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Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Α. Το αντικείμενο της μελέτης και η σημασία του στην οικονομική 
συγκυρία  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η Μεταβίβαση και η  Διαδοχή στις Μικρομεσαίες1 εμπορικές 
επιχειρήσεις. Η διερεύνηση του ζητήματος της  Μεταβίβασης ‐Διαδοχής σε σχέση με τις 
Μ.Μ.  εμπορικές  επιχειρήσεις    κρίνεται  ιδιαίτερα  σημαντική  στην  παρούσα  οικονομική 
συγκυρία.    
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας οικονομίας και 
ιδιαίτερα  της  Ελλάδας,  όπου  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων  (96,5%), 
κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις2.  
Παρόμοια είναι η εικόνα  σε ότι αφορά τον τομέα του εμπορίου, όπου παρά την τάση για 
συγκέντρωση  των  κεφαλαίων  στις  μεγάλες  εμπορικές  αλυσίδες  και  τα 
πολυκαταστήματα, το 99,7%3 των επιχειρήσεων του τομέα συγκαταλέγεται στις μικρές 
επιχειρήσεις που απασχολούν  έως 49  εργαζόμενους,    ενώ    οι πολύ μικρές  επιχειρήσεις 
(Έως 9 εργαζόμενοι)  καλύπτουν το 96,2% του τομέα.    
Στο  πλαίσιο  της  οικονομικής  κρίσης  που  μαστίζει  την  ελληνική  οικονομία,  οι  Μ.Μ. 
επιχειρήσεις  στην  Ελλάδα  δέχονται  ασφυκτικές  πιέσεις.  Στον  τομέα  του  Εμπορίου,  η 
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ΜΜ ελληνικές επιχειρήσεις,  αποτυπώνεται με 
τον πλέον δραματικό τρόπο στην αύξηση των «λουκέτων» στα εμπορικά καταστήματα, η 
αναλογία  των  οποίων  (αναλογία  κλειστών  προς  ανοιχτά  καταστήματα)    κατέγραψε 
                                                      
1 Σύμφωνα  με  τον  κοινό  ευρωπαϊκό  ορισμό,  τα  βασικά  κριτήρια  για  το  αν  μια  επιχείρηση  ανήκει  στην  κατηγορία  των 
Μικρομεσαίων  ή όχι είναι ο αριθμός των υπαλλήλων και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού. Συγκεκριμένα, 
βάσει  της  σύστασης  (2003/361/ΕΚ)  η  κατηγοριοποίηση  των  επιχειρήσεων  κατά  τάξη  μεγέθους  παρουσιάζεται  στον 
πίνακα:  

Κατηγορία επιχείρησης   Υπάλληλοι   Κύκλος εργασιών  ή Σύνολο ισολογισμού  
Μεσαία  < 250  ≤ 50 εκατ. ευρώ  ≤ 43 εκατ. ευρώ 
Μικρή  < 50  ≤ 10 εκατ. ευρώ  ≤ 10 εκατ. ευρώ 
Πολύ μικρή  < 10  ≤ 2 εκατ. ευρώ  ≤ 2 εκατ. ευρώ 

Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος 
μεγαλύτερων  ομίλων  μπορεί  να  πρέπει  να  συμπεριλάβουν  και  στοιχεία  που  αφορούν  τους  υπαλλήλους/τον  κύκλο 
εργασιών/τον ισολογισμό του ομίλου. 

2  Η  Ελλάδα  εμφανίζεται  ως  η  χώρα  με  το  μεγαλύτερο  σε  αναλογία  αριθμό  μικρών  επιχειρήσεων  στην  Ευρώπη.  Βλ. 

Kyriazopoulos P., and Rounti Irene‐Samantha, (2008) ‘’Problems and Opportunities of the Relationships between the First and 

Second Generation of SelfManaging Family Businesses’’.  
 
3 Στοιχεία από το Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2007) 
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αύξηση το έτος 2011 σε σύγκριση με το 2010 κατά 30%.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην 
περιοχή  της  Αττικής,  το  Μάρτιο  του  2012,  το  ποσοστό  των  κλειστών  επιχειρήσεων 
ανήλθε στο 25,6%4.  
Ο  κλάδος  του  εμπορίου  ωστόσο,  παραμένει  ιδιαίτερα  σημαντικός  για  την  ελληνική 
οικονομία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην  απασχόληση, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ετήσιας  Έκθεσης  Ελληνικού  Εμπορίου,  κατά  το  έτος  2012  το  εμπόριο  παρείχε 
απασχόληση  σε  679.350  άνδρες  και  γυναίκες,  αριθμός  που  αντιστοιχεί  στο  17,9%  της 
συνολικής  απασχόλησης  στην  ελληνική  οικονομία,  και  στο  1/4  περίπου  των 
απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα της χώρας5. 
 
Στο πλαίσιο της κρίσης, είναι ζωτικής σημασίας μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα 
στοχεύει στην ανάκαμψη της  ελληνικής οικονομίας. Μια τέτοια στρατηγική δεν μπορεί 
παρά  να  έχει  ως  κεντρικό  άξονα  τη  βιωσιμότητα  των  μικρομεσαίων  ελληνικών 
επιχειρήσεων. Η δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τη μικρή και μεσαία 
επιχειρηματικότητα αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την ελληνική οικονομία, και είναι 
και απολύτως εναρμονισμένη με τους αναπτυξιακούς προσανατολισμούς της Ε.Ε.,   που 
έχει  θέσει  ως  βασική  προτεραιότητα  την  υποστήριξη  και  την  προώθηση  των  μικρών 
επιχειρήσεων  και  συστήνει  στα  κράτη‐μέλη  την  εφαρμογή  συγκεκριμένων  θεσμικών, 
νομικών και φορολογικών ρυθμίσεων6. 
Η  μεταβίβαση,  ως  η  διαδικασία  μεταφοράς  της  ιδιοκτησίας  μιας  επιχείρησης  σε  άλλο 
άτομο ή επιχείρηση, όταν ο ιδιοκτήτης συνταξιοδοτείται, ή δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να 
συνεχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα,  συνδέεται άμεσα με την βιωσιμότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς εξασφαλίζει εκ των πραγμάτων  τη φυσική συνέχεια 
μιας επιχείρησης.  
 
Όπως θα αναφερθεί  εκτενώς και στη συνέχεια,  η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο  του 
ενδιαφέροντός  της  για  τη  βιωσιμότητα  των  μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων,  έχει 
αναπτύξει δράσεις σε σχέση με τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων και έχει  επισημάνει 
στα κράτη –μέλη μέσω της ευρωπαϊκής επιτροπής τη σπουδαιότητα του ζητήματος.  
Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύει η   Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006, το ένα τρίτο 
των  επιχειρηματιών  της  Ένωσης  –  κυρίως  όσων  διαχειρίζονται  οικογενειακές 
επιχειρήσεις – θα αποσυρθεί μέχρι το 2016. Προβλέπεται δηλαδή κλείσιμο 690.000 
επιχειρήσεων  κάθε  χρόνο  μέχρι  το  2016,  και  απώλεια  2.800.000  θέσεων  εργασίας 
αντίστοιχα7.   Σύμφωνα πάλι με  πιο πρόσφατη πρόβλεψη της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής8 
                                                      
4 Βλ. «Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους». Μάρτιος 2012.  
5 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου. 2012 
6  Βλ.    Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  (2008)  «Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  προς  το  Συμβούλιο,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  των Περιφερειών. Μια  ‘’Small Business Act’’  για  την  Επιχειρηματικότητα» 
(COM 394, τελικό).   
7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2006) «Σύνοψη, εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση    Μεταβίβαση  επιχειρήσεων:  Εξασφάλιση  της  συνέχειας  με  μια  νέα  αρχή» 



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  2.4: «Mελέτη για τη διαδοχή και μεταβίβαση των ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων»  

 

7

που  ανακοινώθηκε  στο  ευρωπαϊκό  κοινοβούλιο  το  2008,  περίπου  6  εκατομμύρια 
ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων θα συνταξιοδοτηθούν μέσα σε μια δεκαετία.   Αυτά τα 
αριθμητικά  δεδομένα,  είναι  απολύτως  ενδεικτικά  της  αυξημένης    σημασίας  που  έχει  η 
διευκόλυνση των μεταβιβάσεων για την Ευρωπαϊκή Οικονομία.  
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση του αριθμού των μεταβιβάσεων θα έχει 
άμεση  θετική  επίδραση  στην  ευρωπαϊκή  οικονομία,  καθώς  «η  επιτυχής  μεταβίβαση 
επιχείρησης διατηρεί κατά μέσο όρο περισσότερες θέσεις απασχόλησης από εκείνες που 
δημιουργούνται από την ίδρυση νέων επιχειρήσεων»9 . 
Η  διατήρηση  θέσεων  εργασίας  αποτελεί  έναν  από  τους  βασικότερους  λόγους  που 
καθιστούν  την  μεταβίβαση  των  επιχειρήσεων  ιδιαίτερα  ευεργετική  για  την  οικονομία. 
Ωστόσο, τα οφέλη από τη μεταβίβαση είναι πολλά, καθώς η  διαδικασία της μεταβίβασης 
αποτρέπει  την  καταστροφή  των  κεφαλαίων    που  είχε  επενδύσει  ο  προηγούμενος 
ιδιοκτήτης,  ενώ  σε  σύγκριση  με  την  ίδρυση  μιας  νέας  επιχείρησης,  η  μεταβίβαση 
μεταφέρει τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και το πελατολόγιο στον επόμενο κάτοχο και 
μειώνει το επιχειρηματικό ρίσκο.10  
 Η σημασία των μεταβιβάσεων ενισχύεται και από τα συμπεράσματα εμπειρικών μελετών 
που  εντοπίζουν  την  αυξημένη  θνησιγένεια  των  επιχειρήσεων  κυρίως  στις 
νεοεισερχόμενες  στην  αγορά  επιχειρήσεις.    Εφόσον  οι  νέες  επιχειρήσεις  δεν  έχουν 
αποκτήσει  ακόμα  εμπειρία  και  γνώση  είναι  περισσότερο  ευάλωτες  και  διατρέχουν 
μεγαλύτερο  κίνδυνο  να  κλείσουν  σε  σχέση  με  τις  παλαιότερες.  Εξάλλου,  σύμφωνα  με 
ορισμένους  οικονομολόγους,  ο  «θάνατος»  μιας  επιχείρησης  έχει  πολλαπλασιαστική 
επίδραση  στην  αγορά,  ενδέχεται  δηλαδή  να  προκαλέσει  μελλοντικούς  «θανάτους»  και 
μείωση των εισοδημάτων στην περιοχή.11 Αυτή η προσέγγιση επιβεβαιώνεται εμπειρικά 
και από  τις  μελέτες  –  καταγραφές  της Ε.Σ.Ε.Ε.  για  τα κλειστά καταστήματα,  όπου  έχει 
διαπιστωθεί η δημιουργία «γειτονιών» λουκέτων.  
Γίνεται σαφές ότι το «πρόβλημα» της μεταβίβασης αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται 
με  την  θνησιγένεια  των  επιχειρήσεων.  Ήδη  από  το  1994  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 
επισημαίνει ότι ένα ποσοστό 10% των αιτήσεων για κήρυξη πτώχευσης στην επικράτεια 
της Ε.Ε., οφείλεται σε κακή διαχείριση της διαδοχής.12 
                                                                                                                                                                              
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/l10111_el.htm 
 
 
8  Βλ.  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2008) «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών. Μια ‘’Small Business Act’’ για την Επιχειρηματικότητα» 
(COM 394, τελικό).   
9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2008) «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών. Μια ‘’Small Business Act’’ για την Επιχειρηματικότητα» (COM 394, 
τελικό).   
10 Βλ.  Γεωργίου, Χ., (2009)  «Εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη μεταβίβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Αθήνα. 
11 Λιαργκόβας Π., Τσιπούρη Ε., (1997) «Δομικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας για την εφαρμογή στην Ελλάδα του 
Λευκού Βιβλίου για την ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα» ΕΚΕΜ, Αθήνα. 
12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1994) «Σύσταση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 1994 περί της μεταβίβασης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων».  
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Το  ζήτημα  της Μεταβίβασης‐Διαδοχής  έχει  πολλές  διαστάσεις.    Η  πολυπλοκότητα  του 
ζητήματος υπονοείται ήδη από τη συμπληρωματική χρήση των δύο εννοιών, δηλαδή της 
Μεταβίβασης και της Διαδοχής,   έννοιες που συχνά αλληλεπικαλύπτονται στην σχετική 
αρθρογραφία, παρά το γεγονός ότι παραπέμπουν μάλλον σε διαφορετικές διαστάσεις του 
φαινομένου.  Επιδιώκοντας να αποσαφηνίσουμε την διάκριση των δύο όρων, θα λέγαμε 
ότι η μεταβίβαση αναφέρεται κυρίως στη διαδικασία μεταφοράς των υλικών και άυλων 
αντικειμένων,  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  που  συγκροτούν  την  έννοια  της 
επιχείρησης, και τις θεσμικές διαστάσεις αυτής της διαδικασίας. Η διαδοχή αναφέρεται 
στην  αλλαγή  του  προσώπου  που  κατέχει  την  ιδιοκτησία  και  που  συνήθως  στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και το πρόσωπο που αναλαμβάνει τον βασικό ηγετικό‐
διοικητικό ρόλο μέσα στην επιχείρηση.  
Η μεταβίβαση ως μεταφορά της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης υπόκειται σε ένα θεσμικό 
πλαίσιο  που  καθορίζει  τις  νομικές  και  φορολογικές  διαστάσεις  της  διαδικασίας.    Οι  εν 
λόγω διαστάσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από την άποψη των κρατικών 
πολιτικών, όσο και από τη σκοπιά του μεμονωμένου επιχειρηματία, καθώς ενδέχεται είτε 
να διευκολύνουν είτε να δυσχεραίνουν ιδιαίτερα τη μεταβίβαση της επιχείρησης.  
Για τον επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει την επιχείρηση του, η γνώση του 
θεσμικού πλαισίου αποτελεί προφανώς προϋπόθεση για έναν επιτυχή προγραμματισμό 
της μεταβίβασης.  
Για το κράτος που ενδιαφέρεται να ενισχύσει τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα,  η 
αντιμετώπιση των δυσχερειών που απορρέουν από τη περιπλοκότητα των σχετικών με 
τη  μεταβίβαση    διαδικασιών,    ή  /και  την  υψηλή  σε  πολλές  περιπτώσεις  φορολογική 
επιβάρυνση των μεταβιβάσεων, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, λαμβάνοντας 
κανείς υπόψη το ήδη  ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον λειτουργίας  των Μ.Μ. 
επιχειρήσεων.  
 
Παράλληλα, ένα σημαντικό δεδομένο αναφορικά με το ζήτημα της διαδοχής/μεταβίβασης 
είναι ο οικογενειακός χαρακτήρας της πλειονότητας των ΜΜ. επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα,   με βάση έρευνα που διεξήχθη από την Grant Thornton, το 80% των 
επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα  έχουν  τη  μορφή  οικογενειακών  επιχειρήσεων,13  ενώ 
σύμφωνα  με  τον  ΕΟΜΜΕΧ,  το  54%  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  στο  σύνολο  τους 
ανήκουν σε οικογένειες. Στην πραγματικότητα, η διαδοχή θεωρείται τόσο σημαντική 
στην λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης που πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν 
τη  διαδικασία  διαδοχής  ως  προϋπόθεση  για  να  χαρακτηρίσουμε  μια  επιχείρηση 
οικογενειακή. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικογενειακής επιχείρησης, οι 
διαστάσεις  και  οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  ζήτημα  της  διαδοχής/μεταβίβασης 
                                                      
13 Kyriazopoulos P., and Rounti Irene‐Samantha, (2008) ‘’Problems and Opportunities of the Relationships between the First 
and Second Generation of SelfManaging Family Businesses’’.  
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στην περίπτωση αυτή, δεν είναι μόνο θεσμικοί. Η οικογενειακή επιχείρηση, εκτός από 
οικονομική  μονάδα,    αποτελεί  ένα  ψυχοκοινωνικό  σύστημα  ατόμων.  Οι  γενικές 
ιδιαιτερότητες  στη  λειτουργία  της  οικογενειακής  επιχείρησης  που  απορρέουν  από 
την  αλληλοδιαπλοκή  του  οικογενειακού  με  το  επιχειρηματικό  περιβάλλον  έχουν 
σημαντικά αυξημένη σημασία για την έκβαση της διαδικασίας της Μεταβίβασης και 
της  Διαδοχής,  αφού  ποικίλοι  προσωπικοί  και  διαπροσωπικοί  παράγοντες  που 
συνδέονται με την οικογένεια μπορούν να ενισχύσουν ή να αποτρέψουν την επιτυχή 
έκβαση της διαδικασίας.  
 
Παρά  τη  κεντρική  σημασία  της  Διαδοχής  στην  οικογενειακή  επιχείρηση,    τα 
αριθμητικά  δεδομένα  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  δείχνουν  ότι  το  ποσοστό  των  
οικογενειακών  επιχειρήσεων  που  αποδεικνύονται  μακρόβιες  είναι  συγκριτικά 
χαμηλό.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ward 14 το 30% των 
οικογενειακών  επιχειρήσεων  υπολογίζεται  ότι  περνάει  με  επιτυχία  στα  χέρια  της 
δεύτερης γενιάς, και περίπου το 15% έχουν περάσει με επιτυχία στη τρίτη γενιά, ενώ 
μακροβιότερες καταλήγουν να είναι μόνο 3 στις 100 επιχειρήσεις.   
 
Η πολλαπλότητα και η διαφορετικότητα των διαστάσεων και των παραγόντων που 
εμπλέκονται  στη  διαδικασία  της  Μεταβίβασης‐Διαδοχής  ,  αποτελεί  συχνά  και  την 
αιτία  που  πολλοί  ιδιοκτήτες  επιχειρήσεων  αναβάλλουν  για  το  μέλλον  τον 
προγραμματισμό της διαδικασίας,   αφού για τη μεγάλη πλειονότητα φαίνεται ότι η 
Μεταβίβαση  ‐Διαδοχή σηματοδοτεί  ένα στάδιο   που θεωρείται  «αποδιοργανωτικό» 
στη λειτουργία μιας επιχείρησης.   
 
Η  παρούσα  μελέτη  θα  πραγματευτεί  και  θα  αποσαφηνίσει  την  περιπλοκότητα  της 
διαδικασίας  της  Μεταβίβασης‐Διαδοχής,  υιοθετώντας  μια  διεπιστημονική  οπτική 
που  επιτάσσεται  από  τη  συνθετότητα  του  ζητήματος,  συμβάλλοντας  έτσι  στη 
συγκρότηση  μιας  ολοκληρωμένης  προσέγγισης  του  ζητήματος.  Αναλυτικότερα 
πρόκειται  να  παρουσιαστούν  και  να  αναλυθούν  οι  θεσμικές,  πολιτικές, 
επιχειρηματικές και κοινωνικές διαστάσεις του  ζητήματος. Παράλληλα,   στόχος της 
μελέτης είναι η ποσοτική περιγραφή και η ποιοτική αποτύπωση του φαινομένου της 
Μεταβίβασης  ‐  Διαδοχής  στις  μικρομεσαίες  ελληνικές  εμπορικές  επιχειρήσεις,  με 
στόχο τη βαθύτερη  κατανόηση των χαρακτηριστικών και της δυναμικής του κλάδου.  
 
 

                                                      
14 ο.π 
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 Β. Σκοπός και στόχοι της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κάλυψη του διαπιστωμένου  κενού 
πληροφόρησης,  παρέχοντας  αναλυτική  και  ολοκληρωμένη  παρουσίαση  των 
ζητημάτων  που σχετίζονται με τη Μεταβίβαση και τη Διαδοχή.  
 
Παράλληλα η μελέτη έχει ως σκοπό τη διατύπωση προτάσεων για λήψη μέτρων και 
υιοθέτηση στρατηγικών που θα συντελέσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 
και της επιτυχίας των διαδικασιών Μεταβίβαση και Διαδοχής.  
 
Η  αναλυτική  ,και  όσο  το  δυνατόν  απλούστερη,  παρουσίαση  των  φορολογικών 
υποχρεώσεων  και  των  νομικών  διαδικασιών  που  συνδέονται  με  την  μεταβίβαση  μιας 
επιχείρησης 

 

Γ. Μεθοδολογία της μελέτης 

i. Desk Research 
‐ Διερεύνηση  του  θεσμικού  και  οικονομικού  πλαισίου  της  μεταβίβασης  στην 

Ελλάδα με στόχο την αποσαφήνιση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη 

διαδικασία της μεταβίβασης  

‐ Επισκόπηση  της  σύγχρονης  διεθνούς  αρθρογραφίας  και  καταγραφή  των 

σύγχρονων  επιστημονικών  προσεγγίσεων  στο  ζήτημα  της  διαδοχής/ 

μεταβίβασης    και  των  επιμέρους  διαστάσεων  και    παραγόντων  που  το 

επηρεάζουν 

‐ Μελέτη  και  συγκέντρωση  των  καλών  πρακτικών  που  προτείνονται  για  την 

επιτυχία των διαδικασιών διαδοχής.   

‐ Διερεύνηση  των  ευρωπαϊκών  συστάσεων  και  οδηγιών  αναφορικά  με  τη 

διευκόλυνση των μεταβιβάσεων. 

 

ii.  Δευτερογενής Επεξεργασία Ποσοτικών Δεδομένων 

‐ Επεξεργασία και αξιολόγηση διαθέσιμων ποσοτικών στοιχείων με στόχο την 

περιγραφή  του  φαινομένου  και  της  σημασίας  του  για  τον  κλάδο  του 

εμπορίου. 
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iii. Ποιοτική Έρευνα 

‐ Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  ποιοτικής  έρευνας  με  χρήση  της  τεχνικής  των 

Συνεντεύξεων Βάθους με Διαδόχους και Επιχειρηματίες‐Μεταβιβάζοντες.  

‐ Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  συνεντεύξεων  σε  ειδικούς  Φοροτεχνικούς‐

Λογιστές (2) και Δικηγόρους (2). 

 

 

 

 

Δ. Διάρθρωση της μελέτης 
 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Το  πρώτο  μέρος  της  μελέτης  αποτελεί  το  εισαγωγικό  μέρος,  όπου  περιγράφεται  το 

αντικείμενο και η σημασία του (Α), οι σκοποί και οι στόχοι της μελέτης (Β), καθώς και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (Γ). Στη Δ ενότητα του πρώτου μέρους παρουσιάζεται η 

διάρθρωση της μελέτης.  

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

Η πρώτη ενότητα (Α) του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ της μελέτης αφορά το Θεσμικό πλαίσιο και 

τις Ευρωπαϊκές πολιτικές αναφορικά με το ζήτημα της Μεταβίβασης‐Διαδοχής.  

 

Κεφάλαιο 1ο  

Το    νομικό  καθεστώς  και  τα  διοικητικά  θέματα  που  σχετίζονται  με  διαδικασία  της 

μεταβίβασης  παρουσιάζονται  αναλυτικά  και  ανά  νομική  μορφή  επιχείρησης  στο  1ο  

κεφάλαιο. 

 Κεφάλαιο 2ο  

Το    φορολογικό  πλαίσιο  που  διέπει  τη  διαδικασία  της  μεταβίβασης  παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο 2ο  κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 3ο  

Οι  συστάσεις  και  οι  δράσεις  των  Ευρωπαϊκής  επιτροπής  και  γενικότερα  της  Ε.Ε., 

αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου, στο τέλος του οποίου παρατίθεται 

χρονολογικός πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των σχετικών ενεργειών της Ε.Ε. 

 

Η  ΔΕΥΤΕΡΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  (Β)  είναι  αφιερωμένο  στην  θεωρητική  περιγραφή  και  την 

ποσοτική αποτύπωση του φαινομένου της Μεταβίβασης‐Διαδοχής.  

 

Κεφάλαιο 1ο  

Στο  πρώτο  κεφάλαιο,  περιγράφεται  το  φαινόμενο  της  Μεταβίβασης‐Διαδοχής    όπως 

αυτό αποτυπώνεται στη σύγχρονη αρθρογραφία και στις θεωρητικές προσεγγίσεις.  

Κεφάλαιο 2ο  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα διαθέσιμα περιγραφικά ποσοτικά δεδομένα 

που έχουν συγκεντρωθεί στην Ελλάδα μέσω δειγματοληπτικών ερευνών. 

 

Στη  ΤΡΙΤΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  (Γ)  του  ΔΕΥΤΕΡΟΥ  ΜΕΡΟΥΣ    της  μελέτης  παρουσιάζεται  η 

ποιοτική έρευνα που εκπονήθηκε από την Ε.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο αυτής της μελέτης,    

 

Κεφάλαιο 1ο  

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το αντικείμενο και τη μεθοδολογία της έρευνας. 

Κεφάλαιο 2ο  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης ανά θεματική κατηγορία.  

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ  

Στο  Τρίτο  μέρος  της  μελέτης  παρουσιάζονται  τα  Βασικά  Συμπεράσματα  και  οι 

προτεινόμενες πρακτικές κατευθύνσεις και εφαρμογές.   
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II. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
 

Α. Θεσμικό πλαίσιο και ευρωπαϊκές πολιτικές  
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Τα  κεφαλαίο  1  &  2    που  παρουσιάζουν  το  νομικό  και  φορολογικό  πλαίσιο  των 

μεταβιβάσεων  στην  Ελλάδα  βασίστηκαν  στη  διερεύνηση  της  νομοθεσίας  και  της 

σχετικής  με  αυτήν  βιβλιογραφίας  και  στις  πολύτιμες  πληροφορίες  που  συλλέχθηκαν 

μέσω  των  συνεντεύξεων  από    ειδικούς ΦοροτεχνικούςΛογιστές  (2)15  και  Δικηγόρους 

(2)16.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
15 Αντώνης Μουζάκης. Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ & Νικόλαος Αρμελίνος. Φοροτεχνιικός, Λογιστής.  
16 Βάντα Βαρούνη. Νομικός, Δικηγορική Εταιρεία «Αρωγή» & Άρτεμις Γιάνναρα. Νομικός.  
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1. Νομικό πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης επιχείρησης 

 
1.1 Η έννοια της μεταβίβασης στη νομοθεσία 
 
Η  ελληνική  νομοθεσία  διαχωρίζει  την  έννοια  της  μεταβίβασης  σε  «Μεταβίβαση 
ολόκληρης επιχείρησης» και σε «Μεταβίβαση μέρους επιχείρησης». Αναλυτικότερα, ο 
όρος  «μεταβίβαση  ολόκληρης  επιχείρησης»  αναφέρεται  στο  άρθρο  13  του  Ν. 
2238/1994 και υποδηλώνει τη μεταβίβαση συνόλου αλληλοεξαρτώμενων και ενιαία 
νοούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιχείρηση ως 
οικονομική μονάδα, αλλά όχι αναγκαία του συνόλου των σχετικών δικαιωμάτων17.  
Ως «Μεταβίβαση μέρους επιχείρησης» νοείται η μεταβίβαση εξ αδιαιρέτου ποσοστού 
δικαιώματος  επί  των  αγαθών  της  επιχείρησης.  (Υπ.  Οικονομικών 
1008293/πολ.1103/1990)  (σελ.  4).  Στην  κατηγορία  της  μερικής  μεταβίβασης 
εντάσσεται και η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών με ή χωρίς παραχώρηση 
της διοίκησης.  
Βάσει  του  νομικού  πλαισίου,  ως  μεταβιβάσεις  αντιμετωπίζονται  επίσης  οι    εξής 
περιπτώσεις: 
•  Λύσεις επιχειρήσεων και ακολούθως ίδρυση άλλων επιχειρήσεων 
•  Εισφορά επιχειρήσεων  
•  Διακοπή  εργασιών  επιχειρήσεων  και  ακολούθως  έναρξη  εργασιών  άλλων 
επιχειρήσεων 

•  Ίδρυση επιχείρησης στο χώρο όπου λειτουργούσε άλλη επιχείρηση 
•  Μεταβολές κεφαλαίου προσωπικών εταιρειών 
•  Μη  συμμετοχή  εταίρου  σε  αύξηση  κεφαλαίου  προσωπικής  εταιρείας  ή    Ε.Π.Ε. 
(άρθρο 1 παρ. 5 του Ν.2954/2001) 

 
 Η  μεταβίβαση  μιας  επιχείρησης  διακρίνεται  περαιτέρω  βάσει  των  αιτιών  που 
ορίζουν τη φύση της μεταβίβασης, αλλά και της σχέσης που συνδέει τον ιδιοκτήτη με 
τον διάδοχο του.  
Σε ότι αφορά τις αιτίες ο νόμος διακρίνει την επαχθή αιτία, δηλαδή τη πώληση μιας 
επιχείρησης  (με  αντίτιμο)  από  τη  χαριστική  αιτία  που  αφορά  σε  γονικές  παροχές, 
δωρεές ή κληρονομιά.  
Αναφορικά  με  τη  σχέση  που  συνδέει  τον  μεταβιβάζοντα  με  τον  διάδοχο  του,    το 
νομικό πλαίσιο διαφοροποιείται ανάλογο με την ύπαρξη και το βαθμό συγγένειας (Ά, 
                                                      
17 Συνεπώς, Νοείται ως μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης και η μεταβίβαση κλάδου επιχείρησης στο 
βαθμό που αφορά σε μεταβίβαση ανεξάρτητου λειτουργικού - αυτοτελούς κλάδου. (Σ.τ.Ε) 
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΄Β,  ΄Γ)18,  και  τη σχέση του διαδόχου με την υφιστάμενη επιχείρηση    (π.χ. πωλήσεις 
προς  τη  διοίκηση  ή  τους    εργαζόμενους).    Σύμφωνα  με  την  «Έκθεση  για  τη 
διευκόλυνση  της  μεταβίβασης  των  ελληνικών  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων»,  η  
μεταβίβαση μπορεί να λάβει χώρα : 

‐ εντός  της  οικογένειας  (κληρονομιά,  διαδοχή,  δωρεά,  παραχώρηση συνολικού 
μεριδίου) 

‐ μέσω  εξαγορών  από  τη  διεύθυνση  (πωλήσεις  προς  τη  διεύθυνση  ή  τους 
εργαζόμενους που δεν ανήκουν στην οικογένεια )  

‐ μέσω  πωλήσεων  σε  τρίτα  άτομα  ή  υφιστάμενες  επιχειρήσεις  
συμπεριλαμβανομένων  εξαγορών και συγχωνεύσεων 

 
Στη  σχετική  βιβλιογραφία  αναφέρεται  τέλος  η  διάκριση  ανάμεσα  στην 
προγραμματισμένη,  δηλαδή  την  μεταβίβαση  που  έχει  προγραμματιστεί  από  τον 
επιχειρηματία λόγω συνταξιοδότησής του, παραχώρησης για αποκατάσταση τέκνων 
ή  από  επιθυμία  να  εγκαταλείψει  τη  συγκεκριμένη  οικονομική  μονάδα  και  να 
δραστηριοποιηθεί  σε  κάποια  άλλη,  και  στη  μη  προγραμματισμένη.  Ως  μη 
προγραμματισμένη μεταβίβαση νοείται αυτή που συμβαίνει  λόγω κάποιας αιφνίδιας 
αιτίας, όπως εκείνη του θανάτου ή της απρόβλεπτης οικονομικής  καταστροφής. 
 

                                                      
18  

Κατηγορίες συγγένειας βάσει του άρθρου 29 του Ν. 2961/2001 (τροποποιημένο με τα άρθρα 1 του Ν.3815/ 

26.1.2010, ισχύει από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ την 26.1.2010) 

Α’ κατηγορία  α)  Σύζυγός  του  κληρονομούμενου,  β)  κατιόντες  πρώτου  βαθμού  (τέκνα  από  νόμιμο 

γάμο,  τέκνα  χωρίς  νόμιμο  γάμο  έναντι  της  μητέρας,  αναγνωρισθέντα  εκούσια  ή 

δικαστικά  έναντι  του  πατέρα,  νομιμοποιηθέντα  με  επιγενόμενο  γάμο  ή  δικαστικά 

έναντι των δυο γονέων), γ) οι κατιόντες εξ αίματος δευτέρου βαθμού (δηλ. εγγόνια) και 

οι δ) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (δηλ. οι γονείς).  

Β’ κατηγορία  α)  οι  κατιόντες  τρίτου  (δισέγγονα)  και  επόμενων  βαθμών,  β)  οι  ανιόντες  δεύτερου 

(παππούς,  γιαγιά)  και  επόμενων  βαθμών,  γ)  εκούσια  ή  δικαστικά  αναγνωρισθέντα 

τέκνα  έναντι  των  ανιόντων  του  πατέρα  που  τα  αναγνώρισε,  δ)  κατιόντες  του 

αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδερφοί 

(αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ήτοι 

ανίψια, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) 

τα  τέκνα  εξ  αγχιστείας  (γαμπροί,  νύφες  και  ι)  οι  ανιόντες  εξ  αγχιστείας  (πεθεροί, 

πεθερές).    

Γ’ κατηγορία  Άλλοι  εξ  αίματος  ή  εξ  αγχιστείας  συγγενείς  του  κληρονομούμενου  ή  εξωτικός    (υπ. 

Οικονομικών πολ. 1136/2008, δηλαδή όποιος δεν έχει καμία συγγένεια με το θανόντα.  

 
*Πηγή: Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Φορολογικός Σύμβουλος του Ε.Ε.Π., Φορολογικός Σύμβουλος 
της Ε.Σ.Ε.Ε. 
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Όλες  αυτές  οι  διακρίσεις  στα  είδη  της  μεταβίβασης,  όπως  θα  αποσαφηνιστεί 
παρακάτω,  έχουν  νομικές  και  φορολογικές  προεκτάσεις  καθώς  ο  νόμος 
διαφοροποιείται σε αρκετές περιπτώσεις.  
 
Όπως  θα  γίνει  αντιληπτό,  το  νομικό  και φορολογικό  πλαίσιο  των  μεταβιβάσεων  στην 

περίπτωση  της  Ελλάδας,  έχει  υποστεί  ποικίλες  μεταβολές  κατά  τη  διάρκεια  των 

τελευταίων  χρόνων,  άλλες  εξ  αυτών  βρίσκονται  στο  πνεύμα  και  των  συστάσεων  της 

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  τη  διευκόλυνση  των  μεταβιβάσεων  και  άλλες  δυστυχώς 

βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση.  

