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Erasmus για νέους επιχειρηματίες
Υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα 
Το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα ανταλ-
λαγής που σκοπό έχει να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες και όσους φιλοδοξούν να γίνουν 
επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να διευθύνουν και να επεκτείνουν 
μια μικρή επιχείρηση, δουλεύοντας κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα για 
διάστημα από έναν έως έξι μήνες. Χάρη στο πρόγραμμα αυξάνεται η τεχνογνωσία τους και εν-
θαρρύνεται η διασυνοριακή μεταφορά γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των επιχειρηματιών.

Ο αντίκτυπος του προγράμματος, όσον αφορά την ενθάρρυνση καινοτόμων επιχειρηματικών 
πρακτικών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την επέκταση σε νέες εθνικές 
αγορές, είναι μέχρι στιγμής θετικός.

Το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» δρομολογήθηκε το 2009 από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» είναι μία από τις βασικές δράσεις του προγράμματος 
δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 και έχει σκοπό να τονώσει το επιχειρηματικό πνεύμα 
στην Ευρώπη, να στηρίξει τις νέες επιχειρήσεις στις κρίσιμες φάσεις του κύκλου ζωής τους και 
να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν.



Erasmus για νέους
επιχειρηµατίες
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Πρόλογος της κ. Elżbieta Bieńkowska
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,8 % των 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη και συμβάλλουν κατά 60 % στην απασχό-
ληση στον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα. Αξίζουν κάθε είδους στήριξη από 
την πλευρά μας. Για τον λόγο αυτό, με μεγάλη χαρά σάς συνιστώ ένα 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα το οποίο, και 
αυτό είναι πολύ σημαντικό, χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους ίδιους 
τους επιχειρηματίες. 

Πέντε χρόνια μετά την καθιέρωσή του το 2009, μπορούμε να γιορ-
τάζουμε με υπερηφάνεια το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχει-
ρηματίες», που βοηθά τους επιχειρηματίες να προωθούν τις επιχει-
ρήσεις τους με απτό τρόπο. Η ιδέα είναι απλή αλλά ισχυρή: οι νέοι 
επιχειρηματίες αποκτούν πρακτική εμπειρία μέσα στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον μιας άλλης χώρας της ΕΕ.

Οι επιχειρηματίες που έλαβαν μέρος στα προγράμματα ανταλλαγής ανα-
φέρουν ότι οι εταιρείες τους είναι πιο ευέλικτες, αναπτύσσονται με ταχύ-
τερους ρυθμούς και δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Όπως 
αναφέρεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, σχεδόν το 87 % των νεοφυών 
επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν από επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» εξακολουθούν να 
λειτουργούν και σήμερα —ενώ ο μέσος όρος επιβίωσης των νεοφυών 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη μετά τα τρία χρόνια είναι μόνο 57 %. Πε-
ραιτέρω, λόγω της συνεργασίας τους με έναν επιχειρηματία από άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα, οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται επίσης πε-
ρισσότερο σε ξένες αγορές. Το 65 % των έμπειρων επιχειρηματιών που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα επέκτεινε τις δραστηριότητές του εντός ή 
εκτός ΕΕ, ενώ το 53 % μετά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφάρμο-
σε νέες ιδέες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 000 ανταλλαγές και το νέο πρόγραμ-
μα COSME διαθέτει τους απαραίτητους πόρους με σκοπό να στηρίξει 
τουλάχιστον 10 000 ανταλλαγές έως το 2020.

Συνιστώ αυτό το πρόγραμμα σε όλους τους εν δυνάμει ή τους νέους επι-
χειρηματίες που ιδρύουν ή αποκτούν επιχείρηση, επειδή θα τους προ-
σφέρει εξατομικευμένη στήριξη και συμβουλές για το πώς θα μπορέ-
σουν να διευθύνουν καλύτερα και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.
Το συνιστώ επίσης σε όλους τους έμπειρους ιδιοκτήτες επιχείρησης —
τους προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να αναπτύξουν, να επεκτείνουν 
τις επιχειρήσεις τους και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στο έπακρο.

