
Επιχειρηματικότητα και Νέοι Μηχανικοί. 

Η Ευρώπη σήμερα έχει καταφέρει μέσα από ποικίλες δράσεις, κυρίως 

οικονομικές, να βάλει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, ενώ αφαιρεί συνεχώς τα μύρια γραφειοκρατικά 

εμπόδια για να κάνει το έδαφος περισσότερο προσβάσιμο και 

εύφορο. 

Η Ελλάδα με τη σειρά της, έπειτα και από την άρση των capital 

controls,  οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές της για να μπορέσει να 

ακολουθήσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Το έχουν ανάγκη οι πολίτες της 

που έμειναν και παλεύουν, το έχουν ανάγκη τα παιδιά της που έχουν 

την όρεξη, τη γνώση και τη δυναμική για ένα νέο ξεκίνημα. Εξαιτίας 

μάλιστα του ποσοστού των αυτοαπασχολούμενων και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προσπάθεια αυτή είναι ζωτικής 

σημασίας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει όλοι να κάνουν σημαντικά βήματα 

μπροστά: 

 Το πρώτο σημαντικό βήμα προέρχεται από τον ίδιο τον πολίτη 

και είναι να σταματήσει να πιστεύει ότι για όλα φταίνε οι άλλοι 

(το κράτος, το ευρώ, οι τράπεζες, ο ανταγωνισμός, ο Θεός, ο 

καιρός, η τύχη κλπ) και να εστιάσει σε μια προσπάθεια: ό,τι 

μπορεί να επηρεάσει γύρω του για να το κάνει καλύτερο, πιο 

παραγωγικό, πιο αποτελεσματικό, πιο ανταγωνιστικό, πιο 

προσανατολισμένο στον πελάτη, πιο εξωστρεφές, πιο 

ευπροσάρμοστο στις αλλαγές και εντέλει, πιο βιώσιμο, να το 

κάνει. 



 Το δεύτερο σημαντικό βήμα είναι ότι το ίδιο το κράτος πρέπει 

να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον επιχειρηματία. Το 

να είναι κάποιος αυτοαπασχολούμενος δεν πρέπει να τον 

κατατάσσει αυτόματα ανάμεσα στους πιθανούς φοροφυγάδες. 

Χρειάζεται λιγότερη και δικαιότερη φορολόγηση και 

ταυτόχρονα πάταξη της φοροδιαφυγής. 

 Τρίτο βήμα είναι οι διαδικασίες και τα νομικά πλαίσια που 

σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, να προσαρμοστούν άμεσα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και τα πρότυπα άλλων κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ευνοϊκότερα από τα αντίστοιχα 

στην Ελλάδα.  

 Τέταρτο βήμα είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στους 

νέους, μέσα από παρεμβάσεις σε σχολεία, ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 Τα ΜΜΕ να σταματήσουν να δαιμονοποιούν την 

επιχειρηματικότητα και να υποστηρίζουν τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις, να προβάλλουν περισσότερο τις δράσεις τους και 

να συμβάλλουν έτσι ενεργά στην αναμόρφωση του χώρου.  

 Τέλος, να δημιουργηθεί συνολικά σε Περιφερειακό ή Εθνικό 

επίπεδο, ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανταλλαγή 

ποιοτικών υπηρεσιών, βέλτιστων πρακτικών, καινοτόμων ιδεών 

και κεφαλαίων, για να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα. 

Από την άλλη πλευρά πρέπει και οι νέοι επιχειρηματίες να 

αναθεωρήσουν ίσως πολλές από τις υποθέσεις εργασίας που έχουν 

στο μυαλό τους:  

 Να αντιληφθούν ότι η επιχειρηματικότητα χρειάζεται 

αποφασιστικότητα, αφοσίωση και σχέδιο. 



 Να επενδύουν πραγματικό πάθος, ενέργεια και χρήματα στην 

ιδέα τους, πριν αναζητήσουν οτιδήποτε από τρίτους. 