 
1.2  Διοικητικές  διαδικασίες  για  τη  μεταβίβαση  επιχειρήσεων  ανά  νομική 
μορφή 

Η διαδικασία μεταβίβασης διαφέρει ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, οπότε ανά 
νομική μορφή χρειάζονται και οι απαραίτητες ενέργειες  και τα αντίστοιχα βήματα. 
Πιο συγκεκριμένα,  

 Για την Ατομική Επιχείρηση 

Η  μεταβίβαση  ατομικής  επιχείρησης  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  εντός  της 
οικογένειας  με  διαδοχή,  δωρεά,  κληρονομιά,  παραχώρηση  συνολικού  μεριδίου, 
ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, με αποδοχή 
κληρονομιάς. Με την εν λόγω σύμβαση μεταβιβάζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
της επιχείρησης, δηλαδή η επωνυμία, η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, 
τα εμπορεύματα, τα πάγια , και βεβαίως οι υποχρεώσεις. 

Η μεταβίβαση εν ζωή του συνόλου μιας ατομικής επιχείρησης είναι δυνατή, ωστόσο, 
υπάρχει  περίπτωση  να  χρειάζεται  ξεχωριστό  συμφωνητικό  μεταβίβασης  για  την 
ιδιοκτησία που ανήκει στο φυσικό πρόσωπο, φορέα της επιχείρησης.  Με το θάνατο 
του  φορέα  της  ατομικής  επιχείρησης,  η  επιχείρηση  συνεχίζεται  από  τους 
κληρονόμους,  εκτός  αν  εκδηλωθεί  διαφορετική  βούληση.  Η  διαδικασία  είναι 
περισσότερο  βατή19  σε  σχέση  με  τις  υπόλοιπες  εταιρικές  μορφές  και  συνοψίζεται 
στον παρακάτω πίνακα20.  

                                                      
19 Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προβλήματα που ενδέχεται  να ανακύψουν  στη μεταβίβαση μιας  ατομικής 
επιχείρησης δεν αφορούν κυρίως τις απαιτούμενες ενέργειες καθώς η διαδικασία είναι  
απλή, αλλά σχετίζονται π.χ.  με  χρέη  του ιδιοκτήτη που καθιστούν ανέφικτη τη διακοπή της 
δραστηριότητας  (είτε ΦΠΑ, είτε φόρο εισοδήματος, είτε Ο.Α.Ε.Ε.). 
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Α/Α  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

   1.  Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού 

   2.  Διακοπή εργασιών του ιδιοκτήτη και έναρξη του διαδόχου στον ίδιο 
χώρο (με την προϋπόθεση ότι αυτό θα το αποδεχθεί και ο 
εκμισθωτής, θα γίνει νέο μισθωτήριο σε νέο όνομα) με σύμφωνη 
γνώμη της Εφορίας 

   3.  Αυτοψία από την Εφορία ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για 
μεταβίβαση ή έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας 

   4.  Εγγραφή και Ασφάλιση του νέου ιδιοκτήτη στον ΟΑΕΕ 

   5.  Υπολογισμός  υπεραξίας και απόδοση φόρου σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις 

 

 Για μια εταιρεία  Ο.E. & Ε.Ε. 

Η  μεταβίβαση  εν  ζωή  εταιρικών  μεριδίων  Ο.Ε./Ε.Ε.  (πώληση  ‐  δωρεά  ‐  γονική 
παροχή)  είναι  δυνατή  με  τη  προϋπόθεση  ότι  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη  στην 
εταιρική σύμβαση ή συναινούν όλοι οι εταίροι.   Ο περιορισμός που θέτει συνήθως η 
απαίτηση για συναίνεση όλων των εταίρων, αποτελεί σύμφωνα με τους ειδικούς ένα 
από τα δύσκολα σημεία της διαδικασίας μεταβίβασης μιας προσωπικής εταιρείας.  
Αναλυτικότερα, για τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου προσωπικής εταιρίας  (Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.)  με  πράξη  εν  ζωή  απαιτείται  εκτός  από  την  συναίνεση  των  εταίρων,  η 
τροποποίηση του Καταστατικού με  ιδιωτικό έγγραφο, η θεώρηση από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.,  η  καταβολή  του  οικείου  φόρου,    και  τέλος  η  τήρηση  των  διατυπώσεων 
δημοσιότητας – καταχώρηση στο οικείο βιβλίο  του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια 
του οποίου έχει την έδρα της η εταιρεία. 
Στην ομόρρυθμη εταιρεία, ο θάνατος, η πτώχευση ή δικαστική συμπαράσταση ενός 
εκ των εταίρων  επιφέρει κατ’ αρχήν λύση της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν ρήτρες 
στο καταστατικό της εταιρείας που επιτρέπουν την συνέχιση της εταιρείας από τους 
εν ζωή εταίρους.   Οι κληρονόμοι ενός εταίρου δύνανται να συνεχίσουν την εταιρεία 
μαζί  με  τους  εν  ζωή  εταίρους  ή  να  αξιώσουν  την  καταβολή  της  μερίδας  του 
αποθανόντος.  
Στην  ετερόρρυθμη  εταιρεία  αν  εκλείψει  ή  αποχωρήσει  ο  μοναδικός  ετερόρρυθμος 
εταίρος,  η  εταιρεία  μετατρέπεται  αυτομάτως  σε  ομόρρυθμη.  Σε  περίπτωση 
αποχώρησης του ομόρρυθμου εταίρου, η εταιρεία λύεται εκτός αν τροποποιηθεί το 
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καταστατικό και εισέλθει στη θέση του προηγούμενου άλλος ομόρρυθμος εταίρος.  
Πιο αναλυτικά τα βήματα για  τη μεταβίβαση προσωπικών  εταιρειών διαφαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Α/Α  ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Ε./Ε.Ε 

1. 
 

Ύπαρξη σχετικής καταστατικής πρόβλεψης στο βιβλίο εταίρων 
ή συμφωνία όλων των εταίρων 

2.  Σύνταξη  ιδιωτικού  συμφωνητικού  –  Τροποποίηση  του 
Καταστατικού21 

3.  Θεώρηση από αρμόδια Δ.Ο.Υ.‐ Καταβολή οικείου φόρου 
4. 
 

Καταχώριση στο Πρωτοδικείο στην Περιφέρεια που κατέχει 
έδρα η εταιρεία 

 
Σχετικά με τις προσωπικές εταιρείες θα πρέπει να αναφερθεί ότι: Για όσες εταιρείες  
έχουν συσταθεί μετά την ισχύ του Ν. 3853/2010 (04/04/2011 δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 
Κ1‐802/23.03.2011  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Οικονομικών),  αρμόδια  για  την 
καταχώρηση τροποποίησης των καταστατικών είναι η Υπηρεσία Μιας Στάσης, ήτοι 
οι  Υπηρεσίες  του  Γενικού  Εμπορικού  Μητρώου  που  λειτουργούν  στα  οικεία 
Επιμελητήρια. Για τις υφιστάμενες προσωπικές εταιρείες, των οποίων η σύσταση και 
λειτουργία έγινε πριν τις 04/04/2011, ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία για 
την  τροποποίηση  του  καταστατικού,  ήτοι  μετάβαση  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  για 
θεώρηση, καταβολή αντιστοίχου τέλους στο Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας 
Δικηγόρων και τέλος καταχώρηση στο Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει 
την έδρα της η εταιρεία. 

 

 Για την Ε.Π.Ε. 

Για  τη  μεταβίβαση  εταιρικών  μεριδίων  ΕΠΕ  με  δικαιοπραξία  εν  ζωή,  εφόσον  δεν 
υπάρχει  αντίθετη  διάταξη  στο  καταστατικό  της  εταιρείας  και  εφόσον  τηρηθούν 
τυχόν προβλεπόμενες στο καταστατικό προϋποθέσεις, απαιτείται:                                     
1)        συμβολαιογραφικό έγγραφο 
2)   θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υποβολή του αντιγράφου στο Ταμείο Νομικών 
                                                      
21 Στο τέλος της μελέτης ακολουθεί παράρτημα με υποδείγματα εγγράφων τροποποίησης καταστατικών 
ανάλογα με τον νομικό τύπο της επιχείρησης. Όλα τα υποδείγματα που παραθέτουμε στο παράρτημα 
αποτελούν ευγενική παραχώρηση του Νομικού Σταμάτη Σκιάνη.   
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και στο οικείο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων για θεώρηση και καταβολή αντιστοίχου 
ποσού (0,5% επί της αξίας των εταιρικών μεριδίων υπέρ του Ταμείου Νομικών και 
1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων) 
3)  τήρηση  διατυπώσεων  δημοσιότητας,  ήτοι  α)  κατάθεση  του συμβολαιογραφικού 
εγγράφου εντός μηνός από την κατάρτισή του στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου 
στην  περιφέρεια  του  οποίου  έχει  την  έδρα  της  η  εταιρεία,  β)  δημοσίευση  της 
περίληψης του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ της Εφημερίδας 
της  Κυβέρνησης  και  τέλος  γ)  εγγραφή  της  σύμβασης  για  τη  μεταβίβαση  του 
εταιρικού μεριδίου στο βιβλίο των εταίρων. 
 
 
Α/Α  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 

Ε.Π.Ε. (ΠΩΛΗΣΗ  ΔΩΡΕΑ  ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)  

1.  Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο 
2.  Θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.‐ Καταβολή οικείου φόρου 
3.  Τροποποίηση καταστατικού (σε περίπτωση ιδιωτικού 

συμφωνητικού) 
4.  Θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Υποβολή αντιγράφου σε Ταμείο 

Νομικών και ταμείο Προνοίας)  
5.  Καταχώριση εντός μηνός στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου 
6  Δημοσίευση περίληψης στο ΦΕΚ 
7.  Εγγραφή στο βιβλίο εταίρων  

 
 
Για  τη  μεταβίβαση  εταιρικού  μεριδίου  ΕΠΕ  αιτία  θανάτου,  η  οποία  δεν  μπορεί  να 
απαγορεύεται από το καταστατικό22  απαιτείται:  
1) Καταχώρηση στο Πρωτοδικείο της περιφέρειας των εγγράφων νομιμοποίησης του 
κληρονόμου ή κληροδόχου, ήτοι 
• για  τον  κληρονόμο  εξ  αδιαθέτου  απαιτείται  α)  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  του 
εταίρου,  β)  πιστοποιητικό  εγγυτέρων  συγγενών,  γ)  πιστοποιητικό  του  οικείου 
Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης του εταίρου και δ) πιστοποιητικό του 
οικείου  Πρωτοδικείου  περί  μη  προσβολής  του  κληρονομικού  δικαιώματος  του 
αιτούντος, 
• για  τον  κληρονόμο  από  διαθήκη  απαιτείται  α)  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  του 
εταίρου, β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, γ) νόμιμο αντίγραφο της διαθήκης, 
                                                      
22 Το καταστατικό ωστόσο μπορεί να ορίζει ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο 
υποδεικνυόμενο από την εταιρεία. 
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δ) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και 
ε) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής της διαθήκης. 
• για τον κληροδόχο,  εφόσον αποκτά ευθέως από το διαθέτη το εταιρικό μερίδιο, 
απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει ο κληρονόμος 
από  διαθήκη,  ενώ  εφόσον  αποκτά  το  εταιρικό  μερίδιο  από  τον  επιβαρυμένο  με 
κληροδοσία, απαιτείται, πέρα των ανωτέρω εγγράφων, συμβολαιογραφικό έγγραφο 
μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου. 
Προκειμένου  να  γίνει  η  καταχώρηση  της  μεταβίβασης  του  εταιρικού  μεριδίου  από 
τον  Γραμματέα  του  Πρωτοδικείου,  απαιτείται  να  προσκομιστεί  πιστοποιητικό  της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που βεβαιώνει ότι έχει δηλωθεί η εν λόγω μεταβίβαση. 
2)  Δημοσίευση  της  ανακοίνωσης  καταχώρησης  των  εγγράφων  νομιμοποίησης  του 
κληρονόμου ή κληροδόχου στο τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
3)  Εγγραφή  της  μεταβίβασης  αιτία  θανάτου  στο  τηρούμενο  βιβλίο  των  εταίρων, 
κατόπιν  αιτήσεως  του  κληρονόμου  ή  κληροδόχου  στην  οποία  επισυνάπτονται  τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα. 
 

 Για την Α.Ε.: 

Για τις ανώνυμες εταιρείες  ισχύει η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης της μετοχικής 
σχέσης η οποία και πραγματοποιείται με  τη μεταβίβαση των μετοχών  (είτε  εν  ζωή 
είτε αιτία θανάτου). Η διαδικασία που προβλέπεται είναι  απλούστερη συγκριτικά με 
τις Ε.Π.Ε.  
Σε  περίπτωση  που  δεν  ισχύουν  άλλοι  περιορισμοί  είτε  εκ  του  καταστατικού  της 
εταιρείας  (το  καταστατικό  μιας  Α.Ε.  μπορεί  να  θέτει  περιορισμούς  για  τις 
ονομαστικές μετοχές) είτε εκ του νόμου,  η διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή μετοχών 
Α.Ε. μη εισηγμένων στο ΧΑ απαιτεί τα παρακάτω 
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Α/Α  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.  Δήλωση υπεραξίας. Υποβάλλεται από τον μεταβιβάζοντα. Η υποχρέωση 
δηλώσεων είναι  του μεταβιβάζοντα, ωστόσο το  έντυπο της δηλώσεων 
απαιτεί και την υπογραφή του αγοραστή και υποβάλλεται εις τριπλούν 
στη Δ.Ο.Υ.  Συμφώνα με  το άρθρο 13 παρ.  2 Ν.2238/94 προβλέπεται  η 
εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου.  

2.   Η  υπογραφή  της  σύμβασης  από  τους  συμβαλλόμενους.  Η  μεταβίβαση 
των  μετοχών  γίνεται  υποχρεωτικά  με  έγγραφο,  συμβολαιογραφικό  ή 
ιδιωτικό23.  

3.  Κατάθεση και θεώρηση στη Δ.Ο.Υ. του μεταβιβάζοντος της συμβάσεως 
με  επισυναπτόμενη  τη  δήλωση  υπεραξίας  (1).Υποβάλλεται  και 
θεωρείται  σε 3 αντίγραφα (1 για την Δ.Ο.Υ. , 1 για τον αγοραστή και 1 
για τον πωλητή.  

4.  Καταχώριση  στο  βιβλίο  μετόχων.  Εφόσον  πρόκειται  για  ονομαστικές 
μετοχές,  ακολουθεί  η  καταχώριση  στο  βιβλίο  μετόχων,  εάν  πρόκειται 
για ανώνυμες αρκεί η ανωτέρω παράδοση των σχετικών τίτλων.  

 
Για  τη  μεταβίβαση  των  εισηγμένων  στο  Χρηματιστήριο  (άυλων)  μετοχών, 
ονομαστικών  ή  ανώνυμων,  ανώνυμης  εταιρείας,  η  οποία  γίνεται  από  μέλη  του 
χρηματιστηρίου  και  αποκλειστικά  εντός  του  Χρηματιστηρίου,  απαιτείται  
ηλεκτρονική  καταχώρηση  της  μεταβίβασης  στο  μητρώο  κινητών  αξιών  του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. 
Για  την  εξωχρηματιστηριακή  μεταβίβαση  εισηγμένων  στο  Χρηματιστήριο  (άυλων) 
μετοχών  και  την  καταχώρησή  της  στο  Σύστημα  Άυλων  Τίτλων,  απαιτείται  εντολή 
του μεταβιβάζοντος προς τον Χειριστή του Ειδικού Λογαριασμού που αντιστοιχεί στη 
μερίδα  του  επενδυτή στο Σ.Α.Τ.,  να  μεταφέρει  στον Ειδικό Λογαριασμό  τις  μετοχές 
που  πρόκειται  να  μεταβιβασθούν  (Απαιτείται  αίτηση  εξωχρηματιστηριακής 
μεταβίβασης άυλων κινητών αξιών συμπληρωμένη με τα στοιχεία του αγοραστή και 
του πωλητή που κατατίθεται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, για τη μεταφορά των 
μεταβιβασθεισών  αξιών  από  τον  ειδικό  Λογαριασμό  του  μεταβιβάζοντος  στο 
Λογαριασμό του αποκτώντος). 
 
Στη μεταβίβαση ανωνύμων μη εισηγμένων μετοχών αιτία θανάτου, ο κληρονόμος ή 
κληροδόχος  αποκτά  αυτοδικαίως  τις  μετοχές  και  τη  μετοχική  ιδιότητα  με  την 
επαγωγή  της  κληρονομίας,  χωρίς  να  απαιτείται  η  τήρηση  οιασδήποτε  άλλης 
                                                      
23 Υπόδειγμα σχετικού συμφωνητικού μπορείτε να βρείτε  στο Παράρτημα Νομικών Εγγράφων.  
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διατύπωσης για τη νομιμοποίησή του έναντι της εταιρείας. 
Στη  μεταβίβαση  ονομαστικών  μη  εισηγμένων  μετοχών  αιτία  θανάτου,  η  οποία 
συντελείται  με  την  επαγωγή  της  κληρονομίας  ή  της  κληροδοσίας,  απαιτείται  η 
εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο των μετόχων της εταιρείας. 
Για  την  εξωχρηματιστηριακή  μεταβίβαση  μετοχών  (άυλων)  εισηγμένων  στο 
Χρηματιστήριο  αιτία  θανάτου,  απαιτούνται,  προκειμένου  να  καταχωρηθεί  η 
μεταβίβαση  στο  Σύστημα  Άυλων  Τίτλων  και  να  μεταφερθούν  οι  κληρονομηθείσες 
αξίες από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του κληρονομουμένου στους Ειδικούς 
Λογαριασμούς  των  Μερίδων  των  κληρονόμων  ή  κληροδόχων,  διαφορετικά  νομικά 
έγγραφα ανάλογα με τις υποθέσεις: 
1. Αν έχει εκδοθεί κληρονομητήριο: 
2. Αν υπάρχει διαθήκη: 
3.  Αν  έχει  γίνει  από  τον  κληρονόμο  αποδοχή  κληρονομιάς  η  οποία  να 
συμπεριλαμβάνει  και  μετοχές,  αντίγραφο  του  συμβολαιογραφικού  εγγράφου 
αποδοχής της κληρονομιάς του αποβιώσαντα, 
4.  Αν  δεν  υπάρχει  κληρονομητήριο  ή  διαθήκη  ή  δεν  έχει  γίνει  αποδοχή  της 
κληρονομιάς: 
5.  Αν  έχει  γίνει  από  τον  κληρονόμο  αποδοχή  κληρονομιάς  η  οποία  δεν 
συμπεριλαμβάνει και μετοχές.  
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2. Φορολογικό πλαίσιο της διαδικασίας Μεταβίβασης επιχείρησης  

 
Η φορολογική αντιμετώπιση των μεταβιβάσεων διαφοροποιείται ανάλογα με: 
 

 Το είδος της μεταβίβασης (επαχθή ή χαριστική αιτία) 
 Τη νομική μορφή της επιχείρησης 
 Τη σχέση  (συγγενική ή μη) ανάμεσα στον  ιδιοκτήτη  της  επιχείρησης και  τον 
διάδοχο. 

 
2.1.  Φορολογία μεταβίβασης από επαχθή αίτια   

 
Σύμφωνα  με  τη  φορολογία  εισοδήματος24,  αρχικά  φορολογείτο    αυτοτελώς, 
λογιζόμενο  ως  εισόδημα  και    με  συντελεστή  20%,  ,  κάθε  κέρδος  ή  ωφέλεια 
(υπεραξία25)  που  προέρχεται  από  τη  μεταβίβαση  (νοείται  εξ  επαχθούς  αιτίας) 
εταιρικού  μεριδίου  ή  ολόκληρης  επιχειρήσεως  με  τα  άυλα  στοιχεία  αυτής,  όπως 
αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. Υπόχρεος στην καταβολή του φόρου ορίζεται 
ο  δικαιούχος  του κέρδους ή  της ωφέλειας ο  οποίος και  επιβαρύνεται  με  τον οικείο 
φόρο.  
Η  εξέλιξη  της  νομοθεσίας  διαχρονικά  εξειδικεύει  και  διευρύνει  την  έννοια  της 
                                                      
24 άρθρο 13 του ν. 2238/1994 

25 Κατά  την πώληση μιας  επιχείρησης σχεδόν σε  όλες  τις περιπτώσεις  καταβάλλεται  τίμημα πωλήσεως μεγαλύτερο  της 

πραγματικής  αξία  της  επιχείρησης.  Η  υπεραξία  (goodwill)  της  επιχείρησης  αναφέρεται  στη  διαφορά  που  προκύπτει 

ανάμεσα στην πραγματική αξία της επιχείρησης (λογιστική αξία όπως προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης ή κόστος 

κτήσης της επιχείρησης), και την τιμή πώλησης, όταν η δεύτερη είναι μεγαλύτερη από την πρώτη, δηλ. είναι ο «αέρας» της 

επιχείρησης. Η υπεραξία ως η αξία της ωφέλειας που μπορεί να παράγει μια επιχείρηση υπολογίζεται βάσει εκτιμήσεων για 

την  ικανότητα  της  επιχείρησης  να πραγματοποιεί  κέρδη. Η  εκτίμηση  για  την  ικανότητα αυτή βασίζεται σε πραγματικές 

καταστάσεις όπως η φήμη, η πελατεία, της επιχείρησης και η πίστη στις συναλλαγές.  

  Συνεπώς ο πωλητής μιας επιχείρησης καθορίζει το τίμημα της πώλησης συνυπολογίζοντας  

 α) την πραγματική αξία των επιμέρους στοιχείων που συναποτελούν την επιχείρηση (ενσώματων, αποθεμάτων, 

απαιτήσεων κ.τ.λ.) και  

 β)  την  υπεραξία  της  επιχείρησης,  δηλαδή  την  αξία  της  ωφέλειας  την  οποία  η  επιχείρηση  παράγει.  Το  Ε.Γ.Λ.Σ. 

(Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) καθορίζει τις πραγματικές καταστάσεις στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η εκτίμηση 

της επιχείρησης να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη. 

Η  υπεραξία  υπολογίζεται  με  βάση  τα  κέρδη  χρήσης  των  τελευταίων  5  ετών  της  μεταβιβαζόμενης  επιχείρησης  σε 

συνδυασμό 

 με το επιτόκιο γραμματίων του Δημοσίου την τελευταία μέρα του έτους του προηγούμενου χρόνου από αυτόν 

που συντελείται η μεταβίβαση,  

 την ράντα ανατοκισμού και την αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  

Επί της υπεραξίας που προκύπτει επιβάλλεται ο φόρος υπεραξίας.   
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μεταβίβασης  και  αντιστοίχως  την  εφαρμογή  της  σχετικής  φορολόγησης  σε 
περιπτώσεις πέρα από την στενή έννοια της «μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης» ή 
εταιρικού μεριδίου όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 13 του ν. 2238.  
 Με το άρθρο 15 του Ν.2459/1997 ο νομοθέτης συμπεριλαμβάνει στις περιπτώσεις 
που  υπόκεινται  στο  φόρο  υπεραξίας    (όπως  αυτός  ορίζεται  στο  άρθρο  13  του  ν. 
2238/1994),  κάθε  κέρδος  ή  ωφέλεια  που  προέρχεται  από  τη  μεταβίβαση 
υποκαταστήματος  επιχείρησης,  καθώς  επίσης  και  από  τη  μεταβίβαση  εταιρικών 
μερίδων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή 
επάγγελμα  ή  σε  κοινοπραξία.  Με  το  άρθρο  1  §  5  Ν.  2954/2001  με  μεταβίβαση 
εταιρικών  μεριδίων  εξομοιώνεται  και  η  μη  συμμετοχή  εταίρου  στην  αύξηση  του 
κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε. 
 
Από  το  1994  που  ψηφίστηκε  ο  αρχικός  νόμος  μέχρι  και  το  2011,  έλαβαν  χώρα 
αρκετές τροποποιήσεις του σχετικού άρθρου (13), που αφορούν σε μια ευνοϊκότερη 
αντιμετώπιση  δηλ.  σε  μείωση  του  φορολογικού  συντελεστή  για  συγκεκριμένες 
κατηγορίες μεταβίβασης. 
Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντική τροποποίηση που αναφέρεται και ως περίπτωση 
καλής πρακτικής στην έκθεση αξιολόγησης για την διευκόλυνση των μεταβιβάσεων 
της ευρωπαϊκής επιτροπής, υπήρξε αυτή που εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία με το 
άρθρο 3 του 2753/1999 και απαλλάσσει από την καταβολή του σχετικού φόρου τον 
ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου προσωπικής εταιρείας,   στην περίπτωση 
που η μεταβίβαση λαμβάνει  χώρα από γονέα προς  τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο, 
λόγω συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζοντος.  
Αναλυτικά ο νόμος ορίζει ότι  αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση 
ή  μερίδιο  προσωπικής  εταιρείας  από  γονέα  προς  τέκνα  ή  από  σύζυγο  σε  σύζυγο, 
λόγω  συνταξιοδοτήσεως  του  μεταβιβάζοντος,  ο  συντελεστής  φορολογίας  αρχικά 
μειώνεται  από  20  σε  10%  για  μεταβιβάσεις  μέχρι  31  Δεκεμβρίου  του  2000  ενώ  οι 
μεταβιβάσεις που συντελούνται από 1/1/2001 δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. 
Σε ότι αφορά τις μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών από επαχθή αιτία σημειώθηκαν δύο 
επιπλέον βασικές τροποποιήσεις.  
Η πρώτη επήλθε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3091/2002   και  ίσχυσε από 1.1.2003 
μέχρι  23/4/2010  όπου  έχουμε  εκ  νέου  αλλαγή  της  σχετικής  νομοθεσίας.    Με  το 
άρθρο  3  παρ.  3  του  Ν.  3091/2002    τροποποιείται  η  παρ.  1,  του  άρθρου  13  του  ν. 
2238/1994. ως εξής: Προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία είτε ολόκληρης 
επιχείρησης είτε εταιρικών μεριδίων κτλ σε δικαιούχους που υπάγονται στην Ά ή 'Β 
κατηγορία  του  άρθρου  29  του Ν.  2961/2001  (κατάταξη  συγγένειας,  βλ  πίνακα),  η 
πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 1,2% και 
2,4% αντίστοιχα. 
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Ωστόσο,  το  ισχύον  φορολογικό  καθεστώς  που  καθορίστηκε  με  την  τελευταία 
τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου με τον Ν. 3842/201026  (από 23/4/2010 έως 
και σήμερα) ορίζει τα εξής:  
Αν  μεταβιβαστεί  από  επαχθή  αιτία  ατομική  επιχείρηση  ή  μερίδιο  προσωπικής 
εταιρείας  από  δικαιούχους  με  βαθμό  συγγένειας  της  κατηγορίας Α φορολογείται  η 
υπεραξία μεριδίου με συντελεστή 5% και όχι η πραγματική αξία πώλησης, και για τις 
ίδιες  μεταβιβάσεις  από  δικαιούχους  με  βαθμό  συγγένειας  της  κατηγορίας  Β 
φορολογείται  επίσης  με  συντελεστή  10%  επί  του  υπερτιμήματος  και  όχι  επί  της 
πραγματικής αξίας πώλησης.  
 
Με  το  ίδιο  άρθρο  επίσης,    διατηρείται  η  ισχύουσα  απαλλαγή 
από  το  φόρο  υπεραξίας  στις  μεταβιβάσεις  λόγω  συνταξιοδότησης,    ωστόσο, 
ορίζεται  ότι  αν  μεταβιβαστεί  λόγω  συνταξιοδότησης  μερίδιο  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.  που 
διαθέτει  ακίνητο  στα  πάγια  περιουσιακά  της  στοιχεία,  τότε  η  αντικειμενική 
αξία του ακινήτου φορολογείται με συντελεστή 5% επί του ποσοστού του μεριδίου 
που μεταβιβάζεται.  
 
Συνοψίζοντας, οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές για τις μεταβιβάσεις ατομικών 
επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών έχουν διαμορφωθεί συμπεριλαμβανομένων 
των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων ως εξής:  

Η μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών φορολογείται με 
συντελεστή 20% επί του κέρδους ή της ωφέλειας, με εξαίρεση:  
 

 Τις περιπτώσεις μεταβίβασης ατομικής  επιχείρησης ή μεριδίου προσωπικής 
εταιρείας από δικαιούχο με πρώτο βαθμό συγγένειας λόγω συνταξιοδότησης 
όπου δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας  

 
 Τις περιπτώσεις μεταβίβασης ατομικής  επιχείρησης ή μεριδίου προσωπικής 
εταιρείας από δικαιούχο με πρώτο βαθμό συγγένειας από επαχθή αίτια, όπου 
ο φόρος υπεραξίας είναι 5% 

 
 Τις περιπτώσεις μεταβίβασης ατομικής  επιχείρησης ή μεριδίου προσωπικής 
εταιρείας από δικαιούχο με δεύτερο βαθμό συγγένειας από επαχθή αίτια, στις 
οποίες επιβάλλεται  φόρος 10% επί της ωφέλειας.  

 

Σχετικά  με  τις  Ε.Π.Ε.  και  τις  Ανώνυμες  Εταιρείες,    μετά  την  έναρξη  ισχύος  των  
                                                      
26 Περ. α της Παρ. 2. του άρθρου 5 
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διατάξεων  της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του  νόμου 3842/2010, καταργήθηκε ο 
μειωμένος  συντελεστής  φορολογίας  (1,2%  και  2,4%  κατά  περίπτωση),  για  τις 
μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α., καθώς και εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε 
μεταξύ  συγγενών  Α’  ή  Β’  βαθμού.  Επομένως,    για  μεταβιβάσεις  που 
πραγματοποιούνται  μεταξύ  των  πιο  πάνω  δικαιούχων,  από  τη  δημοσίευση  του 
νόμου, δηλαδή από 23.4.2010 και μετά, οφείλεται φόρος με συντελεστή 5%  επί της 
πραγματικής  αξίας  πώλησης  μετοχών  μη  εισηγμένων  στο  Χ.Α  και  με  συντελεστή 
20%  επί  της  υπεραξίας  από  την  πώληση  εταιρικών  μεριδίων  αντίστοιχα.  (βλ. 
πολ.1054/10.5.2010).  

 

 

Με  τον  Ν.3943/2011  (από  31.3.2011)  μειώνεται  ο  φορολογικός  συντελεστής  και 
στις μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. από επαχθή αιτία μεταξύ συγγενών Α 
και Β βαθμού και φορολογούνται με συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα (αντί του 
20%).   Για εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο: Η μεταβίβαση λόγω επαχθούς 
αιτίας  σε  μη  συγγενικά  πρόσωπα  φορολογείται  με  συντελεστή  2,4%  επί  της 
ονομαστικής αξίας. 

 

 

Συνοπτικά, οι φορολογικοί συντελεστές φόρου υπεραξίας, ανάλογα με τη συγγενική 
σχέση από επαχθή αιτία, αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα: 
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2.2  Φορολογία μεταβίβασης λόγω χαριστικής αιτίας 

Στην περίπτωση μεταβίβασης  λόγω κληρονομίας,  γονικής παροχής ή  δωρεάς,  αυτή 
υπόκειται  κατά  περίπτωση  σε  φόρο  δωρεάς,  γονικής  παροχής  ή  κληρονομιάς,  τον 
οποίο καταβάλλει ο διάδοχος του επιχειρηματία. 
Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  29  του  Κώδικα  Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001, το 
αφορολόγητο  όριο  καθορίζεται  στα  150.000  ευρώ,  ενώ  για  κάθε  επιπλέον  ποσό 
καθορίζεται  ο  αντίστοιχος  φορολογικός  συντελεστής.  Ωστόσο,  θα  πρέπει  να 
αναφερθεί ότι όταν πρόκειται για γονική παροχή λαμβάνεται υπόψη η οποιαδήποτε 
προηγούμενη γονική παροχή, που έχει τελεστεί στο παρελθόν.  
 
Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζονται  οι  φορολογικοί  συντελεστές  που  ισχύουν 
για  τις  γονικές  παροχές  και  για  τη  μεταβίβαση  λόγω  κληρονομιάς  σε  συγγενή  Α’  
βαθμού.    
 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΧΕΣΗ (%) 

  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α΄ 

ΒΑΘΜΟΥ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Β΄ 

ΒΑΘΜΟΥ 

ΤΡΙΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γ΄ 

ΒΑΘΜΟΥ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  5  10  20 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ο.Ε., Ε.Ε.) 

5 

 

10  20 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

5 

 

10  20 
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Πίνακας:  Φορολογία  Γονικών  παροχών  ή  κληρονομιών  συγγενικής  σχέσης  Ά 
κατηγορίας  (Ν.2961/2001  άρθρο  29  παρ.2  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  1 
του Ν. 3815/26.1.2010, ισχύει από την 8.1.2010)   

ΚΛΙΜΑΚΙΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ  

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ 

  (%)  (%)  (%)  (%) 

150.000  0  0  150.000  0 

150.000  1  1.500  300.000  1.500 

300.000  5  15.000  600.000  16.500 

Υπερβάλλον  10       
*Πηγή: Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Φορολογικός Σύμβουλος του Ε.Ε.Π., Φορολογικός 

Σύμβουλος της Ε.Σ.Ε.Ε. 

 

Η  παραπάνω  κλίμακα,  να  σημειωθεί  ότι  δεν  ισχύει  για  χρηματικά  ποσά.  Η  αιτία 
δωρεάς ή  γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο,  ο  οποίος 
υπολογίζεται  αυτοτελώς  με  συντελεστή  10%,  προκειμένου  για  δικαιούχος  που 
υπάγονται στην Α΄ βαθμού συγγενείας κατηγορία, με συντελεστή 20%, προκειμένου 
για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία (απ.44, παρ. 2, ν2961/2001).  
 