Elżbieta Bieńkowska 
Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα 
εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, 
επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
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Πρόλογος του Richard Weber
Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» δρομολογήθηκε αμέσως 
μετά την εμφάνιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονο-
μικής κρίσης ως μια απτή απάντηση στο έλλειμμα επιχειρηματικότη-
τας στην Ευρώπη και στην ανάγκη να προωθηθεί το διασυνοριακό 
εμπόριο και η συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ. Πέντε χρόνια μετά, 
ο απολογισμός είναι θετικός. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται, αφενός 
ως προς το μέγεθός του, αφού διοργανώνονται 1 000 ανταλλαγές 
ετησίως και μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των συμμετεχουσών χω-
ρών, και αφετέρου ως προς το κύρος του, λόγω κυρίως του υψηλού 
δείκτη ικανοποίησης των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάζονται στο 
παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» 
συνεισφέρει άμεσα στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
μέσω της ενθάρρυνσης του επιχειρηματικού πνεύματος και της ευαι-
σθητοποίησης των νέων και παλαιότερων επιχειρηματιών σχετικά με 
τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η εσωτερική αγορά. Τα αριθμητικά 
στοιχεία είναι ενθαρρυντικά: πάνω από το ένα τρίτο των επίδοξων 
επιχειρηματιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δημιούργησαν, στη 
συνέχεια, τη δική τους επιχείρηση, και η πλειονότητα των επιχειρημα-
τιών βρήκαν έναν επιχειρηματικό εταίρο να συνεργαστούν.

Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» έχει ήδη φέρει αποτελέσματα 
και αναδεικνύεται σε σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση περισ-
σότερων και καλύτερων επιχειρηματιών — συμβάλλοντας κατά τον 
τρόπο αυτό στη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, ειδικά μεταξύ των 
νέων. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια σημαντική, αλλά συχνά πα-
ραγνωρισμένη, παράμετρο της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της 
οικονομικής μεγέθυνσης. 

Η ένωση EUROCHAMBRES, που είχε υποστηρίξει τη δημιουργία ενός 
τέτοιου προγράμματος στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, 
υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τη δημιουργία του «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» το 2009. Εξακολουθούμε να αποδεικνύουμε έμπρακτα 
την προσήλωσή μας στο πρόγραμμα, λειτουργώντας ως Γραφείο Υπο-
στήριξης, και πιστεύουμε ότι το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» θα 
αναδειχθεί σε αποτελεσματικό εργαλείο για την ίδρυση νέων και πολλά 
υποσχόμενων επιχειρήσεων και ότι θα συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων στην Ευρώπη για πολλά ακόμη χρόνια.

Richard Weber 
Πρόεδρος της EUROCHAMBRES,
της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών 
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Από το έτος έναρξής του το 2009 έως σήμερα, το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» έχει προσφέρει 
σε περισσότερους από 4 000 επιχειρηματίες την ευκαιρία να συναντήσουν έναν επιχειρηματία από 
άλλη χώρα και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Tο πρόγραμμα επιγραμματικά: 

•	 Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 2 500 ανταλλαγές, με 
τη συμμετοχή 5 000 νέων ή έμπειρων επιχειρηματιών.

•	 Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν καταγράψει 
τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρηματιών και 
ακολουθούν η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Πολωνία.

•	 Οι πλέον δημοφιλείς προορισμοί είναι η Ισπανία, 
η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και το Βέλγιο. 

•	 Η μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό είναι 
3,5 μήνες.

•	 Η πλειονότητα των νέων επιχειρηματιών είναι κάτω 
των 40 ετών (89 %), ενώ οι έμπειροι επιχειρηματίες 
είναι κατά κύριο λόγο κάτω των 50 ετών (74 %).

•	 Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων είναι γυναίκες.

•	 Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους όσοι 
φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρηματίες, από ανέργους 
ή εργαζόμενους έως φοιτητές και νέους επιχειρηματίες.

•	 Σχεδόν το ένα τέταρτο των νέων επιχειρηματιών 
είχαν ήδη μία εταιρεία (για 1 έως 3 χρόνια) όταν 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

