
ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ:  
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες  

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ 



Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) www.stepc.gr  
Ιστορικό  
Ιδέα δημιουργίας ΕΤΕΠ στην Κρήτη από το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) : τέλη 80 
Κατασκευή κτιρίων: Δεκαετία 90 
Εταιρεία Διαχείρισης: Ίδρυση Δεκ. 1993, 22 μέτοχοι, κύριοι: ΙΤΕ &  
Τράπεζα Πειραιώς   

 

Στόχοι: 

 Προώθηση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από το ΙΤΕ και άλλους 
ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη 
της περιφέρειας για τη δημιουργία  ενός τρίτου  αναπτυξιακού πόλου, πέραν του 
πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.  

  Υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων για εγκατάσταση στο Πάρκο ώστε να 
αποτελέσουν φορείς μεταφοράς τεχνολογίας.   

 Δημιουργία ενός Κέντρου Μάθησης, ιδιαίτερα για στελέχη επιχειρήσεων 

 Συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από συνεργασίες με 
τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. 

  

•   
 

 

 

 

 

 

Θερμοκοιτίδα: 2000 τμ 
 

Υποστήριξη δημιουργίας spin-offs 
και νέων επιχειρήσεων από 
ερευνητές και αποφοίτους  
Σήμερα: 25 επιχειρήσεις & φορείς. 
Προγράμματα υποστήριξης 
επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα για 
φοιτητές και νέους επιχειρηματίες. 
Πάνω από 60 εταιρείες 
υποστηρίχτηκαν τα τελευταία 20 
χρόνια 

http://www.stepc.gr/


Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης   
Κίνητρα & Προσφερόμενες Υπηρεσίες για εγκατάσταση στη Θερμοκοιτίδα  

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΤΕ & ΕΤΕΠ-Κ 

 

•  ΧΑΜΗΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ:  Start-up  ~ 8 €/Μ2-μήνα, αύξηση μετά 3 & 5 
έτη 

 

• ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:   Καθαριότητα, ασφάλεια, ηλεκτρικό, χώρος 
στάθμευσης, δίκτυο: Δωρεάν    

 

•  INTERNET SERVICES:  Δωρεάν e-mail και web hosting, wireless  

 

•  ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ : Δωρεάν χρήση 

 

•  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Φωτοτυπίες, φαξ, αλληλογραφία, 
switchboard κλπ 

 

•  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ   

   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  
  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ:  Σύνδεση με ερευνητικά 

εργαστήρια, συμμετοχή σε προγράμματα 
 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ:  Πρόσβαση σε μηχανισμούς 
μεταφοράς τεχνολογίας 
 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ:  Επιχειρηματικός σχεδιασμός, 
σχέδιο marketing, κλπ 
 

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ:  Πληροφόρηση, 
διασύνδεση 
 

  ΝΟΜΙΚΕΣ:  Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 
Συμβάσεις κλπ 

ΠΑΡΟΧΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ-Κ 



   

www.erasmus-entrepreneurs.eu 
 

• Πρωτοβουλία της ΕΕ/ΓΔ Επιχειρήσεων, από το 2009 
 
• Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών (Young Entrepreneurs) για μετακίνηση σε άλλη   
 χώρα (1-6 μήνες) δίπλα σε  Ώριμους Επιχειρηματίες Υποδοχής (Host Entrepreneurs) 

 
• Περισσότεροι από 50 νέοι επιχειρηματίες υποστηρίχθηκαν από το ΕΤΕΠ-Κ για 

μετακίνηση σε άλλες χώρες  από το 2009 μέχρι σήμερα 
 
• Περισσότεροι από 20 Host Entrepreneurs από την Ελλάδα δέχτηκαν ξένους νέους 

επιχειρηματίες  
 
• 8ος κύκλος 2016-2017 (έναρξη 1 Φεβ. 2016, λήξη 31.01.2018) 

 
• 9ος κύκλος 2017 – 2021 (έναρξη Φεβρουάριος 2017, λήξη Ιαν. 2019, συνέχιση μέχρι 

2021) 
 

 

 

 

Τι είναι το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες; 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


ΕΥΕ: ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
 

Νέοι επιχειρηματίες (NE): επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται 
μέχρι 3 χρόνια τη στιγμή  της αίτησης (start-ups/business transfers) 
ή δυνητικοί επιχειρηματίες 