 Να σχεδιάσουν από την αρχή πιο ολοκληρωμένα το εγχείρημά 

τους, ώστε να αναλάβουν λελογισμένο ρίσκο. Η σημασία ενός 

business plan είναι κομβική για να γνωρίζουν εάν το εγχείρημα 

θα πετύχει, πώς θα προσελκύσουν αγοραστή, χρηματοδότη ή 

επενδυτή, τι θα προβάλλουν στον πελάτη ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

 Να αντιληφθούν ότι μία επιχείρηση είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός που πρέπει να είναι σε απόλυτη επαφή με την 

αγορά, τις εξελίξεις, την τεχνολογία, τους πελάτες, την 

κοινωνία, το κράτος, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον 

παλμό και τις αλλαγές. 

 Να καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το 

νομικό πλαίσιο και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.  

 Να προάγουν την εταιρική υπευθυνότητα, ως ένα σημαντικό 

μέσο για την καθιέρωση νέων προτύπων και αρχών στην 

ελληνική κοινωνία. 

Τέλος και ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι στην επιχειρηματικότητα η 

πίστη στο εγχείρημα είναι από τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας. Η 

δουλειά όλων πρέπει να είναι η καλλιέργεια αυτής της πίστης για τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ανθίζουν νέες ιδέες και 

εγχειρήματα, που θα στηρίξουν με τη σειρά τους την ανασυγκρότηση 

της ελληνικής οικονομίας. 

Σήμερα, η ίδρυση μιας επιχείρησης φαντάζει πολύ δύσκολη. Απαιτεί 

γνώσεις και πολλές φορές εμπειρία που δεν έχει κάποιος στο 



ξεκίνημά του. Την αποκτά όμως σιγά σιγά, απευθυνόμενος στους 

κατάλληλους φορείς (ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Επαγγελματικοί 

Σύνδεσμοι κλπ). Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια βήματα: 

1. Σκοπός λειτουργίας – Τι θέλω να κάνω (μελετητής, 

κατασκευαστής, ιδιωτικά – δημόσια, πανεπιστημιακός). 

2. Συνεταιρισμός – Με ποιον θέλω να δουλέψω μαζί (αποτελεί 

απόφαση ζωής, μεγαλύτερη από το τι θέλω να γίνω). 

3. Τόπος έναρξης επιχείρησης – πού την ανοίγω (ο πρώτος του 

χωριού ή ένας της πόλης). 

4. Οργάνωση επιχείρησης – με τι μέσα θα δουλεύω (τεφτέρι, Η/Υ, 

laptop, περιφερειακά κλπ). 

5. Λειτουργία – παρακολούθηση (λειτουργικά προγράμματα, 

συνεργάτες) 

 

Η λειτουργία σήμερα μιας επιχείρησης είναι πιο εύκολη συγκριτικά με 

παλαιότερα χρόνια, όχι όμως τόσα πολλά, αν αναλογιστεί κανείς πότε 

έφυγαν οι γραφομηχανές και τα σχεδιαστήρια από τα γραφεία και 

ήρθαν οι Η/Υ. Τα μέσα παρακολούθησης και λειτουργίας μίας 

επιχείρησης έχουν πολλαπλασιαστεί. Η τεχνολογία έχει συμβάλλει 

σημαντικά και το αποτέλεσμα της συνεχόμενης εξέλιξης το βιώνει 

κανείς με τις συνεχόμενες αναβαθμίσεις λογισμικού και hardware. 

Γεωδαιτικά ψηφιακά όργανα, drone για επιμετρήσεις, laser για 

αποτυπώσεις, 3d scanners και εκτυπωτές και άλλα πολλά είναι μερικά 

από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. 

Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές για ταχύτητα και απλότητα 

στη χρήση. Παρέχουν όλες τις δυνατότητες που χρειάζονται και 



χρησιμοποιούν σύγχρονη πολυπαραθυρική τεχνολογία, shotrcuts και 

λειτουργίες με 1-click, κάνοντας πλέον τη διαφορά σε σχέση με 

κλασσικές desktop ή cloud based web εφαρμογές. 

Εφαρμογές για μία επιχείρηση που περιέχουν αρχεία έργων με όλα τα 

οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία που θέλει να γνωρίζει ο χρήστης. 

Συνοπτική Εικόνα, Προϋπολογισμοί, Επιμετρήσεις, Αποκλίσεις 

κόστους, Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Εισπράξεις, Πληρωμές, 

Ημερολόγιο Εργασιών, Υλικά και πολλά ακόμα.  

Επίσης, στοιχεία που αφορούν Πελάτες, Προμηθευτές και Συνεργάτες. 

Με άμεση πρόσβαση στις σχετιζόμενες εργασίες ανά έργο, σε 

Τιμολόγια, Εισπράξεις, Πληρωμές, Οικονομική καρτέλα και πολλά 

άλλα στοιχεία που τους αφορούν, χωρίς να αναλώνεται άσκοπα 

χρόνος για αναζητήσεις σε πολλά σημεία στο γραφείο ή και αλλού 

π.χ. λογιστής. 

Προϋπολογισμοί με πολυεπίπεδα Κέντρα Κόστους και δυνατότητα 

πολλών τύπων επιμέτρησης.  

Εργαλεία γρήγορης καταγραφής της καθημερινής εργασίας Εργατών 

και Μηχανημάτων στο Εργοτάξιο. Αυτόματος υπολογισμός κόστους 

και ενημέρωση του τρέχοντος υπολοίπου. Η εξόφληση πλέον 

εργαζόμενων σε πολλά έργα καθώς και η γνώση του πραγματικού 

κόστους απλοποιούνται σημαντικά. 

Δυνατότητα παρακολούθησης Υλικών και των κινήσεών τους με 

Τιμολόγια και Δελτία Αποστολής. Επιλεκτική κατανομή υλικών ανά 

Έργο και αυτόματη σάρωση Τιμολογίων. 



Δυνατότητα εξόφλησης των Υπεργολάβων για διαφορετικά κέντρα 

κόστους σε πολλά Έργα με μία μόνο κίνηση πληρωμής και συνδυασμό 

μετρητών και αξιογράφων. 

Πλήρης διαχείριση Ταμείου και λειτουργικών Εσόδων και Εξόδων του 

γραφείου ανεξάρτητα από τα Έργα. Παρακολούθηση αναλυτικά και 

συγκεντρωτικά για μισθοδοσίες, ενοίκια, λογαριασμούς, αγορές. 

Γενικά, με ένα κλικ πλέον γίνεται ενημέρωση για την τρέχουσα 

κατάσταση της εταιρίας, αφού υπολογίζονται άμεσα τα σύνολα 

ανοικτών υπολοίπων έργων, το ισοζύγιο αξιογράφων, το ταμείο και 

τα υπόλοιπα πελατών / προμηθευτών, δίνοντας εύκολα την τρέχουσα 

κατάσταση της εταιρίας. 

 

Η μελέτη - κατασκευή ενός έργου μπορεί να είναι προσωρινή, αλλά 

είναι και μοναδική. Έχει αρχή και τέλος και απαιτεί τόσο την ύπαρξη 

μίας κοινωνίας συντελεστών για την ολοκλήρωσή του, όσο και τη 

βέλτιστη χρήση πόρων (χρόνο, χρήμα, πρώτες ύλες, ανθρώπινο 

δυναμικό, μηχανήματα, ενέργεια, χώρο κλπ). 