Πίνακας Φορολογία Κληρονομιών συγγενικής σχέσης Β΄ κατηγορίας 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ    (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (%) 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ  

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ    

30.000  0  0  30.000  0 
70.000  5  3.500  100.000  3.500 
200.000  10  20.000  300.000  23.500

Υπερβάλλον  20          
 *Πηγή: Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Φορολογικός Σύμβουλος του   Ε.Ε.Π., 
Φορολογικός Σύμβουλος της Ε.Σ.Ε.Ε. 
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Η  κληρονομιά των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων από κληρονόμους που 
υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται για κάθε 
κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία με βάση την εξής φορολογική κλίμακα: 
 
 
         Πίνακας Φορολογία Κληρονομιών συγγενικής σχέσης Γ’ κατηγορίας  

ΚΛΙΜΑΚΙΑ    

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(%) 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ  

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    

  ΦΟΡΟΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ  

6.000  0  0    6.000  0 
66.000  20  13.200  72.000  13.200 
195.000  30  58.500  267.000  71.700 

Υπερβάλλον  40          
*Πηγή: Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Φορολογικός Σύμβουλος του Ε.Ε.Π., Φορολογικός 

Σύμβουλος της Ε.Σ.Ε.Ε. 
 

Η παραπάνω κλίμακα ισχύει και για χρηματικά ποσά, μετοχές, κινητή και κινητή 
περιουσία (ν.3842/10, αρ. 21‐26, πολ. 1046/24.4.10 & πολ. 1048/28.4.10). 

 

3. Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μεταβίβαση και τη διαδοχή 

Η δράση της Ε.Ε. στον τομέα της μεταβίβασης επιχειρήσεων χρονολογείται από το 
1993,  όπου  η  Επιτροπή  οργάνωσε  ένα  Συμπόσιο  στις  Βρυξέλλες  (28  &  29 
Ιανουαρίου)  με  σκοπό  τη  διερεύνηση  της  κατάστασης  που  επικρατεί  στα  κράτη 
μέλη, και τον εντοπισμό των αποτελεσματικότερων πρακτικών που εφαρμόζονται 
στον τομέα της μεταβίβασης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, σαν προβληματισμός, το 
ζήτημα της μεταβίβασης των επιχειρήσεων, είχε εμφανιστεί ήδη από το 1990, όπου 
ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες  για το θέμα.  Οι διαβουλεύσεις που επακολούθησαν 
του Συμποσίου οδήγησαν στην έκδοση της επίσημης Σύστασης της Επιτροπής για 
την  μεταβίβαση  των ΜΜ  επιχειρήσεων  (πρόκειται  για  τη  Σύσταση  ΕΕ  L  385  της 
31.12.1994),  η  οποία  αποτέλεσε  τόσο  την  αφετηρία  όσο  και  την  βάση  για  τις 
μετέπειτα πρωτοβουλίες της Ευρώπης αναφορικά με τις Μεταβιβάσεις.  

 Η  σύσταση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (1994),  η  οποία  εγκρίθηκε  από  το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για 
την  διευκόλυνση  της  μεταβίβασης  των  M.M.  επιχειρήσεων  με  σκοπό  να 
διασφαλιστεί η επιβίωση των επιχειρήσεων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας. 
Η σύσταση περιλαμβάνει κανονιστικά και υποστηρικτικά μέτρα και ενθαρρύνει τα 
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κράτη‐μέλη να ενεργήσουν προληπτικά.  

Ως  πρώτος  στόχος  των  μέτρων  που  προτάθηκαν,  ορίστηκε  από  την  Επιτροπή,  η 
ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών για τα ζητήματα σχετικά με την μεταβίβαση, 
η ενθάρρυνση τους για προγραμματισμό της μεταβίβασης, καθώς και η παροχή από 
την  πολιτεία  των  κατάλληλων  μέσων  για  την  προετοιμασία  της  μεταβίβασης. 
Ορίστηκαν  επίσης  ως  αναγκαιότητες,  η  δημιουργία  ευνοϊκότερου 
χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για την διευκόλυνση των μεταβιβάσεων, και η 
εξασφάλιση  της  συνέχειας  των  προσωπικών  εταιρειών  και  των  ατομικών 
επιχειρήσεων σε περίπτωση θανάτου του επιχειρηματία ή ενός από τους εταίρους. 
Η  εξασφάλιση  της  επιτυχίας  των  οικογενειακών  μεταβιβάσεων  χωρίς  οι  φόροι 
κληρονομιάς και δωρεάς να απειλούν την επιβίωση των επιχειρήσεων, αποτέλεσε 
επίσης  βασική  προτεραιότητα  της  Σύστασης  του  1994.  Τέλος,  προτάθηκε  η 
φορολογική  ενθάρρυνση  των  μεταβιβάσεων  στους  υπαλλήλους  της  επιχείρησης 
(πώληση  ή  εξαγορά)  όταν  δεν  υπάρχει  διάδοχος  μέσα  στην  οικογένεια.  Η  πράξη 
αυτή,  όπως  αναφέρει  και  η  σύσταση  της  επιτροπής,    όχι  μόνο  επιτρέπει  τη 
μεταβίβαση  της  επιχείρησης  αλλά  και  τη  μεταφορά  της  τεχνογνωσίας  και  της 
αποκτηθείσας γνώσης.  

 

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων τα κράτη –μέλη καλούνται:  

• Να  ενθαρρύνουν  δημόσιες  ή  ιδιωτικές  πρωτοβουλίες  ευαισθητοποίησης, 
πληροφόρησης και κατάρτισης σε σχέση με τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων  

• Να  διαμορφώσουν  ευνοϊκό  οικονομικό  περιβάλλον  για  τις  μεταβιβάσεις 
επιχειρήσεων 

• Να  διευκολύνουν  την  προετοιμασία  της  μεταβίβασης  εισάγοντας  την  νομική 
δυνατότητα  μετατροπής  της  νομικής  μορφής  των  επιχειρήσεων  χωρίς  να 
χρειάζεται λύση ή δημιουργία νέας επιχείρησης  

• Να  επιτρέψουν  την  οργάνωση  των  Μ.Μ.  επιχειρήσεων  υπό  τη  μορφή  της 
ανώνυμης  εταιρείας  με  περιορισμένο  αριθμό  μετόχων  και  απλοποίηση  των 
διαδικασιών  ίδρυσης  και  διαχείρισης,  καθώς  και  να  επιτρέψουν  την  ίδρυση 
μονοπρόσωπων Α.Ε. 

• Να  εφαρμόσουν  τη  αρχή  της  φορολογικής  ουδετερότητας  για  τις  πράξεις 
προετοιμασίας της μεταβίβασης αλλά και αναφορικά με τα τέλη χαρτοσήμου, 
εγγραφής και παρόμοια τέλη.  
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• Να  θεσμοθετήσουν  και  να  εξασφαλίσουν  τη  συνέχιση    των  προσωπικών 
εταιρειών  και  των  ατομικών  επιχειρήσεων  σε  περίπτωση  θανάτου  ενός  από 
τους συνεταίρους ή του ιδιοκτήτη.  

• Ειδικότερα προτείνεται:  

 Να  επιτραπεί  η  συνέχιση  της  εταιρείας  από  τους  εναπομείναντες 
εταίρους χωρίς την συγκατάθεση των κληρονόμων 

 Να  εισαχθεί  διάταξη  στην  νομοθεσία  ώστε  η  εταιρική  σύμβαση  να 
υπερισχύει  έναντι  μονομερών  πράξεων  των  εταίρων  (π.χ.  έναντι 
διαθήκης),  

 Η  συνέχιση  της  επιχείρησης  σε  περίπτωση  θανάτου  εταίρου 
προσωπικής  εταιρείας  ή  ατομικής  επιχείρησης  να  μην  αντιβαίνει  το 
οικογενειακό  ή  κληρονομικό  δίκαιο,  και  ειδικότερα  ο  κανόνας  της 
ομοφωνίας στο πλαίσιο της αδιαιρεσίας να μην απειλεί τη συνέχεια της 
επιχείρησης.  

 

Επίσης, τα Κράτη‐Μέλη, καλούνται: 

• Να  μειώσουν  τους  φόρους  κληρονομιάς  και  δωρεάς  καθώς  και  των  τελών 
εγγραφής  υπό  τον  όρο  ότι  θα  συνεχιστεί  πράγματι  η  λειτουργία  της 
επιχείρησης  για  ένα  χρονικό  διάστημα  και  να  δώσουν  τη  δυνατότητα 
τμηματικής ή ετεροχρονισμένης πληρωμής του φόρου χωρίς επιτοκισμό. Ενώ, 
σχετικά με τη φορολογική εκτίμηση της επιχείρησης, η σύσταση προτείνει να 
λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της αξίας της μέχρι και ορισμένους μήνες μετά τον 
θάνατο του επιχειρηματία. 

• Αναφορικά με την διευκόλυνση της μεταβίβασης μιας επιχείρησης σε τρίτους, 
η Επιτροπή συστήνει την απαλλαγή από τη φορολογία του εισοδήματος από 
την υπεραξία ή τα κέρδη επί του ενεργητικού μιας επιχείρησης σε περίπτωση 
πώλησης,  ιδίως όταν ο επιχειρηματίας έχει συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας, 
ενθαρρύνοντας  παράλληλα  την  επανεπένδυση  των  εισοδημάτων  από  τη 
πώληση σε άλλη επιχείρηση μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο.  

• Επίσης,  τα  κράτη  καλούνται  να  διευκολύνουν  φορολογικά  την  εξαγορά  της 
επιχείρησης από τους υπαλλήλους27, Ειδικότερα καλούνται: 

                                                      
27 Η  μεταβίβαση  των  επιχειρήσεων σε  υπαλλήλους  αποτελεί  για  την  ευρωπαϊκή  ένωση  καλή πρακτική στο πλαίσιο  της 
πολιτικής  ενίσχυσης  της  οικονομικής  συμμετοχής  των  εργαζομένων    στις  επιχειρήσεις.  Συγκεκριμένα  στην  σχετική 
γνωμοδότηση  της  Ευρωπαϊκής  Οικονομικής  Επιτροπής  (C051  της  17/02/2011)  αναφέρεται  ότι  η  συμμετοχή  των 
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 Να  μειώσουν  το φόρο  υπεραξίας  σε  περίπτωση  εκχώρησης  εταιρικών 
μεριδίων σε υπαλλήλους της επιχείρησης με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα 
τέλη εγγραφής 

 Να  εισάγουν  φορολογικά  κίνητρα  που  συνδέονται  με  τη  χορήγηση 
χρηματοοικονομικών  μέσων  στους  υπαλλήλους  για  την  πραγματοποίηση 
της  αγοράς  ή  με  την  απαλλαγή  από  τη  φορολογία.  Τα  μέτρα  αυτά 
συστήνεται  επίσης  να  εφαρμοστούν  και  στην  περίπτωση  ίδρυσης 
επιχείρησης ή συνεταιρισμού από τους υπαλλήλους.  

• Τέλος,  τα Κράτη‐Μέλη καλούνται να προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις 
σε σύνδεση με την Επιτροπή, να ενημερώνονται και να ανταλλάσουν εμπειρίες 
και καλές πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων.  

Καταληκτικά, η σύσταση του 1994, ζητάει από τα μέλη να δημοσιοποιήσουν μέχρι το 
τέλος  του  1996,  κείμενο  όπου  να  γνωστοποιούν  τις  νομοθετικές,  κανονιστικές  και 
διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν αναφορικά με την υλοποίηση της Σύστασης. 

    Με την απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996, η Ευρώπη επιβεβαιώνει  
το  στόχο  της  συνέχισης  των προσπαθειών  για  τη  διευκόλυνση  των  μεταβιβάσεων. 
Στο  πλαίσιο  αυτής  της  προσπάθειας,    η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  αποφασίζει  στη 
συνέχεια  την  οργάνωση  του  Ευρωπαϊκού  Φόρουμ  για  τη  μεταβίβαση  των 
επιχειρήσεων  που  έλαβε  χώρα στις  3‐4 Φεβρουαρίου  του  1997  στη πόλη  Lille  της 
Γαλλίας.  

    Οι  συζητήσεις  και  οι  πληροφορίες  που  συγκεντρώθηκαν  στο  πλαίσιο  του  φόρουμ 
συνοψίζονται στην σχετική ανακοίνωση  που εξέδωσε η επιτροπή το 1998 (βλ. 98/C 
93/02),    Με  την  συγκεκριμένη  ανακοίνωση,  η  Επιτροπή,  εκθέτει  την  πρόοδο  των 
κρατών μελών ως προς την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης της μεταβίβασης,   και 
ενθαρρύνει  τα  κράτη  μέλη  να  αυξήσουν  τις  προσπάθειές  τους,  ιδίως  μέσω  της 
νομοθετικής  και  διοικητικής  απλοποίησης,  των  αποτελεσματικών  φορολογικών 

                                                                                                                                                                              
εργαζομένων  κατά  τη  μεταβίβαση  της  επιχείρησης  (μέσω  ολικής  ή  μερικής  μεταβίβασης  της  εταιρείας  στους 
εργαζόμενους),  μπορεί  να  αποτελέσει  κατάλληλο  μέσο  εξασφάλισης  της  συνέχισης  λειτουργίας  των  ΜΜΕ  και  των 
οικογενειακών  επιχειρήσεων. Μάλιστα  αναφέρεται  ως  καλή  πρακτική  η  εφαρμογή  μοντέλων  όπως  το    ESOP  που  είναι 
ειδικά  σχεδιασμένο  για  μη  εισηγμένες  στο  χρηματιστήριο  εταιρείες,  και  ενθαρρύνει  την  πώληση  της  επιχείρησης  στους 
εργαζόμενους  αντί  σε  τρίτους.  Χαρακτηριστικά,  το  μοντέλο  αυτό  προβλέπει  την  σταδιακή  απόκτηση  του  100%  της 
επιχείρησης από το προσωπικό, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες που το επιθυμούν να προβούν σε πώληση του 
μεριδίου  τους,  χωρίς  να  εξαναγκάσουν  τους  υπόλοιπους  συνιδιοκτήτες  σε  πώληση.  Παράλληλα  οι  εργαζόμενοι  δεν 
απαιτείται να συνεισφέρουν ίδιο κεφάλαιο, καθώς η αγορά χρηματοδοτείται με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη 
της  εταιρείας  πέραν  του  μισθού.  Το  μοντέλο  προβλέπει  επίσης  και  τη  λήψη  δανείου  σε  περίπτωση  που  απαιτείται  η 
βραχυπρόθεσμη  εξαγορά  ενός  μεγαλύτερου  μεριδίου,  η  αποπληρωμή  του  οποίου  χρηματοδοτείται  από  τα  κέρδη  της 
επιχείρησης.   Η γνωμοδότηση, αναφέρεται επίσης σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών όπου η εξαγορά επιχειρήσεων 
από το προσωπικό με τη μορφή του συνεταιρισμού απέτρεψε το κλείσιμο επιχειρήσεων. Εξάλλου το  ίδιο συμφέρον των 
εργαζομένων για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αποτελεί θετικό παράγοντα στην περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχία μιας 
επιχείρησης. 
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μειώσεων  και  της  διευκόλυνσης  της  πρόσβασης  των  νέων  επιχειρηματιών  σε 
χρηματοδοτική στήριξη.  
 
Το Νοέμβριο του 2000 συστάθηκε ομάδα Εμπειρογνωμόνων από 12 κράτη μέλη, για 
να συνδράμει την Επιτροπή στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύστασης του 
1994. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, σχεδιάστηκε το πρόγραμμα «BEST», που 
οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 2000 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 
απώτερο σκοπό  την  στενότερη παρακολούθηση  της  εφαρμογής  της  Σύστασης,  τον 
προσδιορισμό νέων μέτρων, και την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω ενέργειες.  
 
Το Μάιο  του  2002  δημοσιεύεται    η  «Τελική  Έκθεση  της  Ομάδας  Εμπειρογνωμόνων 
περί της Μεταβίβασης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων».  
Η  ομάδα  εμπειρογνωμόνων  εξέτασε  την  εφαρμογή  των  μέτρων  της  σύστασης  του 
1994  από  τα  Κράτη‐Μέλη  και  καθόρισε  τους  βασικούς  τομείς  των  μέτρων  που 
σχετίζονται με την διευκόλυνση των μεταβιβάσεων.  
Παρά  τις  διαφοροποιήσεις  ανάμεσα  στα  Κράτη‐Μέλη,  οι  εμπειρογνώμονες 
διαπίστωσαν  κάποιες  κοινές  τάσεις,  όπως  π.χ.  η  αυξημένη  σημασία  των 
μεταβιβάσεων ως ζήτημα πολιτικής λόγω της προβλεπόμενης αύξησης του αριθμού 
τους  τα  προσεχή  έτη,  αλλά  και  η  αύξηση  των  μεταβιβάσεων  σε  τρίτους  (εκτός 
οικογένειας).  Εν  τέλει,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  τάσεις  και  τις  προκλήσεις  που 
εντοπίστηκαν σε όλα τα Κράτη‐Μέλη, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων συνιστά:  
 

• Τη  δημιουργία  ενός  «ευρωπαϊκού  κέντρου  μεταβίβασης  επιχειρήσεων»  το 
οποίο θα συντονίζει και θα διευκολύνει το έργο των εθνικών δραστηριοτήτων.  

• Τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων ή μιας ευρωπαϊκής αγοράς 
με  πωλητές  και  αγοραστές,  που  θα    συνδέει  τις  δραστηριότητες  των 
υφιστάμενων  εθνικών  βάσεων  δεδομένων  και  θα  προωθεί  τη  δημιουργία 
κεντρικών βάσεων δεδομένων σε χώρες όπου δεν υπάρχουν ακόμη. 

• Την οργάνωση τακτικών ευρωπαϊκών σεμιναρίων/ συνελεύσεων/ φόρουμ 
• Την  ανάπτυξη  εναλλακτικών  ή  πρόσθετων  εξειδικευμένων  εργαλείων 

κατάρτισης και διαχείρισης 
• Την υλοποίηση προγραμμάτων και ερευνών υποστήριξης με πρωτοβουλία του 

δημοσίου  
• Τέλος, κρίθηκε ως απαραίτητο να δίδεται η ίδια προσοχή τόσο στη δημιουργία 

νεοσύστατων επιχειρήσεων όσο και στις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.   
 
Το  Σεπτέμβριο  (2002)  πραγματοποιήθηκε  η  παρουσίαση  της  Τελικής Έκθεσης  του 
Προγράμματος BEST με παραδείγματα καλών πρακτικών από διάφορες χώρες μέλη 
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στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για τη «Μεταβίβαση Επιχειρήσεων» στη Βιέννη.  
 
Τον  Οκτώβριο  του  2002,  η  Γενική  Διεύθυνση  Επιχειρήσεων  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  ξεκίνησε  ένα  νέο  πρόγραμμα  για  τη  μεταβίβαση  των  επιχειρήσεων,  το 
Πρόγραμμα «MAP», το οποίο σχεδιάστηκε με διττό ρόλο. Πρώτα από όλα επεδίωκε να 
ενισχύσει την υλοποίηση περαιτέρω μέτρων στις περιοχές δράσης που περιέχονται 
στην  Σύσταση  της  Επιτροπής  (1994),  και  δεύτερον,  στόχο  είχε  να  παρακινήσει  τα 
Κράτη‐Μέλη να ενεργήσουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα BEST28.   
 
  Το  Μάιο  του  2006  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δημοσιεύει  την  Έκθεση  της  Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων  «Αγορές  Μεταβίβασης  Επιχειρήσεων,  Ενθάρρυνση  της 
Διαφάνειας  στις  Αγορές Μεταβίβασης  Επιχειρήσεων  στην  Ευρώπη»  από  τη  Γενική 
διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. Στην Έκθεση αυτή παρουσιάζονται εννέα 
βάσεις δεδομένων και αγορές που παρέχονται από δημόσιους ή ημιδημόσιους φορείς 
στο  Βέλγιο,  στη  Γερμανία,  στη  Γαλλία,  στις  Κάτω  Χώρες,  στην  Αυστρία  και  στη 
Φινλανδία.  
 
Το  Μάρτιο    του  2006  εκδίδεται  η  Τελική  Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  προς  το 
Συμβούλιο,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  την  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και  Κοινωνική 
Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Eφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος της 
Λισσαβόνας  για  την  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση‐  Μεταβίβαση  επιχειρήσεων‐
Εξασφάλιση της συνέχειας με μια νέα αρχή. (COM (2006) 117 τελικό). Μεταξύ άλλων, 
στην εν λόγω ανακοίνωση, αναφέρεται ότι το ένα τρίτο των επιχειρηματιών της Ε.Ε., 
κυρίως όσων διαχειρίζονται οικογενειακές επιχειρήσεις θα αποσυρθεί μέχρι το 2016, 
ενώ αναμένεται το κλείσιμο 690.000 επιχειρήσεων κάθε χρόνο καθώς και η απώλεια 
2.800.000 θέσεων εργασίας κάθε χρόνο.  
 
Τον  Ιούνιο  του  2008,  συντάσσεται  η  Τελική  Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή και 
στην Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα: «Προτεραιότητες στις μικρές επιχειρήσεις. 
Μια Small Business Act για την Ευρώπη». (COM(2008) 394 / 25.6.2008 τελικό).  
 
Στη  συγκεκριμένη  ανακοίνωση  καθορίζεται  ένα  σύνολο  10  αρχών  για  τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  σε 
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών και υποδεικνύονται τα μέτρα εφαρμογής αυτών των 

                                                      
28 Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2004, αρχίζει ένα νέο Πρόγραμμα BEST με θέμα «Προώθηση ενιαίων και 
διαφανών συνθηκών αγοράς για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων» , ενώ το 2005 χρονολογείται η συγκρότηση 
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία συνεδρίασε αρκετές φορές μέσα στο έτος για την εξέταση υλοποίησης 
του Προγράμματος. 
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αρχών. Μεταξύ αυτών,  η  επιτροπή ορίζει  τις  εξής αρχές που σχετίζονται  και  με  τις 
μεταβιβάσεις των επιχειρήσεων: 
 
Η  ΕΕ  και  τα  κράτη  μέλη  πρέπει  να  δημιουργήσουν  ένα  περιβάλλον  στο  οποίο  οι 
επιχειρηματίες  και  οι  οικογενειακές  επιχειρήσεις  μπορούν  να  προοδεύσουν  και  στο 
οποίο η επιχειρηματικότητα θα ανταμείβεται. 
 
Τα  κράτη  –  μέλη  πρέπει  να  ασχοληθούν  περισσότερο  με  τους  μελλοντικούς 
επιχειρηματίες,  κυρίως  με  την  τόνωση  του  επιχειρηματικού  ενδιαφέροντος  και 
ταλέντου, προπαντός στους νέους και στις γυναίκες, και με την απλοποίηση των όρων 
για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη – μέλη καλούνται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε:  

Να εξασφαλίσουν ότι η φορολογία  (και κυρίως ο φόρος δωρεών, η φορολογία 
των  μερισμάτων  και  ο  φόρος  περιουσίας)  δεν  εμποδίζουν  αδικαιολόγητα  τη 
μεταβίβαση επιχειρήσεων.  

Να θεσπίσουν συστήματα για την προσέγγιση μεταβιβάσιμων επιχειρήσεων και 
πιθανών νέων ιδιοκτητών. 

Να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στις μεταβιβάσιμες επιχειρήσεις. 

 
Στη συνέχεια το Μάιο του 2009 πραγματοποιήθηκε η  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα29 Μ.Μ. 
Επιχειρήσεων,  με  θέμα  «Εξασφάλιση  ευνοϊκού  περιβάλλοντος  για  τη  μεταβίβαση 
ΜΜΕ».   Επίσης, τον Οκτώβριο του 2011 πραγματοποιείται η  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
ΜΜ Επιχειρήσεων, που αυτή τη φορά έχει ως θέμα «Το Μυστικό της Επιτυχίας, 2011. 
Επιχειρηματικότητα  πέρα  από  τις  νέες  εκκινήσεις:  Επιχειρηματικότητα  για  δεύτερη 
φορά και μεταβίβαση ΜΜ επιχειρήσεων».  

Τέλος, το Μάρτιο του 2012 στο «Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής. 
Στοιχεία για ένα Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014‐2020», προτάσσονται οι υπηρεσίες 
παροχής  συμβουλών  για  τη  μεταβίβαση  επιχειρήσεων  σε  όλες  τις  χώρες  της  ΕΕ.  
(SWD (2012) 61 τελικό). 
                                                      
29 Πρόκειται για μια εκστρατεία, την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας σε όλη τη Ευρώπη, σύμφωνα με τον «Νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις». Η Εβδομάδα 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  διοργανώνεται κάθε χρόνο με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας 
σε όλη την Ευρώπη. Στις 37 συμμετέχουσες χώρες (EΕ 27 και Αλβανία, Κροατία, ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Ισραήλ, 
Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία) οργανώνονται περισσότερες από 1000 
εκδηλώσεις από επιχειρηματικούς συνδέσμους, φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων και εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, με στόχο να δοθούν στις υπάρχουσες εταιρείες δυνατότητες περαιτέρω 
ανάπτυξης. 
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Είναι φανερό ότι η διευκόλυνση των Μεταβιβάσεων αποτελεί προτεραιότητα για την 
Ε.Ε.  καθώς  η  δράση  που  έχει  αναπτύξει  προς  αυτή  τη  κατεύθυνση  είναι  ιδιαίτερα 
έντονη και  διαρκής.  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται  συνοπτικά  και σε 
χρονολογική σειρά οι δράσεις της Ε.Ε. σχετικά με τη Μεταβίβαση από το 1993 έως 
σήμερα.  

 

Πίνακας  Σύνοψης  Ευρωπαϊκών  Πρακτικών  και  Ενεργειών  για  το  θέμα  της 
Μεταβίβασης Επιχειρήσεων 

1993  Οργάνωση από την επιτροπή ενός  Συμποσίου στις Βρυξέλλες (28 & 29 Ιανουαρίου) με σκοπό 

την  διαπίστωση  της  κατάστασης  που  επικρατεί  στα  κράτη  μέλη,  και  τον  εντοπισμό  των 

αποτελεσματικότερων  πρακτικών  που  εφαρμόζονται  στον  τομέα  της  μεταβίβασης  των 

επιχειρήσεων.  

1994  «Σύσταση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 1994 περί της μεταβίβασης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων» (94/1069/EK) 

1996  «Απόφαση (9η Δεκεμβρίου) του Συμβουλίου σχετικά με το τρίτο πολυετές πρόγραμμα για τις 

ΜΜΕ»  (97/15/ΕΚ) 

1997  Ευρωπαϊκό Φόρουμ για  τη  μεταβίβαση  των  επιχειρήσεων  (3‐4 Φεβρουαρίου)  στη  Lille  της 

Γαλλίας.  

1998 
«Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταβίβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 

(98/C 93/02 28.3.1998)  

2000  Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκαινίασε ένα πρόγραμμα για 

την Άριστη Διαδικασία για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων (Πρόγραμμα BEST) και συστάθηκε 

μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων των ΜΜΕ από 12 κράτη‐μέλη 

και την Επιτροπή  

Μάϊος

2002  

Τελική Έκθεση Προγράμματος BEST (Μάιος), όπου η Ομάδα των εμπειρογνωμόνων εντόπισε 

πέντε βασικούς τομείς σχετικά με τις μεταβιβάσεις που χρήζουν περισσότερης ανάλυσης και 

διαμόρφωσης. (Β‐1049), Βρυξέλλες. 

Σεπτ.

2002 

Παρουσίαση Τελικής Έκθεσης  Προγράμματος BEST με παραδείγματα καλών πρακτικών από 

διάφορες χώρες μέλη στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων στη Βιέννη.  
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Οκτ. 

2002 

Σε  συνέχεια  του  Προγράμματος  BEST,  η  Γενική  Διεύθυνση  Επιχειρήσεων  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα 

MAP,  

 

 

Ιαν. 

2003  

 

 

«Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα», το οποίο κατέστρωσε ένα στρατηγικό πλαίσιο 

για  την  προώθηση  της  επιχειρηματικότητας  και  βασίστηκε  σε  διαβουλεύσεις  που 

ακολούθησαν  τη  δημοσίευση  του  Πράσινου    Βιβλίου  COM(2003)  27  «Επιχειρηματικότητα 

στην  Ευρώπη», όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαιώνει τη σπουδαιότητα των μεταβιβάσεων 

επιχειρήσεων.  

2003  «Νέα  Ανακοίνωση  από  την  Επιτροπή  σχετικά  με  τη  μεταβίβαση  των  επιχειρήσεων  με 

αναφορά της προόδου συμμόρφωσης των κρατών‐μελών και ανακοίνωση ειδικών ενεργειών 

για το θέμα της μεταβίβασης».  

2004  Αρχή ενός νέου Προγράμματος BEST με θέμα «Προώθηση ενιαίων και διαφανών συνθηκών 

αγοράς για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων». 

 

2005  Συγκρότηση Ομάδας  Εμπειρογνωμόνων,  η  οποία  συνεδρίασε  αρκετές  φορές  μέσα  στο  έτος 

για την εξέταση υλοποίησης του Προγράμματος.  

Μάρτ

2006  

Τελική  Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  προς  το  Συμβούλιο,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  την 

ευρωπαϊκή Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  των Περιφερειών  με  θέμα  «Eφαρμογή  του 

Κοινοτικού  Προγράμματος  της  Λισσαβόνας  για  την  ανάπτυξη  και  την  Απασχόληση‐ 

Μεταβίβαση  επιχειρήσεων‐Εξασφάλιση  της  συνέχειας  με  μια  νέα  αρχή.  (COM(2006)  117 

τελικό).  

2006  «Ευρωπαϊκός  Χάρτης  για  τις  μικρές  επιχειρήσεις.  Επιλογή  Ορθών  πρακτικών  2006», 

δημοσιεύτηκε  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.  Αξιολόγηση  σχετικών  προγραμμάτων  και 

σύγκριση των καλυτέρων πρακτικών. (ISBN 92‐79‐00460‐3) 

Μάιος 

2006 

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δημοσιεύει  την  Έκθεση  της  Ομάδας  Εμπειρογνωμόνων  «Αγορές 

Μεταβίβασης  Επιχειρήσεων,  Ενθάρρυνση  της  Διαφάνειας  στις  Αγορές  Μεταβίβασης 

Επιχειρήσεων στην Ευρώπη» από τη Γενική διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. 
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Ιούν. 

2008 

Τελική  ανακοίνωση  της  Επιτροπής  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  στο  Συμβούλιο,  στην 

Ευρωπαϊκή  Οικονομική  Επιτροπή  και  στην  Επιτροπή  των  Περιφερειών  με  θέμα 

«Προτεραιότητες  στις  μικρές  επιχειρήσεις.  Μια  Small  Business  Act  για  την  Ευρώπη.» 

(COM(2008) 394 τελικό) 

Μάιος 

2009   

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜ Επιχειρήσεων, με θέμα «Εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για 

τη  μεταβίβαση  ΜΜΕ»,  από  την  επιτροπή  Εμπειρογνωμόνων  του  Εθνικού  Συμβουλίου  

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  

Νοέ. 

2009 

Τελική Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων με θέμα «Επισκόπηση των συναφών θεμάτων 

των οικογενειακών επιχειρήσεων», δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Οκτ. 

2011 

Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  ΜΜ  Επιχειρήσεων,  «Το  Μυστικό  της  Επιτυχίας  2011. 

Επιχειρηματικότητα πέρα από τις νέες εκκινήσεις: Επιχειρηματικότητα για δεύτερη φορά και 

μεταβίβαση ΜΜ επιχειρήσεων». . 

 

Μάρτ. 

2012 

«Έγγραφο  εργασίας  των  Υπηρεσιών  της  Επιτροπής.  Στοιχεία  για  ένα  Κοινό  Στρατηγικό 

Πλαίσιο  2014‐2020»,  όπου  προτάσσονται  οι  υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  για  τη 

μεταβίβαση επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.  (SWD (2012) 61 τελικό).  

 
 

Β. Θεωρητική περιγραφή και ποσοτική αποτύπωση του 
φαινομένου της μεταβίβασης / διαδοχής  
 

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της μεταβίβασης/ διαδοχής 

 
1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 
Η  διαδοχή  ‐  μεταβίβαση  αντιμετωπίζεται  στη  βιβλιογραφία  ως  το  σημαντικότερο 
ίσως  πρόβλημα  που  συνδέεται  με  την  επιχειρηματική  στρατηγική  και  τη  λήψη 
αποφάσεων  σε  μια  επιχείρηση,  καθώς  φαίνεται  να  αποτελεί  τη  μεγαλύτερη 
πρόκληση  στον  κύκλο  ζωής  μιας  επιχείρησης.  Η  διαδοχή‐μεταβίβαση  καθώς 
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συνδέεται  άμεσα  με  την  μακροχρόνια  ανάπτυξη  και  εξέλιξη  της30,  θεωρείται  ότι 
μπορεί  να  επηρεάσει  κάθε  πλευρά  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  τους 
εργαζομένους,  τους  μετόχους,  τους  προμηθευτές,  τους  πελάτες  και  φυσικά  την 
απόδοση μιας επιχείρησης.  
Η πρόσφατη αρθρογραφία για το ζήτημα της διαδοχής αφορά στο μεγαλύτερο μέρος 
της,  τις  οικογενειακές  επιχειρήσεις31.    Η  διαδοχή  βρέθηκε  να  είναι  το  δεύτερο  σε 
συχνότητα αναφοράς θέμα στο σύνολο των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στο Family 
Business  Review  την  πρώτη  δεκαετία  της  κυκλοφορίας  του32,  ενώ  έχει  ιεραρχηθεί 
από αρκετές μελέτες ως το πρώτο σε σημαντικότητα ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι 
manager  των  οικογενειακών  επιχειρήσεων.  Η  διαδοχή  έχει  διαπιστωθεί  επίσης  ότι 
αποτελεί  τη  βασικότερη  θεματική  μελέτης  στην  έρευνα  των  οικογενειακών 
επιχειρήσεων33.    Ωστόσο,  η  αριθμητική  υπεροχή  των  άρθρων  με  αναφορά  στις 
οικογενειακές  επιχειρήσεις  είναι  αντίστοιχη  με  την  πραγματική  αναλογία34  των 
οικογενειακών στο σύνολο των επιχειρήσεων.   
 
Συνεπώς,  όπως  θα  γίνει  σαφές  και  στις  ενότητες  που  ακολουθούν,  πολλές  από  τις 
θεματικές  και  τις  διαστάσεις  που  επισημαίνονται  στη  σχετική  με  τη  διαδοχή 
αρθρογραφία  αφορούν  κυρίως  τη  διαδοχή  στην  οικογενειακή  επιχείρηση35. 
Αναλυτικότερα, κάποιες από τις θεματικές που συναντάμε συχνά στην αρθρογραφία 
για τη Διαδοχή είναι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικογενειακής επιχείρησης, οι 
ψυχολογικές  διαστάσεις  της  δια‐γενεακής  μεταβίβασης  και  η  επίδραση  του 
οικογενειακού  συστήματος  και  των  ενδοοικογενειακών  σχέσεων    στην  λειτουργία 
της  επιχείρησης  κ.α.    Οι  θεωρητικές  προσεγγίσεις  στο  ζήτημα  της  οικογενειακής 
επιχείρησης  αποτελούν το θέμα της ενότητας 1.2. 
 
