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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

  Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του για ένα νέο πρόγραμμα, 

το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες. 

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο 

προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από 

έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις 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 διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.    

                                   

Κάποιος μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ως νέος επιχειρηματίας, εάν: 

• Σχεδιάζει να ξεκινήσει μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Διαθέτει έως και τριετή επιχειρηματική εμπειρία. 

 

Η (μελλοντική) εταιρεία ή δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο, ενώ 

δεν υπάρχει όριο ηλικίας. 

 

Μπορεί επίσης, κάποιος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ως επιχειρηματίας υποδοχής και 

να υποδεχθεί κάποιον νέο επιχειρηματία για χρονικό διάστημα από 1-6 μήνες από οποιαδήποτε 

χώρα της Ευρώπης. Με το τρόπο αυτό δύναται να κερδίσει νέες συνεργασίες και γνώσεις από μια 

χώρα που πιθανόν κάποιος να ήθελε να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.            

                                                  

Ο Νέος Επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις χώρες που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα. Το ποσό χρηματοδότησης ποικίλει ανά χώρα. Ο Νέος Επιχειρηματίας μπορεί να 

διαμείνει στην άλλη χώρα από 1 έως 6 μήνες και να λαμβάνει το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό. 

 

Από τον Μάρτιο του 2018 οι νέοι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και 

χώρες εκτός Ευρώπης (Νέα Υόρκη, Πενσυλβάνια, Σιγκαπούρη και Ισραήλ).  

 

Οι νέοι επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να 

υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Με το που γίνει αποδεκτή η αίτηση, ο ενδιαφερόμενος 

αποκτάει πλήρη πρόσβαση στον κατάλογο με τη λίστα με τους Επιχειρηματίες Υποδοχής. 

Ακολουθεί το «ταίριασμα» μεταξύ του Νέου Επιχειρηματία και του Επιχειρηματία Υποδοχής και 

στη συνέχεια το ταξίδι ξεκινά! 

 

Αναλυτικές Πληροφορίες για:  

• το ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 



• το τρόπο υποβολής Αίτησης συμμετοχής 

• για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης ανά χώρα υποδοχής 

• για τα σημεία επαφής στην Ελλάδα κ.α. 

 

μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link: www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el 

 

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