 (Λαμβάνουν μηνιαία χρηματοδότηση από το πρόγραμμα για να καλύψουν 
δαπάνες μετακίνησης, διαμονής στη χώρα μετακίνησης δίπλα στον 
επιχειρηματία υποδοχής)   

 

Επιχειρηματίες Υποδοχής (HE):   Έμπειροι επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται περισσότερο από 3 χρόνια 

(Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα) 



Νέος Επιχειρηματίας 

Επιχειρηματίας Υποδοχής 
(έμπειρος) 

Παραμένει 
από 1 έως 6 
μήνες σε άλλη 
χώρα 

 
Υποστηρικτές: Ενδιάμεσοι φορείς (Intermediary Organisations) (σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ) 
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ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Support Office, EASME 



ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕ & ΤΟΥ ΗΕ 

• Εμπειρία και καθοδήγηση 
από έμπειρο επιχειρηματία   

• Ανάπτυξη διεθνών επαφών  

•Γνώση των ξένων αγορών 

• Πάροχοι, πελάτες ευκαιρίες 
συγχρηματοδότησης   

• Πρόσβαση σε νέες 
δεξιότητες και καινοτόμα 
γνώση   

• Συνεργασία με ένα νέο με 
φρέσκιες ιδέες   

• Γνώση νέων αγορών   

• Ευκαιρίες για δημιουργία 
νέων επιχειρηματικών 
συνεργασιών με 
επιχειρηματίες από άλλες 
χώρες   

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΕ 
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ΤΑ 4 ΒΗΜΑΤΑ 
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ΑΙΤΗΣΗ  

ON LINE 

 

ΕΥΡΕΣΗ ΗΕ  ή 
ΝΕ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ 
ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 



1. Αίτηση από τον NE (business 
plan, CV, motivation) 

2. Η αίτηση ελέγχεται από τον 
IO 

3. HE εκδηλώνει ενδιαφέρον 
αν συμμετέχει (CV and 
motivation) 

4. Ο φάκελος ελέγχεται από 
τον IO. 

ΑΙΤΗΣΗ:  www.erasmus-entrepreneurs.eu  
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ΒΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ONLINE 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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ΒΗΜΑΤΑ 2 & 3: MATCHING & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΒΗΜΑ 2: Matching  

Εύρεση κατάλληλου NE and HE με βάση 
τις προτιμήσεις τους , με τη βοήθεια 
των 2 IOs 

ΒΗΜΑ 3: Σύμβαση & 
προετοιμασία 

1. Οι HE, NE και  IOs συμφωνούν 

2. Ο NE προετοιμάζεται  από τον ΙΟ 

3. Ο NE χρηματοδοτείται και είναι 
έτοιμος για μετακίνηση 
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ΒΗΜΑ 4: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Μετακίνηση του ΝΕ σε άλλη 
χώρα 

  

1. Διάρκεια: 1-6 μήνες 

2. Κατάρτιση, εργασία σε 
συγκεκριμένο project 
καθορισμένο εκ των προτέρων 

3. Επιτόπια υποστήριξη στο NE από 
τον IO του HΕ 

4. Λήξη και υποβολή αναφοράς 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

• Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα η καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας για να είναι εύκολη η επικοινωνία με όλους τους 
εμπλεκόμενους:  

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

• Γραφείο Υποστήριξης 

• Τοπικό σημείο επαφής (Ενδιάμεσος φορέας)  

• Επιχειρηματίας Υποδοχής και  

• Νέος Επιχειρηματίας.  

 

 

 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (ΝΕ) 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Α. Προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων για την αίτηση:  

 

1. Βιογραφικό σημείωμα   

2. Κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα και  

3. Επιχειρηματικό σχέδιο: μόνο για τους νέους επιχειρηματίες το οποίο 
είναι εμπιστευτικό έγγραφο (είναι δυνατή η υπογραφή συμφωνητικού 
εμπιστευτικότητας) και προσβάσιμο μόνο από τον ενδιάμεσο φορέα, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Υποστήριξης ) 

 

Β. Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά  

 
 