Κοινός  τόπος  των  ερευνητών  και  των  συγγραφέων που ασπάζονται  τις  σύγχρονες 
θεωρητικές προσεγγίσεις  στο  ζήτημα  της  διαδοχής  είναι  η  αντίληψη  ότι  η  διαδοχή 
αποτελεί περισσότερο μια διαδικασία, παρά ένα γεγονός.  Η διαδικασία της Διαδοχής 
                                                      
30 Hung‐Jung Chang and Szu‐Ju Lin (2011) “A study on the succession model of family business”, Australian Journal of Business 
and Management Research Vol.1 No.7 [62‐71].  
31 Βλέπε σχετικά το «Business succession planning: a review of evidence. Barry Ip. Gabriel Jacobs» όπου 
παρουισιάζεται επισκόπηση 400 άρθρων σχετικών με το ζήτημα της διαδοχής. 
32 Dyer and Sanchez (1998) στο Family businesses’ succession planning: a seven-country comparison. 
Robert N. Lussier 
33 Βλ Lussier R., Sonfield M., (2012) ‘’Family businesses' succession planning: a sevencountry comparison’’, Journal of Small 
Business and Enterprise Development, Vol. 19 Iss: 1 pp. 7 – 19 
34 Στην περίπτωση της Ελλάδας, με βάση έρευνα που διεξήχθη από την Grant Thornton, το 80% των 
επιχειρήσεων έχουν τη μορφή οικογενειακών επιχειρήσεων. βλ. Problems and Opportunities of the 
Relationships between the first and second generation of Self- Managing Family businesses 
35 Σημειώνεται ότι στο παρόν κείμενο υπάρχει διευκρίνιση σχετικά με τον οικογενειακό ή όχι χαρακτήρα των 
επιχειρήσεων στις οποίες παραπέμπει η αναφορά, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, αξίζει να 
σημειωθεί ότι αρκετά από τα ζητήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης αναφορικά με τη 
διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ενδεχομένως με ορισμένες 
προσαρμογές και στην προσέγγιση της μεταβίβασης στις υπόλοιπες μορφές επιχειρήσεων.  
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έχει  παρασταθεί  από  διάφορα  θεωρητικά  μοντέλα.  Τα  εν  λόγω μοντέλα,    παρά  τις 
επιμέρους  διαφοροποιήσεις  τους,    συγκλίνουν  στην  αντίληψη    ότι  η  διαδοχή  δεν 
αποτελεί  ένα  απλό  βήμα  παράδοσης  της  σκυτάλης,  αλλά  μια  πολυσταδιακή 
διαδικασία  που  εξελίσσεται  στο  χρόνο,  ξεκινώντας  προτού  καν  οι  διάδοχοι  μπουν 
στην  επιχείρηση.  Η  διαδοχή  ως  διαδικασία  παρουσιάζεται  στην  ενότητα  1.3  του 
κεφαλαίου.  
 
Ως μια μακροπρόθεσμη πολλές φορές διαδικασία, η  διαδοχή, απαιτεί οργάνωση και 
προγραμματισμό ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής της έκβαση. Εδώ ερχόμαστε στο 
επόμενη  θεματική  που  καταλαμβάνει  πολύ  σημαντικό  τμήμα  της  σύγχρονης 
αρθρογραφίας  σχετικά  με  τη  Μεταβίβαση‐Διαδοχή  και  αφορά  στη  σημασία  του 
προγραμματισμού και του σχεδίου διαδοχής. Βασικός σκοπός των σχετικών άρθρων 
φαίνεται ότι  είναι η ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών σχετικά με την αξία του 
προγραμματισμού  και  της  γραπτής  αποτύπωσης  ενός  σχεδίου  διαδοχής,  ως 
παράγοντες  που  ενισχύουν  την  πιθανότητα  επιτυχούς  έκβασης  της  διαδικασίας. 
Φαίνεται  ότι,    παρά  τη  διαπιστωμένη  αποτελεσματικότητα  του  προγραμματισμού 
στην  επιτυχία  της  διαδοχής,    τα  ερευνητικά  δεδομένα  αποκαλύπτουν  ότι  στις 
οικογενειακές  επιχειρήσεις  συχνά  εκλείπει  ο  προγραμματισμός  της  διαδοχής36. 
Ταυτόχρονα,  οι  παράμετροι  που  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη,  αλλά  και  οι 
διαδικασίας  που  έχουν  αποδειχτεί  αποτελεσματικές  στην  εκπόνηση  ενός  σχεδίου 
διαδοχής,  αποτελούν  ζητήματα  που  συναντάμε  στην  σύγχρονη  αρθρογραφία.  Η 
επισκόπηση αυτών των προβληματικών παρουσιάζεται στην ενότητα 1.4. 
 
Ως βασική διάσταση  της  διαδοχής‐μεταβίβασης αναδεικνύεται  μέσα από  τη μελέτη 
της  αρθρογραφίας,  όπως  θα  ήταν  και  φυσικό,  η  επιλογή  και  η  εκπαίδευση  του 
διαδόχου.    Συχνά  συναντάμε  αναφορές  στην  αρθρογραφία  στα  κριτήρια  επιλογής 
των διαδόχων και στις διαφορές μεταξύ των διαδόχων εντός και εκτός οικογένειας. 
Οι  σύγχρονες  προσεγγίσεις  στο  θέμα  της  Διαδοχής,  αναδεικνύουν  τη  σημασία  της 
διαδικασίας μεταβίβασης των απαιτούμενων γνώσεων για τη μετέπειτα επίδοση του 
νέου διαδόχου. Η θεωρητική επεξεργασία αυτής της διαδικασίας προετοιμασίας του 
διαδόχου  έχει  να  προσφέρει  σημαντικά  ερεθίσματα  σε  σχέση  με  τις  διαφορετικές 
κατηγορίες  γνώσεων,  εμπειριών,    ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων,  που  θα  πρέπει  να 
αποκτήσει ο νέος διάδοχος κατά το στάδιο της προετοιμασίας του. Η επιλογή και η 
εκπαίδευση του Διαδόχου όπως αποτυπώνεται στην αρθρογραφία αποτελεί το θέμα 
της ενότητας 1.5.  
 
Ορισμένες  μελέτες  και  έρευνες  εστιάζουν  το  ενδιαφέρον  τους  στους  παράγοντες 
                                                      
36 Βλ. Handler W., (1994) ‘’Succession in Family Business:A Review of the Research’’, Family Business Review (Inc) 
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επιτυχίας της Μεταβίβασης –Διαδοχής, αξιοποιώντας συνήθως και τα αποτελέσματα 
εμπειρικών  ερευνών  σε  επιχειρήσεις  με  επιτυχημένες  ή  αντίθετα  αποτυχημένες 
μεταβιβάσεις.  Αυτοί  οι  παράγοντες  που  παρουσιάζονται  στην    ενότητα  1.6., 
υποδεικνύουν  και  τις  καλές  πρακτικές  που  μπορούν  να  υιοθετήσουν  οι 
επιχειρηματίες ώστε να εξασφαλίσουν την επιτυχία μιας μελλοντικής Μεταβίβασης‐ 
Διαδοχής. 
 
Βασικός  είναι  επίσης  ο  προβληματισμός  των  συγγραφέων  και  των  ερευνητών  του 
πεδίου  αναφορικά  με  την  αξιολόγηση  της  Μεταβίβασης‐Διαδοχής.  Από  την 
επισκόπηση  των  άρθρων  συμπεραίνεται  ότι,  η  αποτελεσματικότητα  –επιτυχία  της 
Μεταβίβασης‐Διαδοχής,  δεν  αξιολογείται  πλέον  αποκλειστικά  από  την  οικονομική 
επίδοση της επιχείρησης υπό την ηγεσία του νέου διαδόχου, αλλά αφορά ποικίλους 
παράγοντες όπως η συνεχόμενη βιωσιμότητα και υγεία της επιχείρησης, η  ποιότητα 
ζωής  των  μελών  της  επιχείρησης  και  η  δυναμική  των  οικογενειακών  σχέσεων.37  Η 
θεματική της αξιολόγησης παρουσιάζεται στην τελευταία ενότητα (1.7).  
 
 
 
 
 
1.2. Η οικογενειακή επιχείρηση  
 
Η  διαπραγμάτευση  του  ζητήματος  της  διαδοχής  στην  οικογενειακή  επιχείρηση 
απαιτεί  την  εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου της «οικογενειακής  επιχείρησης». 
Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές διαστάσεις που συνήθως 
εμπλέκονται  στον  ορισμό  των  οικογενειακών  επιχειρήσεων,  και  αυτές  είναι:  Η 
ιδιοκτησία και η διοίκηση της επιχείρησης από την οικογένεια, η ενεργή εμπλοκή των 
μελών της οικογένειας στην επιχείρηση, και η διαδοχή των γενεών.   
 
Ωστόσο, η μελέτη της σχετικής αρθρογραφίας, μας αποκαλύπτει ότι οι ερευνητές δεν 
συμφωνούν  σε  έναν  κοινό  ορισμό  καθώς,    άλλοι  εστιάζουν  στο  βαθμό  ιδιοκτησίας 
ή/και συμμετοχής στη διοίκηση της επιχείρησης από τα μέλη της οικογένειας, άλλοι 
προτείνουν  ως  μέτρο  «οικογενειακότητας»  το  βαθμό  της  οικογενειακής  εμπλοκής 
στην  επιχείρησης,  ενώ  κάποιοι  συγγραφείς,  προτάσσουν  ως  βασικό  κριτήριο  την 
πιθανή  μελλοντική διαδοχή.   
Έτσι, ο Ward38 για παράδειγμα, ορίζει την οικογενειακή επιχείρηση ως μια επιχείρηση 
                                                      
37 Βλ. Succession in Family Business: A Review of the Research.  Wendy C. Handler 
38 Παρατίθεται στο Barry Ip., Jacobs G., (2006) ‘’Business succession planning: a review of the evidence’’, Journal of Small 
Business and Enterprise Development, Vol. 13 Iss: 3 pp. 326 – 350 
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που ο έλεγχος και η διοίκηση της θα περάσει στην επόμενη γενιά.  
Αρκετοί  συγγραφείς  προτείνουν  πιο  συνθετικούς  ορισμούς  με  στόχο  να 
συμπεριλάβουν  περισσότερα  κριτήρια  στον  προσδιορισμό  της  οικογενειακής 
επιχείρησης.  Από  τους  Rosenblatt,  de  Milk,  Anderson  και  Johnson  (1985)39,  ως 
οικογενειακή,  έχει  οριστεί  κάθε  επιχείρηση  στην  οποία  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  της 
ιδιοκτησίας  και  του  ελέγχου  ανήκει  σε  μια  οικογένεια,  ενώ  ταυτόχρονα,  δύο  ή 
περισσότερα  μέλη  της  οικογένειας  εμπλέκονται  άμεσα  ή  έχουν  εμπλακεί  στο 
παρελθόν με τη λειτουργία της επιχείρησης.  
 
Συμφώνα  με  τη  Handler40,  μια  βασική  δυσκολία  στον  ορισμό  της  οικογενειακής 
επιχείρησης  απορρέει  από  την  ετερογένεια  των  επιχειρήσεων  που  καλείται  να 
συμπεριλάβει  ένας  τέτοιος  ορισμός.  Καθώς    το  μέγεθος  και  ο  τύπος  των 
επιχειρήσεων ποικίλει δραστικά  (οικογενειακή επιχείρηση  μπορεί να είναι ένα πολύ 
μικρό  εμπορικό  κατάστημα  αλλά  και  ένας  όμιλος),  ως  εκ  τούτου,  τα  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά  που  μπορεί  να  ορίζουν  την  «οικογενειακότητα»  της  επιχείρησης, 
παρουσιάζουν  επίσης  ποικιλομορφία.  Συνεπώς,  ένας  τέτοιος  ορισμός  θα  πρέπει  να 
είναι αρκετά ευρύς και να επιτρέπει διαφορές βαθμού.41 
Πέρα από  το  ζήτημα  του  λειτουργικού  ορισμού,  αυτό που  ενδιαφέρει  περισσότερο 
τους ερευνητές είναι η θεωρητική περιγραφή της οικογενειακής επιχείρησης, δηλαδή 
ο  καθορισμός  των  ιδιαίτερων  εκείνων  χαρακτηριστικών  που  καθιστούν  την 
οικογενειακή  επιχείρηση  ένα  μοναδικό  μόρφωμα.  Είναι  πλέον  κοινός  τόπος  στην 
σχετική  βιβλιογραφία  ότι,    ο  ειδικός  τύπος  της  οικογενειακής  επιχείρησης 
προσδιορίζεται  από  την  συνθήκη  της  αλληλοδιαπλοκής  των  οικογενειακών  και 
επαγγελματικών  ρόλων  που  καλούνται  να  διαδραματίσουν  τα  μέλη  της,  καθώς  η 
οικογενειακή  επιχείρηση,    αποτελεί  πρωτίστως    ένα  μέσο  για  την  εξασφάλιση  της 
ευημερίας μιας οικογένειας, της αυτο‐απασχόλησης και της ανεξαρτησίας των μελών 
της.  
Η  οικογενειακή  επιχείρηση  αποτελεί  ένα  δυναμικό  σύστημα  σχέσεων  που 

                                                      
39 Παρατίθεται στο Handler W., (1989) ‘’Methodological Issues and Consideration in Studying Family Business’’, Family 
Business vol.II no3 
40 ο.π 
41 Αρκετά ευρύς μπορεί να θεωρηθεί ο ορισμός της οικογενειακής επιχείρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος 
παρατίθεται στο  «European Commission - Final report of the expert group - Overview of family business - Relevant 
issues: Research networks, policy measures and existing studies». Ειδικότερα η Επιτροπή, ορίζει μια εταιρεία 
ανεξαρτήτως μεγέθους ως οικογενειακή επιχείρηση όταν: 
1.Η πλειοψηφία των διαχειριστικών δικαιωμάτων (λήψη αποφάσεων) βρίσκεται στην κατοχή του φυσικού προσώπου 
/φυσικών προσώπων που ίδρυσε /ίδρυσαν της εταιρεία ή του προσώπου/προσώπων που απέκτησαν το μετοχικό 
κεφάλαιο , ή στην ιδιοκτησία των συζύγων, γονέων ή τέκνων αυτών 
2. Η πλειονότητα των διαχειριστικών δικαιωμάτων είναι έμμεσα ή άμεσα 
3. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της οικογένειας ή συγγενής εμπλέκεται και τυπικά στη διοίκηση της εταιρείας 
4. Οι εισηγμένες εταιρείες ανταποκρίνονται στον ορισμό των οικογενειακών επιχειρήσεων στη περίπτωση που το άτομο 
που ίδρυση ή απέκτησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας   ή η οικογένεια του ή οι απόγονοι του κατέχουν το 25% των 
διαχειριστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το μετοχικό τους κεφάλαιο.  
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αποτελείται από υποσυστήματα, δηλαδή την επιχείρηση ως μονάδα, την οικογένεια, 
αλλά και τα άτομα‐μέλη που εμπλέκονται στη λειτουργία της. Κάθε υποσύστημα έχει 
τη δική του ταυτότητα και κουλτούρα, τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του,  αλλά 
και τον δικό του κύκλο‐ζωής που συνδέεται με διαφορετικές ανάγκες και λειτουργίες. 
Ταυτόχρονα, κάθε υποσύστημα αποτελείται με τη σειρά από άλλα υποσυστήματα τα 
οποία παρότι  βρίσκονται  σε σχέση αλληλεξάρτησης με  τα  υπόλοιπα διατηρούν  και 
μια  σχετική  αυτονομία  (π.χ.  το  κάθε  οικογενειακό  μέλος  με  το  δικό  του  σύστημα 
αξιών,  πεποιθήσεων,  αναγκών  κτλ).  Στο  παρελθόν,  έχουν  προταθεί  από  μελετητές 
διαφορετικά μοντέλα που φιλοδοξούν να περιγράψουν αυτή την ιδιαίτερη δομή της 
οικογενειακής επιχείρησης, ενώ παράλληλα η οικογενειακή επιχείρηση  έχει συνδεθεί 
θεωρητικά  και  εμπειρικά  τόσο  με  πλεονεκτήματα  όσο  και  με  μειονεκτήματα 
αναφορικά  με  τη  λειτουργία  της  ως  οικονομικής  μονάδας. 
 
Παλαιότερες  προσεγγίσεις  στην  ιδιαίτερη  δομή  της  οικογενειακής  επιχείρησης 
αναπαριστούσαν  την  αλληλοδιαπλοκή  των  υποσυστημάτων  κυρίως  με  βάση  τα 
διάφορα  μοντέλα  των  αλληλεπικαλυπτόμενων  κύκλων42  που  βασίζονται  στην 
αντίληψη  της  αυτονομίας  των  συστημάτων  της  οικογένειας  και  της  επιχείρησης.  
Ωστόσο, σύμφωνα με  τους Timothy G. Habbershon, Mary Williams, MacMillan43,  το 
μειονέκτημα  αυτών  των  προσεγγίσεων  υπήρξε  ότι  παρουσίαζαν  μια  στατική  και 
πολλές  φορές  στερεοτυπική  εικόνα  της  περίπλοκης  δομής  της  οικογενειακής 
επιχείρησης,  με  την  οικογένεια  από  τη  μια  να  θεωρείται  ως  ένα  σύστημα  με 
συναισθηματική  κατά  βάση  λειτουργία,    και  την  επιχείρηση  από  την  άλλη  ως  ένα 
«task‐orientated»  σύστημα.    Συνήθως  αντικείμενο  των  μελετών  με  αυτό  τον 
προσανατολισμό,    είναι  οι  ενδεχόμενες  συγκρούσεις,  παραδοξότητες  και 
δυσλειτουργίες  που  προκύπτουν  από  την  εμπλοκή  του  οικογενειακού  συστήματος 
στην  λειτουργία  της  επιχείρησης,  καθώς  και  οι  πρακτικές  διαχείρισης  των 
θεωρούμενων ως αντιφατικών αναγκών και σκοπών των δύο συστημάτων.  
Είναι  πράγματι  αλήθεια  ότι  οι  οικογενειακές  επιχειρήσεις  έχουν  να  διαχειριστούν 
πολλές φόρες ανταγωνιστικές απαιτήσεις όπως η εξισορρόπηση   της επιθυμίας για 
ασφάλεια που είναι εγγενής στο οικογενειακό σύστημα και της ανάγκης για αλλαγή 
μέσα  στην  επιχείρηση.    Ως  αποτέλεσμα  αυτών,  σίγουρα  το  πλαίσιο  των 
οικογενειακών επιχειρήσεων δεν  είναι ούτε  ξεκάθαρα οικογενειακό, ούτε  ξεκάθαρα 
επιχειρηματικό.  Σύμφωνα  με  τη  συστημική  προσέγγιση  που  προτείνεται  από  τους 
Habbershon,  Mary  Williams,  MacMillan44,  η  οικογενειακή  επιχείρηση  αποτελεί  ένα 
μετα‐σύστημα, που ενώ απαρτίζεται από υποσυστήματα, η ίδια τελικά συγκροτεί ένα 
                                                      
42 Εδώ αναφερόμαστε στο μοντέλο των δύο κύκλων (Οικογένεια και Επιχείρηση), και στο μοντέλο των τριών κύκλων 
(Οικογένεια, διοίκηση, ιδιοκτησία), για περισσότερα βλ. Habbershon Timothy G, Mary Williams, Ian C. MacMillan. (2003)  A 
unified systems perspective of family firm performance. Journal of Business Venturing 18 . 451–465 
43 ο.π 
44 ο.π 
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όλον. Ως ενιαίο σύστημα, η οικογενειακή επιχείρηση,   θα πρέπει να έχει τις δικές τις 
μοναδικές λειτουργίες, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν ανήκουν σε κανένα 
από  τα  μεμονωμένα  υποσυστήματα  που  την  απαρτίζουν.  Η  συνεργασία  των 
υποσυστημάτων  (οικογένεια,  επιχείρηση,  άτομα),    δημιουργεί  προστιθέμενη  αξία 
στην  οικογενειακή  επιχείρηση.    Με  βάση  αυτή  τη  θεωρητική  προσέγγιση,  τα 
γεγονότα  που  λαμβάνουν  χώρα  στο  κάθε  υποσύστημα  μπορούν  να  αποτελέσουν 
τόσο  αιτίες  όσο  και  αποτελέσματα  για  τα  υπόλοιπα  υποσυστήματα.  Όλα  τα 
υποσυστήματα συνδέονται με κάθε ένα άλλο ξεχωριστά με αμφίδρομες ροές.  
 
Έτσι,  η οικογενειακή  επιχείρηση ως  ειδικός  τύπος  επιχείρησης χαρακτηρίζεται από 
τους  ιδιαίτερους  πόρους  (resources),  και  τις  ικανότητες  (capabilities),  που  έχει 
αναπτύξει  ως  αποτέλεσμα  αυτής  της  ειδικής  δομής.      Με  τον  όρο  «familiness»,  οι 
Habbershon, Mary Williams, MacMillan45 περιγράφουν ακριβώς αυτές τις μοναδικές, 
ιδιοσυγκρασιακές,  συνεργατικές  ικανότητες  και  πόρους,  που  προέκυψαν  ως 
αποτέλεσμα της εμπλοκής της οικογένειας στην επιχείρηση.  
 
Πρακτικά,  αυτή  η  θεωρητική  προσέγγιση,  αποσκοπεί  να  συμβάλλει  στην 
αποτελεσματική  χάραξη  στρατηγικής  για  τις  οικογενειακές  επιχειρήσεις,  οι  οποίες 
και παροτρύνονται,  να επενδύσουν παραπάνω σε αυτήν την  
«ιδιομορφία» τους, που θα αποτελέσει το συγκριτικό τους πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστών.   
 
Ο  René  van  Wyk46,  υποστηρίζει  και  αυτός  ότι  η  “οικογενειακότητα”  αυτών  των 
επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα, στις περιπτώσεις που 
η  συνεργασία  μεταξύ  των  υποσυστημάτων  μεγιστοποιείται  και  παράγει  θετικά 
αποτελέσματα.  Ωστόσο,  αναφέρει  ότι  θα  ήταν  παραπλανητικό  να  θεωρούμε    την 
“οικογενειακότητα”  ως  μια    a  priori    θετική  συνθήκη  για  τη  λειτουργία  της 
επιχείρησης.  
 
Έτσι  στα  πλεονεκτήματα  που  σχετίζονται  με  τον  οικογενειακό  χαρακτήρα  των 
επιχειρήσεων μπορούμε να συμπεριλάβουμε   σύμφωνα με τον René van Wyk47,    τα 
εξής: την κληρονομιά του ιδρυτή, την εξατομικευμένη φιλοσοφία, την κουλτούρα και 
τις αξίες,  το  επιχειρηματικό πνεύμα,  τη φήμη,  το χαμηλό κόστος,  τη συγγένεια,  την 
πίστη των εργαζομένων , την προσαρμοστικότητα και την κοινωνική συνείδηση. 
 

                                                      
45 o.π 
46 Wyk R., (2012) ‘’Constrictive vs distinctive familiness and the culturing of familiness capital’’, African Journal of Business 
Management Vol.6 p. 9892‐9900, www.academicjournals.org/AJBM  
47 ο.π  
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Πιο  αναλυτικά,  η  αφοσίωση  των  μελών  και  των  διαδόχων  της  οικογενειακής 
επιχείρησης,    στις  βασικές  αρχές  και  τη  στρατηγική  που  οραματίστηκε  ο  ιδρυτής, 
προσδίδει στην επιχείρηση ένα σταθερό καθοδηγητικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, η κάθε 
οικογενειακή  επιχείρηση  διαθέτει  μια  φιλοσοφία  που  έχει  διαμορφωθεί  με  τις 
ιδιαίτερες αξίες και  τα ήθη της. Ο  εμποτισμός  της  επιχείρησης με  την οικογενειακή 
κουλτούρα  και  τις  αξίες,  έχει  συνήθως  ως  αποτέλεσμα  την  επικράτηση  ενός 
περισσότερο  ανθρωποκεντρικού  και  λιγότερο  γραφειοκρατικού  προσανατολισμού 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις.   
Οι υφιστάμενοι οικογενειακοί δεσμοί ενισχύουν την αφοσίωση και τη δέσμευση στον 
κοινό σκοπό. Αυτή η συνθήκη ενδέχεται να επηρεάζει θετικά και τα μη οικογενειακά 
μέλη της επιχείρησης, αφού συνήθως, οι όποιοι εργαζόμενοι εκτός οικογένειας με τα 
χρόνια  συμμετέχουν  και  οι  ίδιοι  στο  “οικογενειακό  κλίμα”    και  αποκτούν  ισχυρή 
ταύτιση με την επιχείρηση48. Έτσι, η «οικογενειακότητα» της επιχείρησης θεωρείται 
από  μόνη  της  ως  παράγοντας  που  δημιουργεί  αφοσίωση  των  εργαζομένων  στην 
επιχείρηση.  
 
Ως  βασικό  χαρακτηριστικό  των  οικογενειακών  επιχειρήσεων  αναφέρεται  επίσης 
στην  αρθρογραφία  ο  εκτεταμένος  χρονικός  ορίζοντας  της  επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς.  Ειδικότερα,    ορισμένοι  συγγραφείς  θεωρούν  διακριτικό  γνώρισμα 
των  οικογενειακών  επιχειρήσεων  την  ύπαρξη  οράματος  για  την  ανάπτυξη  της 
επιχείρησης ώστε αυτή να είναι σε θέση να εξασφαλίσει και στις επόμενες γενιές ένα 
επιθυμητό μέλλον.49 Αυτός ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός έχει ως αποτέλεσμα 
οι  ιδιοκτήτες  των  οικογενειακών  επιχειρήσεων  να  επιδεικνύουν  μεγάλη  αφοσίωση 
στην  εργασία  τους,  να  είναι  περισσότερο  διατεθειμένοι  να  «θυσιαστούν»  για  την 
επιχείρηση, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Ο René 
van  Wyk50  αναφέρει  επίσης  ότι,  πολλοί  είναι  οι  ιδιοκτήτες  οικογενειακών 
επιχειρήσεων που έχουν διακριθεί για το επιχειρηματικό πνεύμα τους. Ωστόσο,     σε 
σύγκριση με τις μη‐οικογενειακές επιχειρήσεις θεωρείται ότι οι πρώτες λειτουργούν 
πιο προσεκτικά ως προς την ανάληψη ρίσκων και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 
συστολή στις νέες επενδύσεις και ως εκ τούτου συνήθως η προώθηση εκ μέρους τους 
καινοτομιών είναι επιτυχημένη.   
Στα  πολύ  δυνατά  σημεία  των  οικογενειακών  επιχειρήσεων  συμπεριλαμβάνεται    η 
προτεραιότητα  στην  εξυπηρέτηση  των  πελατών  και  η  μακροχρόνια  σχέση 
εμπιστοσύνης   με  τις ομάδες των stakeholder. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τη 
δημιουργία  μιας  ισχυρής  φήμης  της  οικογενειακής  επιχείρησης  που  λειτουργεί  ως 

                                                      
48 βλ. The dynamics of family controlled firms: The Good and the Bad news 
49 Chua J., Chrisman J., Sharma P., (1999) ‘’Defining the Family Busness by Behaviour’’, Baylor University.  
50 Wyk R., (2012) ‘’Constrictive vs distinctive familiness and the culturing of familiness capital’’, African Journal of Business 
Management Vol.6 p. 9892‐9900, www.academicjournals.org/AJBM 
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συγκριτικό πλεονέκτημα.  
Επιπλέον,  έχει  διαπιστωθεί  η  μεγαλύτερη  προσαρμοστικότητα  των  οικογενειακών 
επιχειρήσεων  στις  οικονομικές  συνθήκες  του  περιβάλλοντος.  Φαίνεται  ότι  οι 
οικογενειακές  επιχειρήσεις  είναι  σε  θέση  να  αξιοποιούν  στο  μέγιστο  τους  πόρους 
τους  και  να  αποδεικνύονται  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό  βιώσιμες  ακόμα  και  σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης.  
 
Ωστόσο,  η «οικογενειακότητα» αυτών των επιχειρήσεων δε αξιοποιείται πάντα προς 
μια  θετική  κατεύθυνση.  Οι  οικογενειακές  επιχειρήσεις  λόγω  της  ιδιαίτερης  δομής 
τους  συνδέονται  με  ειδικά  μειονεκτήματα που  μπορεί  να  αποβούν  μοιραία  για  την 
επίδοση της επιχείρησης.  
Οι συναισθηματικοί δεσμοί των μελών της οικογένειας μπορούν να αποδειχτούν είτε 
πλεονέκτημα,  όταν  βασίζονται  στην  εμπιστοσύνη,  στον  σεβασμό  και  την  καλή 
επικοινωνία,  είτε και μειονέκτημα όταν οι σχέσεις  των μελών είναι συγκρουσιακές. 
Το  κάθε  μέλος  της  οικογένειας,  αποτελεί  μια  ξεχωριστή  οντότητα  με  δικές  του 
ανάγκες,  επιθυμίες,  αξίες,  αλλά  και  συμφέροντα,  με  αποτέλεσμα  να  ανακύπτουν  
συγκρούσεις  που  μπορούν  να  οδηγήσουν  την  επιχείρηση  ακόμα  και  στην 
χρεοκοπία51. 
Επιπλέον,  η αντίσταση στην αλλαγή, η  κατάχρηση  εξουσιών, η  έλλειψη διαφάνειας 
στις  διαδικασίας  διοίκησης,  και  η  προνομιακή  μεταχείριση  των  μελών  της 
οικογένειας  έναντι  των  υπολοίπων  εργαζομένων,  είναι  ορισμένα  από  τα  αρνητικά 
που έχουν συνδεθεί με την δομή της οικογενειακής επιχείρησης.   
 
Συνεπώς,  τα  αποτελέσματα  της  δυναμικής  αλληλεξάρτησης  των  διαφορετικών 
υποσυστημάτων  που  εμπλέκονται  στην  οικογενειακή  επιχείρηση  δεν  είναι  πάντα 
αναμενόμενα. Μπορεί  να προκύψουν πολλά και  διαφορετικά σχήματα συνύπαρξης,  
συνεργασίας ή σύγκρουσης52,  τα οποία προσδίνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε 
οικογενειακής  επιχείρησης,  παρά  τις  παρατηρούμενες  ομοιότητες  στην  λειτουργία 
των εν λόγω επιχειρήσεων.  
 
Το ζήτημα της Διαδοχής είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που σχετίζεται με τις 
οικογενειακές  επιχειρήσεις.  Για όλες τις  επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου, υπάρχει 
εκείνο  το  καίριο  σημείο  στο  κύκλο  ζωής  της  επιχείρησης  που  ο  ιδρυτής  πρέπει  να 
                                                      
51 Βλ. Ceja L., Tàpies J., (2001) “A Model of Psychological Ownership in Next‐Generation Members of Family‐Owned Firms: A 
Qualitative  Study  “IESE  Business  School  Working  Paper:  929.  Available  at  SSRN:  http://ssrn.com/abstract=1928639  or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1928639 

 
52 Morris  M.,  Roy  W.,  Deon  Nel,  (1996)  ‘’Factors  influencing  family  business  succession’’,  International  Journal  of 
Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 2 Iss: 3 pp. 68 – 81.  
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αποσυρθεί  και  να  μεταβιβάσει  την  ηγεσία  στην  επόμενη  γενιά.      Όπως  ήδη 
αναφέρθηκε η διαδοχή θεωρείται τόσο σημαντική στην λειτουργία της οικογενειακής 
επιχείρησης που πολλοί  είναι  αυτοί  που  θεωρούν αυτή  τη  διαδικασία προϋπόθεση 
για να χαρακτηρίσουμε μια επιχείρηση ως οικογενειακή.  
Η  σπουδαιότητα  της  σχέσης  της  οικογενειακής  επιχείρησης  με  τη  διαδοχή, 
αντανακλάται στη κεντρική σημασία που έχει αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες το 
ζήτημα  της  διαδοχής  στις  μελέτες  και  τις  έρευνες  που  αφορούν  τη  λειτουργία  των 
οικογενειακών επιχειρήσεων.  Σύμφωνα με την Handler53, ενώ η πρώιμη ενασχόληση 
της ακαδημαϊκής κοινότητας με το ζήτημα των οικογενειακών επιχειρήσεων (1960‐
1980),  περιοριζόταν  στη  θεματική  της  αλληλοδιαπλοκής  της  επιχείρησης  με  την 
οικογένεια,  μέσα  στη  δεκαετία  του  1980  ήρθαν  στο  φώς  της  δημοσιότητας 
σημαντικές μελέτες που διεύρυναν το εύρος των ενδιαφερόντων αναφορικά με την 
οικογενειακή επιχείρηση, αναδεικνύοντας εκτός των άλλων, τη ζήτημα της διαδοχής 
ως κεντρική προβληματική στην μελέτη της οικογενειακής επιχείρησης.  
 