Με άλλα λόγια Έργο είναι ένα εγχείρημα κατά το οποίο ανθρώπινοι 

πόροι, μηχανές, οικονομικοί πόροι και πρώτες ύλες οργανώνονται με 

στόχο την ανάληψη συγκεκριμένου αντικειμένου εργασιών που έχουν 

συγκεκριμένες προδιαγραφές και υπόκεινται σε δεδομένους 

κοστολογικούς και χρονικούς περιορισμούς, ώστε να παραχθεί μια 

επωφελής μεταβολή η οποία ορίζεται μέσω ποσοτικών και ποιοτικών 

στόχων. 

 



Η Διαχείριση ενός έργου απαιτεί πολύ χρόνο, δεξιότητες και 

προσεκτική εργασία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι κατά τη 

Διαχείριση ενός Έργου και αυτό είναι που το καθιστά ενδιαφέρον και 

απαιτητικό. 

 

Μολονότι στο άκουσμα των λέξεων “project management” 

συνειρμικά σκέφτεται κανείς μεγάλα έργα δημόσιου κυρίως 

χαρακτήρα, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα projects είναι μικρού 

ή μεσαίου μεγέθους. Όλα τα projects έχουν τρεις βασικούς στόχους: 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα (performance ή scope) σε συγκεκριμένο 

χρόνο (time) με συγκεκριμένο κόστος (cost). Αν κάνει κανείς 

λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων τότε η υλοποίηση μπορεί να 

είναι ανεπαρκής ή ανέφικτη και τότε χρειάζεται η έγκαιρη λήψη 

αποφάσεων ή η ανάληψη μικρότερων έργων. 

 

Οι περισσότερες από τις τεχνικές και πρακτικές του project 

management ξεκίνησαν από τον στρατό στην προσπάθειά του να 

φέρει εις πέρας projects τα οποία δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν με 

τις συνηθισμένες οργανωτικές και διοικητικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων (πχ το πρόγραμμα Polaris του αμερικανικού ναυτικού, η 

αποστολή Apollo της NASA, τα διαστημικά λεωφορεία, οι έξυπνες 

βόμβες κ.λπ.). Στην συνέχεια ενστερνίστηκαν το project management 

κι άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, ο ιδιωτικός τομέας και μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί.  

 

Πατέρας του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων θεωρείται ο 

Henry Gantt, που εισήγαγε τις αρχές του προγραμματισμού και 



ελέγχου στη διαχείριση έργων. Το γνωστό διάγραμμα Gantt, ένα 

ραβδόγραμμα που παρουσιάζει τις δραστηριότητες του έργου 

ονομάσθηκε έτσι από αυτόν.  

Οι σύγχρονες αρχές της διαχείρισης έργων που έκαναν τη διαχείριση 

έργων ένα διακριτό γνωστικό αντικείμενο και επάγγελμα, 

αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του ’50. Τη δεκαετία αυτή αναπτύχθηκαν 

δύο βασικά μαθηματικά μοντέλα χρονοπρογραμματισμού 

δραστηριοτήτων, οι μέθοδοι PERT και CPM οι οποίες αποτέλεσαν 

σταθμό στη διαχείριση έργων. 

Σήμερα ο χώρος της διαχείρισης έργων θεωρείται ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένος και προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον 

ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.  

 

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι τόσο ο 

ενθουσιασμός όσο και η απελπισία μεταδίδονται, και ότι μια ματιά 

μπροστά ισοδυναμεί με δυο ματιές πίσω. Η ερώτηση που πρέπει να 

είναι πάντοτε στο μυαλό ενός manager είναι “τι θα συμβεί εάν;”. 

Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το μέλλον, αλλά μπορεί να ελέγξει την 

αντίδρασή του σε αυτό όταν έχει σκεφτεί κάθε πιθανό σενάριο.  

 

Μη χάνετε το στόχο σας, χρησιμοποιήστε τον χρόνο σας 

σωστά γιατί το να είναι κανείς απασχολημένος δεν σημαίνει 

ότι είναι και παραγωγικός και πάνω από όλα, οργανωθείτε, 

οργανωθείτε και δουλέψτε. 

 


