
   

   

 

 

Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2017 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Επιχειρήσεων και Ατόμων στο πρόγραμμα ERASMUS 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Ευρωπαϊκό έργο EWASTER επιδιώκει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα νέο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον τομέα ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη, 
αναδεικνύοντας την ανάγκη για εξειδικευμένο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό σε 
αυτό τον τομέα. 
 
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα σε τρία (3) άτομα να 
απασχοληθούν για κάποιο διάστημα σε μια επιχείρηση του εξωτερικού όπως επίσης και 
σε τρείς(3) επιχειρήσεις να «φιλοξενήσουν» εργασιακά κάποιο άτομο στην επιχείρηση 
τους. 
 
Ο τομέας προτεραιότητας είναι φυσικά ο τομέας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών χωρίς βέβαια να αποκλείονται οποιαδήποτε άλλοι 
τομείς διαφορετικοί από τον τομέα του προγράμματος. 
 
Οποιαδήποτε επιχείρηση ή άτομο επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ERASMUS 
παρακαλώ όπως επικοινωνήσει μαζί μας για επιπρόσθετες πληροφορίες (τηλ. 
22889860, andand@ccci.org.cy 
 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
/ΜΚ. 
 
 

mailto:andand@ccci.org.cy


Λάβετε µέρος 
µε µόλις 
τρία βήµατα!

Υποβάλετε την αίτησή σας στη διεύθυνση 
www.erasmus-entrepreneurs.eu,

Επιλέξτε ένα γραφείο πληροφοριών στη χώρα σας,

Ελάτε σε επαφή µε τον νέο επιχειρηµατία από 
το εξωτερικό και συµφωνείστε το πρόγραµµα 
ανταλλαγής (δηλαδή τις ηµεροµηνίες, τους στόχους 
και τις δραστηριότητες).

Τώρα είστε 
έτοιµοι να 
ξεκινήσετε την 
ανταλλαγή!

Χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες?

Επικοινωνήστε µε το Γραφείο Υποστήριξης 
Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 Χάρη στην εξαιρετική 
δουλειά του νέου επιχειρηματία 
και στο νέο δίκτυο που 
δημιουργήθηκε, η εταιρεία μου μπορεί 
να επεκτείνει τις δραστηριότητες και 
τις αγορές της.

Θέλετε να επεκτείνετε την 
επιχείρησή σας, ή να εισέλθετε σε 

άλλες ευρωπαϊκές αγορές

Θέλετε να έρθετε σε επαφή µε 
άλλους επιχειρηµατίες

Αναρωτιέστε πώς να 
δοκιµάσετε καινούριες ιδέες για 

την επιχείρησή σας

Επιχείρηση 
υποδοχής

Επιχειρήσεις 
και βιοµηχανία

Chris Devos, Βέλγιο,
ιδιοκτήτης γραφείου συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη χρήση της ενέργειας

Το Erasmus για νέους επιχειρηµατίες
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΑΣ!

1.  
2.  
3.  

“ „

Erasmus Νεαροί
Eπιχειρηµατίες

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

N
B-02-14-466-EL-C

ISBN 978-92-79-37382-4
doi:10.2769/98374



Επιχειρηµατίας υποδοχής Νέος επιχειρηµατίας

Συνεργασία

Σύµπραξη

Εµπειρία Καινούργιες ιδέες

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
Erasmus για νέους επιχειρηµατίες?
Το Erasmus για νέους επιχει-
ρηµατίες είναι ένα πρόγραµµα 
ανταλλαγής επιχειρηµατιών που 
χρηµατοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Το άτοµο που θα 
υποδεχτείτε επιχορηγείται και 
δεν υπάρχει καµία επιβάρυνση 

για την εταιρεία σας. Έτσι έχε-
τε την ευκαιρία να µοιραστείτε 
εµπειρίες µε τους νέους επιχει-
ρηµατίες που θα εργαστούν µαζί 
σας στην έδρα της εταιρείας σας. 
Η ανταλλαγή διαρκεί από έναν 
έως και έξι µήνες.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΩ 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ?

