 θξάηε κέιε 
ηεο Δ.Δ. Η Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 8

ε
 ζέζε 

αξηζκνύ ζπκκεηνρήο ΝΔ θαη ΗΔ κε ζπλνιηθά 51 
ζπκκεηέρνληεο.  
 
«Αξσγόο» θαη ελδηάκεζνο θνξέαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν είλαη 
ην Δπηζηεκνληθό θαη Τερλνινγηθό Πάξθν  
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Erasmu, Belgium 

Tel: +32 2 282 08 73  

Fax: +32 2 280 01 91  

E-mail: support@erasmus-entrepreneurs.eu 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 Σπλεξγαζία κε αθνζησκέλνπο θαη απνηειεζκαηηθνύο λένπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ κε 
λέεο ηδέεο θαη απόςεηο. 

 Πξόζβαζε ζε λέεο ηερλνηξνπίεο θαη ηερληθέο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην λέν επηρεηξεκαηία 

 Γπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο ζε λέεο αγνξέο θαη ζύκπξαμε λέσλ ζπλεξγαζηώλ. 

 Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο παλεπξσπατθνύ δηθηύνπ έκπεηξσλ επηρεηξεκαηηώλ  

 Βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα γηα ηελ αλεύξεζε θαηάιιεινπ επηρεηξεκαηηθνύ 
εηαίξνπ θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

Η Διιεληθή ζπκκεηνρή 

Τν ΔΤΔΠ-Κ έρεη ιεηηνπξγήζεη σο ελδηάκεζνο θνξέαο κέρξη ζήκεξα γηα ηελ πινπνίεζε 3 επηηπρεκέλσλ 
αληαιιαγώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θ. Φξπζόζηνκνο Γαιαλόο (NE) από ηελ Αζήλα, κεηαθηλήζεθε κε ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ ΔΤΔΠ-Κ, ζηε Σαξδελία. Τνλ ππνδέρηεθε ν Τδηαλινύθα Φξόληδηα (HE) από ηελ εηαηξεία 
TDM. Η εηαηξεία αζρνιείηαη κε ζέκαηα θαηάξηηζεο λέσλ θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Ο Φξπζόζηνκνο 
κεηαθηλήζεθε ζηελ Σαξδελία αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 2009 θαη ε αληαιιαγή έιεμε επηηπρώο ηέινο Απξηιίνπ ηνπ 
2010. 
 
Ο θ. Γαιαλόο δήισζε: «Θα ήζεια λα ηνλίζσ όηη ην εθπαηδεπηηθό δηάζηεκα πνπ δηέλπζα ζηελ Ιηαιία θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζην Cagliari ήηαλ κηα ζπνπδαία εκπεηξία ηόζν από εθπαηδεπηηθήο όζν θαη από πξαθηηθήο 
απόςεσο θαη είκαη βέβαηνο όηη ζα κνπ θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν σο πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο κνπ 
δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Διιάδα». 
 
Δπηπξνζζέησο ην ΔΤΔΠ-Κ βνήζεζε ζηελ επίζθεςε ηνπ Βνύιγαξνπ Tihomil Kulev (NE) ζηνλ έκπεηξν 
επηρεηξεκαηία θ. Αλδξέα Σηεθαλίδε ηεο εηαηξείαο HELMAC. Η αληαιιαγή δηήξθεζε 2 κήλεο, από ηηο 15 
Φεβξνπαξίνπ κέρξη ηηο 19 Απξηιίνπ θαη θξίζεθε σο επηηπρήο.    
 
Δπίζεο ην ΔΤΔΠ-Κ έρεη ιεηηνπξγήζεη σο ελδηάκεζνο θνξέαο ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ Ιηαινύ Giuseppe Schermi 
(ΝΔ) ζηελ εηαηξεία Cyprus Holiday Houses, ηνπ θ. Σ. Πνηακίηε ζηελ Κύπξν. Η αληαιιαγή δηήξθεζε 2 κήλεο, 
ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάτν ηνπ 2010, θαη έιεμε επηηπρώο. Ο θ. Σ. Πνηακίηεο έρεη ήδε ππνβάιεη αίηεζε γηα λα 
δερηεί εθ λένπ έλα λέν επηρεηξεκαηία. Ο θ. Πνηακίηεο δήισζε πσο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθόκηζε ήηαλ ε 
δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ αγξνηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δπλαηόηεηα λα γλσξίζεη πσο κηα επηρείξεζε 
ζαλ ηελ δηθή ηνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα άιιε ρώξα ηεο Δ.Δ. Δπίζεο ν θ. Πνηακίηεο δήισζε πσο: «Έρνληαο ηελ 
εκπεηξία ηεο πξώηεο ζπκκεηνρήο κπνξνύκε λα είκαζηε πην απνηειεζκαηηθνί θαη πην παξαγσγηθνί επεηδή 
γλσξίδνπκε πνηνί είκαζηε». 
 
Δπηπιένλ, από ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2010, ν Πνξηνγάινο Rodriguez Pergola έρεη κεηαβεί ζηελ Αζήλα γηα λα 
ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξεία Aegeanscapes πνπ αλήθεη ζηνλ θ. Μ. Τζνύηζα, ελώ 12 αθόκε αηηήζεηο 
βξίζθνληαη ζην ζηάδην δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ λέσλ θαη έκπεηξσλ επηρεηξεκαηηώλ. 
 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο: 
Αρτέμης Σαϊτάκης 
Διεσθσντής ΕΤΕΠ-Κ 
Δπηζηεκνληθό θαη Τερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο, ΔΤΔΠ-Κ 
Τει. 2810 391908 
saitakis@stepc.gr 
www.erasmus-entrepreneurs.eu 


