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ΝΝέέεεςς   εεσσκκααιιρρίίεεςς   αασσηηοοααππααζζττόόλληηζζηηςς   μμέέζζωω   

ηηοοσσ   ΓΓρρααθθεείίοοσσ   ΔΔιιααζζύύννδδεεζζηηςς   κκααιι   ηηοοσσ   

ΕΕσσρρωωππααϊϊκκοούύ   ΠΠρροογγρράάμμμμααηηοοςς::     

««EERRAASSMMUUSS  ΝΝέέωωνν   ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιιώώνν»» 

Τν Γραθείο Διαζύνδεζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλίας ζπκκεηέρεη ζην Πξόγξακκα 
"Erasmus Νέοι Επιτειρημαηίες" ην νπνίν ζηνρεύεη ζην λα βνεζήζεη ηόζν ζηνπο απόθνηηνπο-
κειινληηθνύο επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ζηνπο λένπο Επηρεηξεκαηίεο (ΝΕ) λα απνθηήζνπλ ηηο 
επηζπκεηέο δεμηόηεηεο δηνίθεζεο Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ (ΜΜΕ) κέζσ ηεο παξακνλήο ηνπο 
δίπια ζε πεπεηξακέλνπο Επηρεηξεκαηίεο Υπνδνρήο (ΕΥ) ζε άιιε ρώξα-κέινο ηεο Ε.Ε. 
   

ΠΠΠ εεε ρρρ ιιι γγγ ρρρ ααα θθθ ήήή    

 
Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ην Γραθείο Διαζύνδεζης πξνζθέξεη ζηνπο απνθνίηνπο 
όισλ ησλ ηδξπκάησλ αιιά θαη απξηαλνύο επηρεηξεκαηίεο ηε δπλαηόηεηα ηεο παξακνλήο θαη ηεο 
εθκάζεζεο δίπια ζε έλαλ πεπεηξακέλν επηρεηξεκαηία ζε κηα άιιε ρώξα ηεο ΕΕ, κε ηε πξννπηηθή 
λα θεξδίζνπλ ζε ηθαλόηεηεο θαη πξννπηηθέο πνπ απνδεηθλύνληαη ηδηαίηεξα πνιύηηκεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θάζεο ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο, εληζρύνληαο παξάιιεια  ηε πηζαλή δηαζπλνξηαθή 
δξαζηεξηόηεηα θαη έηζη ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο. Όινη νη Νένη Επηρεηξεκαηίεο λνκηκνπνηνύληαη λα 
ιάβνπλ κηα ρξεκαηηθή από ηε ΕΕ γηα όια ηα έμνδα ηαμηδηώλ θαη δηακνλήο. 

  
ΤΤΤ ιιι    πππ ρρρ οοο ζζζ θθθ έέέ ρρρ εεε ιιι    ηηη οοο    πππ ρρρ όόό γγγ ρρρ ααα μμμ μμμ ααα ;;;    

 «On-the-job» εθπαίδεπζε (ειάρηζην απαηηνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο: έλαο (1) 
κήλαο) γηα λένπο θαη ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο ζε ΜΜΕ ζε άιιεο ρώξεο ηεο ΕΕ, 

 Μνλαδηθή επθαηξία θαη γηα ηηο 2 θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηώλ  (ΝΕ & ΕΥ) λα κνηξαζηνύλ γλώζε, 
εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία, 

 Μεγαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο πξόζβαζεο ζε μέλεο αγνξέο γηα κειινληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 
επθαηξίεο, 

 
ΠΠΠ ωωω ςςς    δδδ οοο σσσ λλλ εεε ύύύ εεε ιιι    ηηη οοο    πππ ρρρ όόό γγγ ρρρ ααα μμμ μμμ ααα ;;;    

