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Το παρόν έγγραφο, που σχετίζεται με το πρόγραμμα, και συντάσσεται από τους δικαιούχους από κοινού
ή μεμονωμένα με οποιαδήποτε μορφή και με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, αντικατοπτρίζει μόνο την
άποψη του συντάκτη και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει
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Ο πληθυσμός και το εργατικό δυναμικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλώνει. Το ποσοστό
του πληθυσμού της Ευρώπης ηλικίας άνω των
55 ετών αυξήθηκε από 25% (1990) σε 30%
(2010) και αναμένεται να φτάσει στο 37%
μέχρι το 2030 (Eurostat, 2012).
Συνεπώς, το εργατικό δυναμικό επίσης
μεγαλώνει – το ποσοστό του εργατικού
δυναμικού ηλικίας μεταξύ 55 και 69 ετών
αυξήθηκε κατά 26.5% στο διάστημα από το
1987 μέχρι το 2010. Ωστόσο, όλο και λιγότεροι
άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας εμπλέκονται
στην επιχειρηματικότητα, και ειδικότερα
γυναίκες, ενώ οι εταιρείες τους δεν είναι
εξίσου προσανατολισμένες στην ανάπτυξη όσο
εκείνες νεότερων σε ηλικία επιχειρηματιών.

Δεδομένα του Global Entrepreneurship Monitor
συνιστούν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι,
όπως και οι επιχειρηματίες του ενήλικου
πληθυσμού, καθοδηγούνται περισσότερο από
ευκαιρίες, παρά από ανάγκη. Ωστόσο, η κρίση της
πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) δύναται
να αλλάξει αυτά τα δεδομένα και να ωθήσει
περισσότερα άτομα άνω των 55 ετών τα οποία
έχασαν τη δουλειά ή το εισόδημά τους λόγω
της πανδημίας στο να αρχίσουν τη δική τους
επιχείρηση.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:
Το Senior+ θα ορίσει στρατηγικές και εργαλεία για
την επιχειρηματικότητα των ατόμων ηλικίας άνω
των 55 ετών, ειδικότερα για όσους βρίσκονται σε
κίνδυνο αποκλεισμού.
Το πρόγραμμα παρέχει σε ενήλικες ηλικίας 55+
τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες
επιχειρηματικότητας που χρειάζονται για
να ξεκινήσουν και να συντηρήσουν μία μικρή
επιχείρηση:
• με ένα δίκτυο υποστήριξης από επαγγελματίες
μέντορες και εκπαιδευτές οι οποίοι συμμετέχουν
στα προγράμματα επώασης και θα τους βοηθήσουν
επίσης στο να ξεπεράσουν κοινωνικά εμπόδια
• με νέες επιχειρηματικές ιδέες, κατάλληλες για
τις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες και με
συμμετοχή σε μία διαδικασία επώασης μαζί με
άλλα άτομα ηλικίας 55+, η οποία ενισχύει επίσης
το δίκτυο υποστήριξής τους και διευκολύνει
κοινές πρωτοβουλίες.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΘΑ
ΣΧΕΔΙΆΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ
ΠΑΡΑΔΏΣΕΙ:
1 Μία μεθοδολογική εργαλειοθήκη
που θα συσχετίσει επιχειρηματικούς και
κοινωνικούς επαγγελματίες σε προγράμματα
επιχειρηματικότητας
2 Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων
και δεξιοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στην
επιχειρηματικότητα
3 Μία ψηφιακή τράπεζα με επιχειρηματικές
ιδέες για άτομα ηλικίας 55+, γεμάτη με βιώσιμα,
ταχέως κερδοφόρα και με υψηλό δείκτη
αναπαραγωγής πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα
4 Ένα ψηφιακό περιβάλλον για επιχειρηματική
επώαση και καθοδήγηση, το οποίο θα εντοπίσει
και θα οργανώσει ψηφιακά εργαλεία και
υπάρχουσες λύσεις για την υποστήριξη
βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων.