Από  τη  μελέτη  της  αρθρογραφίας,  συμπεραίνουμε  ότι  πολλά  από  τα  στοιχεία  της 
επιχειρηματικής  συμπεριφοράς  που  επηρεάζουν  καταλυτικά  την  επίδοση  μιας 
επιχείρησης,    δεν  μπορούν  να  γίνουν  κατανοητά  στην  οικογενειακή  επιχείρηση,  
χωρίς  να  λάβουμε  υπόψη  την  αλληλεπίδραση  της  επιχείρησης  με  το  οικογενειακό 
σύστημα.    Ιδιαίτερα  στην  περίπτωση  των  διαδικασιών  και  των  πρακτικών  που 
συνδέονται  με  τη  Μεταβίβαση‐  Διαδοχή,    η  ειδική  μορφή  της  οικογενειακής 
επιχείρησης  είναι  καταλυτική,  με  αποτέλεσμα  όπως  θα  δούμε  και  στη  συνέχεια  να 
διαπιστώνονται πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε οικογενειακές και μη 
επιχειρήσεις  αναφορικά με τα ζητήματα της μεταβίβασης‐διαδοχής. 
Αναλυτικότερα,    σύμφωνα  με  τις  θεωρητικές  προσεγγίσεις  αλλά  και  τις  εμπειρικές 
μελέτες  σχετικά  με  τη  Μεταβίβαση‐  Διαδοχή,    οι  οικογενειακές  επιχειρήσεις  
διαφοροποιούνται ριζικά σε όλες τις σχετικές θεματικές, δηλαδή,  στα ζητήματα του 
προγραμματισμού της διαδοχής, στην επιλογή και εκπαίδευση των διαδόχων,   αλλά 
και στην μετά τη διαδοχή λειτουργία και αξιολόγηση της επιχείρηση 
 
1.3. Η διαδικασία της διαδοχής   
 
Η διαδικασία της διαδοχής, λόγω της αβέβαιης έκβασης της, θεωρείται από πολλούς 
ιδιοκτήτες,  εργαζόμενους  ή  άλλους  ενδιαφερόμενους,  ως  ένα  στάδιο 
«αποδιοργανωτικό»  σε  σχέση  με  τη    κανονική  ζωή  της  επιχείρησης.  Αντιθέτως, 
επισημαίνεται  από  τους  ειδικούς  ότι,  ειδικά    στις  οικογενειακές  επιχειρήσεις,  θα 
πρέπει    να  δούμε  την  «κρίση  διαδοχής»  ως  την  κανονική  κατάσταση  των 
                                                      
53 Handler W., (1989) ‘’Methodological Issues and Consideration in Studying Family Business’’, Family Business vol.II no3 
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πραγμάτων που δεν τελειώνει ποτέ στην πραγματικότητα54.  
 
Οι  σύγχρονες  θεωρητικές  προσεγγίσεις  επισημαίνουν  τη  δυναμική  διάσταση  της 
διαδικασίας  της  Διαδοχής,  που  δεν  θεωρείται  πλέον  ένα  μεμονωμένο    γεγονός, 
αλλά  μια  μακροχρόνια  και  μεταβατική  διαδικασία.  Στην  αρθρογραφία 
προτείνονται  διάφορα  μοντέλα  σχηματικής  αναπαράστασης  της  διαδοχής  που 
συνήθως περιγράφουν χρονικές αλληλουχίες κάποιων βασικών σταδίων ή φάσεων.  
Τα  στάδια  που  προτείνονται  από  τους  μελετητές  διαφοροποιούνται  ως  προς  το 
περιεχόμενο,  την  έκταση  και  την  περιπλοκότητα  τους.  Ωστόσο,  μπορούμε  να 
διαπιστώσουμε  ότι  όλες  οι  προσεγγίσεις  συγκλίνουν  στην  αντίληψη  ότι  η 
διαδοχή αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται σταδιακά, ενώ οι αποφάσεις 
και  οι  ενέργειες που πραγματοποιούνται από τα  εμπλεκόμενα μέρη σε κάθε 
στάδιο επηρεάζουν την μελλοντική εξέλιξη και έκβαση της διαδικασίας.  
 
Μεταξύ  των  μοντέλων  που  έχουν  προταθεί  αξίζει  να  αναφερθούν  κάποια  που 
επηρέασαν  περισσότερο  τη  διεθνή  συζήτηση  αναφορικά  με  τη  διαδικασία  της 
διαδοχής.  
 

 Το  μοντέλο  των  7  σταδίων  των  Longenecker  &  Schoen  (1978)55  που 
κατηγοριοποιεί  τη  διαδικασία  της  διαδοχής  στο  πλαίσιο  της  οικογενειακής 
επιχείρησης. Το μοντέλο των Longenecker & Schoen ορίζει ως πρώτο στάδιο 
της διαδοχής το διάστημα πριν την είσοδο του διαδόχου στην επιχείρηση. Σε 
αυτό το στάδιο ο διάδοχος μέσα από την οικογένεια αρχίζει να κατανοεί την 
ύπαρξη  της  οικογενειακής  επιχείρησης.  Στα  επόμενα  στάδια,    ο  διάδοχος 
έρχεται σε επαφή με την επιχειρηματική «γλώσσα», και με τις ενδιαφερόμενες 
ομάδες    (2ο  Στάδιο),  αρχίζει  να  απασχολείται  στην  επιχείρηση  με  μερική 
απασχόληση ή ξεκινάει εργασία σε άλλη επιχείρηση, ενώ στη συνέχεια αποκτά 
σχέση  αποκλειστικής  απασχόλησης  μέσα  στην  επιχείρηση    (3ο  Στάδιο  &  4ο 
Στάδιο).  Στη συνέχεια ο διάδοχος, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο περιγραφής, 
εμπλέκεται  σταδιακά  στη  διοίκηση,    μέχρι  και  το  τελευταίο  στάδιο  της 
Επίσημης Διαδοχής (7ο Στάδιο), όπου πλέον γίνεται ο πραγματικός ηγέτης της 
επιχείρησης και είναι σε θέση να την διοικεί κατά αποκλειστικότητα.  

 
 Οι Churchill & Hatten (1987), με το δικό τους μοντέλο διαδοχής, χώρισαν την 
διαδικασία διαδοχής στην οικογενειακή  επιχείρηση σε 4 διαφορετικά στάδια 

                                                      
54 Παρατίθεται στο Varamäki E., Pihkala T., and Routamaa V., ‘Τhe stages of transferring knowledge in small family business 
successions’’.  
55 Παρατίθεται στο  Hung‐Jung Chang and Szu‐Ju Lin (2011) “A study on the succession model of family business”, Australian 
Journal of Business and Management Research Vol.1 No.7 [62‐71].  
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τα οποία συνδέονται με τους κύκλους ζωής του πατέρα και του γιού που τον 
διαδέχεται. Το πρώτο στάδιο που ονόμασαν ως Owner’s management stage, 
περιλαμβάνει την ίδρυση της επιχείρησης από τον ιδρυτή της και το διάστημα 
κατά  το  οποίο  ο  ιδρυτής  είναι  το  μοναδικό  πρόσωπο  που  σχετίζεται  με  την 
διοίκηση και λειτουργία της. Το δεύτερο στάδιο που περιγράφουν ως Children 
incubation  and  development  stage,  περιλαμβάνει  το  διάστημα  όπου  οι 
απόγονοι  μαθαίνουν  συνεχώς  πράγματα  σχετικά  με  τη  διαχείριση  της 
επιχείρησης και αρχίζουν να απασχολούνται μερικώς ή κατά τη διάρκεια των 
σχολικών  διακοπών.  Ως  τρίτο  στάδιο,  οι  Churchill  &  Hatten,  ορίζουν  το 
διάστημα  της  συνεργασίας  πατέρα  και  γιού  (Father  and  son  partnership 
stage), κατά το οποίο ο διάδοχος έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές  ικανότητες 
και  γνώσεις,  έχει  αναλάβει  διαχειριστικές  ευθύνες  και  συμμετέχει  στη  λήψη 
αποφάσεων.  Το  τελευταίο  στάδιο  (Power  transfer  stage),  ξεκινάει  με  την 
ύστερη  φάση  του  σταδίου  της  συνεργασίας.  Αναλυτικότερα  η  έναρξη  των 
διαδικασιών  συνταξιοδότησης  και  η  σταδιακή  συρρίκνωση  του  ρόλου  που 
διαδραματίζει  ο  πατέρας  στην  επιχείρηση  σηματοδοτούν  την  αρχή  της 
διαδικασίας  μεταβίβασης  της  εξουσίας.  Παράλληλα  σε  αυτό  το  στάδιο 
πραγματοποιείται και η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας.  

 
 Το  μοντέλο  του  Thieanphut56  για  τις  οικογενειακές  κεφαλαιουχικές 
εταιρείες  απαρτίζεται  από  3  φάσεις  (Πριν  την  είσοδο  του  διαδόχου  στην 
επιχείρηση,  η  είσοδος  στην  επιχειρηματική  διαδοχή,  η  μεταβίβαση  της 
ηγεσίας)  και  παρουσιάζεται  εδώ  συνοπτικά.   Στην  πρώτη φάση  ένα  τέκνο 
του  ιδιοκτήτη  εξοικειώνεται  με  την  οικογενειακή  επιχείρηση.  Μια  άτυπη 
“μύηση”  γίνεται  ήδη  μέσα  στο  πλαίσιο  της  οικογένειας  ακόμα  και  από  την 
παιδική  ηλικία.  Συνήθως  αρχίζει  και  εργάζεται  ως  ημιαπασχολούμενος  π.χ. 
στην  παραγωγική  μονάδα  ή  στην  αποθήκη.  Ο  διάδοχος  αρχίζει  να 
αντιλαμβάνεται  τη  φύση  της  δουλειάς,  μαθαίνει  για  προηγούμενα  λάθη  και 
αδυναμίες,  έχει  την  ευκαιρία  να συσχετιστεί  με  το κατώτερο προσωπικό  της 
επιχείρησης  και  να  δημιουργήσει  σχέσεις  εμπιστοσύνης  και  αποδοχής.  Στη 
δεύτερη φάση,  ο  διάδοχος  αρχίζει  να  εργάζεται  με  πλήρη    απασχόληση  σε 
στελεχικό  επίπεδο.  Σε  αυτή  τη  φάση  αποκτά  περισσότερες  ευθύνες  και 
εμπειρία. Η  τρίτη φάση  ξεκινάει  με  την  πρώτη  περίοδο  της  προεδρίας  του 
διαδόχου,  ο  οποίος  ακόμα  επιβλέπεται  από  τον  γονέα  του  ή  έναν  από  τους 
ιδρυτές  της  εταιρείας  (αυτή  η  περίοδος  συνήθως  διαρκεί  2‐3  χρόνια).  Στη 
συνέχεια,    η  διαδοχή  ολοκληρώνεται  και  ο  διάδοχος  εργάζεται  πλέον 
αποκλειστικά ως ο πρόεδρος της εταιρείας.  

                                                      
56 Παρατίθεται στο Research on Succession Influencing factors in the family business. Hangzhoo Diah 
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 Η  Stavrou  (1998)57,    επίσης  περιγράφει  τη  διαδικασία  της  διαγενεακής 
μετάβασης σε τρία επίπεδα  (Pre‐entry level, entry level, Succession).  Σε αυτό 
το  συνεχές,  σύμφωνα  με  τη  Stavrou  διαμεσολαβεί    συνήθως  μεταξύ  του 
πρώτου και του δεύτερου σταδίου η διαδικασία της απόφασης του διαδόχου 
να  ακολουθήσει  αυτή  την  πορεία.  Η  διαδικασία  της  απόφασης,  είναι  συχνά 
πολύπλοκη και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες που σύμφωνα με την 
Stavrou  μπορούν  να  χωριστούν  σε  προσωπικούς,  επιχειρησιακούς, 
οικογενειακούς,    και  παράγοντες  που  σχετίζονται  με  την  λειτουργία  της 
αγοράς.    Αναλυτικότερα,  η  Stavrou  επικεντρώνεται  ιδιαίτερα  στο  θέμα  της 
εμπλοκής  των  διαδόχων  στη  διαδικασία  και  αναφέρει  ότι    η  απόφαση  των 
απογόνων να αναλάβουν ενδέχεται να συνδέεται με τις προσωπικές ανάγκες, 
τους  στόχους  αλλά  και  τις  δεξιότητες  του  απογόνου,  με  συμπεριφορές  που 
απορρέουν από τη συμμετοχή στη δυναμική της οικογένειας, τις οικογενειακές 
αξίες  και  τους  προσανατολισμούς.  Ταυτόχρονα,  παράγοντες  που  σχετίζονται 
με  την  ετοιμότητα  της  ίδιας  της  επιχείρησης  για  τη  μετάβαση  σε  μια 
διαδικασία  διαδοχής,  αλλά  και  παράμετροι  σχετικοί  με  την  αγορά  εργασίας 
όπως  η  ύπαρξη  ευκαιριών  απασχόλησης,  αναφέρονται  από  την  Stavrou  ως 
ζητήματα  που  επιδρούν  στην  απόφαση  των  απογόνων  να  αναλάβουν  την 
οικογενειακή επιχείρηση.  

 
Παρά  τις  επιμέρους  διαφοροποιήσεις  τους,  τα  μοντέλα  αναπαράστασης  της 
διαδικασίας  διαδοχής,  διαπιστώνουμε  ότι  συμφωνούν  σε  μια  αδρή  χρονική 
κατάτμηση  της  διαδικασίας  σε  τρεις  βασικές  περιόδους.  Παρότι  κάθε  μοντέλο 
περιγράφει περισσότερο ή λιγότερο αναλυτικά αυτές τις περιόδους χωρίζοντας τες 
σε επιμέρους στάδια ή φάσεις, η βασική κατάτμηση που προκύπτει είναι η εξής:  1. Η 
περίοδος πριν την είσοδο στη διαδικασία προετοιμασίας του διαδόχου, 2. Η περίοδος 
που αρχίζει και επίσημα η διαδοχή, και περιλαμβάνει την προετοιμασία του διαδόχου 
μέχρι την μεταβίβαση    3. Η περίοδος μετά την ανάληψη της διοίκησης από τον νέο 
ιδιοκτήτη.  
 
Παρότι  αυτά  τα  μοντέλα  είναι  θεωρητικά,  και  στη  πράξη  πολλές  φορές  οι 
καταστάσεις  διαφοροποιούνται,  αυτό  που  έχει  σημασία  αλλά  και  πρακτική 
εφαρμογή για τους ίδιους τους επιχειρηματίες είναι να γίνει κατανοητή η διαδοχή ως 
μια  σταδιακή  και  μακροχρόνια  διαδικασία  που  απαιτεί  οργάνωση  και 
προγραμματισμό ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής έκβαση της.  
                                                      
57 Παρατίθεται στο Stavrou E., (2009) ‘’A Four Factor Model:A Guide to Planning Next Generation Involvement in the Family 
Firm’’ 
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Πέρα από τα μοντέλα των σταδίων, μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη προσέγγιση στη 
διαδικασία διαδοχής προτείνει η Handler58, που περιγράφει   αυτή τη διαδικασία ως 
μια σταδιακή και αμοιβαία προσαρμογή ρόλων. Σύμφωνα με το μοντέλο της Handler, 
ο προκάτοχος που ξεκινάει την επιχειρηματική δράση συνήθως ενστερνιζόμενος τον 
ρόλο  του  αυτοαπασχολούμενου    (Sole  operator),  περνάει  εξελικτικά  σε  ποικίλους 
διαφορετικούς  ρόλους  (monarch,  overseer/  delegator),  ώστε  τελικά  να  καταλήξει 
στο ρόλο του συμβούλου (consultant).   Παράλληλα, ο διάδοχος, προερχόμενος   από 
μια  κατάσταση  χωρίς  ρόλο,    μεταβαίνει  αρχικά  στο  ρόλο  του  βοηθού,    μετά  του 
manager  και  στο  τέλος  αυτής  της  διαδικασίας  καλείται  να  αναλάβει  το  ρόλο  του 
ηγέτη.    Αυτό  που  είναι  σημαντικό  να  τονιστεί  είναι  ότι,    η  διαδικασία  σταδιακής 
προσαρμογής των ρόλων εξαρτάται από την αμοιβαιότητα. Η πρόοδος ή αντίθετα η 
άρνηση του κάθε εμπλεκόμενου να μετατοπιστεί στον επόμενο ρόλο, επιδρά ανάλογα 
στον άλλον,  αφού οι ρόλοι είναι άμεσα συνυφασμένοι και αλληλοεξαρτώμενοι.  
 
Στην  αρθρογραφία,  εκτός  των περιγραφικών  μοντέλων,    συναντάμε  και  πρακτικές 
κατευθύνσεις  –συμβουλές  προς  τους  επιχειρηματίες  με  σκοπό  να  εξασφαλιστεί  η 
επιτυχής  έκβαση  της  διαδικασίας  διαδοχής.  Οι  πρακτικές  κατευθύνσεις  που 
προτείνονται μπορούν και αυτές να ταξινομηθούν βάσει της περιόδου αναφοράς με 
βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση.  
 
Αναλυτικότερα  σε  ότι  αφορά  την  πρώτη περίοδο  (πριν  την  είσοδο  στη  διαδικασία 
της  διαδοχής),  η  διάσταση που    προσελκύει  το  ενδιαφέρον  των  σχετικών  ερευνών 
και μελετών είναι ο Προγραμματισμός και το Σχέδιο διαδοχής. Σχετικά με τη δεύτερη 
περίοδο,  το  ενδιαφέρον  εστιάζεται  κυρίως  στη  διαδικασία  προετοιμασίας  και 
εκπαίδευσης  του  διαδόχου,  ενώ  για  την  τρίτη  χρονική  περίοδο,  οι  πρακτικές 
κατευθύνσεις  επικεντρώνονται  κυρίως  στα  κριτήρια  αξιολόγησης  της  μετά  ‐
μεταβίβασης  κατάστασης  στην  επιχείρηση  αλλά  και  στην  εμπλοκή  του 
μεταβιβάζοντος το πρώτο διάστημα της νέας ηγεσίας.  
 
1.4.  Ο προγραμματισμός και το σχέδιο διαδοχής  
 
Ο προγραμματισμός της διαδοχής σημαίνει τη διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη 
“για την εξασφάλιση της οικογενειακής αρμονίας και της συνέχειας μιας επιχείρησης 
στην  επόμενη  γενιά.  Αυτή  η  προετοιμασία  οφείλει  να  γίνεται  αντιληπτή  με  όρους 
μελλοντικών αναγκών της επιχείρησης και της οικογένειας”59. 
                                                      
58 Succession in Family Business: A Review of the Research.  Wendy C. Handler 
59 Lansberg, 1988, παρατίθεται στο “Toward an Integrative Model of Effective FOB Succession. Isabelle Le Breton‐Miller, 
Danny Miller, Lloyd P. Steier 
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Η    περιπλοκότητα,  και  οι  συναισθηματικές  προεκτάσεις  της  διαδικασίας  της 
μεταβίβασης‐διαδοχής,  αποτρέπουν  πολλούς  επιχειρηματίες  από  τον  έγκαιρο 
προγραμματισμό.    Ειδικά  στις  οικογενειακές  επιχειρήσεις,  ο  προγραμματισμός  της 
διαδοχής  έχει  λεχθεί  ότι  φέρνει  αντιμέτωπα  τα  μέλη  της  οικογένειας  με  ευρύτερα 
ερωτήματα για τη ζωή, συνεπώς το συναισθηματικό και διανοητικό άγχος σε αυτές 
τις περιπτώσεις είναι αυξημένο60.  
Σύμφωνα  με  εμπειρικά  δεδομένα  από  έρευνα  πεδίου  σε  ελληνικές  οικογενειακές 
επιχειρήσεις,    η  πλειονότητα  των  ιδιοκτητών  αυτών  των  επιχειρήσεων  και  στην 
Ελλάδα, δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στο ζήτημα της διαδοχής, με αποτέλεσμα 
η  επιβίωση  της  επιχείρησής  τους  να  απειλείται  κατά  την  περίοδο  της  ιδιαίτερης 
αυτής φάσης.61 Αυτό  το  εύρημα  είναι σημαντικό,  ειδικά  λαμβάνοντας υπόψη ότι,  η 
ύπαρξη  της  οικογένειας  αποτελεί  για  τον  ιδιοκτήτη  ένας  φυσικό  κίνητρο  για  να 
προγραμματίσει  τη  διαδοχή  του,  και  ως  εκ  τούτου  οι  ηγέτες  των  οικογενειακών 
επιχειρήσεων  είναι  πιθανότερο  να  μεριμνήσουν  έγκαιρα  για  τα  προαναφερθέντα 
ζητήματα.   Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την μεγαλύτερη σημασία που 
έχει  η  επιχειρηματική  στρατηγική  για  τις  μεγάλες  εταιρείες,  δεν  είναι  λίγες  και  οι 
ανώνυμες πολυεθνικές εταιρείες που δεν έχουν καταρτίσει (ή έχουν ελλιπές) σχέδιο 
διαδοχής.62 
 
Ο  προγραμματισμός  της  διαδοχής  θεωρείται  για  κάθε  περίπτωση  μια  μοναδική 
διαδικασία.  Ως  εκ  τούτου,  δεν  υπάρχει  ένας  χρυσός  κανόνας    που  να  μπορεί  να 
εφαρμοστεί  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις.    Ωστόσο,  υπάρχουν  κάποιες  γενικές 
κατευθύνσεις που στόχο έχουν να “ευαισθητοποιήσουν” και να “κινητοποιήσουν” 
τους  επιχειρηματίες σε σχέση με  τις  διαστάσεις που συνθέτουν  το  “πρόβλημα”  της 
μεταβίβασης‐διαδοχής,    ώστε  να  είναι  σε  θέση  οι  ίδιοι  να  διαμορφώσουν  τις 
προϋποθέσεις,    και  να  υιοθετήσουν  τις  πρακτικές  που  θα    τους  εξασφαλίσουν  μια 
επιτυχής μεταβίβαση.  
 
Ένας  γενικός  λοιπόν  κανόνας  που    συναντάμε  στη  σχετική  βιβλιογραφία  είναι  η 
έγκαιρη  έναρξη  της  φάσης  του  προγραμματισμού  της  διαδοχής  (πριν  την 
είσοδο στη διαδικασία της διαδοχής).   Αυτή η φάση θα πρέπει να ξεκινήσει αρκετά 
νωρίς  για  τον  ιδιοκτήτη  της  επιχείρησης.  Ο  επιχειρηματίας,  που  αρχίζει  να 
συνειδητοποιεί  την  αναγκαιότητα  να  προγραμματίσει  και  να  διαμορφώσει  τις 
συνθήκες  για  την  επιβίωση  και  την  εξέλιξη  της  επιχείρησης  μετά  την  δική  του 
συνταξιοδότηση,  θα  πρέπει  όσο  είναι  ακόμα  ενεργός  να  μεριμνήσει  ώστε  να 
                                                      
60 Fox et al, 1996, παρατίθεται στο D. Stavroulakis, S. Goutsos, E. Bitsani. Succession in Greek family business: A field study. 
Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας (σελ. 75‐91) 
61 Stavroulakis, S. Goutsos, E. Bitsani. Succession in Greek Family Business: a Field Study. Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας (σελ. 
75‐91) 
62 Business succession planning: a review of evidence. Barry Ip. Gabriel Jacobs 
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εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και να προσδιοριστούν οι απαραίτητες ενέργειες για 
την μελλοντική διαδοχή. Στις πρακτικές οδηγίες που παραθέτουν οι συγγραφείς των 
σχετικών άρθρων, συνήθως  αναφέρεται ως ηλικιακό όριο για την έναρξη αυτού του 
σταδίου το 50ο έτος του ιδιοκτήτη63. Βέβαια,  πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες οδηγίες 
έχουν μόνο ενδεικτική χρησιμότητα καθώς ο χρονικός προγραμματισμός  εξαρτάται 
τόσο από το προσωπικό και κοινωνικό πλαίσιο του  ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όσο 
και από το θεσμικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο δραστηριοποιείται, που καθορίζει 
διαστάσεις  όπως  η  περιπλοκότητα  της  διαδικασίας  και  το  ηλικιακό  όριο 
συνταξιοδότησης.   
 
Βασικό σημείο σύγκλισης των διαφόρων προσεγγίσεων   και των πρακτικών 
οδηγιών  στο  θέμα  της  διαδοχής,  είναι  η  αναγκαιότητα  κατάρτισης  ενός 
σχεδίου  διαδοχής  που  θα  περιλαμβάνει  τον  αναλυτικό  προγραμματισμό  της 
διαδικασίας.  Στην  πραγματικότητα  η  ίδια  η  έννοια  της  διαδοχής,    όπως 
αποτυπώνεται  στις  θεωρητικές  προσεγγίσεις,  συνδέεται  άμεσα  με  την  κατάρτιση 
ενός τέτοιου σχεδιασμού. 
 
Η γραπτή αποτύπωση του σχεδίου διαδοχής και ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος  για  την  υλοποίηση  του,    αποτελεί  μια  “δημόσια”  δέσμευση  για 
τον  ιδιοκτήτη  της  επιχείρησης  και  τους  άλλους  ενδιαφερόμενους,  που  λέγεται  ότι 
μειώνει  τις  πιθανότητες  να  υπάρξει  μια  κατάσταση  σύγχυσης  ή  να  σημειωθούν 
σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία.64  
Το σχέδιο διαδοχής θεωρείται  ιδιαίτερα σημαντικό αφού υποστηρίζεται ότι μπορεί 
να βοηθήσει τον επιχειρηματία να μειώσει την αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση 
της διαδικασίας, ενώ η έγκαιρη κοινοποίηση του σχεδίου διαδοχής στους υπόλοιπους 
ενδιαφερόμενους,  θεωρείται  ότι  μειώνει  την  αναποφασιστικότητα  και  την 
ανασφάλεια.65    Ωστόσο,  θα πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  σχέδιο  διαδοχής  πρέπει  να 
είναι δυναμικό, δηλαδή να αναθεωρείται και να αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα 
που μπορεί να προκύψουν καθ’ όλη την πορεία της διαδικασίας διαδοχής66.  
 
Η  ύπαρξη  σχεδίου  διαδοχής  θεωρείται  βασικός  παράγοντας  επιτυχίας  μιας 
μεταβίβασης.  Αναλυτικότερα,  στις περισσότερες σχετικές μελέτες, η  έλλειψη 
συγκεκριμένου σχεδίου διαδοχής, χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος λόγος που σε 
πολλές  περιπτώσεις  η  διαδοχή  αποτυγχάνει  και  ανακόπτεται  η  εξέλιξη  της 
                                                      
63 Stavroulakis, S. Goutsos, E. Bitsani. Succession in Greek Family Business: a Field Study. Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας (σελ. 
75‐91) 
64 Βλ. Family business management perspectives, Succession. Institute for Family Business. 
65 Βλ. Toward an Integrative Model of Effective FOB Succession. Isabelle Le Breton‐Miller, Danny Miller, Lloyd P. Steier 
66 Succession in Small and Family Businesses. Tamara Checkley (598 Management Report):   Prepared for the Canadian 
Association of Family Enterprises (CAFE) Vancouver Island Chapter (CAFE VI) 
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επιχείρησης στην επόμενη γενιά67.      
 
Έχει  διαπιστωθεί  σε  εμπειρικές  μελέτες68  ότι  από  την  παλαιότερη  γενιά  δεν 
σημειώνεται  ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με το ποιος τελικά θα την διαδεχτεί και 
θα  συμβάλλει  στη  συνέχεια  της  επιχείρησης  στο  χρόνο.    Κάτι  τέτοιο,  έχει  ως 
αποτέλεσμα  π.χ.  στη  περίπτωση  κάποιου  αιφνίδιου  γεγονότος,  η  νέα  γενιά  να 
βρίσκεται  απροετοίμαστη  να  αναλάβει  και  να  αντιμετωπίζει  πολλές  μακροχρόνιες 
δυσκολίες  για  την  εξέλιξη  της  επιχείρησης.  Ειδικότερα,  στις  περιπτώσεις  αιφνίδιου 
θανάτου του «αρχηγού» της επιχείρησης,  η έλλειψη σχεδίου διαδοχής σε συνδυασμό 
με   την παρουσία  ανισορροπιών  μέσα στην οικογένεια,   οδηγεί πολλές φορές στην 
πώληση της επιχείρησης σε τρίτο άτομο και μάλιστα σε πολύ χαμηλή τιμή. 
  
Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι η τοπική επιχειρηματική και οικογενειακή κουλτούρα 
(π.χ. η πατριαρχική δομή της οικογένειας), έχει σημαντική επίδραση στη διαδικασία 
και τον προγραμματισμό της διαδοχής. Σε σχέση με την τοπική διαφοροποίηση έχουν 
διενεργηθεί συγκριτικές ποσοτικές έρευνες σε διεθνή κλίμακα, που υποδεικνύουν τη 
σημασία  της  εθνικής  επιχειρηματικής  κουλτούρας  στην  ύπαρξη  ή  όχι  σχεδίου 
διαδοχής . 
 
Ορισμένοι  ερευνητές  (Wang,  2010)69,  υποστήριξαν  ότι  θετική  επίδραση  στη 
διαδικασία  της  διαδοχής  δεν  έχει  μόνο  η  πρώιμη  κατάρτιση  ενός  γραπτού  σχεδίου 
διαδοχής, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, και μόνο η επίγνωση των σχετικών θεμάτων 
εκ μέρους του  ιδιοκτήτη,  ενδέχεται να  είναι καταλυτική για την θετική  έκβαση της 
διαδοχής.  Ο  Wang,  βασιζόμενος  σε  ερευνητικά  δεδομένα,    συμπεραίνει  ότι 
επιχειρηματίες που είχαν έστω και μικρή γνώση των σχετικών θεμάτων, π.χ. γνώση 
που  είχαν  αποκτήσει  μέσω  σύντομων  συζητήσεων  τη  περίοδο    προ  της  διαδοχής, 
ωφελήθηκαν  από  αυτή  την  μικρή  γνώση,  σε  αντίθεση  με  όσους  υπήρξαν  εντελώς 
απροετοίμαστοι.  Συνεπώς  πολλές  φορές  ακόμα  και  ο  προβληματισμός  του 
επιχειρηματία  σχετικά  με  την  θεματολογία  της  διαδοχής,  μπορεί  να 
αποδειχτεί ιδιαίτερα ωφέλιμος. 
 
 
 
 

                                                      
67 Βλ. «Analysis on Key Elements of Family Business Succession Planning» 
68 Βλ. ο.π 
69 Succession in Small and Family Businesses. Tamara Checkley (598 Management Report):   Prepared for the Canadian 
Association of Family Enterprises (CAFE) Vancouver Island Chapter (CAFE VI) 
 



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  2.4: «Mελέτη για τη διαδοχή και μεταβίβαση των ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων»  

 

55

 
1.5. Παράμετροι προγραμματισμού διαδοχής/ μεταβίβασης 
 
Ο προσδιορισμός ενός αναλυτικού σχεδίου διαδοχής απαιτεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη 
να  αναλογιστεί  μια  σειρά  παραμέτρων  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  και  να 
προβεί σε μια σειρά προκαταβολικών ενεργειών.  Όπως θα φανεί και παρακάτω στη 
διαδικασία της διαδοχής εμπλέκονται όχι μόνο αρκετοί, αλλά και διαφορετικής υφής 
παράγοντες  τους  οποίους  θα  πρέπει  να  εξετάσει  ο  ιδιοκτήτης  της  επιχείρησης. 
Αναλυτικότερα,  οι  παράγοντες  που  συγκεντρώθηκαν  από  τη  μελέτη  της 
αρθρογραφίας    και  παρουσιάζονται  εδώ  σχετίζονται  με  οικονομικά,  θεσμικά, 
επιχειρηματικά,    οικογενειακά  αλλά  και  προσωπικά  θέματα.  Οι  παράμετροι  αυτές 
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.  
 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Προσδιορισμός  προσώπων  που  θα  εμπλακούν  στον  προγραμματισμό/  στο 

σχέδιο της διαδοχήςμεταβίβασης 

2. Προγραμματισμός της κληρονομιάς 

3. Διερεύνηση του φορολογικού πλαισίου 

4. Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου/ Πιθανά νομικά κωλύματα   

5. Αξιολόγηση της επιχείρησης (κερδοφορία, εξειδίκευση εργαζομένων κ.τ.λ.) 

6. Διατύπωση των επιχειρηματικών στόχων και του Επιχειρηματικού οράματος 

7. Αποσαφήνιση προσωπικών και επιχειρηματικών αξιών 

8. Διερεύνηση σχήματος συνταξιοδότησης 

9. Λογιστική εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης 

10. Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης/μηχανισμοί επίλυσης συγκρούσεων  

 
 
Αναλυτικότερα, στην πρώιμη φάση πριν τη διαδοχή, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα 
αποφασίσει για τα πρόσωπα τα οποία θα εμπλέξει κατά τη κρίσιμη  αυτή διαδικασία 
του προγραμματισμού της διαδοχής‐μεταβίβασης. O επιχειρηματίας που σκοπεύει να 
μεταβιβάσει  την  επιχείρηση  του  έχει  ανάγκη  από  μια  ομάδα  ανθρώπων  με 



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  2.4: «Mελέτη για τη διαδοχή και μεταβίβαση των ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων»  

 

56

συμβουλευτικό  ρόλο,  οι  οποίοι  θα  τον  καθοδηγήσουν  σε  όλη  τη  διαδικασία 
αναφορικά με διάφορα τεχνικά  ζητήματα. Θα   πρέπει οπότε να παρθεί αρχικά από 
τον  επιχειρηματία    μια  απόφαση  σχετικά  με  το  ποιοι  θα  αποτελέσουν  την 
συμβουλευτική ομάδα για την διαδοχή (σύμβουλος, δικηγόρος, λογιστής κτλ). 
 
Επίσης,  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι,  πέρα  από  της  εμπλοκή  των  «ειδικών»,  στο 
σχεδιασμό  της  διαδικασίας  της  διαδοχής‐μεταβίβασης,  σημαντική  κρίνεται  και  η 
συνεργασία και συμβολή των υπόλοιπων βασικών προσώπων που εμπλέκονται στη 
λειτουργία  της  επιχείρησης,  και  ειδικά  στις  οικογενειακές  επιχειρήσεις,  είναι 
απαραίτητη  και  η  εμπλοκή  των  μελών  της  οικογένειας  (πέραν  του  ιδιοκτήτη)  στο 
σχεδιασμό  και  την  αξιολόγηση  ενός  σχεδίου  διαδοχής.  Η  εμπλοκή  των  υπόλοιπων 
ενδιαφερόμενων  είναι  αναγκαία,  καθώς  βασική  διάσταση  ενός  σχεδίου  διαδοχής 
είναι ο καθορισμός  ζητημάτων που τους αφορούν άμεσα.   Τέτοια  ζητήματα είναι ο 
καθορισμός των μελλοντικών  ρόλων όλων των βασικών προσώπων της επιχείρησης 
και η  θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης των συγκρούσεων70.    
 