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΚΕΡ∆ΙΣΕΤΕ! ΜΠΟΡΕΙΤΕ:

Μπορείτε να εµπνευστείτε από τις 
καινούργιες ιδέες και δεξιότητες 
ενός δυναµικού νέου επιχειρη-
µατία. Μπορείτε να αξιοποιήσετε 
τις γνώσεις του από άλλες ευρω-
παϊκές αγορές και να αναπτύξετε 

τις διεθνείς επαφές σας, χωρίς να 
βγείτε καν από το γραφείο σας. Η 
ανταλλαγή αυτή θα µπορούσε να 
αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης 
για να βρείτε νέες ευκαιρίες για 
την επιχείρησή σας.

�  Να αναπτύξετε διεθνείς επαφές
�  Να εργαστείτε µε ένα σοβαρό 

και δυναµικό νέο επιχειρηµατία 
µε καινούργιες ιδέες

�  Να γνωρίσετε τις ξένες 
αγορές

�  Να βρείτε καινοτόµες 
λύσεις για τη βελτίωση της 
επιχείρησής σας

�   Να ανακαλύψετε πιθανές 
ευκαιρίες συνεργασίας

�   Να επεκτείνετε την επιχείρησή 
σας σε µια άλλη χώρα

Laura Vivani, Βέλγιο, ιδιοκτήτρια γραφείου νοµικών συµβουλών

 Το πρόγραμμα είναι μια ευκαιρία 
μάθησης, δημιουργίας επιτυχημένων 
συνεργασιών με νέους επιχειρηματίες 
και ανταλλαγής εμπειριών.

Μπορείτε να λάβετε 
µέρος στο πρόγραµµα ως 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ εάν:
�   Είστε µόνιµος κάτοικος σε µια από τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Erasmus για νέους επιχειρηµατίες 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
Το πρόγραµµα διευθύνεται από ένα 
δίκτυο γραφείων πληροφοριών στα 
οποία περιλαµβάνονται εµπορικά επι-
µελητήρια, θερµοκοιτίδες επιχειρή-
σεων ή άλλων οργανισµών στήριξης 
των επιχειρήσεων, που υπάρχουν στα 
διάφορα κράτη µέλη.

Αφού συµπληρώσετε διά της ηλε-
κτρονικής οδού την αίτησή σας και 
γίνετε δεκτοί στο πρόγραµµα, το 
γραφείο πληροφοριών που έχετε επι-
λέξει στη χώρα σας θα σας βοηθή-
σει να βρείτε τον νέο επιχειρηµατία 
που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας.

Ο νέος επιχειρηµατίας θα εργαστεί 
στην εταιρεία σας συνεισφέροντας 
στην ανάπτυξή της, ενώ εσείς θα 
µοιράζεστε την επιχειρηµατική σας 
εµπειρία µαζί του. Έτσι αναλαµβάνετε 
προσωπική δέσµευση που δεν µπο-
ρείτε να αναθέσετε σε κάποιον άλλον.

Υπάρχει ένα γραφείο πληροφοριών 
στην περιοχή σας που µπορεί να σας 
βοηθήσει για τη συµπλήρωση της 
αίτησής σας. Για να το βρείτε επι-
σκεφτείτε το «τοπικό σηµείο επαφής 
σας» στον ιστότοπο του προγράµ-
µατος.

 Τα πήγαμε τόσο καλά με 
τη νέα επιχειρηματία που τώρα 
είμαστε εταίροι με την εταιρεία 
της στη Μαδρίτη.

�   Είστε ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής µιας µικρής ή µεσαίας 
επιχείρησης ή πρόσωπο που ασχολείται άµεσα σε επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες σε επίπεδο διοικητικού συµβουλίου,

�  ∆ιευθύνετε τη δική σας εταιρεία για αρκετά χρόνια,

�  Είστε πρόθυµος/-η να µοιραστείτε τις γνώσεις και την εµπειρία 
σας µε ένα νέο επιχειρηµατία και να τον συµβουλέψετε.

“ „

“ „
Θα ήθελα να επεκτείνω 
την επιχείρησή µου, αλλά 
χρειάζοµαι Καινούργιες ιδέες. 

Έχω αναπτύξει την επιχείρησή µου και 
είµαι επίσης έτοιµος να εξερευνήσω 
άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Τώρα έχω τη γνώση να ξεκινήσω 
τη δική µου επιχείρηση!