 
Η ζύλδεζε κεηαμύ Νένπ Επηρεηξεκαηία (ΝΕ) θαη Επηρεηξεκαηία Υπνδνρήο (ΕΥ) ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Γξαθείνπ Δηαζύλδεζεο ην νπνίν θαη έρεη αλαιάβεη ηνλ ελεξγό 
ξόιν ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο όισλ ησλ ππνςήθηώλ ζπκκεηερόλησλ από ηε ζηηγκή πνπ ζα 
εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή κέρξη θαη ηε ηειηθή νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο. 
Όινη νη ελδηαθεξόκελνη (Νένη θαη κειινληηθνί επηρεηξεκαηίεο) κπνξνύλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα 
ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.erasmus-entrepreneurs.eu  αιιά θαη λα 
επηθνηλσλήζνπλ απεπζείαο κε ην Γξαθείν Δηαζύλδεζεο. Τν Γξαθείν Δηαζύλδεζεο ζηε ζπλέρεηα ζα 
δηεπθνιύλεη ην «ηαίξηαζκα» / ζύλδεζε κεηαμύ ΝΕ θαη ΕΥ. Από ηε ζηηγκή πνπ νη εκπιεθόκελνη 
θνξείο ζπκθσλήζνπλ γηα όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο επίζθεςεο (ζρέδην δξάζεο, θαζήθνληα, 
ππνρξεώζεηο, θηι), ε ηνπνζέηεζε ζην εμσηεξηθό γηα ην ΝΕ κπνξεί λα νινθιεξσζεί. 
Οη δξαζηεξηόηεηεο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην εμσηεξηθό 
κπνξεί λα απνηειέζνπλ:  

 Έξεπλα αγνξάο θαη αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεζηαθώλ επθαηξηώλ, 

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ, θαηλνηνκία θαη Ε&Α , 

 Καηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ ρξεκαηνδόηεζεο κηαο ΜΜΕ, 

 Πσιήζεηο, κάξθεηηλγθ θαη επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ηνπ επηρεηξεκαηία ππνδνρήο. 
   

ΣΣΣ εεε    πππ οοο ιιι οοο σσσ ςςς    ααα πππ εεε σσσ θθθ ύύύ ννν εεε ηηη ααα ιιι    ηηη οοο    πππ ρρρ όόό γγγ ρρρ ααα μμμ μμμ ααα ;;;    

 
Νέοι επιτειρημαηίες:  Nένη  επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη πξνγξακκαηίδνπλ λα ηδξύζνπλ ηελ επηρείξεζή 
ηνπο ή έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπο κέζα ζηα ηειεπηαία ηρία έηη. Η επηρείξεζε κπνξεί 
λα αλήθεη  ζε νπνηνδήπνηε επηρεηξεκαηηθό θιάδν. Οη ΝΕ πξέπεη λα επηδείμνπλ έλα ζνβαξό 
εθπαηδεπηηθό θαη επαγγεικαηηθό ππόβαζξν θαη  κηα δέζκεπζε γηα  κηα βηώζηκε επηρεηξεζηαθή ηδέα.   
 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Επιτειρημαηίες σποδοτής: Οη επηρεηξεκαηίεο ππνδνρήο είλαη πεπεηξακέλνη επηρεηξεκαηίεο νη 
νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί είηε σο ηδηνθηήηεο, είηε σο κάλαηδεξ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ  
   

ΠΠΠ οοο ιιι ααα    εεε ίίί ννν ααα ιιι    ηηη ααα    οοο θθθ έέέ λλλ ηηη    γγγ ιιι ααα    έέέ ννν ααα    ννν έέέ οοο    εεε πππ ιιι τττ εεε ιιι ρρρ ηηη μμμ ααα ηηη ίίί ααα ;;;    

 

 Να κάζνπλ από έλαλ πεπεηξακέλν επηρεηξεκαηία ζε κηα άιιε ρώξα ηεο ΕΕ, πσο λα 
απνθηήζνπλ  ηε γλώζε ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ηε δηνίθεζε κηαο ΜΜΕ  