Στις οικογενειακές επιχειρήσεις, η διαφάνεια του σχεδίου διαδοχής είναι απαραίτητη 
ώστε   να αποφευχθούν διαφωνίες και συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, ενώ στις 
μη οικογενειακές επιχειρήσεις, η επιτυχία ενός σχεδίου διαδοχής θα επηρεαστεί από 
την  υποστήριξη  που  θα  λάβει  το  σχέδιο  από  τα  ανώτερα  διευθυντικά  στελέχη71.  
Συνεπώς,  κρίσιμος παράγοντας  ενός σχεδίου διαδοχής  είναι  το  επίπεδο συμφωνίας 
που υπάρχει μεταξύ των ενδιαφερόμενων σχετικά με τη διαδικασία της διαδοχής. Για 
παράδειγμα  αναφέρεται  ότι  οι  βασικοί  εμπλεκόμενοι  θα  πρέπει  να  συμφωνούν 
αναφορικά με τις θέσεις, τα δικαιώματα και τα μερίδια  ιδιοκτησίας (σε ποιον, πότε 
και με ποιο τρόπο θα μεταβιβαστούν)72. 
 
Ζήτημα κομβικής σημασίας, που συνδέεται με τον προγραμματισμό της διαδοχής στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ο προγραμματισμός της κληρονομιάς, αφού η δίκαιη 
κατανομή της οικογενειακής περιουσίας,   αποτελεί παράγοντα που συνδέεται με τη 
διατήρηση  των  καλών  οικογενειακών  σχέσεων.  Ταυτόχρονα,  είναι  σημαντικό  το 
γεγονός  ότι  οι  περισσότεροι  ιδιοκτήτες  οικογενειακών  επιχειρήσεων,    έχουν 
επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους μέσα στην επιχείρηση73. Όταν ο 
ιδιοκτήτης έχει περισσότερους από έναν απογόνους, εγείρεται πάντα το ζήτημα του 
δίκαιου  επιμερισμού  των  περιουσιακών  στοιχείων.  Ωστόσο,  στην  περίπτωση  της 
επιχείρησης,  ως  στοιχείο  της  οικογενειακής  περιουσίας,  υπάρχουν  ιδιαιτερότητες, 
                                                      
70Leibman et al, 1996, στο Succession in Small and Family Businesses. Tamara Checkley (598 Management Report):   
Prepared for the Canadian Association of Family Enterprises (CAFE) Vancouver Island Chapter (CAFE VI) 
71 Wang Xiaoping & Zha Anna. Research on Succession Influencing factors in the family business. Hangzhoo Diah 
72 Toward an Integrative Model of Effective FOB Succession. Isabelle Le Breton‐Miller, Danny Miller, Lloyd P. Steier 
73 Βλέπε: Attributions for Family Business Failure: The Heir’s Perspective. Karen Maru File, Russ Alan Prince 
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καθώς  η  μεταβίβαση  μιας  επιχείρησης  προϋποθέτει  την  επιθυμία  του  διαδόχου  να 
εμπλακεί στη λειτουργία της. Ο ιδιοκτήτης συνεπώς θα πρέπει να συμπεριλάβει στην 
απόφαση  του  για  τον  επιμερισμό  της  περιουσίας,  τις  επιθυμίες,  τις  ιδιαίτερες 
ικανότητες  και  τα  ενδιαφέροντα  του  κάθε  «παιδιού»,  συνυπολογίζοντας  τις 
συνέπειες και για την ίδια την επιχείρηση74.  
 
Πολύ βασική επίσης μέριμνα του ιδιοκτήτη σε αυτό το πρώιμο στάδιο, θα πρέπει να 
είναι  η  διερεύνηση  του  φορολογικού  πλαισίου75  που  διέπει  τις  μεταβιβάσεις 
επιχειρήσεων. Ο έγκαιρος υπολογισμός του κόστους που θα προκύψει από τις τυχόν 
φορολογικές  επιβαρύνσεις  κρίνεται  αναγκαίος,  καθώς  ιδιαίτερα  στις  περιπτώσεις 
που  ο  φόρος  είναι  μεγάλος,  απαιτείται    συνήθως  μακροχρόνιος  οικονομικός 
προγραμματισμός ώστε μια μικρομεσαία επιχείρηση να είναι σε θέση να εξασφαλίσει 
το  απαιτούμενο  κεφάλαιο.  Γενικότερα,  το  σχέδιο  διαδοχής  θεωρείται  μια 
μακροπρόθεσμη    επένδυση  και  ως  εκ  τούτου,  η  εκ  των  προτέρων  πρόβλεψη  του 
πιθανού κόστους είναι επιβεβλημένη.  
 
Ταυτόχρονα,  με  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις,  τα  πιθανά  νομικά  κωλύματα    στη 
μεταβίβαση ή πώληση της επιχείρησης θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν.   Εδώ, με 
τη βοήθεια των ειδικών,   ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τη 
νομική  λύση που θα ακολουθήσει ώστε  να μεταβιβάσει  την  επιχείρηση. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να διερευνηθούν ζητήματα όπως το εάν 
αν θα ήταν απαραίτητη ή συμφέρουσα η αλλαγή του νομικού τύπου της επιχείρησης 
σε σχέση με την φορολογική αντιμετώπιση κάθε τύπου, αλλά και το εάν συμφέρει η 
μεταβίβαση ή η λύση της εταιρείας.  
 
Βασική προϋπόθεση για  την  επιτυχία μιας  διαδοχής  είναι  η  επιβίωση  της  ίδιας  της 
επιχείρησης.  Ως εκ τούτου, ο επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται για τη μακροβιότητα 
της επιχείρησης του, θα πρέπει να μπει σε διαδικασία αξιολόγησης της επιχείρησης. 
Σημαντική διάσταση αυτής της μακροβιότητας που θα πρέπει να διερευνηθεί είναι  η 
δυνατότητα  της  επιχείρησης  να  παραμείνει  κερδοφόρα  στο  μέλλον    και  να 
αναζητηθούν  λύσεις  ή  αλλαγές  που  θα  ενισχύσουν  την  πιθανότητα  μελλοντικής 
κερδοφορίας.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  ο  επιχειρηματίας  θα  πρέπει  να  προσδιορίσει  τα 
δυνατά  και  τα  αδύνατα  σημεία  της  επιχείρησης,    και  να  αναλογιστεί  τις  ευκαιρίες 
αλλά  και  τις  απειλές  που  προκύπτουν  για  την  επιχείρηση  του  από  το  οικονομικό 
περιβάλλον.    
                                                      
74 Μια λύση που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από τα διαχειριστικά 
δικαιώματα. Βλ. Li Yanshuang and Zhang Wanjun, (2011) ‘’Analysis on Key Elements of Family Business Succession Planning’’, 
Hebei Foundation of Social Science (No201004023). 
75 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της διαφοροποίησης του φορολογικού πλαισίου για τις μεταβιβάσεις σε κάθε χώρα, 
δεν υπάρχουν γενικές οδηγίες για την διαχείριση των φορολογικών θεμάτων στην διεθνή αρθρογραφία. 
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Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αξιολογήσει τη κατάσταση της επιχείρησης σε όλα τα 
επίπεδα.  Το επίπεδο εξειδίκευσης και οι ικανότητες των απασχολούμενων θα πρέπει 
να  εξεταστούν,  και  να  προσδιοριστούν  τυχόν  ελλείψεις  ή  ανάγκες  που  μπορεί  να 
προκύψουν  στο  μέλλον  αναφορικά  με  τη  στελέχωση  της  επιχείρησης.  Αυτή  η 
διαδικασία θα βοηθήσει  τον  επιχειρηματία να προσδιορίσει  και  τα χαρακτηριστικά 
που θα ήταν επιθυμητό να διαθέτει ο μελλοντικός του διάδοχος.   
 
Ένα σαφές και αποτελεσματικό σχέδιο διαδοχής προϋποθέτει επίσης, την ξεκάθαρη 
διατύπωση  των  επιχειρηματικών  στόχων  και  του  επιχειρηματικού  οράματος  του 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε αυτή τη φάση, ο επιχειρηματίας με βάση και τις νέες 
πληροφορίες  που  έχει  συλλέξει,  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  αξιολόγηση  της 
επιχείρησης  του,  ίσως  χρειαστεί  να  αναθεωρήσει  ή  να    αναδιατυπώσει  τους 
επιχειρηματικούς στόχους.   
Παράλληλα,  ο  ιδιοκτήτης  σε  αυτή  τη  φάση  θα  πρέπει  να  αποσαφηνίσει  τις 
προσωπικές του αξίες και να ξεκαθαρίσει τη σημασία που έχει η επιχείρηση για τον 
ίδιο και την οικογένεια του. Όπως αναφέρεται στην αρθρογραφία76, τα διαφορετικά 
αξιακά  συστήματα  έχουν  άμεση  επίδραση  στην  διαδικασία  της  διαδοχής  καθώς 
συνδέονται με τα κριτήρια επιλογής και την προετοιμασία του διαδόχου, αλλά και με 
την  ποιότητα  της  συνεργασίας77  ανάμεσα  στον  μεταβιβάζοντα  και  τον  διάδοχο.  
Ταυτόχρονα, έχει υποστηριχτεί ότι ένα σαφές και σταθερό αξιακό πλαίσιο, ιδιαίτερα 
στη μεταβίβαση εντός οικογένειας,  μπορεί να αντισταθμίσει οργανωτικές αδυναμίες 
ενός  σχεδίου  διαδοχής.  Η  σταθερότητα  των  οικογενειακών  αξιών    από  μόνη  της 
αποτελεί παράγοντα που μπορεί δυνητικά  να εξασφαλίσει μια βιώσιμη διαδοχή78 
 
Προκειμένου  ο  ιδιοκτήτης  της  επιχείρησης    να  εξασφαλίσει  την  ομαλή  μεταβίβαση 
και διαδοχή,   θα πρέπει   σχετικά νωρίς να εξετάσει ζητήματα που συνδέονται με τη 
συνταξιοδότηση  του.  Ο  καθορισμός  του  χρόνου  που    θα  πραγματοποιηθεί  η 
συνταξιοδότηση    και  η  εξέταση  τυχόν  εμποδίων  σε  αυτή  τη  διαδικασία  είναι 
προϋπόθεση για να μπορεί ο επιχειρηματίας να καταρτίσει έναν ρεαλιστικό χρονικό 
προγραμματισμό της μεταβίβασης.  
 
Παράλληλα  με  την  επιλογή  του  διαδόχου,  ο  επιχειρηματίας  που  πρόκειται  να 
μεταβιβάσει την επιχείρηση του, θα πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων τον ρόλο 
του  στην  επιχείρηση  μετά  τη  συνταξιοδότηση.    Η  αποσαφήνιση  και  η  ρητή 

                                                      
76Checkley T., (2010) ”Succession in Small and Family Businesses”, Canadian Association of Family Enterprises, Vancouver. 
77 Όταν τα αξιακά πλαίσια είναι εντελώς διαφορετικά η συνεργασία καθίστανται δυσχερής 
78 (Garcia‐Alvarez et al, 2002) παρατίθεται στο Stavroulakis D., Goutsos S. and Bitsani E., ‘’Succession in Greek family 
business: a field study’’, published in “Archives of economic history’’ published in Archienes of economic history p.75‐91. 
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διατύπωση των ρόλων που καλείται να παίξει τόσο ο προκάτοχος όσο και ο διάδοχος 
καθ’  όλη  τη  διαδικασία  της  διαδοχής,  αποτελεί  παράγοντα  που  εξασφαλίζει  την 
επιτυχία της μεταβίβασης.  Η εμπλοκή του ιδιοκτήτη και ο ρόλος του στην επιχείρηση 
μετά  τη  συνταξιοδότηση  αποτελεί  σημαντική  διάσταση  της  διαδικασίας  διαδοχής. 
Ειδικά, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ο ιδρυτής ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση 
του,  συνεχίζει  να  συνδέεται  με  την  επιχείρηση.  Ο  ιδρυτής  της  οικογενειακής 
επιχείρησης  συνήθως δεν έχει να σκεφτεί πως θα «αποχωρήσει» από την επιχείρηση 
αλλά πως θα αναδιαμορφώσει τη σχέση του με την επιχείρηση. Ο προκάτοχος, στο 
βαθμό  που  το  επιθυμεί,  παρά  το  γεγονός  ότι  έχει  απαλλαγεί  από  τη  καθημερινή 
ευθύνη  της  διοίκησης,  έχει  συνήθως  τη  δυνατότητα  να  παραμείνει  σημαντικός  για 
την  οικογενειακή  επιχείρηση,  ορίζοντας    για  τον  εαυτό  του  νέους  παραγωγικούς 
ρόλους79.   
 
Τέλος,  ο  επιχειρηματίας,    θα  πρέπει  να  προχωρήσει  αρκετά  νωρίς  σε  λογιστική 
αποτίμηση  της  αξίας  της  επιχείρησης.  Ο    υπολογισμός  της  αξίας,  θα  πρέπει  να 
σημειωθεί  ότι  λειτουργεί  περισσότερο  ως  ένδειξη  για  την  πραγματική  αξία  μιας 
επιχείρησης παρά ως η τιμή στην οποία θα αγοράσει ο αγοραστής.  Σύμφωνα με την 
αρθρογραφία,  κατά  την  εκτίμηση  της  αξίας  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη 
παράγοντες  που ενδέχεται να εμποδίσουν την προοπτική πώλησης μιας επιχείρησης 
όπως η υψηλή τιμή πώλησης, η απουσία κερδοφορίας, η ανυπαρξία  εξειδικευμένου 
προσωπικού ή οι  κακές κτηριακές  εγκαταστάσεις80. Αξίζει  δε  να σημειωθεί ότι  έχει 
παρατηρηθεί  το φαινόμενο ιδιοκτητών  που μεταβιβάζουν και υπερτιμούν την αξία 
της  επιχείρησης  τους.    Ενδέχεται  έτσι,  η  προσωπική  αξία  που  έχει  για  τον 
επιχειρηματία η επιχείρηση του να τον αποτρέπει από το να δεχτεί χαμηλότερες αλλά 
αντικειμενικά συμφέρουσες προσφορές. Ταυτόχρονα, και η προθυμία του αγοραστή 
–διαδόχου  να  αγοράσει  στην  τιμή  που  καθόρισε  ο  προκάτοχος  συνδέεται  με  την 
ύπαρξη ή όχι προηγούμενης σχέσης με την επιχείρηση.  
 
Η προσωπική και  οικογενειακή διάσταση  της διαδικασίας  της  διαδοχής,  ειδικά στο 
πλαίσιο μιας οικογενειακής επιχείρησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εξίσου σοβαρά 
με τα τεχνικά, φορολογικά και  νομικά  ζητήματα της μεταβίβασης.   Βασική μέριμνα 
του  ιδιοκτήτη  μιας  οικογενειακής    επιχείρησης,  στην  πρώιμη  φάση  του 
Προγραμματισμού, οφείλει να είναι η εδραίωση της οικογενειακής συνοχής μέσω της 
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης,  της ανοιχτής επικοινωνίας και των κοινών αξιών.81 Σε 

                                                      
79Institute for family Business, “Family Business Management Perspectives”, Volume 1, www.ifb.org.uk.   
80 Barry Ip., Jacobs G., (2006) ‘’Business succession planning: a review of the evidence’’, Journal of Small Business and 
Enterprise Development, Vol. 13 Iss: 3 pp. 326 – 350, http://dx.doi.org/10.1108/14626000610680235 
81 Morris M., Roy W., Deon Nel, (1996) ‘’Factors influencing family business succession’’, International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 2 Iss: 3 pp. 68 – 81. 
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αυτή  την  κατεύθυνση,  προτείνεται  επίσης  και  η  θέσπιση  κοινώς  αποδεκτών 
διαδικασιών για την επίτευξη των συμφωνιών και τη διαχείριση τυχόν συγκρούσεων. 
Οι  ειδικοί  συμβουλεύουν  τους  ενδιαφερόμενους  να  πραγματοποιούν  όλες  τις 
συμφωνίες  ανάμεσα  στους  εμπλεκόμενους  γραπτώς,  ενώ  ενδεχόμενοι  ενδοιασμοί, 
παράπονα ή και πικρίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται και να επιλύονται στη βάση 
των συμφωνημένων διαδικασιών.   
 
 
 
 
1.6. Επιλογή, προετοιμασία και εκπαίδευση διαδόχου 
 
Επιλογή διαδόχου 
Το  σημαντικότερο  ίσως  ζήτημα  που  έχει  να  αναλογιστεί  ο  επιχειρηματίας  πριν  τη 
διαδικασία  της  διαδοχής,    είναι  ο  καθορισμός  του  διαδόχου  του.  Στη  βιβλιογραφία 
δίνεται  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στα  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  τον  διάδοχο  και 
ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο όρος προγραμματισμός διαδοχής συχνά χρησιμοποιείται 
για  να  σημάνει  αποκλειστικά  τον  σχεδιασμό  για  τη  μεταβίβαση  της  ηγεσίας,  που 
περιλαμβάνει την επιλογή και την εκπαίδευση του διαδόχου82. 
Σε  θεωρητικό  επίπεδο,  η  διαδικασία  της  επιλογής  του  διαδόχου  προϋποθέτει  τον 
καθορισμό ορισμένων κριτηρίων επιλογής. Ιδανικά, ο ιδιοκτήτης θα προσδιορίσει τις 
απαιτούμενες  ικανότητες  και  τα  επιθυμητά  χαρακτηριστικά  του  νέου  ηγέτη,  ώστε 
αυτός  να  είναι  ικανός  να  καθοδηγήσει  την  επιχείρηση  στο  μέλλον.  Αυτά  τα 
χαρακτηριστικά  θα  μπορούσαν  να  αφορούν  την  εκπαίδευση,  τις  διοικητικές 
ικανότητες,  την  ικανότητα  στην  οικονομική  διαχείριση,  την  ικανότητα  να  κερδίζει 
τον σεβασμό των εργαζομένων, την ικανότητα στη λήψη αποφάσεων, την εμπειρία, 
την  αυτοπεποίθηση,  την  δημιουργικότητα,  την  ανεξαρτησία  και  την  ικανότητα 
ανάληψης  ρίσκων.  Οι  Ibrahim  et  al  (2003)83  έδειξαν  ότι  τα  πιο  κρίσιμα 
χαρακτηριστικά  του  διαδόχου  είναι  η  ικανότητα  της  ηγεσίας,  η  ύπαρξη  ισχυρών 
κινήτρων και η αφοσίωση στην επιχείρηση. Το εκπαιδευτικό επίπεδο βρέθηκε επίσης 
ως σημαντικό ως προς την επίδοση των διαδόχων.  
 
 
Βασική  διάσταση  της  διαδικασία  επιλογής  διαδόχου  είναι  η  απόφαση για  το  εάν  ο 
διάδοχος  θα  προέρχεται  από  την  οικογένεια.  Ερευνητικά  δεδομένα  που 

                                                      
82 Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία μεταβίβασης της ιδιοκτησίας μπορεί να αναφέρονται ξεχωριστά  ως 
estate planning. 
83 παρατίθεται στο  Stavroulakis D., Goutsos S. and Bitsani E., ‘’Succession in Greek family business: a field study’’, published 
in “Archives of economic history’’ published in Archienes of economic history p.75‐91. 
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παρουσιάζονται  στη  βιβλιογραφία  υποδεικνύουν  την  τάση  που  ενυπάρχει  στις 
οικογενειακές  επιχειρήσεις  να  προτιμούνται  πάντα  διάδοχοι  εντός  οικογένειας84.  
Ταυτόχρονα,  υποστηρίζεται  από  πολλούς  ερευνητές  ότι  στις  οικογενειακές 
επιχειρήσεις  συνήθως  τα  κριτήρια  επιλογής  διαδόχου  είναι  περισσότερο 
συναισθηματικά  παρά  ορθολογικά.  Αναλυτικότερα,  συμφωνά  με  σχετικές  έρευνες, 
διαπιστώνεται  ότι  στις  οικογενειακές  επιχειρήσεις  θα  αναζητηθεί  διάδοχος  εκτός 
οικογένειας,  μόνο  στην  περίπτωση  που  ο  ιδιοκτήτης  δεν  έχει  συγγενείς85.  Ωστόσο, 
έχει  επίσης  διαπιστωθεί  επίσης  ότι    οι  μικρές  οικογενειακές  επιχειρήσεις 
δυσκολεύονται  να  προσελκύσουν  διαδόχους  έξω  από  την  επιχείρηση  ή  την 
οικογένεια, γεγονός που καθιστά την οικογενειακή διαδοχή αναπόφευκτη.  Επιπλέον, 
η  λεγόμενη    «οικογενειοκρατία»  δεν  επιφέρει  πάντα  βλαβερές  συνέπειες  στην 
επιχείρηση αλλά συνδέεται και με οικονομικά πλεονεκτήματα86.  
Είναι λοιπόν  χρήσιμο σε αυτή τη φάση ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης να αναλογιστεί 
τα υπέρ και κατά μιας ενδοοικογενειακής μεταβίβασης σε σχέση με την μεταβίβαση 
σε τρίτους, αναλογιζόμενος  βέβαια και τις αντικειμενικές συνθήκες και δυνατότητες 
της επιχείρησης του.  
 
 
 
 
 
 
 
Ο  παρακάτω  πίνακας  παρουσιάζει  ορισμένες  ενδεικτικές  θετικές  και  αρνητικές 
διαστάσεις  της  επιλογής  εσωτερικού ή  εξωτερικού διαδόχου αντίστοιχα,  τις  οποίες 
είναι καλό να γνωρίζει ο επιχειρηματίας πριν καταλήξει στην επιλογή του.  
 

                                                      
84 Li Yanshuang and Zhang Wanjun, (2011) ‘’Analysis on Key Elements of Family Business Succession Planning’’, Hebei 
Foundation of Social Science (No201004023). 
85 Βλ.  Barry Ip., Jacobs G., (2006) ‘’Business succession planning: a review of the evidence’’, Journal of Small Business and 
Enterprise Development, Vol. 13 Iss: 3 pp. 326 – 350, http://dx.doi.org/10.1108/14626000610680235 
86Ο.π.  



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  2.4: «Mελέτη για τη διαδοχή και μεταβίβαση των ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων»  

 

62

  Θετικές  και  αρνητικές  διαστάσεις 

στην  επιλογή    ενός  εσωτερικού 

διαδόχου 

Θετικές  και  αρνητικές  διαστάσεις  στην 

επιλογή ενός εξωτερικού διαδόχου 

  Θετικά  Αρνητικά  Θετικά  Αρνητικά 

Οικογένεια  Η  οικογενειακή 
σχέση  μπορεί  να 
αποτελέσει 
πλεονέκτημα  του 
διαδόχου  ως 
προς  την 
διαχείριση 
θεμάτων  και 
συγκρούσεων. 

Όταν  η  επιλογή 
διαδόχου 
περιορίζεται  στα 
μέλη  της 
οικογένειας  υπάρχει 
περίπτωση  ο 
διάδοχος  να  μην 
κατέχει τα αναγκαία 
προσόντα.  

Καλύτερη  θέση 
σε  σχέση  με  τη 
διαχείριση 
οικογενειακών 
ζητημάτων  που 
συνδέονται  με 
την  επιχείρηση 
καθώς 
εμπλέκεται  μόνο 
στην  μια  πλευρά 
της  σύγκρουσης 
(αυτή  της 
επιχείρησης).  

Η  έλλειψη  ειδικής  γνώσης  για 
την  επιχείρηση  σε  συνδυασμό 
με  την  ενδεχόμενη  απροθυμία 
της  οικογένειας  να 
υποστηρίξει  τον  διάδοχο  και 
να  του  μεταφέρει  την 
απαραίτητη γνώση. 

Κοινωνικό 

Πλαίσιο 

Σε  αρκετές 
περιπτώσεις  ο 
διάδοχος  έχει 
ήδη  λάβει  την 
εξειδικευμένη 
γνώση  πριν  την 
είσοδο  του  στην 
επιχείρηση    από 
την  επαφή  του 
με  την 
οικογένεια.  

Υπάρχει  δυσκολία 
διαχωρισμού  των 
προσωπικών  – 
οικογενειακών 
θεμάτων  από  τα 
επιχειρηματικά. 

Μεγαλύτερο 
εύρος  πιθανών 
διαδόχων  που 
μπορεί  να 
αποφέρει  νέους 
πελάτες, 
επιχειρηματικές 
συμφωνίες  και 
κοινωνικά 
δίκτυα. 

Είναι  πιο  δύσκολο  για  έναν 
επιχειρηματία  που  πρόκειται 
να  μεταβιβάσει  να 
αξιολογήσει  με  ακρίβεια  τις 
ικανότητες  και  την 
καταλληλότητα  των  πιθανών 
διαδόχων.  

Επιχείρηση  Η  μεταβίβαση 
της  «σιωπηρής» 
«ιδιοσυγκρασιακ
ής»  γνώσης  είναι 
ευκολότερη.   

Η  κοινωνικοποίηση, 
τα κοινωνικά δίκτυα 
και  το  καθήκον  να 
εξασφαλίσει  την 
συνέχεια  της 
οικογενειακής 
επιχείρησης 
περιορίζει  την 
πιθανότητα  να 
πραγματοποιηθούν 
δραστικές  αλλαγές 
στην  λειτουργία  της 
επιχείρησης. 

Μια  επιχείρηση 
με  χαμηλή 
απόδοση  είναι 
πιο  πιθανόν  να 
βελτιώσει  την 
επίδοση  της  με 
έναν  εξωτερικό 
διάδοχο  παρά  με 
έναν εσωτερικό. 

Ο  εσωτερικός  διάδοχος 
συνήθως  έχει  μεγαλύτερη 
εξειδικευμένη  εμπειρία  η 
οποία δεν είναι μεταβιβάσιμη.  

Στρατηγική 

κατεύθυνση 

Πιο  πιθανόν  να 
διατηρήσει  τη 
στρατηγική 
συνέχεια  της 
επιχείρησης. 

Μικρότερη 
ικανότητα 
προσαρμογής  σε 
αλλαγές  των 
συνθηκών  του 
επιχειρηματικού 
πλαισίου. 

Οι  εξωτερικοί 
διάδοχοι 
φέρνουν  μια  νέα 
οπτική  και  έχουν 
αυξημένη 
δυνατότητα  να 
προκαλέσουν 
στρατηγικές 
αλλαγές.  

Οι  μεγάλες  στρατηγικές 
αλλαγές  που  μπορεί  να 
επιφέρει  σε  μια  επιχείρηση 
ένας  εξωτερικός  διάδοχος  δεν 
έχουν πάντα θετικό αντίκτυπο 
για την ίδια την επιχείρηση.  

Από:  Succession  in  Small  and  Family Businesses. Tamara  Checkley:     Prepared  for  the  Canadian Association  of  Family 

Enterprises (CAFE) Vancouver Island Chapter (CAFE VI) 
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Εφόσον ο επιχειρηματίας καταλήξει στο πρόσωπο του διαδόχου του, εν συνεχεία θα 
επεξεργαστεί αναλυτικά και θα καταλήξει  έστω και προσωρινά, σε μια στρατηγική 
σχετικά με την εκπαίδευση και την προετοιμασία του διαδόχου.  
 
 
Προετοιμασία και εκπαίδευση διαδόχου 
 
Η διαδικασία  της  προετοιμασίας  του  διαδόχου,  είναι  καθοριστική  για  την  επιτυχία 
της  διαδοχής  και  τη  θετική  εξέλιξη  της  επιχείρησης  στη  μετα‐μεταβίβασης  εποχή. 
Έχει  διαπιστωθεί  εμπειρικά  ότι  η  επίδοση  της  επόμενης  γενιάς  στη  διοίκηση  της 
επιχείρησης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της μετάδοση των γνώσεων και 
των κοινωνικών δικτύων από  τη προηγούμενη  γενιά.    Εντούτοις,  συγκριτικά με  τη 
θεματική  της  μεταβίβασης  της  ιδιοκτησίας  και  της  διοίκησης,    δεν  έχει  δοθεί  από 
τους ερευνητές η ανάλογη σημασία και σε αυτή τη διάσταση της μεταβίβασης.87   
 
Η  διαδικασία  της  εκπαίδευσης  του διαδόχου σύμφωνα με  τον καθηγητή Κεφάλα88, 
περιλαμβάνει το mentoring. Το mentoring δίνει στον προστατευόμενο μια εικόνα για 
την επιχείρηση και το περιβάλλον στο οποίο  λειτουργεί, καθώς και στοχεύει  να του 
μάθει τις βασικές στρατηγικές και τεχνικές διοίκησης που έχουν αποδειχτεί επιτυχείς 
για  την  επιχείρηση.    Ο  μέντορας  του  νέου  μπορεί  να  είναι  είτε  ο  ηγέτης,  είτε  το 
διοικητικό  στέλεχος,  ή  ο  εξωτερικός  σύμβουλος  ο  οποίος  αναλαμβάνει  μια 
μακροχρόνια  σχέση  με  τον  υποψήφιο  διάδοχο,  με  σκοπό  να  καθοδηγήσει  την 
επαγγελματική  ανάπτυξη  και  εξέλιξη  του.    Ειδικά  στην  οικογενειακή  επιχείρηση,  η 
διαδικασία του mentoring έχει στόχο τη μεταβίβαση των γνώσεων και της εμπειρίας 
που συσσώρευσαν οι γονείς όλα τα χρόνια που ηγούντο της επιχείρησης, μαζί με τις 
αξίες και τις οικογενειακές παραδόσεις.   
 
Η  εκπαίδευση  του  διαδόχου  αποτελεί  μια  διαδικασία  αρκετά  απαιτητική    και 
περίπλοκη.  Αυτή  η  περιπλοκότητα  οφείλεται  κυρίως  στο  εύρος  και  τη  
ποικιλομορφία των γνώσεων και των ικανοτήτων που θα πρέπει να μεταβιβαστούν 
ώστε να θεωρείται η εκπαίδευση του διαδόχου ολοκληρωμένη.  
Σύμφωνα  με  τους  Lundvall  &  Johnson89  υπάρχουν  4  κατηγορίες  γνώσεων    που 
σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης, και ως εκ τούτου μας ενδιαφέρει να 
μεταβιβαστούν στη νέα γενιά ιδιοκτήτων.  Οι δύο πρώτες κατηγορίες είναι, η γνώση 
των αντικειμενικών δεδομένων της επιχείρησης (Know‐what), και η τεχνολογική και 
                                                      
87 Varamäki E., Pihkala T., and Routamaa V., “Τhe stages of transferring knowledge in small family business successions’’.  
88 Κεφάλας A., (2005) «Η Διαδικασία Μετάβασης ή Διαδοχής».  
89 Παρατίθεται στο Varamäki E., Pihkala T., and Routamaa V., “Τhe stages of transferring knowledge in small family business 
successions’’ 
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επιστημονική  γνώση  που  σχετίζεται  με  τη  λειτουργία  της  επιχείρησης  και  την 
παραγωγή των προϊόντων (Know‐why). Αυτές οι δύο πρώτες κατηγορίες απαρτίζουν 
από  κοινού  το  κομμάτι  της  γνώσης  που  είναι  έκδηλο  (explicit  knowledge).  Οι  δύο 
επόμενες  κατηγορίες,  δηλαδή,  οι  ικανότητες  και  η  γνώση  των  τυποποιημένων 
διαδικασιών που σχετίζονται με τις λειτουργίες της επιχείρησης (Know‐how), και η 
γνώση των προσωπικών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης  
(Know‐who),  αποτελούν  τη  σιωπηρή  γνώση  (tacit  knowledge).  Η  διαδικασία 
μεταβίβασης  αυτής  της  λεγόμενης    «σιωπηρής»  γνώσης,    αποτελεί  ένα  από  τα  
δυσκολότερα  κομμάτια  της  προετοιμασίας  του  διαδόχου.  Οι  εμπειρικού  τύπου  
γνώσεις  είναι  δύσκολο  να  μεταφερθούν  ευθέως  στον  διάδοχο,  και  θεωρείται  ότι 
μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με βιωματικό τρόπο.   
 
Ειδικότερα, η εκπαίδευση του διαδόχου, για να θεωρείται ολοκληρωμένη, θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τα εξής: 
 
Τη μεταβίβαση των πρακτικών γνώσεων, των δεξιοτήτων, και των τρόπων 
σκέψης  που  προέκυψαν  μέσω  της  πολυετούς  εμπειρίας  του  ιδιοκτήτη.  Για  την 
μετάδοση  αυτών  των  εμπειρικών  γνώσεων  και  δεξιοτήτων,    που  αποτελούν  μέρος 
της  «σιωπηρής  γνώσης»,    απαιτείται  βιωματική  μάθηση,  δηλαδή  καθοδήγηση  και 
εκπαίδευση του διαδόχου επί το έργον90. 
 
Τη  μεταβίβαση  του  κοινωνικού  κεφαλαίου,    δηλαδή  των  προσωπικών 
επιχειρηματικών  επαφών και  κοινωνικών δικτύων που πλαισιώνουν  τη  λειτουργία 
της  επιχείρησης.  Η  μεταβίβαση  του  κοινωνικού  κεφαλαίου    αποτελεί  επίσης 
ιδιαίτερα σημαντική αλλά και χρονοβόρα διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά 
τη  καταλυτική  σημασία  που  έχει  στη  λειτουργία  μιας  επιχείρησης  το  κοινωνικό 
κεφάλαιο,  το  ζήτημα  της  μεταβίβασης    των κοινωνικών σχέσεων από  τη μια  γενιά 
στην  επομένη,  μέχρι  και  πρόσφατα  δεν  είχε  προσελκύσει  τουλάχιστον  με 
συστηματικό τρόπο, το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας.91 
 
Την  επιτυχή  μετάδοση  των  αξιών,  που  θα  πρέπει  επίσης  να  αποτελεί  βασικό 
στόχο στην εκπαίδευση του διαδόχου.  Οι αξίες και γενικά η οργανωτική κουλτούρα 
σε μια επιχείρηση διαμορφώνει τις διοικητικές πρακτικές, τη φύση της επικοινωνίας 
και  της  συνεργασίας.    Συνεπώς  η  δημιουργική  αφομοίωση  των  αξιών  από  τον 

                                                      
90  Li  Yanshuang  and  Zhang  Wanjun,  (2011)  ‘’Analysis  on  Key  Elements  of  Family  Business  Succession  Planning’’,  Hebei 

Foundation of Social Science (No201004023). 
91 Βλ. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal. Volume 14, Issue 3, 2002. The articulation of 

social capital in entrepreneurial networks: a glue or a lubricant? 
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διάδοχο  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματική  άσκηση  της  διοίκησης  στο 
μέλλον.  
 