•	 Ενώ η συνεργασία περιλαμβάνει όλους τους τομείς, 
οι τρεις δημοφιλέστεροι μέχρι στιγμής είναι 
η εκπαίδευση και κατάρτιση, η διαφήμιση και η εμπορική 
προώθηση και ακολουθούν η αρχιτεκτονική και 
οι υπηρεσίες στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο προέρχονται από τη βάση δεδομένων του 
προγράμματος και από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 μεταξύ των συμμετεχόντων. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
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Η σταδιοδρομία του Sébastien Aubert ξεκίνησε το 2008, με τη δημιουργία της κινημα-
τογραφικής εταιρείας Ad Astra Films, μια εταιρεία παραγωγής και διανομής με έδρα 
τις Κάννες. Η πρώτη του παραγωγή, The Danaides’ Barrel, γυρίστηκε στην έρημο του 
Μαρόκου και προβλήθηκε σε περισσότερα από 50 διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Ο Sébastien είναι κατά βάση αυτοδίδακτος, όμως με το να μην έχει εμπειρία στον 
κλάδο αυτό ή πρακτική κατάρτιση έκανε λάθη που θα μπορούσε να τα είχε αποφύγει 
αν είχε καθοδήγηση και στήριξη από έναν επιτυχημένο παραγωγό. Ο Sébastien θυμά-
ται επίσης τις δυσκολίες που συνάντησε στην προσπάθειά του να γνωριστεί με τους 
κατάλληλους ανθρώπους στον κλάδο.

«Σιγά σιγά δημιούργησα τον δικό μου κύκλο, αλλά απείχα ακόμη πολύ από το να 
ανήκω πραγματικά στον κλειστό κόσμο του κινηματογράφου. Η δουλειά με έναν 
επιτυχημένο παραγωγό μού άνοιξε πόρτες και με βοήθησε να κάνω επαφές που 
κάτω από άλλες συνθήκες θα χρειαζόμουν χρόνια για να καλλιεργήσω» εξηγεί ο 
Sébastien.

Το πρόγραμμα ανταλλαγής στο Βερολίνο βοήθησε τον Sébastien να κατανοήσει καλύ-
τερα τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, να συναντήσει σημαντικούς ανθρώπους από 
τον χώρο του κινηματογράφου και να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, κάτι 
που είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη προβολή της επιχείρησής του.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο Sébastien 
γύρισε αρκετές ταινίες μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων και το ντοκιμαντέρ για 
τη μουσική σκηνή των Βερσαλλιών Lost in Versailles, αύξησε τον ετήσιο κύκλο εργα-
σιών του κατά 20 % και προσέλαβε νέο προσωπικό. Το σημαντικότερο όμως ήταν η 
στενή συνεργασία που παγίωσε με τον ανάδοχο επιχειρηματία, ο οποίος επεκτείνει τις 
δραστηριότητές του στις Κάννες.

«Η παραγωγή ταινιών είναι μια ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Χωρίς τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα και χωρίς τη στήριξη του ανάδοχου 
επιχειρηματία, δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία να συναντήσω τους κατάλληλους 
ανθρώπους από τον χώρο του κινηματογράφου που με βοήθησαν να επεκτείνω 
την επιχειρηματική μου δραστηριότητα».

Νέος επιχειρηματίας:

Sébastien Aubert
Εταιρική επωνυμία: Ad Astra Films
Προϊόντα/Υπηρεσίες: Κινηματογραφική 
παραγωγή
Έτος έναρξης δραστηριοτήτων: 2008
Αριθμός υπαλλήλων: 2
Βασικές αγορές: Διεθνής αγορά
 
s.aubert@adastra-films.com
www.adastra-films.com

Κάννες, Γαλλία

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
      ΣΤ’ ΑΣΤΕΡΙΑ
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Το πρόγραμμα «Erasmus 
για νέους επιχειρηματίες» ενισχύει 
το επιχειρηματικό πνεύμα!
Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» ενισχύει το επιχειρηματικό πνεύμα 
στηρίζοντας όσους φιλοδοξούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και 
βοηθώντας όσους είναι ήδη επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις 
δυνατότητές τους στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 

Σχεδόν οι μισοί (44 %) από τους νέους επιχειρηματίες που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα «ονειρεύονταν από πάντα να γίνουν επιχειρηματίες», και το 
96 % θεωρούν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε να πραγματοποιήσουν το 
όνειρό τους.

Ποσοστό στο οποίο το πρόγραμμα βοήθησε  
τους συμμετέχοντες νέους επιχειρηματίες  
να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους όνειρο

Από τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα προκύπτει 
ότι το πρόγραμμα ανταλλαγής αποτελεί όντως κομ-
βικό σημείο για τους νέους επιχειρηματίες. Το 78 % 
των νέων επιχειρηματιών που δημιούργησαν τη δική 
τους επιχείρηση μετά την ανταλλαγή θεωρούν ότι το 
πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στην υλοποίηση του 
στόχου τους να ιδρύσουν επιχείρηση.