Θα ήθελα να ξεκινήσω τη δική µου 
επιχείρηση, αλλά οι κίνδυνοι που 
έχω να αντιµετωπίσω είναι πολλοί. 
Χρειάζοµαι καθοδήγηση. 

Laura Bayford, Ηνωµένο Βασίλειο, ιδιοκτήτρια γραφείου νοµικών συµβουλών



Λάβετε µέρος 
µε µόλις πέντε 
βήµατα!

Τώρα είστε 
έτοιµοι να 
ξεκινήσετε τη 
διαµονή σας στο 
εξωτερικό!

Έχετε έτοιµα το βιογραφικό σας σηµείωµα, τη δήλωση 
µε τα κίνητρά σας και το επιχειρηµατικό σχέδιο,

Υποβάλετε την αίτησή σας στην διεύθυνση: 
www.erasmus-entrepreneurs.eu,

Επιλέξτε γραφείο πληροφοριών στη χώρα σας,

Ελάτε σε επαφή µε την επιχείρηση που θα σας 
φιλοξενήσει στο εξωτερικό και συµφωνείστε το 
πρόγραµµα ανταλλαγής (δηλαδή τις ηµεροµηνίες, 
τους στόχους και τις δραστηριότητες),

Μόλις η πρότασή σας εγκριθεί, θα υπογράψετε συµφωνία 
χρηµατοδότησης µε το τοπικό γραφείο πληροφοριών;

Εχετε µια επιχειρηµατική ιδέα; 

Αποφασίσατε να δηµιουργή-
σετε τη δική σας εταιρεία

Αλλά αναρωτιέστε…
θα τα πάω καλά;

Εχετε µια επιχειρηµατική ιδέα; 

Νέος 
επιχειρηµατίας

Το Erasmus για νέους επιχειρηµατίες
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!

Επιχειρήσεις 
και βιοµηχανία

Alena Seginkova, Σλοβακία, 
σχεδιάζει να ξεκινήσει µια εταιρεία συµβούλων για τον οικοτουρισµό

 Αυτή η πολύτιμη εμπειρία 
θα με βοηθήσει σίγουρα να
δημιουργήσω μια επιτυχημένη 
επιχείρηση, και θα ενισχύσει τις 
δυνατότητες δικτύωσης μου.

Χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες?

Επικοινωνήστε µε το Γραφείο Υποστήριξης
Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

“ „

Erasmus Νεαροί
Eπιχειρηµατίες

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

N
B-01-14-375-EL-C

ISBN 978-92-79-37358-9
doi:10.2769/96685



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
Έρασµος για νέους επιχειρηµατίες; 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΝΑ ΛΑΒΩ 
ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ;

Το Erasmus για νέους επιχει-
ρηµατίες είναι ένα πρόγραµµα 
ανταλλαγής επιχειρηµατιών που 
χρηµατοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Σας προσφέρει την 
δυνατότητα να εργαστείτε δίπλα 
σε έναν έµπειρο επιχειρηµατία 

σε µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα 
και να ενισχύσετε τις δεξιότητες 
που χρειάζεστε για να αναπτύξετε 
την δική σας επιχείρησή. Η δια-
µονή σας στο εξωτερικό µπορεί 
να διαρκέσει από έναν έως και 
έξι µήνες.

Ως επίδοξοι ή νεοσύστατοι επι-
χειρηµατίες, µπορεί να xρειάζε-
στε καθοδήγηση από κάποιον πιο 
έµπειρο.

Η επαγγελµατική κατάρτιση από 
έναν έµπειρο επιχειρηµατία µπο-
ρεί να σας βοηθήσει να βρείτε τη 
σωστή κατεύθυνση και να σας 
προετοιµάσει για να λειτουργήσετε 
τη δικιά σας εταιρείας µε επιτυχία.

Georgi Nikolaev, Βουλγαρία, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής συµβουλών

 Τώρα κατάλαβα ποιο μοντέλο εί-
ναι καλό για την εταιρεία μου και ποια 
εμπορική στρατηγική πρέπει να χρησι-
μοποιήσω.

ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
�  θα αναπτύξετε διεθνείς επαφές
�  θα γνωρίσετε µια άλλη 

ευρωπαϊκή αγορά και 
διαφορετικούς τρόπους 
άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας 

�  θα ενισχύσετε τις δεξιότητες 
σας στον συγκεκριµένο τοµέα

�  θα συναντήσετε επιτυχηµένους 
επιχειρηµατίες

�   θα ανακαλύψετε πιθανές 
ευκαιρίες συνεργασίας

�  θα λάβετε επιχορήγηση από το 
πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

Erasmus για νέους επιχειρηµατίες 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
Το πρόγραµµα διευθύνεται από 
ένα δίκτυο τοπικών γραφείων 
πληροφοριών, που περιλαµβά-
νουν εµπορικά επιµελητήρια, 
θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων και 
άλλους οργανισµούς στήριξης 
επιχειρήσεων, που υπάρχουν 
στα διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ.

Αφού συµπληρώσετε την αίτησή 
σας στο διαδίκτυο και γίνετε δεκτοί 
στο πρόγραµµα, το γραφείο επα-
φής που έχετε επιλέξει στη χώρα 

σας θα σας παράσχει υποστήριξη 
και βοήθεια για την εξεύρεση της 
επιχείρησης που θα σας φιλοξε-
νήσει. Επίσης θα λάβετε πρακτική 
βοήθεια κατά τη διάρκεια της πα-
ραµονής σας στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τα γραφείο πληροφορι-
ών στη χώρα σας, επισκεφθείτε το 
«τοπικό σηµείο επαφής σας» στην 
ιστοσελίδα του προγράµµατος.

Μπορείτε να επωφεληθείτε
από το πρόγραµµα ως ΝΕΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, αν:
�  Είστε ένας / µία «εν δυνάµει» επιχειρηµατίας, που σχεδιάζει 

να ξεκινήσει µια επιχειρηµατική δραστηριότητα ή 
ένας / µία επιχειρηµατίας που έχει ξεκινήσει τη δική του 
επιχείρηση, κατά την τελευταία τριετία. ∆εν υπάρχει όριο 
ηλικίας!

�  Είστε µόνιµος / -η κάτοικος σε µια από τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

�  Έχετε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα ή µια επιχειρηµατική ιδέα, 
τα οποία αντικατοπτρίζονται σε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο,

�  Μπορείτε ξεκάθαρα να αποδείξετε τα κίνητρα και τη δέσµευσή 
σας να συµµετέχετε σε µια επιχειρηµατική σχέση µε έναν 
έµπειρο επιχειρηµατία από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

�  Είστε διατεθειµένος / -η να συµβάλετε στην ανάπτυξη της 
δραστηριότητας της εταιρείας που σας φιλοξενεί,

�  Είστε διατεθειµένος / -η να συµβάλετε στην κάλυψη του 
κόστους της παραµονής σας στο εξωτερικό, εφόσον αυτό 
υπερβαίνει την επιχορήγηση της ΕΕ.

 Η δυνατότητα να δω από κοντά τις 
καθημερινές δραστηριότητες έμπειρων επιχει-
ρηματιών μου άνοιξε νέους ορίζοντες!
Silvio Kunze, Γερµανία, 
σχεδιάζει να ξεκινήσει µια διαφηµιστική εταιρεία

Θα ήθελα να επεκτείνω 
την επιχείρησή µου, αλλά 
χρειάζοµαι Καινούργιες ιδέες. 

Έχω αναπτύξει την επιχείρησή µου και 
είµαι έτοιµος να εξερευνήσω άλλες 
ευρωπαϊκές αγορές. 

Τώρα έχω τη γνώση να ξεκινήσω 
τη δική µου επιχείρηση! 

Θα ήθελα να ξεκινήσω τη δική µου 
επιχείρηση, αλλά οι κίνδυνοι που 
έχω να αντιµετωπίσω είναι πολλοί. 
Χρειάζοµαι καθοδήγηση. 

“ „ Επιχειρηµατίας υποδοχής Νέος επιχειρηµατίας

Συνεργασία

Σύµπραξη

Εµπειρία Καινούργιες ιδέες

“ „
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