Κίνητρο ΝΕ  

• Θα πρέπει να είναι σαφές το επιχειρηματικό κίνητρο και να διατυπώνονται οι 
προσδοκίες του ΝΕ από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα  

 

• Πως θα βοηθήσει τον ΝΕ η διαμονή στο εξωτερικό, ώστε να αναπτύξει την 
επιχείρηση του 

  

• Ποια προστιθέμενη αξία θα προσδώσει η συνεργασία με τον Επιχειρηματία 
υποδοχής και γιατί θα πρέπει ο επιχειρηματίας υποδοχής να τον επιλέξει 

 

• Θα πρέπει να αναφέρεται από τον ΝΕ αν έχει ζήσει ή εργαστεί στο εξωτερικό 
στο παρελθόν και πως θα προετοιμαστεί για την συνεργασία με τον ΕΥ  



Επιχειρηματικό Σχέδιο ΝΕ  

Θα πρέπει να είναι σαφές και αναλυτικό  και συστήνεται να 
περιλαμβάνει: 

• Ακριβή περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας  

• Ανάλυση αγοράς   

• Στρατηγική μάρκετινγκ/πωλήσεων  

• Έρευνα & Ανάπτυξη  

• Οργανογράμματα Διοίκησης  

• Οικονομικές προβλέψεις  

• Εκτίμηση κερδών και ζημιών  

• Ισολογισμούς 

• Προβλέψεις ταμειακών ροών 



1. Αίτηση  

 

2. Κίνητρο συμμετοχής  

 

3. Βιογραφικό και αιτιολόγηση ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

  

4. Στρατηγική για τη συνεργασία  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
(ΕΥ) ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 



Κίνητρο ΕΥ 
 

• Σαφές κίνητρο για επιχειρηματική συνεργασία  και προσδοκίες του ΕΥ 
από τη συμμετοχή  του στο πρόγραμμα  

• Το κίνητρο συμμετοχής είναι προσωπικό και όχι συνολικά του 
οργανισμού/φορέα που εκπροσωπεί 

• Αναφορά στις δεξιότητες που θα ήθελε να έχει ο ΝΕ τον οποίο αναζητά 
ο ΕΥ 

• Δεν γίνεται καμία αναφορά στις έννοιες πρακτική άσκηση και θέση 
εργασίας (ούτε και για πληρωμή του ΝΕ  από τον ΕΥ) 

• Το κίνητρο που θα περιγράφει δεν πρέπει να μοιάζει με μια διαφήμιση 
για δουλειά  



Βιογραφικό και προϋποθέσεις για δικαίωμα 
συμμετοχής  ΕΥ 

• Ο ΕΥ είναι ιδιοκτήτης/δημιουργός μιας επιχείρησης, όχι ένας 
εργοδότης (ακόμη και εάν κατέχει θέση εκτελεστικού Δ/ντη) 

 

• Πόση εμπειρία έχει ως επιχειρηματίας  

 

• Χώρα μόνιμης κατοικίας (αυτό έχει σημασία) και όχι η χώρα που 
είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση  

 

•  Επιλεξιμότητα επιχείρησης ως ανεξάρτητη ΜΜΕ (εργαζόμενοι, 
ετήσιος τζίρος -ετήσιος κύκλος εργασιών) 



Στρατηγική για την ανταλλαγή/συνεργασία  

• Πως σκέφτεται να φιλοξενήσει τον ΝΕ στην επιχείρηση του (π.χ. 
πως θα προσαρμοστεί ο ΝΕ) 

 

• Οραματίζεται άμεση επιχειρηματική συνεργασία ή 
επίβλεψη/επιτήρηση; 

 

• Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η ανταλλαγή είναι μια σχέση 
«επιχειρηματία προς επιχειρηματία» (και όχι εργαζόμενου & 
εργοδότη) 



Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Μέσω του συνδέσμου http://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/index.php?lan=el    

 

 

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος και επιχειρηματικού 
σχεδίου (μόνο για νέους επιχειρηματίες). 