 Να αλαπηύμνπλ δηεζλείο «ζπλδέζεηο» θαη λα απνθηήζνπλ γλώζε ησλ μέλσλ αγνξώλ 

 Να επσθειεζνύλ από πηζαλέο ζπλεξγαηηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη ηελ αλάπηπμε 
δηαζπλνξηαθώλ αγνξώλ  

 Να θεξδίζνπλ από ηελ επαθή ηνπο ζε έλα λέν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ θαη κηα 
δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα  

 Να κάζνπλ γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΕΕ ή/θαη ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ηζρύεη ζε 
κηα άιιε ρώξα ηεο ΕΕ 

 Να επσθειεζνύλ ζεκαληηθήο πξαθηηθήο θαη νηθνλνκηθήο βνεζείαο πξνηνύ εγθαηαζηαζνύλ 
ζην εμσηεξηθό θαζώο θαη ζπζηεκαηηθήο βνήζεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε 
ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ θαζώο θαη κηα επηρνξήγεζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο  γηα ηα έμνδα 
ηαμηδηνύ αιιά θαη ηεο δηακνλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην εμσηεξηθό 

 
ΠΠΠ οοο ιιι ααα    εεε ίίί ννν ααα ιιι    ηηη ααα    οοο θθθ έέέ λλλ ηηη    γγγ ιιι ααα    ηηη οοο ννν    εεε πππ ιιι τττ εεε ιιι ρρρ ηηη μμμ ααα ηηη ίίί ααα    σσσ πππ οοο δδδ οοο τττ ήήή ςςς ;;;    

 

 Να εξγαζηνύλ κε έλα ζνβαξό, αθνζησκέλν θαη παξαθηλεκέλν λέν επηρεηξεκαηία  πνπ ζα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ επηρείξεζή κε λέεο ηδέεο θαη απόςεηο. 

 Να έρνπλ πξόζβαζε ζε λέεο δεμηόηεηεο θαη θαηλνηόκν γλώζε πνπ παξέρνληαη από ην λέν 
επηρεηξεκαηία. 

 Να επσθειεζνύλ γλσξίδνληαο ηόζν ηηο μέλεο αγνξέο όζν θαη ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΕΕ 
– ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο επηρεηξεζηαθέο επαθέο – αιιά θαη από ηηο απμαλόκελεο 
επθαηξίεο δηεζλνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο. 

 Να αμηνπνηήζνπλ πηζαλέο επθαηξίεο άκεζεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην λέν 
επηρεηξεκαηία ηεο άιιεο ρώξαο. 

 Να εθκεηαιιεπηνύλ επθαηξίεο δηθηύσζεο κε άιινπο πεπεηξακέλνπο επηρεηξεκαηίεο από 
άιιεο ρώξεο ηεο ΕΕ θαη έηζη λα γίλνπλ κέινο ελόο δπλακηθνύ παλεπξσπατθνύ 
επηρεηξεκαηηθνύ δηθηύνπ  επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ, 

 Να επραξηζηεζνύλ από ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ «mentoring» γηα πηζαλνύο λένπο 
επηρεηξεκαηίεο. 

 Να ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα κνλαδηθό πξόγξακκα κε ηζρπξή θήκε  ην νπνίν  ζα απμήζεη ηε 
δηαθάλεηα θαη ην γόεηξν ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

 
Εκμεηαλλεσηείηε ηην  εσκαιρία και δηλώζηε ηη ζσμμεηοτή ζας ζηο Erasmus Νέων 

Επιχειρηματιών επικοινωνώνηας απεσθείας με ηο Γραθείο Διαζύνδεζης  
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:  

Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας 
Γραθείο Διαζύνδεζης  

Υπεύζπλνο επηθνηλσλίαο: 

θνο Φαξάιακπνο Σακαληδήο   
ηει. 24210 06473  
θηλ. 6974717821  
Email: hasamant@uth.gr    

ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο : www.erasmus-entrepreneurs.eu 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Δηαζύλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο: www.career.uth.gr  
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