Οι ανάδοχοι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα ενδυναμώ-
νει το επιχειρηματικό πνεύμα, επειδή τους βοήθησε 
να αναπτύξουν νέες ιδέες και να επεκτείνουν την 
επιχείρησή τους (64 %). Οι περισσότεροι από αυτούς 
παρακινήθηκαν να συμμετάσχουν από την επιθυμία 
τους να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους 
με νέους επιχειρηματίες και να λειτουργήσουν ως κα-
θοδηγητές (62 %).



Ο Stefan ονειρευόταν από πάντα να γίνει επιχειρηματίας. Όταν συνειδητοποίησε ότι η 
δουλειά του στην Αυστρία δεν είχε να του προσφέρει τίποτα περισσότερο, αποφάσισε 
να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει τις προσωπικές του επιθυμίες.

Αρχικά, η επιχειρηματική ιδέα που είχε ήταν να δημιουργήσει μια εταιρεία συμβούλων 
για την παροχή υπηρεσιών σε νέους επιχειρηματίες στην Πορτογαλία και στην Αυστρία. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής που παρακολούθησε στη Λισα-
βόνα κατάλαβε γρήγορα ότι η Πορτογαλία προσφέρει εξαιρετικούς τουριστικούς 
προορισμούς που συχνά δεν είναι προσβάσιμοι στους ταξιδιώτες. Έτσι, του ήρθε 
η ιδέα να δημιουργήσει μια εταιρεία ενοικίασης τροχόσπιτων για την εξερεύνηση 
αυτών των περιοχών!

Αποφάσισε να μείνει στην Πορτογαλία και μαζί με τον ανάδοχο επιχειρηματία ανέπτυ-
ξε αυτή την επιχειρηματική ιδέα και ίδρυσε την εταιρεία «Indiecampers», στην οποία 
συμμετείχε και ένας φίλος του.

Tο πρόγραμμα βοήθησε πολύ τον Stefan να πραγματοποιήσει το αρχικό του όνειρο, 
που ήταν να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Του προσέφερε πληθώρα ευκαιρι-
ών και, πράγμα ακόμη σημαντικότερο, τον βοήθησε να βρει το σωστό εξειδικευμένο 
τμήμα αγοράς.

«Tο πρόγραμμα “Erasmus για νέους επιχειρηματίες” έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη 
ζωή μου! Η επιχειρηματική μου ιδέα άλλαξε εντελώς και, όταν παρουσιάστηκε η 
κατάλληλη ευκαιρία, την άδραξα!» λέει ο Stefan.

Νέος επιχειρηματίας:

Stefan Köppl
Εταιρική επωνυμία: Indiecampers
Προϊόντα/Υπηρεσίες: Τουριστικές 
υπηρεσίες
Έτος έναρξης δραστηριοτήτων: 2012
Αριθμός υπαλλήλων: 2
Βασικές αγορές: Πορτογαλία 
και Ισπανία

stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com

Λισαβόνα και Πόρτο, Πορτογαλία

ΑΔΡΑΞΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
  ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ
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Το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» συμβάλλει στην ανάπτυξη
επιχειρηματικών δεξιοτήτων!
Για να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στις επιχειρήσεις τους, οι διευθυντές μικρών εταιρειών 
πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να διευθύνουν με επιτυχία και να επε-
κτείνουν την επιχείρησή τους σε έναν σύνθετο κόσμο. 

Το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» στηρίζει την απόκτηση και ενίσχυση ενός 
μεγάλου φάσματος επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών, τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε τεχνικό επίπεδο, που κυμαίνονται από την εμπιστοσύνη, τις διευθυντικές και διοι-
κητικές δεξιότητες έως τις πιο τεχνικές δεξιότητες.

Το 60 % των νέων επιχειρηματιών του προγράμματος προσάρμοσαν τις διευθυντικές τους 
δεξιότητες στις συγκεκριμένες ανάγκες τους και σχεδόν το 50 % από αυτούς απόκτησαν 
νέες εμπορικές ικανότητες (46 %).

