
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε πτυχιούχος μηχανικός που έχει λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από 
το Τ.Ε.Ε.,  μπορεί  να διατηρεί  μόνος του ή σε συνεργασία με  άλλους μηχανικούς 
τεχνικό  γραφείο,  αλλά  και  να  ιδρύσει  εταιρία.  Κάθε μία  από  τις  δύο  επιλογές 
παρουσιάζει  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα,  τα  οποία  ο  ενδιαφερόμενος 
μηχανικός θα πρέπει να σταθμίσει προκειμένου να επιλέξει ποια από τις δύο λύσεις
του ταιριάζει. Γενικά πάντως η τάση των τελευταίων ετών, καθώς και η σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ευνοεί τις συνεργασίες πολλών επαγγελματιών παρά 
την ατομική πορεία, καθώς και την εκμετάλλευση των συνεργιών που προκύπτουν 
από τη άμεση συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών.

2.2 ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Πλεονεκτήματα:

• Δυνατότητα να λαμβάνει μόνο-η  τις αποφάσεις: ταχύτητα &ευελιξία
• Απολαμβάνει όλα τα προσδοκώμενα κέρδη.
• Πιο απλή φορολογική διαδικασία.
• Περισσότερες επιλογές ως προς τον χώρο άσκησης της δραστηριότητας 
(εργασία στο σπίτι, μικρός χώρος γραφείου).

Μειονεκτήματα:
• Μεγαλύτερο κόστος για το ξεκίνημα της επιχείρησης.
• Δεν μοιράζονται το ρίσκο και οι ευθύνες.
• Οι δυνατότητες εξέλιξης της επιχείρησης περιορίζονται από την έκταση 

των γνώσεων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και τη σωματική 
αντοχή του μεμονωμένου μηχανικού.

• Μειωμένη δυνατότητα ευελιξίας στις ώρες εργασίας.
• Η φορολογική επιβάρυνση του ελευθέριου επαγγέλματος έχει μεγαλώσει 

δραστικά την τελευταία διετία, και ενδέχεται να μεγαλώσει και άλλο.

2.3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υπάρχουν  διάφορες  νομικές  μορφές  συνεργασίας,  όπως  Ο.Ε.  (Ομόρρυθμη 
Εταιρεία),  Ε.Π.Ε.  (Εταιρεία  Περιορισμένης  Ευθύνης)  κ.α.  Η  δημιουργία  Α.Ε. 
(Ανωνύμου Εταιρείας) είναι η πιο δύσκολη μορφή, καθώς φέρει τις μεγαλύτερες 
ευθύνες και  υποχρεώσεις,  και  δεν προτείνεται για τους νέους επαγγελματίες 
που  δεν  έχουν  εμπειρία.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  Ι.Κ.Ε.  (Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική  Εταιρεία),  που  αποτελεί  την  πιο  πρόσφατη  (2012)  μορφή 
εταιρείας και χαρακτηρίζεται από ανάγκη ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου (από 1 



Ευρώ),  αποσύνδεση  εταιρικής  συμμετοχής  από  το  κεφάλαιο,  ευελιξία  και 
ικανοποιητικούς κανόνες διαφάνειας. 

Σε  κάθε  περίπτωση  προτείνεται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  απευθύνονται  στο 
Γ.Ε.Μ.Η., στο Τ.Ε.Ε. και σε λογιστή/φοροτεχνικό για την αναλυτική διευρεύνηση 
των  δυνατοτήτων,  των  χαρακτηριστικών  των  εταιρειών,  της  ισχύουσας 
νομοθεσίας και φορολόγησης κ.τ.λ.

Πλεονεκτήματα:
• Μοιράζεται το κόστος έναρξης και λειτουργίας
• Στην περίπτωση συνεργασίας μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων η 

ειδικεύσεων διευρύνεται σημαντικά το πεδίο εργασίας.
• Υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας στις ώρες εργασίας.
• Μοιράζεται το ρίσκο του ξεκινήματος της νέας επιχείρησης.
• Σύνθεση απόψεων – αντιλήψεων.
• Δυνατότητα λήψης εταιρικού μελετητικού /κατασκευαστικού πτυχίου.
• Δημιουργία ευρύτερου κύκλου επαγγελματικών γνωριμιών.
• Ευελιξία στην ολοκλήρωση μελετών, πλεονεκτήματα ομαδικής εργασίας.

• Μειονεκτήματα:
• Υπάρχει το ρίσκο της μη καλής συνεργασίας που μπορεί να οδηγήσει στην 

αποτυχία της προσπάθειας.
• Ο διαμοιρασμός των κερδών ειδικά στο ξεκίνημα της επιχείρησης μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλά κέρδη και κατά συνέπεια απογοήτευση.
• Τα λάθη ενός επηρεάζουν και τους υπόλοιπους (ολόκληρη την 

επιχείρηση).
• Τυχόν χρεωκοπία της εταιρείας, μπορεί να επιφέρει βάρη που 
ακολουθούν το φυσικό πρόσωπο (εξαρτάται από τον τύπο της εταιρείας.)

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  πως  το  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο  για  τις Μελέτες  του 
Δημοσίου,  ευνοεί  τη  δημιουργία  οργανωμένων  γραφείων.  Μελετητικά  και 
εργοληπτικά πτυχία μεγάλων τάξεων μπορούν άλλωστε να αποκτηθούν μονάχα στο 
πλαίσιο οργανωμένης συνεργασίας.  Όταν επιλέγεται όμως μια τέτοια συνεργασία 
είναι  σημαντικό αυτή να γίνεται  κάτω από συγκεκριμένο πλαίσιο,  στο  οποίο  θα 
καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες συνεργασίας. 

Επίσης, τα φορολογικά και διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί πρόσφατα τείνουν 
να  επιβαρύνουν  οικονομικά  και  γραφειοκρατικά  δυσανάλογα  τον  ελεύθερο 
επαγγελματία  με  το  ατομικό  γραφείο,  σε  σχέση  με  τα  μεγαλύτερα  σχήματα 
(εταιρείες).


