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Περίληψη Εκδήλωσης Τελικής 
Φάσης 

- Οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν αποτελούν ‘φούσκα’. Ωστόσο πρέπει να λάβουµε 
υπόψη ότι είναι µια καινούργια ιδέα και χρειάζεται χρόνια για να ωριµάσει και να 
πετύχει όπως γίνεται σε µεγάλα οικοσυστήµατα, έχοντας ως πρότυπο παράδειγµα την 
ίδρυση και εξέλιξη της Google. 
 
- O όρος των νεοφυών επιχειρήσεων δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι 
και ιδιαίτερα οι νέοι έχουν ιδέες, αλλά το λάθος που κάνουν είναι ότι δε βγαίνουν να 
τις παρουσιάσουν, να λάβουν συµβουλές και να τις εφαρµόσουν στην πράξη. 
Φοβούνται την αποτυχία, ωστόσο πρέπει να τολµήσουν να κάνουν την ιδέα τους 
πράξη και να ζητήσουν καθοδήγηση. 
 
- Η επιχειρησιακή κουλτούρα είναι σε αρχικό στάδιο ακόµα στην Ελλάδα. Ωστόσο 
υπάρχει πρόσφορο έδαφος και µπορεί να καλλιεργηθεί. Οι νέοι άνθρωποι έχουν 
αρχίσει και φεύγουν από τη λογική του δηµόσιου τοµέα που επικρατούσε µέχρι τώρα 
και δε φοβούνται να ξεκινήσουν µε τις δικές τους επιχειρηµατικές ιδέες. Στην 
ανάπτυξη της επιχειρησιακής κουλτούρας µπορούν να συµβάλουν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς, όπως είναι οι επιχειρήσεις, το πανεπιστήµιο και η κυβέρνηση, 
(τριπλός έλικας) αν συνεργαστούν εποικοδοµητικά µεταξύ τους. 
 
- Για να ξεκινήσει κάποιος την υλοποίηση µιας ιδέας πρέπει να βγει και να την 
παρουσιάσει. Είναι σίγουρο ότι η γραφειοκρατία και η χρηµατοδότηση αποτελούν 
κάποιες από τις κύριες δυσκολίες στο εγχείρηµα αυτό. Ωστόσο πρέπει να προχωράµε 
µε ότι έχουµε και να γνωρίζουµε ότι, όπως έχει αποδειχθεί, οι νόµοι αλλάζουν 
ανάλογα µε τις τάσεις της αγοράς. Η ανησυχία που υπάρχει για την χρηµατοδότηση 
πρέπει να κατευναστεί και να είναι γνωστό ότι αν η ιδέα είναι καλή και λύνει κάποιο 
πρόβληµα ή εξυπηρετεί κάποια ανάγκη, τότε θα είναι επιτυχηµένη. Ωστόσο στις 
οµάδες οι οποίες ξεκινάνε να υλοποιήσουν την ιδέα τους πρέπει να υπάρχουν και 
µέλη που να είναι γνώστες του αντικειµένου σε βάθος. Μένοντας οι εµπνευστές µιας 
ιδέας στην Ελλάδα φυσικά και µπορεί µια ιδέα να γνωρίσει επιτυχία, αν και σίγουρα 
όχι µε τόσο γρήγορους ρυθµούς όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες. Παρ’ όλα αυτά, και 
εδώ µπορεί να επιτύχει µια ιδέα όπως ήδη διαφαίνεται από συγκεκριµένα 
παραδείγµατα. 



 

 

Πιο συγκεκριµένα, στο Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα "Νεοφυείς Επιχειρήσεις: 
Βιώσιµη Ευκαιρία ή 'Φούσκα'";  που έλαβε χώρα µετά τις παρουσιάσεις των οµάδων 
και την ανακήρυξη της νικήτριας οµάδας, προέκυψε ότι: 
 
- Η προβολή των success stories συµβάλλει στη δηµιουργία επιχειρηµατικής 
κουλτούρας και εποµένως εκδηλώσεις σαν το BeatIT κινούνται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. 
 
- Η Ελλάδα µπορεί κάλλιστα να παίξει το ρόλο µιας 'θερµοκοιτίδας' νεοφυών 
επιχειρήσεων δεδοµένου ότι διαθέτει ικανό ανθρώπινο δυναµικό. Αναµφίβολα, 
ωστόσο, απαιτείται η συµβολή της πολιτείας εξαλείφοντας γραφειοκρατικά και 
φορολογικά εµπόδια.  
 
- Επίσης, επιβάλλεται η επιλογή συγκεκριµένων στόχων προς επίτευξη (ιδανικά ενός 
κάθε φορά), όπως για παράδειγµα, η απλούστευση συγκεκριµένων σταδίων για την 
ίδρυση επιχειρήσεων, ή η απλούστευση φορολογικών κανόνων κλπ. ∆ιαφορετικά οι 
στόχοι επαγγελµατικών φορέων παραµένουν ευχολόγια.  
 
- Τέλος, τα Πανεπιστήµια και οι ακαδηµαϊκοί µπορούν να συµβάλουν στην όλη 
προσπάθεια µε την καθιέρωση µαθηµάτων (εντός µεταπτυχιακών προγραµµάτων 
σπουδών) που θα παρέχονται αποκλειστικά από στελέχη της αγοράς και των 
επιχειρήσεων. 
 
Το Παράρτηµα Μακεδονίας-Θράκης της Ελληνικής Εταιρίας Επιστηµόνων και 
Επαγγελµατιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΕΠΥ) πιστεύει ότι η ενίσχυση 
της δραστηριοποίησης των νεοφυών επιχειρήσεων στο χώρο των ΤΠΕ είναι προς 
όφελος των ίδιων των επιχειρηµατιών και κυρίως των νέων ανθρώπων καθώς και 
εξαιρετικά σηµαντική για την εθνική οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι αρωγός σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και θα συνδράµει την 
πολιτεία σε οποιαδήποτε ενέργεια προώθησης και περαιτέρω ανάπτυξής τους. 