Δεξιότητες που απέκτησαν οι νέοι επιχειρηματίες
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Νέος επιχειρηματίας:

Rimvydas Butkus
Εταιρική επωνυμία: Veloblic
Προϊόντα/Υπηρεσίες: Μεταφορές 
και διοικητική μέριμνα
Έτος έναρξης δραστηριοτήτων: 2006
Αριθμός υπαλλήλων: 9
Βασικές αγορές: Λιθουανία

info@veloblic.lt
www.veloblic.lt

Klaipėda, Λιθουανία

Ο Rimvydas είναι ένας από τους ιδιοκτήτες του Veloblic, ενός καταστήματος που 
παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες με ποδήλατα στην πόλη Klaipėda της Λιθουανίας.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας συνειδητοποίησε ότι η επιχείρησή του είχε πολύ εποχικό 
χαρακτήρα και σκέφτηκε να την τροποποιήσει. Αποφάσισε να μπει στον χώρο των 
ταχυμεταφορών δεμάτων και αλληλογραφίας με ποδήλατα και πήγε στην Αυστρία 
για να δοκιμάσει τη νέα επιχειρηματική του ιδέα και να αποκτήσει νέες δεξιότητες στη 
χρηματοδότηση, στην εμπορία και στις σχέσεις με τους πελάτες. 

Χάρη στο πρόγραμμα, ο Rimvydas προσάρμοσε το επιχειρηματικό του σχέδιο στη νέα 
αγορά στην οποία στόχευε.

Η εταιρεία Veloblic, με καλύτερη γνώση της τιμολόγησης των υπηρεσιών, νέες προ-
σεγγίσεις σε θέματα διαχείρισης της χρηματοδότησης και νέα εστίαση σε στρατηγικές 
κατανομής υπηρεσιών, πέτυχε να αυξήσει τα έσοδά της κατά 10 % και προσέλαβε δύο 
νέους υπαλλήλους-ποδηλάτες. Εξακολουθεί να αποτελεί τη μοναδική εταιρεία που 
παρέχει αυτού του είδους τις υπηρεσίες στη λιθουανική πόλη Klaipėda.

«Για εμένα προσωπικά, το κλειδί της επιτυχίας ήταν να μάθω να σκέφτομαι πα-
γκόσμια και να ενεργώ τοπικά, ώστε να ιδρύσω την επιχείρησή μου με ενθου-
σιασμό και να χρησιμοποιήσω όσα έμαθα από την παραμονή μου στην Αυστρία. 
Απέκτησα χρήσιμη τεχνογνωσία και δεξιότητες στη διαχείριση αυτού του είδους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και μπόρεσα επίσης να μάθω περισσότερα για 
την ποδηλατική κουλτούρα στη Δυτική Ευρώπη» συνοψίζει ο Rimvydas.

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
  ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

mailto:info@veloblic.lt
www.veloblic.lt
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Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»
συμβάλλει στη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας!
Το ένα τρίτο από όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα και φιλοδοξούσαν να 
ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση (36,5 %) την ίδρυσαν, και πάνω από το 
ήμισυ των νέων επιχειρηματιών (58,3 %) θεωρούν ότι η ανταλλαγή που 
πραγματοποίησαν συνέβαλε σημαντικά στην ίδρυση της εταιρείας τους. 
Πρόκειται για ένα θετικό και ενθαρρυντικό αποτέλεσμα αν ληφθεί υπόψη η 
μείωση κατά 5 % του συνολικού αριθμού νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη 
στο διάστημα 2009-2011.

Αντίκτυπος στη δημιουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η επιχειρηματική ανάπτυξη που κατέγραψαν οι επιχειρημα-
τίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν υψηλότερη από 
τον μέσο όρο επιδόσεων των ευρωπαϊκών πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρί-
σης. Το 61 % των νέων επιχειρηματιών και το 54 % των 
ανάδοχων επιχειρηματιών που πήραν μέρος στην έρευνα 
αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους μετά τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα. Επιπλέον, το 56 % των ανάδοχων επιχειρη-
ματιών και το 30 % των νέων επιχειρηματιών προσέλαβαν 
νέο προσωπικό μετά το πρόγραμμα ανταλλαγής.