 

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


Αξιολόγηση αίτησης από τον Ενδιάμεσο 
φορέα 

• Αποδέχεται –  τηρεί  τις προϋποθέσεις του προγράμματος και 
καταχωρείται στον ηλεκτρονικό κατάλογο  

• Θέτει σε αναμονή – όταν λείπει σημαντική πληροφορία ή η αίτηση 
δεν είναι σαφής 

• Στέλνει πίσω στον αιτούντα – όταν δεν είναι σε θέση να αναλάβει 
επιχειρηματίες (είτε δεν έχει πλέον πόρους για να χρηματοδοτήσει 
ΝΕ είτε λήγει η διάρκεια του κύκλου στον οποίο συμμετέχει) 

• Απορρίπτει – όταν η αίτηση δεν είναι σωστή ή είναι άσχετη από τα 
ζητούμενα 



Αναζήτηση κατάλληλου επιχειρηματία 
   

Μέσω του τοπικού σημείου επαφής - Ενδιάμεσο 
οργανισμό – (πιθανόν ο ΝΕ γνωρίζει τον Επιχειρηματία 
Υποδοχής με τον οποίο βρίσκεται ήδη σε επαφή  

 

Ή 

 

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
 

 

 



Προετοιμασία του ΝΕ από τον ενδιάμεσο φορέα 

   Ο ενδιάμεσος φορέας ενημερώνει τον ΝΕ για τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του και του προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για 
τη χώρα στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει. 

  

Αυτό μπορεί να γίνει με 

•   Τηλέφωνο   

•  skype εάν ο ΝΕ είναι σε άλλη πόλη-προκειμένου να μην 
επιβαρυνθεί τα έξοδα μετακίνησης 

•  Το ιδανικό είναι να γίνει μια κατ’ιδίαν συζήτηση/εκπαίδευση   



Έγγραφες συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων  
 

• Υπογραφή (ψηφιακά) του εγγράφου με τον τίτλο  «Δέσμευση» 
(COMMITMENT ) από όλους τους εταίρους της σχέσης 

 

• Οι Νέοι επιχειρηματίες συνάπτουν και μία σύμβαση χρηματοδότησης με 
τον ενδιάμεσο φορέα τους/ τοπικό σημείο επαφής τους (κατά τη 
διαδικασία της εκπαίδευσης που προαναφέρθηκε) 

 

•  Η οικονομική βοήθεια στο νέο επιχειρηματία θα καταβληθεί σε 
επιμέρους δόσεις, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε με το τοπικό 
σημείο επαφής του/ της 



Οικονομική ενίσχυση ΝΕ ανά χώρα & μήνα 



   Παραμονή του ΝΕ στο εξωτερικό 

Η διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής μπορεί να 
είναι από 1 έως 6 μήνες  

Δυνατότητα να διαιρεθεί η συνολική περίοδος 
παραμονής σε εβδομαδιαία διαστήματα (με την 
προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες) και υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ενδιάμεσος φορέας είναι ενεργός  



Ολοκλήρωση συνεργασίας    

   Ο ΕΥ & ο ΝΕ συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο 
ανατροφοδότησης  

 

   Ο Ενδιάμεσος φορέας του ΝΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 
η συνεργασία έληξε με επιτυχία και αφού συλλέξει όλα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά ταξιδιού από τον ΝΕ (εισιτήρια, 
κάρτες επιβίβασης κ.α. ) προχωρεί στην τελική πληρωμή της 
οικονομικής ενίσχυσης προς τον ΝΕ 



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Πως δηλώνεται μια επιτυχημένη ιστορία ανταλλαγής 
   Μόλις ολοκληρωθεί μια σχέση συνεργασίας μεταξύ των 

επιχειρηματιών η ΕΕ προτρέπει τους ενδιάμεσους φορείς με e-mail, 
να συνεργαστούν και να προβάλουν την εποικοδομητική σχέση των 
2 επιχειρηματιών τους (στέλνει και προτεινόμενες οδηγίες για το 
πώς θα αποτυπωθεί η καλή συνεργασία, μπορεί να είναι κάποιο 
βίντεο, ή φωτογραφίες και κείμενα που υποβάλλονται μέσω μιας 
ηλεκτρονικής φόρμας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος).  

Παράδειγμα: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=353  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
www.stepc.gr 

 
saitakis@stepc.gr  & nora@stepc.gr  

 
www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el 

 
www.facebook.com/European.Entrepreneurs.EYE.Programme   

 
Twitter: #ErasmusforYoungEntrepreneurs  
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