Τέλος, η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ηγεσίας92. 
Η  μεταβίβαση  της  ηγετικής  ικανότητας  αποτελεί  επίσης  δύσκολο  κομμάτι  στη 
διαδικασία της διαδοχής. Ο διάδοχος, εκτός από την ανάληψη των ευθυνών σχετικά 
με τις καθημερινές ρουτίνες διαχείρισης της επιχείρησης , θα πρέπει να είναι σε θέση 
να παίρνει μόνος του σημαντικές αποφάσεις, και εν τέλει να καθορίσει τη μελλοντική 
επιχειρηματική στρατηγική και τους προσανατολισμούς. 
Σύμφωνα  με  εμπειρικά  δεδομένα,    έχει  διαπιστωθεί  η  ύπαρξη  δύο  μοντέλων 
αναφορικά με  την κοινωνικοποίηση  των μελλοντικών διαδόχων στις  οικογενειακές 
επιχειρήσεις,  το  πρώτο  είναι  το    «Μοντέλο  αναπαραγωγής  του  ιδρυτή»  (founder 
homo‐social  reproduction  model)  και  το  δεύτερο  το  «μοντέλο  ανάπτυξης  νέου 
ηγέτη»93.  Σύμφωνα  με  το  πρώτο  μοντέλο,  οι  διάδοχοι  εντάσσονται  νωρίς  στην 
επιχείρηση  ώστε  να  αποκτήσουν  εκεί  την  απαραίτητη  εμπειρία,  με  σκοπό  να 
ενσωματωθούν  στο  υπάρχον  σύστημα  αξιών  και  αντιλήψεων.  Συμφωνά  με  το 
δεύτερο  μοντέλο,  οι  διάδοχοι  ενθαρρύνονται  να  αποκτήσουν  εκπαίδευση  αλλά  και 
επαγγελματική εμπειρία έξω από την οικογενειακή επιχείρηση, ώστε να είναι σε θέση  
αργότερα  να  φέρουν  νέες  ιδέες.      Η  προηγούμενη  εμπειρία  εκτός  οικογενειακής 
επιχείρησης ενδέχεται να καταστήσει τον διάδοχο ικανό να διαμορφώσει ένα ισχυρό 
όραμα  και  μια  σταθερή  στρατηγική.  Από  την  άλλη,  σημειώνεται  ότι  αν  ο  διάδοχος 
έχει  αποκτήσει  εμπειρία  εντός  της  επιχείρησης,  είναι  πιο  πιθανό  να  συναντήσει 
λιγότερη «αντίσταση», και η μετάβαση να είναι πιο ομαλή94.  
 
Εξάλλου,  σύμφωνα  με  τους  Argyris  και  Schön95,  υπάρχουν  δυο  τύποι μάθησης.  Ο 
πρώτος  τύπος    (single  loop  learning)  αφορά  την  προσαρμογή  του  ατόμου  στις 

                                                      
92  Η  ανάπτυξη  της  ηγεσίας  αφορά  σε  τεχνικές  διερεύνησης  και  ενίσχυσης  των  ηγετικών  ικανοτήτων  του  ανθρώπινου 

δυναμικού μέσα στην επιχείρηση. Π.χ. η μετακίνηση εργαζόμενων σε πιο υπεύθυνες θέσεις ή η εκ περιτροπής εναλλαγή των 

εργαζομένων σε θέσεις που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν εμπειρία. Ιδιαίτερα η  σταδιακή διαδοχή, δηλαδή η επιλογή 

διαδόχου και τοποθέτηση του σε θέση ειδικευόμενου ώστε να εκπαιδευτεί  από τον τωρινό ιδιοκτήτη/διοίκηση, έχει δειχτεί 

ότι οδηγεί σε καλύτερη απόδοση της επιχείρησης μετά την μεταβίβαση. Έχουν επίσης προταθεί κοινωνιομετρικές μέθοδοι 

αξιολόγησης  των  ηγετικών  ικανοτήτων,    όπου  ζητείται  από  μια  ομάδα  ανθρώπων  να  ορίσουν  και  να  αξιολογήσουν  ο 

καθένας  τους  υπόλοιπους  σε  σχέση  με  τις  ηγετικές  τους  ικανότητες,  με  αυτόν  τον  τρόπο  μειώνεται  ο  κίνδυνος  της 

μεροληπτικής επιλογής. Τέτοιες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και για τις οικογενειακές φίρμες, όπου οι γονείς και 

τα παιδιά αξιολογούν ο ένας τον άλλον με σκοπό να καθοριστεί η ετοιμότητα των πιθανών διαδόχων να αναλάβουν την 

ηγεσία.  βλ. Business succession planning: a review of evidence. Barry Ip. Gabriel Jacobs 
93 Garcia‐Alvarez et al, 2002,  που παρατίθεται στο Stavroulakis D., Goutsos S. and Bitsani E.,  ‘’Succession in Greek family 
business: a field study’’, published in “Archives of economic history’’ p.75‐91 
94 Lansberg & Astrachan, 1994, που παρατίθεται στο Succession in Greek family business: A field study 
95Varamäki E., Pihkala T., and Routamaa V., ‘Τhe stages of transferring knowledge in small family business successions’’.  
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υπάρχους συνθήκες χωρίς να δημιουργεί το ίδιο νέες προσεγγίσεις. Ο δεύτερος τύπος 
μάθησης,  που  είναι  και  ο  πιο  παραγωγικός  (double  loop  learning),  μπορεί  να 
οδηγήσει  σε  αλλαγές,  να  προκαλέσει  τη  μετάβαση  σε  ένα  διαφορετικό  επίπεδο 
λειτουργίας, και στην εκμάθηση νέων διαδικασιών σε νέες συνθήκες. Η ενθάρρυνση 
της πρωτοβουλίας, και η  κριτική αφομοίωση των συσσωρευμένων γνώσεων από τον 
διάδοχο  είναι  σημαντική  καθώς,  ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  σε  μια  διαδοχή 
είναι η ανανέωση της επιχείρησης άρα και του γνωστικού υποβάθρου της.  
Ωστόσο, σε ότι αφορά την προετοιμασία και την εκπαίδευση του διαδόχου, φαίνεται 
ότι  η  αλληλοδιαπλοκή  της  επιχείρησης  με  την  οικογένεια  δημιουργεί  συγκριτικό 
πλεονέκτημα.  Η  οικογένεια  ως  μια  συνεχόμενη  σχέση  αποτελεί  ένα  πεδίο  που 
εξασφαλίζει  τη συνέχεια της κρυφής/ σιωπηρής γνώσης για την επιχείρηση και τις 
λειτουργίες  της.  Σε  αυτή  τη  συνέχεια  συντελούν  η  εσωτερική  κουλτούρα  της 
οικογένειας, οι τρόποι να μιλάει κανείς για τις επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα 
και  τον  ανταγωνισμό,  και  η  δέσμευση  στη  μακροπρόθεσμη  ανάπτυξη  της 
επιχείρησης.  Στις  οικογενειακές  επιχειρήσεις,  ουσιαστικά  η  μεταβίβαση  της 
αναγκαίας  γνώσης  για  την ηγεσία  της  επιχείρησης αρχίζει  άτυπα και  άρρητα πολύ 
πριν οριστικοποιηθεί η απόφαση για τη διαδοχή, καθώς η προοπτική της διαδοχής 
αποτελεί ενδεχόμενο που είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τη φύση της οικογενειακής 
επιχείρησης.    Έτσι,  στις  οικογενειακές  επιχειρήσεις,  η  προετοιμασία  του  διαδόχου 
ενδέχεται  να  έχει  ξεκινήσει  ανεπίσημα  από  πολύ  μικρή  ηλικία. Μια  άτυπη  “μύηση” 
γίνεται ήδη μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας ακόμα και από την παιδική ηλικία όπου 
λαμβάνουν  χώρα  οι  πρώτες  συζητήσεις  για  την  οικογενειακή  επιχείρηση.  Το  τέκνο 
μαθαίνει σταδιακά πράγματα για το περιβάλλον της  επιχείρησης, άμεσα και έμμεσα.  
Τελικά,  αποτελέσματα  εμπειρικών  ερευνών  υποδεικνύουν  ότι  στην  ενδο‐
οικογενειακή διαδοχή η δεύτερη γενιά τείνει να είναι λογικά πιο προετοιμασμένη από 
πλευράς εκπαιδευτικού υπόβαθρου αλλά και εμπειρίας . 
Εντούτοις,    θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ο  προγραμματισμός  της  εκπαίδευσης  του 
υποψηφίου  δεν  εγγυάται  απαραίτητα  την  εξέλιξη  του.  Όπως  επισημαίνεται  στην 
αρθρογραφία,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  διαδικασία  αξιολόγησης  της  εξέλιξης  του 
διαδόχου,    ενώ  προτείνεται  και  η  υποστήριξη  από  ειδικούς  όπου  διαπιστώνεται  η 
ανάγκη, ώστε να αντισταθμίζεται η έλλειψη εμπειρίας του νέου διαδόχου.  
 
Επιπλέον,  αξίζει  να  επισημανθεί  η  σημασία  του  κλάδου  επιχειρηματικής 
δραστηριοποίησης  στη  διαδικασία  προετοιμασίας  και  εκπαίδευσης  του  διαδόχου. 
Όπως ίσως είναι αναμενόμενο, η διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 
απαιτούν  και  διαφορετικές  ικανότητες/προσόντα  εκ  μέρους  του  διαδόχου.  Για 
παράδειγμα,  κάποια  προϊόντα  ή  υπηρεσίες    απαιτούν  περισσότερη  εμπειρία,  ενώ 
κάποια  άλλα  μεγαλύτερη  ικανότητα  για  καινοτομία.  Συνεπώς,  η  ετοιμότητα  του 
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διαδόχου  να  αναλάβει  θα  πρέπει  να  αξιολογείται  βάσει  των  σχετικών  με  την 
εκάστοτε επιχειρηματική δραστηριότητα ειδικών προϋποθέσεων και κριτηρίων.  
 
1.7. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της διαδοχής/ μεταβίβασης 
 
Ξεκινώντας  την  παρουσίαση  των  παραγόντων  που  επηρεάζουν  την  επιτυχία  της 
διαδοχής‐μεταβίβασης, επισημαίνουμε ότι τα μοντέλα που προτείνονται στη διεθνή 
αρθρογραφία σε σχέση με  τους παράγοντες  επιτυχίας  της  διαδοχής,    θα πρέπει  να 
προσαρμόζονται  στο  ιδιαίτερο  πλαίσιο  της  κάθε  χώρας.  Η  διαφορετική  ιστορία,  η 
κουλτούρα  το  ιδιαίτερο  θεσμικό  πλαίσιο  διαμορφώνουν  ένα  διαφοροποιημένο 
περιβάλλον λειτουργίας για τις επιχειρήσεις.  Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο 
καθένας από τους παράγοντες που παρουσιάζονται εδώ ως βασικοί για την επιτυχία 
ή την αποτυχία της μεταβίβασης‐ διαδοχής, ενδέχεται να έχει σημαντικά αυξημένο ή 
μειωμένο ρόλο στην τελική έκβαση της διαδοχής ανάλογα με το εκάστοτε ιδιαίτερο 
επιχειρηματικό  πλαίσιο  αλλά  και  τον  συνδυασμό  των  παραγόντων  που  θα 
πληρούνται σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.   
 

1. Η  ύπαρξη  σχεδίου  διαδοχής  θεωρείται  βασικός  παράγοντας  επιτυχίας  μιας 
μεταβίβασης.  Όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω,  στις  περισσότερες  μελέτες 
για  τη  Διαδοχή‐Μεταβίβαση,  η  έλλειψη  συγκεκριμένου  σχεδίου, 
χαρακτηρίζεται ως  η  σημαντικότερη αιτία  αποτυχίας  της  διαδοχής96. Πολλές 
φορές ωστόσο, ακόμα και ο προβληματισμός του επιχειρηματία σχετικά με τις 
διαστάσεις  προγραμματισμού  της  διαδοχής,  μπορεί  να  αποδειχτεί  ιδιαίτερα 
ωφέλιμος και  να συμβάλλει στην  επιτυχία  της διαδοχής, ακόμα και όταν δεν 
έχει υπάρξει ένα γραπτό σχέδιο διαδοχής. 

 
2. Η  ποιότητα  της  σχέσης  του  μεταβιβάζοντος  με  τον  διάδοχο  του  θεωρείται 

επίσης βασικός παράγοντας επιτυχίας της διαδοχής. Ο αμοιβαίος σεβασμός, η 
κατανόηση, η εμπιστοσύνη, η υποστήριξη, η επικοινωνία, η ανατροφοδότηση, 
και η θέληση να μαθαίνει ο καθένας από τον άλλον,   αποτελούν στοιχεία που 
έχουν σημαντική επίδραση στη διαδοχή.  

 
3. Εξίσου σημαντικό ζήτημα φαίνεται ότι είναι η διατήρηση αρμονικών σχέσεων 

μέσα  στην  οικογένεια ως  σύνολο,  δεδομένης  της  αλλαγής  στο  πρόσωπο  του 
ηγέτη.97 Οι διαφωνίες μεταξύ των μελών της οικογένειας,   η μη αποδοχή του 
ρόλου  που  αντιστοιχεί  στο  κάθε  οικογενειακό  μέλος,  ο  αναποτελεσματικός 

                                                      
96 Βλ. π.χ. Li Yanshuang and Zhang Wanjun, (2011)  ‘’Analysis on Key Elements of Family Business Succession Planning’’, 
Hebei Foundation of Social Science (No201004023).  
97 Ο.π. 
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έλεγχος  των  συναισθηματικών  θεμάτων,    και  η  διάρρηξη  της  εμπιστοσύνης 
μεταξύ των μελών,  αποτελούν αιτίες που αναφέρονται στην αρθρογραφία ως 
παράγοντες  αποτυχίας  μιας  διαδοχής98.    Αναλυτικότερα,  η  δέσμευση  και  η 
αφοσίωση  της  οικογένειας  στην  επιχείρηση  αποτελεί  παράγοντα  σταθερής 
ανάπτυξης της επιχείρησης. Οι σχέσεις των μελών της οικογένειας τόσο με τον 
πρώην  ιδιοκτήτη  όσο  και  με  τον  διάδοχο  του  είναι  καθοριστικές  για  την 
επιτυχία  της  διαδοχής.  Χρειάζεται  αλληλοϋποστήριξη,  σεβασμός  και 
εμπιστοσύνη,  μεταξύ  των  ενδιαφερομένων  μελών  της  οικογενείας,  ώστε  η 
διαδοχή  να  στεφθεί  με  επιτυχία.  Ειδική  αναφορά  γίνεται  επίσης  στην 
αρθρογραφία  στη  σύμφωνη  γνώμη  των  μελών  της  οικογένειας  για  το 
πρόσωπο του διαδόχου και τη βοήθεια προς αυτόν όπου υπάρχει ανάγκη, ως 
παράγοντες που συμβάλλουν θετικά στην επιτυχία της διαδοχής.  

 
4. Το μοντέλο διοίκησης και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων αναφέρεται επίσης 

ως  παράγοντας  που  επηρεάζει  την  επιτυχή  έκβαση  της  διαδοχής  ‐ 
μεταβίβασης. Αναλυτικότερα,  ο συνήθης συγκεντρωτισμός των αρμοδιοτήτων 
της  διοίκησης  στο  πρόσωπου  του  ιδιοκτήτη  που  παρατηρείται  στις 
οικογενειακές  επιχειρήσεις,  αντί  ενός  πιο  συμμετοχικού  μοντέλου  διοίκησης,  
Θεωρείται  ότι,  οδηγεί  πολλές  φορές  σε  λιγότερο  σωστές  και  χρήσιμες 
αποφάσεις σε σχέση με τη διαδοχή. 

 
5. Προσωπικοί  παράγοντες  που  συνδέονται  με  τον  μεταβιβάζοντα,  επιδρούν 

σημαντικά στην επιτυχία της διαδοχής.  Συγκεκριμένα, η ψυχολογική  άρνηση 
εκ μέρους του μεταβιβάζοντος αναφορικά με την αποχώρηση του από τα ηνία 
της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει αρνητικό παράγοντα στην έκβαση της 
διαδοχής.  Η  άρνηση  αυτή  συνδέεται  συνήθως  με  το  φόβο  του  τέλους  της 
καριέρας και την απώλεια του κύρους. Αναφέρονται επίσης στη βιβλιογραφία 
και  άλλες  αιτίες  αναβολής  της  αποχώρησης  του  μεταβιβάζοντος  όπως  η 
αμφιβολία για τις διοικητικές ικανότητες του διαδόχου του, και ο φόβος ότι θα 
μειωθεί η οικονομική απόδοση της επιχείρησης99. Έχει βρεθεί ωστόσο ότι,   η 
ένταση του ανταγωνισμού που δοκιμάζει ο επιχειρηματικός κλάδος,  επηρεάζει 
τις αποφάσεις του ιδρυτή σχετικά με το πρόσωπο και το χρόνο της διαδοχής.  
Ταυτόχρονα,    απαιτείται  φυσικά  και  η  πραγματική  θέληση  εκ  μέρους  του 
διαδόχου100 για την ανάληψη της ευθύνης.  

                                                      
98 Βλ.  Barry Ip., Jacobs G., (2006) ‘’Business succession planning: a review of the evidence’’, Journal of Small Business and 
Enterprise Development, Vol. 13 Iss: 3 pp. 326 – 350, http://dx.doi.org/10.1108/14626000610680235 
99 Βλ. Lussier R., Sonfield M., (2012) ‘’Family businesses' succession planning: a seven‐country comparison’’, Journal of Small 
Business and Enterprise Development, Vol. 19 Iss: 1 pp. 7 – 19, http://dx.doi.org/10.1108/14626001211196370 
100 Η αποφασιστικότητα του διαδόχου να αναλάβει έχει αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης από τους ερευνητές 
και έχει συσχετιστεί με διάφορους παράγοντες. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, το μέγεθος της επιχείρησης συνδέεται 
με τη θέληση του διαδόχου να αναλάβει. Αναλυτικότερα, όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο μεγαλύτερη η θέληση του 
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6. Ως αιτία αποτυχίας των μεταβιβάσεων αναφέρεται επίσης η μη βιωσιμότητα 

της  επιχείρησης  λόγω  οικονομικών  ζητημάτων  καθώς  και  η  περίπτωση  η 
μεταβίβαση  να  είναι  αδύνατη  λόγω  νομικών  ή  φορολογικών  κληρονομικών 
διατάξεων101.  Σύμφωνα  με  τους  Karen  Maru  File  &  Russ  Alan  Prince102, 
στατιστικά  στοιχεία  που  προέκυψαν  από  έρευνα  στις  Η.Π.Α.  σε  επιχειρήσεις 
υπάρχει  ισχυρή  συσχέτιση  ανάμεσα  στην  αποτυχία  μιας  επιχείρησης  να 
συνεχίσει τη λειτουργία της και στην απουσία estate planning.  

 
7. Οι  προσωπικές  δυνατότητες  του  διαδόχου  αναφέρονται  επίσης  στη 

βιβλιογραφία ως σημαντικός παράγοντας σε σχέση με την επιτυχή έκβαση της 
διαδοχής.  Οι  διοικητικές  ικανότητες  και  η  ικανότητα  λήψης  σωστών 
αποφάσεων αποτελούν χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για τον 
ιδανικό  διάδοχο.  Ωστόσο,  φαίνεται  ότι  το  σημαντικότερο  σε  αυτή  την 
περίπτωση  είναι  η  προγενέστερη  εμπειρία  και  η  απόκτηση  των  κατάλληλων 
γνώσεων εκ μέρους του διαδόχου που θα του ενισχύσουν τις  ικανότητες που 
αναφέρθηκαν. Οι επιτυχημένοι διάδοχοι σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα ήταν 
καλά προετοιμασμένοι σε επίπεδο είτε σπουδών είτε εργασιακής εμπειρίας και 
συνήθως  είχαν  εργαστεί  στο παρελθόν σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  λειτουργίας 
μιας επιχείρησης.103 

 
8. Η  ακατάλληλη  εκπαίδευση  των  διαδόχων  αναφέρεται  ως  βασική  αιτία 

αποτυχίας των μεταβιβάσεων.  
 
9. Το  κοινό  όραμα  των  γενεών.  Σε  ποιοτική  έρευνα104  που  πραγματοποιήθηκε 

σχετικά  με  τη  Διαδοχή  σε  μεσαίες  οικογενειακές  επιχειρήσεις  στην  Ελλάδα, 
βρέθηκε  ότι  ένα  από  τα  κοινά  χαρακτηριστικά  των  επιχειρήσεων  που 
μεταβιβάστηκαν  με  επιτυχία  ήταν  ότι  διάδοχοι  και  προκάτοχοι  είχαν 
συμφωνήσει σε ένα επιχειρηματικό όραμα που περιελάμβανε τους στόχους και 
τη  στρατηγική  που  θα  εφαρμόσουν.  Συμπερασματικά,  η  συμφωνία  του 
απερχόμενου  ηγέτη  με  τον  νέο  ως  προς  το  όραμα  και  τη  στρατηγική  της 

                                                                                                                                                                              
διαδόχου, να αναλάβει. 221. Έχει βρεθεί επίσης ότι ο κύκλος ζωής του κλάδου/τομέα επηρεάζει την απόφαση του διαδόχου 
π.χ. πρόκειται για τεχνολογία αιχμής ή όχι κ.τ.λ., ενώ η ένταση του ανταγωνισμού επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με το 
πρόσωπο και το χρόνο της διαδοχής.  
101 Barry Ip., Jacobs G., (2006) ‘’Business succession planning: a review of the evidence’’, Journal of Small Business and 
Enterprise Development, Vol. 13 Iss: 3 pp. 326 – 350, http://dx.doi.org/10.1108/14626000610680235 
102 Karen Maru File and Russ Alan Prince, (1996) “Attributions for Family Business Failure: The Heir’s Perspective”, Family 
Business Review, vol. 9, no. 2, Family Firm Institute (Inc).  
103 Barry Ip., Jacobs G., (2006) ‘’Business succession planning: a review of the evidence’’, Journal of Small Business and 
Enterprise Development, Vol. 13 Iss: 3 pp. 326 – 350, http://dx.doi.org/10.1108/14626000610680235 
104  Βλ.  D.  Stavroulakis,  S.  Goutsos,  E.  Bitsani  Succession  in  Greek  Family  Business:  a  Field  Study.  Αρχείο  Οικονομικής 
Ιστορίας (σελ. 75‐91) 
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επιχείρησης  μπορεί  να  θεωρηθεί  παράγοντας  επιτυχίας  της  διαδοχής.  Στις 
πρακτικές κατευθύνσεις105 που δίνονται στη αρθρογραφία για το θέμα 
της  διαδοχής  κυριαρχεί  η  σημασία  του mentoring  και  της  ανατροφής 
του  διαδόχου  στην  ανάπτυξη  και  διατήρηση  των  αξιών  και  του 
επιχειρηματικού οράματος του ιδρυτή. 

 
10. Με βάση τα συμπεράσματα της  ίδιας  έρευνας106, ως παράγοντας που επιδρά 

θετικά στην έκβαση της διαδοχής  μπορεί να θεωρηθεί και η  συνύπαρξη των 
δύο  γενεών  στη  διοίκηση.  Στις  επιχειρήσεις    με  επιτυχημένη  διαδοχή 
διαπιστώθηκε ότι υπήρξε μια περίοδος συνύπαρξης της παλιάς με τη νέα γενιά 
στη διοίκηση της επιχείρησης η οποία και εξασφάλισε μια ομαλή μεταβίβαση 
της εξουσίας. Ωστόσο,  στη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι στις 
περιπτώσεις των επιτυχημένων διαδοχών, οι προκάτοχοι μετά την αποχώρηση 
τους αποφεύγουν να εμπλέκονται στα ζητήματα της επιχείρησης.  

 
11. Στην  ίδια  έρευνα107,  οι  ερευνητές  καταλήγουν  στον  προσδιορισμό  ενός 

επιπλέον  παράγοντα  επιτυχίας  της  διαδοχής,  και  αυτός  είναι  η  ύπαρξη 
διαδικασιών  επισημοποίησης  των  συμφωνιών  και  επίλυσης  των 
συγκρούσεων.  

 
12. Τέλος,  αξίζει  να  γίνει  αναφορά  σε  έναν  επιπλέον  ειδικό  παράγοντα.  Η 

προκατάληψη απέναντι στο φύλο  θεωρείται  ότι αυξάνει  την   πιθανότητα 
αποτυχίας  της  διαδοχής,  όταν  οι  διάδοχοι  είναι  γυναίκες.   Υπάρχουν  πολλές 
ενδείξεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη διάκρισης εις βάρος των γυναικών στο 
θέμα της διαδοχής, παρά το γεγονός ότι τα εμπειρικά δεδομένα αποδεικνύουν 
ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στην επίδοση των γυναικών στη διαδοχή και 
συνεπώς τα στερεότυπα καταρρίπτονται.108 Δεδομένα  από έρευνες, ακόμα και 
σε  μεγάλες  επιχειρήσεις,  υποδεικνύουν  τη  διάκριση  κατά  των  γυναικών  στο 
θέμα της διαδοχής στην ηγεσία. Αυτή η διάκριση μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε 
ρητά,  δηλαδή  με  αποκλεισμό  των  γυναικών  από  τη  διαδικασία  επιλογής 
διαδόχου, είτε άρρητα, π.χ. μέσω της απουσίας εποικοδομητικού feedback για 
την  επίδοση  τους,  και  της  μειωμένης  αυτοπεποίθησης  που  προκύπτει  ως 
αποτέλεσμα αυτής της ελλιπούς ενημέρωσης και καθοδήγησης.  

 

                                                      
105 βλέπε: Barry Ip.,  Jacobs G., (2006)  ‘’Business succession planning: a review of the evidence’’,  Journal of Small Business 
and Enterprise Development, Vol. 13 Iss: 3 pp. 326 – 350, http://dx.doi.org/10.1108/14626000610680235 
106 D. Stavroulakis, S. Goutsos, E. Bitsani Succession in Greek Family Business: a Field Study. Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας 
(σελ. 75‐91) 
107 ο.π 
108 βλέπε: Business succession planning: a review of evidence. Barry Ip. Gabriel Jacobs 
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1.8. Η περίοδος μετά τη διαδοχή  

 
Έμφαση δίνεται από κάποιους συγγραφείς σε θέματα που θα πρέπει να επιλυθούν 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις στη μετα‐μεταβίβασης εποχή. Τέτοια θέματα είναι η 
διαχείριση  των  πιθανών  συγκρούσεων  και  η  αποκατάσταση  των  οικογενειακών 
σχέσεων,  ο  προσδιορισμός  καινούργιων  ρόλων  για  τα  εμπλεκόμενα  μέρη  και  η 
συνεχής παρακολούθηση της επιχείρησης και της οικογένειας109.  
 
Ωστόσο,  το  βασικό  ζήτημα  που  προκύπτει  μετά  την  τυπική  ολοκλήρωση  της 
διαδικασίας είναι η αξιολόγηση  της διαδοχής –μεταβίβασης, το αν δηλαδή θα κριθεί 
ως  επιτυχής  ή  όχι.    Ένα  τέτοιο  εγχείρημα  ενέχει  σημαντικές  δυσκολίες,  καθώς  δεν 
υπάρχει ένα σαφές μέτρο της επιτυχίας μιας διαδοχής‐μεταβίβασης.  
 
Βασικό  πρόβλημα  στην  αξιολόγηση  είναι  ότι  δεν  υπάρχουν  συγκριτικά  στοιχεία,  
ώστε να μπορούμε  για παράδειγμα να συμπεράνουμε εάν η επιλογή του ενός έναντι 
του  άλλου  υποψήφιου  διαδόχου,    ή  κάποια άλλη στρατηγική  μεταβίβασης,  θα  είχε 
καλύτερα αποτελέσματα.  
 
Ένα βασικό ζήτημα αναφορικά με την αξιολόγηση της διαδοχής‐μεταβίβασης είναι τι 
ορίζουμε ως  επιτυχία  στη  συγκεκριμένη περίπτωση.    Οι  Tatoglu,  Kula & Glaister110 
ορίζουν  την  επιτυχία  ως  την  κατάσταση  όπου  ο  διάδοχος  έχει  κερδίσει 
αναγνώριση και ασκεί αποτελεσματικά την ηγεσία της επιχείρησης. Για τους 
Venter  ,  Boshoff,  Maas  (2005)  η  επιτυχία  ορίζεται  από  την  ικανοποίηση  των 
stakeholders, από τη σταθερή ανάπτυξη και την κερδοφορία, και τέλος από τη 
απουσία αρνητικών συνεπειών είτε στην οικογένεια είτε στην επιχείρηση.  
 
Παρότι  στη  βιβλιογραφία  αναφέρονται  διάφορα  κριτήρια  και  ορισμοί  της 
επιτυχημένης  μεταβίβασης,    στην  πραγματικότητα  η  επιτυχία  μπορεί  να  οριστεί 
βασικά  από  τον  ίδιο  τον  ιδιοκτήτη  της  επιχείρησης  καθώς  ο  κάθε  ιδιοκτήτης  έχει 
διαφορετικούς  λόγους  που  τον  οδηγούν  σε  μεταβίβαση,    και  κατ  επέκταση, 
διαφορετικές προσδοκίες και κίνητρα. Συνεπώς η επιτυχία θα πρέπει να ορίζεται από 
τον  επιχειρηματία,    ο  οποίος  με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  έχει  να  εργαστεί  για  έναν 
προσωπικό  του  στόχο  και  όχι  για  κάποια  θεωρητικώς  προσδιορισμένα 
αποτελέσματα.  
 
                                                      
109 ο.π 
110 Βλέπε Succession in Small and Family Businesses. Tamara Checkley (598 Management Report):   Prepared for the 
Canadian Association of Family Enterprises (CAFE) Vancouver Island Chapter (CAFE VI) 
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Σύμφωνα  με  ορισμένους  συγγραφείς111,  ο  οικογενειακός  χαρακτήρας  των 
περισσοτέρων μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων,  επιτάσσει  εκ  των πραγμάτων  τη 
διαφοροποίηση των κριτηρίων επιτυχίας της Μεταβίβασης‐ Διαδοχής.   Τα κριτήρια 
που  αναφέρονται  στην  επιβίωση,  την  ανεξαρτησία,  το  μέγεθος  και  την  οικονομική 
επίδοση της επιχείρησης, υποστηρίζεται ότι  είναι ανεπαρκή ως δείκτες μέτρησης της 
επιχειρηματικής  επιτυχίας  στο  οικογενειακό  πλαίσιο.  Όπως  υποστηρίζουν  οι 
συγγραφείς του άρθρου «Longevity of  firms to transgenerational entrepreneurship of 
families:  Introducing  family  entrepreneurial  orientation»,  η  προβληματική  της 
μακροβιότητας  των  επιχειρήσεων που  είναι  άμεσα συνυφασμένη με  το  ζήτημα  της 
διαδοχής  σε  μεγάλο  μέρος  της  αρθρογραφίας  δεν  λαμβάνει  υπόψη  την  ιδιαίτερη 
λειτουργία  και  στόχευση  των  οικογενειακών  επιχειρήσεων.  Για  παράδειγμα,    η 
έξοδος από μια επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να σημαίνει για την οικογένεια 
ευκαιρία για αναδιάταξη των πόρων και του κεφαλαίου της με προσανατολισμό σε 
νέες  επιχειρηματικές  δραστηριότητες.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  το  κλείσιμο  μιας 
επιχείρησης  μπορεί  να  μην  σημαίνει  αποτυχία  αλλά  διατήρηση  ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος  για  την  οικογενειακή  επιχειρηματική  δραστηριότητα.  Γενικά  η 
μακροβιότητα  των  οικογενειακών  επιχειρήσεων,  εντός  ενός  εξελισσόμενου 
οικονομικού περιβάλλοντος προϋποθέτει στρατηγική ευελιξία και ανανέωση, και οι 
μελέτες που  επικεντρώνονται στη διατήρηση και διαιώνιση της φυσιογνωμίας των 
οικογενειακών επιχειρήσεων ως παράγοντα επιτυχίας φαίνεται να αγνοούν αυτή τη 
διάσταση. Το  βασικό κριτήριο επιτυχίας θα έπρεπε να είναι ο βαθμός στον οποίο η 
οικογένεια είναι σε θέση να παράγει αξία και τελικά πλούτο και όχι η διατήρηση ή όχι 
μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
Επιπλέον, οι Habbershon, Mary Williams, MacMillan,  υποστηρίζουν ότι το αναλυτικό 
επίπεδο  στο  οποίο  πρέπει  να  επικεντρωθεί  η  μελέτη  των  οικογενειακών 
επιχειρήσεων,  δεν  είναι  η  οικογενειακή  επιχειρηματική  μονάδα,  αλλά  η 
επιχειρηματική  οικογένεια  «enterprising  family».    Αυτή  η  μετατόπιση,  θεωρείται 
απαραίτητη  προκειμένου  να  προσδιοριστεί  η  καθοριστική  λειτουργία  του 
συστήματος.  Σύμφωνα  με  αυτούς  τους  συγγραφείς,  ο  βασικός  σκοπός  της 
επιχειρηματικής οικογένειας, είναι η  διαγενεακή παραγωγή πλούτου. Αυτό μπορεί να 
το πετύχει, διατηρώντας μια ή περισσότερες οικογενειακές επιχειρηματικές μονάδες, 
ή  ακόμα  και  αντικαθιστώντας  μια  επιχειρηματική  δραστηριότητα  με  κάποια  άλλη 
που θεωρείται ότι εξυπηρετεί καλύτερα το βασικό σκοπό. Στο ίδιο πνεύμα και άλλοι 
ερευνητές112  προτείνουν  ως  κατάλληλο  επίπεδο  ανάλυσης  της  μακροβιότητας  των 

                                                      
111 Zellweger T. M., Nason R., and Nordqvist M., (2011) “From Longevity of Firms to Transgenerational Entrepreneurship of 
Families:  Introducing Family Entrepreneurial Orientation”  (Downloaded from fbr.sagepub.com at FFI‐Family Firm Institute 
on December 16). 
 
112 Βλ. Zellweger T. M., Nason R., and Nordqvist M., (2011) “From Longevity of Firms to Transgenerational Entrepreneurship 
of Families: Introducing Family Entrepreneurial Orientation” (Downloaded from fbr.sagepub.com at FFI‐Family Firm Institute 
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οικογενειακών  επιχειρήσεων  και  της  δια‐γενεακής  παραγωγής  αξίας,  την  ίδια  την 
οικογένεια και όχι την επιχείρηση ή το άτομο‐επιχειρηματία.  
 