Οι νέοι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
«Erasmus για νέους επιχειρηματίες» καταγράφουν αι-
σθητά υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης στις επιχειρήσεις 
τους, έναντι του μέσου όρου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. 
Ενώ το 87 % των νέων επιχειρηματιών που συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα εξακολουθούν να δραστηριοποιού-
νται μετά την ανταλλαγή, ο μέσος όρος του ποσοστού 
επιβίωσης των εταιρειών στην Ευρώπη μετά την πρώτη 
τριετία βρίσκεται στο 57 % 



Η λήξη της σύμβασης εργασίας ήταν για τη Δήμητρα η σωστή στιγμή για να δημιουρ-
γήσει τη δική της επιχείρηση. Με σπουδές ψυχολογίας, ήθελε να προσφέρει θεραπευ-
τικές υπηρεσίες σε ανέργους.

Το τρίμηνο πρόγραμμα ανταλλαγής που παρακολούθησε σε μια εταιρεία παραγωγής 
στη Λευκωσία (Κύπρος) άνοιξε στη Δήμητρα νέους ορίζοντες. Απέκτησε γνώσεις στη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και στη βιντεοσκόπηση, ανέπτυξε δεξιότητες στις νέες 
τεχνολογίες και δημιούργησε τον δικό της κύκλο επαγγελματικών γνωριμιών.

«Η ελληνική αγορά είναι πολύ περιορισμένη για τους επιχειρηματίες λόγω της 
οικονομικής κατάστασης της χώρας. Χάρη στην εμπειρία αυτή, ανακάλυψα ότι 
υπάρχει μια μεγάλη αγορά στο εξωτερικό που θα μπορούσα να προσεγγίσω με τις 
νέες τεχνολογίες».

Όταν γύρισε στην Ελλάδα, με μεγάλη αυτοπεποίθηση και καινοτόμες ιδέες, η Δήμητρα 
άνοιξε τη δική της επιχείρηση το 2013, την Ψ-Χ. Η εταιρεία προσφέρει ψυχολογικές 
υπηρεσίες εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών περιοδικών, διαδικτυακά σεμινάρια 
και εκδηλώσεις που διοργανώνει η Δήμητρα στην Αθήνα. Προσέλαβε έναν υπάλληλο 
και είναι τώρα έτοιμη να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στην Κύπρο.

Η Δήμητρα κατάφερε να κάνει τα σχέδιά της πράξη και έτσι από μια ωραία ιδέα 
δημιουργήθηκε μια πραγματική επιχείρηση. Η επιχείρησή της πηγαίνει καλά και έχει 
έτοιμα διάφορα σχέδια, από τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην περιοχή όπου ζει και 
τη βιντεοσκόπησή τους έως την έκδοση βιβλίου!

Νέα επιχειρηματίας:

Δήμητρα Διδαγγέλου

Εταιρική επωνυμία: Ψ-Χ
Προϊόντα/Υπηρεσίες: Ψυχολογία
Έτος έναρξης δραστηριοτήτων: 2013
Αριθμός υπαλλήλων: 1
Βασικές αγορές: Ελλάδα και Κύπρος

didaggelou@yahoo.gr
www.psy-che.gr

Πήλιο, Ελλάδα

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙΣ ΠΟΤΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ 
    ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΖΕ ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ!
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Τo πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» ισχυροποιεί τις υπάρχουσες 
επιχειρήσεις μέσα από νέες ιδέες!
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποδεικνύονται σχετικά πιο δραστήριες από τον μέσο όρο 
των επιχειρήσεων της ΕΕ, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το 
53 % των ανάδοχων επιχειρήσεων και το 73 % των νέων επιχειρήσεων ανέπτυξαν νέα 
προϊόντα ή υπηρεσίες, έναντι 35 % των ΜΜΕ στην ΕΕ στο διάστημα 2007-2010.

Η πλειονότητα των νέων επιχειρηματιών (81 %) εντόπισαν νέες επιχειρηματικές δυνατό-
τητες και το 50 % από αυτούς βρήκαν εταίρο για να πουλήσουν ή να αγοράσουν προϊόντα 
ή υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής.

Δεξιότητες που απέκτησαν οι νέοι επιχειρηματίες Οι ανάδοχοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν το πρό-
γραμμα ως πλατφόρμα πειραματισμού με χαμηλό 
δείκτη κινδύνου για ενδεχόμενη επέκταση της επι-
χείρησής τους. Το 60 % ήρθε σε επαφή με νέες 
ιδέες ή τεχνικές, μερικές από τις οποίες μετουσι-
ώθηκαν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Μία από 
τις άμεσες θετικές επιπτώσεις ήταν ότι πάνω από 
το 50 % αυτών των επιχειρηματιών αύξησαν τον 
κύκλο εργασιών τους.



Η ανταλλαγή επιχειρηματικών γνώσεων μέσω πρακτικής εμπειρίας ήταν σημαντική 
για τον Tim Lagerpusch, που από το 2006 διευθύνει τη δική του επιχείρηση και από 
το 2012 είναι συνιδρυτής της SugarTrends, ενός διαδικτυακού χώρου πώλησης που 
διαθέτει προϊόντα που προέρχονται από τοπικά καταστήματα από ολόκληρο τον κόσμο.

Χάρη στο πρόγραμμα ανταλλαγής «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», η SugarTrends 
επωφελήθηκε από τον νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό της και μια νέα διαδικτυακή 
εμπορική στρατηγική. Κατά τον τρόπο αυτό η επιχείρηση προβλήθηκε περισσότερο, 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να προστεθούν 35 νέα τοπικά καταστήματα στον 
διαδικτυακό της χώρο πώλησης και να καταγραφεί μια πρώτη αύξηση των πωλήσεων 
ύψους 300 %.

«Ο νέος επιχειρηματίας Diogo Cruz από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας διαθέτει 
τις επιχειρηματικές ικανότητες και τα προσόντα που ψάχναμε για να επεκτείνουμε 
περισσότερο τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Επιπλέον, με το πτυχίο του 
στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη μηχανική, ήταν ο καλύτερος υποψήφιος γι’ 
αυτή την πρόκληση» λέει ο Tim.

Οι καινούργιες ιδέες του νέου εταίρου συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχεί-
ρησης του Τim χάρη στη δημιουργία σταθερών επιχειρηματικών διαδικασιών και στην 
ανάπτυξη νέων συστημάτων τεχνολογιών για τη στήριξη των καθημερινών δραστη-
ριοτήτων. Η εποικοδομητική συνεργασία δεν σταμάτησε με το τέλος της ανταλλαγής, 
αφού οι δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να συνεργάζονται με σκοπό τη μετεξέλιξη 
της SugarTrends σε παγκόσμια επιχείρηση.

Ανάδοχος επιχειρηματίας:

Tim Lagerpusch
Εταιρική επωνυμία: SugarTrends
Προϊόντα/Υπηρεσίες: Διαδικτυακή 
αγορά
Έτος έναρξης δραστηριοτήτων: 2012
Αριθμός υπαλλήλων: 9
Βασικές αγορές: Διεθνείς πωλήσεις 
λιανικής

tim.lagerpusch@sugartrends.com
www.sugartrends.com

Κολονία, Γερμανία

ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΠΙΚΑ, 
  ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ!
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Ανάδοχοι επιχειρηματίες — οι δραστηριότητές τους 
επεκτάθηκαν σε ξένες αγορές

Το πρόγραμμα «Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες» ανοίγει νέες αγορές!
Το 90 % των νέων επιχειρηματιών του προγράμματος κατά τη διάρκεια της 
ανταλλαγής απέκτησαν γνώσεις για νέες αγορές. Επιπλέον, το 80 % των νέων 
επιχειρηματιών οργάνωσαν ένα ευρύ φάσμα διεθνών επαφών και ανέπτυξαν τα 
επιχειρηματικά τους δίκτυα. Ορισμένοι επίσης επέκτειναν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες και σε άλλες χώρες.

Χάρη στη συνεργασία τους με εταίρους από άλλες χώρες, σχεδόν τα δύο τρίτα των 
ανάδοχων επιχειρηματιών (65 %), δηλαδή αρκετά πάνω από τον μέσο όρο, μετά 
την ανταλλαγή πέτυχαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες εθνικές 
αγορές και το ένα τρίτο από αυτούς εξακολούθησαν να δραστηριοποιούνται στη 
χώρα του επισκέπτη επιχειρηματία.



Η Elettrofaenza (Iταλία), που ιδρύθηκε το 1992, αρχικά πρόσφερε επιχειρησιακές και 
τεχνικές υπηρεσίες στον κατασκευαστικό τομέα. Με την πάροδο του χρόνου η εταιρεία 
αναπτύχθηκε και από το 2010 έχει εξειδικευτεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το 2011, καθώς η επιβράδυνση της ιταλικής οικονομίας μείωσε τις εγχώριες επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Pier Giorgio Fontana, αποφάσισε να 
διεθνοποιήσει την εταιρεία σε αναζήτηση νέων αγορών.

Γνωρίζοντας ότι το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» προσφέρει μια 
πλατφόρμα για διερεύνηση των διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών, ο Pier Giorgio 
υπέβαλε αίτηση για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, όπου ανακάλυψε το προφίλ 
της Alina Daniela Pop, μιας 30χρονης επιχειρηματία από τη Ρουμανία.

Η επιχειρηματική σύμπραξη με την Alina αποδείχθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία για 
πρόσβαση στην ανερχόμενη αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ρουμανίας. Οι 
δύο επιχειρηματίες, έχοντας τα ίδια αμοιβαία συμφέροντα, αποφάσισαν να συνεργα-
στούν για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στη Ρουμανία.

«Είναι πολύ δύσκολο για μια μικρή επιχείρηση όπως η δική μας να αποκτήσει πρό-
σβαση σε νέες αγορές στο εξωτερικό, ιδίως από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε 
την τοπική γλώσσα, δεν έχουμε διασυνδέσεις και οι περιορισμένοι οικονομικοί 
πόροι δεν μας επιτρέπουν επενδύσεις. Η βοήθεια ενός νέου επιχειρηματία είχε 
ουσιαστική σημασία στην περίπτωσή μας» λέει ο Pier Giorgio.

Μετά την ανταλλαγή, ο Pier Giorgio και η Alina ίδρυσαν μια κοινοπραξία επιχειρή- 
σεων στον τομέα των φωτοβολταϊκών σταθμών: η Εlettrofaenza προσφέρει υλικό 
και τεχνολογική τεχνογνωσία στη Ρουμανία, ενώ η νέα εταιρεία της Alina προσφέρει 
υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών για την ενεργειακή απόδοση και παρέχει ειδικευμένους 
τεχνικούς όταν απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς: με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να παρέχουν ένα πλήρες προϊόν στον πελάτη.

Το πρόγραμμα ανταλλαγής βοήθησε τον Pier Giorgio να αποκτήσει πρόσβαση σε μια 
νέα αγορά σε μια άλλη χώρα της ΕΕ και να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας επιχεί-
ρησης και, επομένως, νέων θέσεων εργασίας στη Ρουμανία.

Ανάδοχος επιχειρηματίας:

Pier Giorgio Fontana
Εταιρική επωνυμία: Elettrofaenza 
Προϊόντα/Υπηρεσίες: Ενέργεια
Έτος έναρξης δραστηριοτήτων: 1992
Αριθμός υπαλλήλων: 4
Βασικές αγορές: Ιταλία, Ρουμανία

elettrofaenza@elettrofaenza.it 
www.elettrofaenza.it 

Faenza, Ιταλία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ   
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Erasmus για νέους επιχειρηματίες 
Ένα δίκτυο σημείων επαφής στη διάθεσή σας
Το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» διευθύνεται σε τοπικό επίπεδο από οργανισμούς υποστήριξης 
(π.χ. εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, κέντρα στήριξης επιχειρήσεων που βρίσκονται στη φάση εκκίνησης, 
φυτώρια επιχειρήσεων κ.λπ.). Αυτά τα τοπικά σημεία επαφής επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
κατευθύνουν τους επιχειρηματίες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και για επικοινωνία με το τοπικό σημείο επαφής μπορείτε 
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: www.erasmus-entrepreneurs.eu

Οι δραστηριότητες των τοπικών σημείων επαφής συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την υπηρεσία 
υποστήριξης του προγράμματος.

<03BA>.<03BB><03C0>
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Tο παρόν έγγραφο συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο 
απηχεί μόνο τις απόψεις των συντακτών του και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχει.

ISBN 978-92-79-44476-0
doi:10.2769/672393

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό την προϋπόθεση ότι δηλώνεται η 
πηγή, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.
Για τυχόν χρήση/αναπαραγωγή υλικού που καλύπτεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους όπως καθορίζεται, πρέπει να ζη-
τείται άδεια από τον κάτοχο / τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Η παρούσα δημοσίευση χρηματοδοτείται βάσει του προγράμματος-πλαι-
σίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, που στοχεύει στην 
ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Το ενημερωτικό φυλλάδιο εκδόθηκε σε συνεργασία με την Ένω-
ση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, την 
EUROCHAMBRES.

www.eurochambres.eu

Printed in Belgium
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