Σύμφωνα  με  την  Handler113  στην  αξιολόγηση  της  διαδικασία  διαδοχής  θα  πρέπει 
επίσης να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα 
της μεταβίβασης. Αναλυτικά, η ποιότητα αντανακλά το πώς βίωσαν τα εμπλεκόμενα 
μέρη τη διαδικασία,  ενώ η αποτελεσματικότητα σχετίζεται περισσότερο με  το πώς 
θα την αξιολογούσε ένα τρίτο άτομο. Επισημαίνεται επίσης ότι, θεωρούνται σπάνιες 
οι περιπτώσεις εκείνες όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ευχαριστημένοι και από τις 
δύο απόψεις. Συνεπώς ακόμα και στη διάσταση της αξιολόγησης της ποιότητας της 
διαδοχής‐μεταβίβασης  θα  πρέπει  να  υπάρξει  περαιτέρω  διαφοροποίηση  ανάμεσα 
στην αξιολόγηση της εμπειρίας από τη σκοπιά του διαδόχου,   και στην αξιολόγηση 
της εμπειρίας από τη σκοπιά του προκατόχου.  
 
Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε η αξιολόγηση του βαθμού επιτυχίας ή αποτυχίας 
της  μεταβίβασης‐  διαδοχής,  δεν  αποτελεί  μια  μονοσήμαντη  διαδικασία,  ενώ  επίσης 
χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από σχετικότητα και υποκειμενικότητα.   
 
Κλείνοντας,  αναφέρουμε  ότι  η  ίδια  η  διαδικασία  της  αλλαγής  του  προσώπου  του 
ηγέτη της επιχείρησης μπορεί από μόνη της να αποτελέσει σημαντική ώθηση που θα 
δώσει  πνοή  σε  μια  επιχειρηματική  δραστηριότητα  σε  κάμψη,  και  συνεπώς  να 
καθορίσει μια νέα επιτυχημένη τροχιά για την επιχείρηση114.  
 
 

2. Ποσοτική αποτύπωση του φαινομένου της διαδοχής/μεταβίβασης στις 
ΜΜ επιχειρήσεις 

 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν έως σήμερα επίσημα στατιστικά δεδομένα σχετικά με την 
περιγραφή του φαινομένου της Μεταβίβασης – Διαδοχής. Μέσω της διερεύνησης των 
                                                                                                                                                                              
on December 16). 
113 Αναφέρεται στο Varamäki E., Pihkala T., and Routamaa V., “Τhe stages of transferring knowledge in small family 
business successions’’ 
114 Σύμφωνα με τον Κεφάλα, ο ιδρυτής μιας επιχείρησης όπως είναι φυσικό διαθέτει ορισμένα  χαρακτηριστικά 
που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτά είναι: οι προσωπικές του διοικητικές δεξιότητες, το 
ηγετικό του στυλ, και τα βασικά του κίνητρα. Όπως επισημαίνει ο Κεφάλας, στην αρχή του κύκλου ζωής μιας 
επιχείρησης, αυτές οι τρεις διαστάσεις του χαρακτήρα του ιδρυτή και οι ανάγκες της επιχείρησης, σε γενικές 
γραμμές  συμβαδίζουν. Όσο περνάει ο καιρός και όσο αναπτύσσεται η επιχείρηση,  τόσο μεγαλύτερο γίνεται το 
χάσμα μεταξύ των αλλαγών της επιχείρησης και της σκλήρυνσης  του χαρακτήρα του ηγέτη.  «Η αέναη 
κινητικότητα και δράση που χαρακτηρίζει τον νεαρό επιχειρηματία στην βρεφική ηλικία της επιχείρησης 
μετατρέπονται σε επιφυλακτικότητα και σύνεση…». Στη φάση που ο επιχειρηματίας αρχίζει να έχει ανάγκη 
την ξεκούραση, η επιχείρηση έχει ανάγκη ανανέωσης. Συνεπώς σε αυτή τη φάση, η παράδοση της σκυτάλης 
της ηγεσίας σε ένα νεότερο ενδέχεται να αποβεί ευεργετική για την εξέλιξη της επιχείρησης.  
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διαθέσιμων  πηγών,  εντοπίστηκαν  οι  λίγες  ποσοτικές  έρευνες  που  έχουν 
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και εστιάζουν στο ζήτημα της Μεταβίβασης‐
Διαδοχής.  Αυτές οι έρευνες είναι οι εξής: 
 

1. «Έρευνα για τη μεταβίβαση και διαδοχή των ΜΜΕ»,  ΕΟΜΜΕΧ, 2009115 
2. «Παγκόσμια  Έρευνα  για  τις  οικογενειακές  επιχειρήσεις»,  

PricewaterhouseCoopers, 2007/2008116.  
 
 
«Έρευνα για τη μεταβίβαση και διαδοχή των ΜΜΕ»,  ΕΟΜΜΕΧ, 2009» 
 

  Το 2009 ο  ΕΟΜΜΕΧ πραγματοποίησε ποσοτική και ποιοτική έρευνα για το ζήτημα 
της Μεταβίβασης και Διαδοχής. Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία  σε  δείγμα  440  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  που  βρίσκονται  υπό 
μεταβίβαση,  και  σε  534  επιχειρήσεις  που  έχουν  μεταβιβαστεί  από  το  2006  έως  το 
2009.  
 
 
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις υπό μεταβίβαση με βάση την έρευνα: 

• η συντριπτική πλειονότητα του δείγματος για τις επιχειρήσεις σε διαδικασία 
μεταβίβασης  προέρχεται  από  τους  μεταβιβάζοντες  (84%),  επιχειρήσεων  με 
πολύ μικρό κύκλο εργασιών (0‐150.0000).  

• Οι  αποχωρούντες  από  την  επιχείρηση  είναι  στη  μεγάλη  τους  πλειονότητα 
άνδρες (83%), όπως και οι διάδοχοι (72%). 

• Οι  μεταβιβάζοντες  είναι  ηλικίας  από  55  ετών  και  άνω  και  οι  διάδοχοι  ως 
παιδιά  των  επιχειρηματιών  που  μεταβιβάζουν  είναι  γενικά  άτομα  νεαρής 
ηλικίας,  που  ενώ  ένα  σημαντικό  ποσοστό  τους  είναι  απόφοιτοι 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (59%), ένα επίσης αξιοσημείωτο ποσοστό τους 
είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (41%).  

• Ο διάδοχος σε ποσοστό 85% είναι συγγενής α’ βαθμό με τον προς αποχώρηση  
ιδιοκτήτη της επιχείρησης.  

• Ως κύριος λόγος για τη μεταβίβαση μια επιχείρησης με εκτιμώμενο ποσοστό 
68%    υπερισχύει  η  συνταξιοδότηση  του  μεταβιβάζοντος  στην  πλειονότητα 

                                                      
 
116 Η PricewaterhouseCoopers (PwC) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και 
αποτελεί μέλος του παγκόσμιου δικτύου PricewaterhouseCoopers  (www.pwc.com) που δραστηριοποιείται σε 150 χώρες 
ανά τον κόσμο. To 2007 πραγματοποιήθηκε από την PricewaterhouseCoopers, μια έρευνα με τίτλο «Παγκόσμια έρευνα για 
τις  οικογενειακές  επιχειρήσεις».  Η  έρευνα  αναφέρεται  σε  μικρές  και  μεσαίες  οικογενειακές  επιχειρήσεις  σε  28  χώρες 
παγκοσμίως,  μεταξύ  των  οποίων  και  η  Ελλάδα.  Στο  πλαίσιο  της  έρευνας  διεξήχθησαν  συνολικά  1454  τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και την Ισπανία όπου διενεργήθηκαν διαπροσωπικές συνεντεύξεις. Η έρευνα 
συντονίστηκε από την PricewaterhouseCoopers International Survey Unit, Belfast. 



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  2.4: «Mελέτη για τη διαδοχή και μεταβίβαση των ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων»  

 

75

των  ερωτηθέντων,  ενώ  σε  πολύ  μικρότερο  ποσοστό  είναι  η 
παραχώρηση/δωρεά σε τέκνα.  

• Όσον αφορά τη διαδικασία ένα πολύ σημαντικό μέρος του δείγματος θεωρεί 
πως είναι προβληματική (79%).  

• Το 90% του δείγματος δήλωσε πως μπορεί να βελτιωθεί ή να απλοποιηθεί το 
ισχύον καθεστώς μεταβίβασης των επιχειρήσεων στην χώρα μας.  

• Η  έλλειψη  κινήτρων  από  τη  Πολιτεία  σε  συνδυασμό  με  την  οικονομική 
παρακμή στην περιοχή  και δευτερευόντως το υψηλό κόστος μεταβίβασης σε 
συνδυασμό  με  τη  συρρίκνωση  του  κλάδου  δραστηριότητας,  είναι  οι 
παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη μεταβίβαση. 

 
Με  βάση  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας    για  επιχειρήσεις  που  ολοκλήρωσαν  τη 
μεταβίβαση: 

• Οι  διάδοχοι  του  δείγματος  της  έρευνας,  όπως  και  οι  μεταβιβάζοντες  είναι 
κυρίως άνδρες (με ποσοστό 62% και 78% αντίστοιχα), οι μεταβιβάζοντες κατά 
πλειονότητά τους είναι ηλικίας άνω των 55 ετών και οι διάδοχοι είναι άτομα 
νεαρής  ηλικίας  από  25‐39  ετών  (60%),    έχουν  αποφοιτήσει  από  τη 
Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  (66%)  και  ένα  υπόλοιπο  ποσοστό  έχει 
ολοκληρώσει τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

• Σχεδόν  7/10  διαδόχους  είναι  συγγενείς  α΄  βαθμού  με  τον  αποχωρήσαντα 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης  

• Ως  κύριος  λόγος  για  τη  μεταβίβαση  (54%)  της  επιχείρησης  εμφανίζεται  η 
συνταξιοδότηση  του  μεταβιβάζοντος,  ενώ  ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό  των 
ερωτηθέντων θεωρεί ως κύριο λόγο την πώληση της επιχείρησης σε τρίτους.  

• Η  πλειονότητα  των  ερωτηθέντων  (67%)  θεωρούν  πως  η  διαδικασία  της 
μεταβίβασης είναι προβληματική.  

• Οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  τη  διαδικασία  της 
μεταβίβασης και μάλιστα σχεδόν ισοβαρώς (με ποσοστό περίπου 40%) είναι η 
έλλειψη κινήτρων από τη Πολιτεία σε συνδυασμό με την οικονομική παρακμή 
στην  περιοχή    και  δευτερευόντως  το  υψηλό  κόστος  μεταβίβασης  σε 
συνδυασμό με τη συρρίκνωση του κλάδου δραστηριότητας. 
 

   Σχεδόν  το  ήμισυ  των  ερωτηθέντων  διαδόχων  (46%),  αναλαμβάνουν  τις 
επιχειρήσεις  των  γονιών  τους  με  το  όραμα  να  τις  αναπτύξουν  και  να  της 
υποστηρίξουν να επιβιώσουν στην αγορά. Με συντριπτική πλειονότητα της τάξεως 
του  93%  δεν  φαίνεται  ότι  η  μεταβίβαση  οδηγεί  στη  μεταβολή  του  αριθμού  του 
προσωπικού  της  επιχείρησης.  Σχεδόν  όλες  οι  περιπτώσεις  του  δείγματος 
παρουσίασαν μια μικρή αύξηση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων στα πρώτα 3 
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έτη μετά τη μεταβίβαση και το 74% του δείγματος των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει 
τα  προϊόντα τους. Οι περισσότεροι διάδοχοι (57%) θεωρούν ότι ο «φρέσκος αέρας» 
που  έρχεται  στην  επιχείρηση  μέσω  εμπλοκής  νέων  ατόμων,  οι  οποίοι  φέρνουν  τη 
σύγχρονη  τεχνογνωσία  αποτελεί  το  «μυστικό»  της  επιτυχίας».  Στις  περισσότερες 
περιπτώσεις μεταβιβαζόντων    (73%) ο μεταβιβάζων αποχωρεί από την επιχείρηση 
αλλά συνεχίζει να έχει ενεργό ρόλο και συμμετοχή στην ανάπτυξή της. Η βοήθεια του 
μεταβιβάζοντος καθίσταται πολύ σημαντική δια το διάδοχοι, καθώς μόλις 3 στους 10 
διαδόχους δεν θεωρούν απαραίτητη τη συμμετοχή του μεταβιβάζοντος.  
Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι του δείγματος θεωρούν τη 
μεταβίβαση επιτυχημένη (90%).  

 
 

 
«Παγκόσμια  Έρευνα  για  τις  οικογενειακές  επιχειρήσεις»,  
PricewaterhouseCoopers, 2007/2008117»  
 
Σύμφωνα με την έρευνα της PricewaterhouseCoopers,  η οικογενειακή επιχείρηση118 
αποτελεί  το  κυρίαρχο  τύπο  επιχειρησιακής  δομής  παγκοσμίως.  Από  την  έρευνα 
μπορούμε  να συνοψίσουμε τις παρακάτω διαπιστώσεις:  

• Περίπου  το  90%  των  επιχειρήσεων  που  διαθέτουν  επιχειρησιακό  σχέδιο,  το 
έχουν  ανανεώσει  τους  προηγούμενους  12  μήνες.  Στην  Ελλάδα  το  αντίστοιχο 
ποσοστό είναι 88%. Εντούτοις,  το 25% των επιχειρήσεων του δείγματός δεν 
διαθέτει επιχειρησιακό σχέδιο.  

• Σε  παγκόσμιο  επίπεδο  το  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  επιχειρηματιών  που 
δήλωσαν  ότι  θεωρούν  ότι  η  επιχείρηση  τους  θα  παραμείνει  στην  οικογένεια 
είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  (51%),  στην  Ελλάδα  είναι  μόνο  το  25%  των 
επιχειρηματιών  του  δείγματος  που  σχεδιάζουν  να  μεταβιβάσουν  την 
επιχείρηση  στην  επόμενη  γένια,  ενώ  5/10  επιχειρήσεις  αναμένουν  να 
πουλήσουν σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.  

• Ωστόσο, οι έλληνες επιχειρηματίες υποστηρίζουν ταυτόχρονα σε συντριπτικό 
βαθμό (81%) ότι ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειάς τους θα καταλάβουν 
υψηλόβαθμες θέσεις στην επιχείρηση.  

                                                      
117 Η PricewaterhouseCoopers (PwC) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και 
αποτελεί μέλος του παγκόσμιου δικτύου PricewaterhouseCoopers  (www.pwc.com) που δραστηριοποιείται σε 150 χώρες 
ανά τον κόσμο. To 2007 πραγματοποιήθηκε από την PricewaterhouseCoopers, μια έρευνα με τίτλο «Παγκόσμια έρευνα για 
τις  οικογενειακές  επιχειρήσεις».  Η  έρευνα  αναφέρεται  σε  μικρές  και  μεσαίες  οικογενειακές  επιχειρήσεις  σε  28  χώρες 
παγκοσμίως,  μεταξύ  των  οποίων  και  η  Ελλάδα.  Στο  πλαίσιο  της  έρευνας  διεξήχθησαν  συνολικά  1454  τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και την Ισπανία όπου διενεργήθηκαν διαπροσωπικές συνεντεύξεις. Η έρευνα 
συντονίστηκε από την PricewaterhouseCoopers International Survey Unit, Belfast. 
118 Για τις ανάγκες τις έρευνας ως οικογενειακή επιχείρηση ορίστηκε εκείνη όπου «τουλάχιστον το 51% των μετοχών τις 
κατέχεται από μια οικογένεια ή συγγενική οικογένεια, τα μέλη της οποίας αποτελούν την πλειοψηφία των υψηλόβαθμων 
στελεχών και οι ιδιοκτήτες ευθύνονται για τη διαχείριση της επιχείρησης σε καθημερινή βάση». 
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• Επίσης,  ενώ το ποσοστό των  επιχειρηματιών παγκοσμίως που δηλώνουν ότι 
σκοπεύουν  να  παραμερίσουν  τελείως  τις  οικογένειες  τους  αναφορικά  με  τη 
διάδοχη  κατάσταση  φτάνει  στο  17%,  στην  Ελλάδα  το  αντίστοιχο  ποσοστό 
είναι  μηδενικό.  Παρόλα  αυτά  όμως  οι  περισσότεροι  έλληνες  επιχειρηματίες 
(67%)  δήλωσαν  ότι  δεν  διαθέτουν  πρόγραμμα  διαδοχής  (ενώ  το  αντίστοιχο 
παγκόσμιο ποσοστό είναι 52%).  

• Στην πλειονότητα του δείγματος υπάρχει μέριμνα (67%) για την αντιμετώπιση 
τόσο  επιχειρηματικών  όσο  και  οικογενειακών  ζητημάτων,  σε  περίπτωση 
αδυναμίας ή θανάτου ενός βασικού διαχειριστή ή μετόχου. 

• Οι  επιχειρηματίες  στην  εν  λόγω  έρευνα,  δεν  φαίνεται  να  ανησυχούν  για  το 
ενδεχόμενο το σχέδιο διαδοχής που έχουν σχεδιάσει, να προκαλέσει διάσταση  
εντός της οικογένειας. Ειδικά στην Ελλάδα μόνο ένα 10% θεωρεί «πιθανό» και 
«πολύ πιθανό» ένα τέτοιο ενδεχόμενο.   

• Tα  2/3  των  οικογενειακών  επιχειρήσεων  δεν  έχουν  ξεκάθαρα  κριτήρια 
επιλογής για την καταλληλότητα των μελών της οικογένειας που επιθυμούν να 
ασκήσουν  ενεργό  δράση  στην  επιχείρηση,  ωστόσο  το  ποσοστό  αυτό  είναι 
υψηλότερο στις αναδυόμενες αγορές. 

• Μόλις  το  25%  περίπου  των  εταιρειών  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  έχουν 
υιοθετήσει  διαδικασίες  διαχείρισης  των  διαφωνιών  ανάμεσα  στα  μέλη  της 
οικογένειάς  τους, ωστόσο  ειδικά στην Ελλάδα  το ποσοστό αυτό  εμφανίζεται 
υψηλότερο (32%). Το οικογενειακό συμβούλιο και η δημιουργία οικογενειακού 
καταστατικού119  αποτελούν  τις  πλέον  διαδεδομένες  διαδικασίες  που 
υιοθετούνται  για  την  διαχείριση  των  διαφωνιών  εντός  της  οικογενειακής 
επιχείρησης.  

• Σημαντικό  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  (56%),  με  τοπική  δραστηριότητα,  
δηλώνουν  ότι  δεν  έχουν  αποτιμήσει  τις  επιχειρήσεις  τους  (ώστε  να  είναι  σε 
θέση να προβλέψουν και τη φορολογική επιβάρυνση κατά τη μεταβίβαση)  και 
οι  περισσότεροι  από  αυτούς  (84%)  που  έχουν  διεθνή  παρουσία  δεν  έχουν 
αποτιμήσει τις εταιρείες τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες (τα αντίστοιχα 
ποσοστά για την Ελλάδα είναι 34% και 75%)120. 

• Αρκετοί έλληνες επιχειρηματίες (32%) αγνοούν την ύπαρξη φόρου υπεραξίας 
σε σχέση με  τη μεταβίβαση των  επιχειρήσεων και παρόμοιο ποσοστό  (35%) 
δεν  γνωρίζει  εάν  επιβάλλεται  φόρος  κληρονομιάς  στην  περίπτωση  της 
μεταβίβασης μιας επιχείρησης αιτίας θανάτου.  

                                                      
119 Το οικογενειακό καταστατικό αποτελεί επίσημο οδηγό κανόνων για την ευθυγράμμιση της εταιρικής και της 
οικογενειακής διακυβέρνησης. 
120 PricewaterhouseCoopers, Παγκόσμια Έρευνα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις 2007/2008, www.pwc,gr 
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• Για  τη  συντριπτική  πλειονότητα  (80%)  των  ελλήνων  επιχειρηματιών  του 
δείγματος,  η  απλοποίηση  των  φορολογικών  κανόνων  και  η  μείωση  των 
φορολογικών βαρών είναι «σημαντική» και «πολύ σημαντική» αλλαγή που θα 
ήθελαν να συμβεί. 
 

Στα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, επισημαίνεται ότι οι σύγχρονες προσεγγίσεις 
στο  θέμα  της  διαδοχής  εστιάζουν  ιδιαίτερα  στην  σημασία  που  έχει  το  σχέδιο 
διαδοχής, δηλαδή ο έγκαιρος προγραμματισμός και η προετοιμασία της επιχείρησης 
για  την  διαδοχή/  μεταβίβαση,  καθώς  πολλές  εταιρείες/επιχειρήσεις  που  δεν 
έχουν σχεδιάσει το  ιδιοκτησιακό καθεστώς τους,    στο μέλλον αναγκάζονται 
σε πολλές περιπτώσεις να  βάζουν λουκέτο ή πωλητήριο121.  
 

Γ. Ποιοτική έρευνα 
 

1. Μεθοδολογία Έρευνας 

 
 
α)  Η  ποιοτική μεθοδολογία 

Η επιλογή της ποιοτικής προσέγγισης στην πρωτογενή έρευνα δίνει τη δυνατότητα 
να διερευνηθεί σε βάθος η   οπτική των ερωτώμενων/ συμμετεχόντων στην έρευνα 
ως  προς  το  εξεταζόμενο  ζήτημα.  Στην  παρούσα  μελέτη  ο  στόχος  ήταν  είναι  να 
«δούμε»  το  ζήτημα  της  διαδοχής/μεταβίβασης  μέσα  από  τα  μάτια  των  ίδιων  των 
ιδιοκτητών/ διαδόχων.  
 
β)  Η τεχνική συλλογής δεδομένων 

Η  συλλογή  των  δεδομένων  υλοποιήθηκε  με  χρήση  της  τεχνικής  των  σε  βάθος 
συνεντεύξεων « In‐depth Interviews» (face to face). Τα ερωτήματα στην συνέντευξη 
σε βάθος υποβλήθηκαν με τη μορφή ανοιχτών ερωτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η 
ανάδυση  των  υποκειμενικών  σημασιών  και  νοηματοδοτήσεων,  χωρίς  τους 
περιορισμούς που θέτει το δομημένο ερωτηματολόγιο ‐κλειστού τύπου. Ταυτόχρονα 
η  σχετική  ευελιξία  του  ποιοτικού  ερευνητικού  σχεδίου  επέτρεψε  την  ανάδειξη 
ζητημάτων  από  τη  μεριά  των  ίδιων  των  ερωτώμενων,  που  πιθανώς  να  μην  είχαν 
συμπεριληφθεί  στον αρχικό σχεδιασμό. Οι  συνεντεύξεις  έλαβαν  χώρα στο  «φυσικό 
πλαίσιο» του επιχειρηματία δηλαδή στην επιχείρηση.  

                                                      
121 PricewaterhouseCoopers, Παγκόσμια Έρευνα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις 2007/2008, www.pwc,gr 
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γ) Η Δειγματοληψία και Διάρθρωση δείγματος  

Η επιλογή του δείγματος βασίστηκε σε σκόπιμη δειγματοληψία (μη‐πιθανότητας) η 
οποία εξασφάλισε την αντιπροσώπευση στο δείγμα των εξής κατηγοριών: 

 Τμήμα του δείγματος είναι διάδοχοι που βρίσκονται σε διαδικασία  μεταβίβασης 
(Υπό Μεταβίβαση) 

 Τμήμα  του  δείγματος  είναι  διάδοχοι  που  τους  έχει  πρόσφατα  μεταβιβαστεί  η 
επιχείρηση (Ολοκληρωμένη Μεταβίβαση) 

 Τμήμα  του  δείγματος    αποτελείται  από  ιδιοκτήτες  που  έχουν  ήδη  μεταβιβάσει 
την επιχείρηση τους (Ολοκληρωμένη Μεταβίβαση) 

 Τμήμα του δείγματος αποτελείται από ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε διαδικασία 
να μεταβιβάσουν την επιχείρηση τους (Υπό Μεταβίβαση) 

 Τμήμα  του  δείγματος  θα  αποτελείται  από  διαδόχους  και  ιδιοκτήτες  που  δεν 
συνδέονται με σχέση συγγένειας  

 
Το  κοινωνικό  προφίλ  των  ερωτώμενων  του  δείγματος  το  οποίο  χρησιμοποιήθηκε 
στην ποιοτική έρευνα, παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Η πλειονότητα των ερωτωμένων με την ιδιότητα του μεταβιβάζοντος, είναι άνδρες, 
περίπου 60 χρόνων και άνω, έγγαμοι και έχουν Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή 
είναι κάτοχοι  Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.  
Όσον αφορά τους διαδόχους (γυναίκες/άνδρες: 7/4) με ηλικία περίπου 30 χρόνων 
και  άνω,  έγγαμοι    και  είναι  κυρίως  κάτοχοι  Απολυτηρίου  Μέσης  Εκπαίδευσης  ή 
Πτυχίου Ανώτερης Τεχν.Επαγγ. Εκπαίδευσης.  
Όπως  φαίνεται  στο  παραπάνω  πίνακα,  για  τις  περισσότερες  περιπτώσεις  
ερωτώμενων,  πρόκειται  για  ιδιοκτήτες  ατομικών  επιχειρήσεων  και  προσωπικών 
εταιρειών  (ΟΕ,  ΕΕ,  ΕΠΕ),  ενώ  στη  περίπτωση  των  διαδόχων  υπάρχει  και  μια 
περίπτωση  εταιρείας  ΑΕ.  Πρόκειται  για  περιπτώσεις  επιχειρήσεων  που 
συγκεντρώνουν ετησίως κύκλο εργασιών 0‐150.000.  
 
Σημειώνεται  ότι  ο    συνολικός  αριθμός  του  δείγματος  ανήλθε  σε  19  άτομα. 
Αναλυτικότερα  η  διάρθρωση  του  δείγματος  παρουσιάζεται  στον  πίνακα  που 
ακολουθεί:  
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1  6.Μ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  0‐4  0‐150.000 

2  8.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  Ο.Ε  ΟΠΤΙΚΑ  5‐9  150.000‐300.000 

3  3.Μ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  0‐4  0‐150.000 

4  4.Μ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  0‐4  0‐150.000 

5  5.Μ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ  ΕΠΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  0‐4  500.000‐

1.500.000 

6  6.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  0‐4  0‐150.000 

7  4.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  0‐4  0‐150.000 

8  5.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΟΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ  0‐4  0‐150.000 

9  2.Μ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ  ΕΕ  ΕΝΔΥΣΗ‐ΥΠΟΔΗΣΗ  5‐9  500.000‐

1.500.000 

10  3.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΕΕ  ΕΝΔΥΣΗ‐ΥΠΟΔΗΣΗ  5‐9  500.000‐

1.500.000 

11  1.Μ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ  ΕΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ  0‐4  0‐150.000 

12  1.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΕΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ  0‐4  0‐150.000 

13  2.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΑΕ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΧΑΡΤΙΚΩΝ 

20‐29  1.500.000‐

5.000.000 

14  7.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  0‐4  0‐150.000 

15  9.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΟΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  0‐4  300.000‐500.000 

16  10.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

0‐4  0‐150.000 

17  7.Μ   ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ  ΟΕ  ΟΠΤΙΚΑ  0‐4  0‐150.000 

18  11.Δ  ΔΙΑΔΟΧΟΣ  ΟΕ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

0‐4  150.000‐300.000 

19  8.Μ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ  0‐4  150.000‐300.000 
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δ)  Ο οδηγός συνέντευξης και οι άξονες διερεύνησης  

Η  κατασκευή  του  οδηγού  της  συνέντευξης  βασίστηκε  στους  παρακάτω      άξονες 
διερεύνησης  που  διαμορφώθηκαν  με  βάση  τις  πληροφορίες  που  συγκεντρώθηκαν 
στα  προηγούμενα  στάδια  της  μελέτης,  δηλαδή  κατά  τη  διερεύνηση  του  θεσμικού 
πλαισίου,  την  συγκέντρωση  ποσοτικών  δεδομένων  και  την    επισκόπηση  της 
αρθρογραφίας. 
 

 Διερεύνηση της διαδικασίας της μεταβίβασης. Ενδεικτικά αναφέρονται: ο χρόνος 
που  ελήφθη  η  απόφαση  αποχώρησης  του  μεταβιβάζοντος,  το  διάστημα  που 
απαιτήθηκε  μέχρι  να  βρεθεί  διάδοχος,  οι  ενέργειες  που  απαιτήθηκαν,  ο  βαθμός 
προηγούμενης ενημέρωσης για τη διαδικασία. 

 Αντιλήψεις  και  απόψεις  των  ιδιοκτητών/  διαδόχων  για  τους  παράγοντες  που 
επηρεάζουν τη διαδικασία διαδοχής /μεταβίβασης 

 Αντιλήψεις  των  ιδιοκτητών/διαδόχων  για  τον  προγραμματισμό  και  την 
προετοιμασία της διαδοχής /μεταβίβασης 

 Αξιολόγηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη μεταβίβαση 

 Προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης  

 Διερεύνηση αξιών  που συνδέονται με την οικογενειακή επιχείρηση και πως αυτές 
εναρμονίζονται στο σύγχρονο πλαίσιο  

 Αντιλήψεις των διαδόχων για τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της 
δραστηριότητας που ασκούν 

 Διερεύνηση  οράματος  για  το  μέλλον  και  πρόθεσης  πρόκλησης  αλλαγών  που 
συνδέονται με τη διαδικασία μεταβίβασης  (π.χ.  εισαγωγή καινοτομίας,  επέκταση 
σε νέα προϊόντα, αλλαγές στον τρόπο διοίκησης)  

 Αξιολόγηση της ποιότητας της συνεργασίας των μελών της οικογένειας μέσα στην 
επιχείρηση  

 Διαφοροποιήσεις των περιπτώσεων όπου δεν υπάρχουν δεσμοί συγγένειας. 

 

ε)  Η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκε  πλήρης  απομαγνητοφώνηση  των  συνεντεύξεων  ώστε  να 
διευκολυνθεί η λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων.  
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ζ) Η  ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων 

Πραγματοποιήθηκε  θεματική  ανάλυση  και  ομαδοποίηση  των  δεδομένων  με  χρήση 
των  τεχνικών  της  ανοικτής  κωδικοποίησης  και  της  συνεχούς  σύγκρισης.  Η 
παρουσίαση  των  ευρημάτων  ακολουθεί  τη  μορφή  των  περιλήψεων  ανά  βασική 
κατηγορία όπως αυτές προέκυψαν  από την αναλυτική διαδικασία.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Παρουσίαση των ευρημάτων της ποιοτικής ανάλυσης 

 
2.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
Η  πλειονότητα  των  επιχειρήσεων  του  δείγματος  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  ως 
οικογενειακές  επιχειρήσεις.  Στη  μεγάλη  πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων,    η 
μεταβίβαση πέρασε την επιχείρηση από τους ιδρυτές στα χέρια της δεύτερης γενιάς 
,ενώ ένα μικρό τμήμα των διαδόχων εκπροσωπούν την τρίτη ή την τέταρτη γενιά 
ιδιοκτητών. 
Στοχεύοντας  στην  κατανόηση  των  διαδικασιών  και  των  παραγόντων  που 
σχετίζονται  με  τη  μεταβίβαση‐διαδοχή  στο  πρώτο  μέρος  των  συνεντεύξεων 
διερευνήθηκε  η  εικόνα  των  επιχειρηματιών  για  τις  επιχειρήσεις  τους.    Αναλυτικά, 
διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις  των  επιχειρηματιών για  την   πορεία και  εξέλιξη  των 
επιχειρήσεων τους μέσα στο χρόνο, η αίσθηση τους σχετικά με την επιτυχία αυτής 
της   πορείας,     και τα δυνατά και αδύνατα σημεία των επιχειρήσεων που γίνονται 
αντιληπτά ως παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας αντιστοίχως. 
Οι  περισσότερες  αναφορές  που  έγιναν  από  τους  ερωτώμενους  σε  σχέση  με  την 
ιστορία των επιχειρήσεων τους, αναπαριστούν μια κυκλική πορεία εξέλιξης από την 
μικρή  εμπορική  επιχείρηση  ‐που  ίδρυσαν  πριν  από  μερικές  δεκαετίες  οι 
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επιχειρηματίες  της  προηγούμενης  γενιάς‐  σε  μια  επιτυχημένη  πορεία  σταδιακής 
μεγέθυνσης  και  κερδοφορίας,  που  ανακόπτεται  την  τελευταία  δεκαετία  και 
ιδιαίτερα από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης,  και θέτει την επιχείρηση σε 
μια τροχιά συνεχούς συρρίκνωσης και μαρασμού. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Παρά  την  οικονομική  συρρίκνωση,  σε  γενικές  γραμμές  οι  επιχειρηματίες  θεωρούν 
τις  επιχειρήσεις  τους  ως  επιτυχημένες  αφού  καταφέρνουν  και  επιβιώνουν  στη 
παρούσα συγκυρία. 

 
 
 

 
Αξίζει  ωστόσο  να  σημειωθεί  ότι  οι  επιχειρηματίες  διαφοροποιούνται  ως  προς  τα 
αντιλαμβανόμενα  κριτήρια  που  καθορίζουν  την  επιτυχία  μιας  επιχείρησης.  Το 
μέγεθος  της  επιχείρησης  αποτελεί  τη  βασική  μεταβλητή  που  καθορίζει  αυτές  τις 
διαφοροποιήσεις.  Ενώ  για  τους  ηγέτες  των  μεγαλύτερων  επιχειρήσεων  του 
δείγματος  η  επιτυχία  ορίζεται  από  το  ύψος  των  τζίρων  και  τον  αριθμό  των 
απασχολούμενων,  οι  επιχειρηματίες με πολύ μικρές  επιχειρήσεις  (κυρίως ατομικές)  
ορίζουν ως επιτυχία την  ικανότητα της επιχείρησης να εξασφαλίζει την προσωπική 
και οικογενειακή τους επιβίωση. 
 
 
 
ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 

Στη  πλειονότητα  τους  οι  επιχειρηματίες  του  δείγματος  και  ειδικότερα  οι 
εκπρόσωποι  των οικογενειακών  επιχειρήσεων, αναφέρουν ως δυνατά σημεία  των 
επιχειρήσεων  τους  ορισμένα  πλεονεκτήματα  που  συνδέονται  με  την  πολυετή 
παρουσία και συνέχεια μιας επιχείρησης που έχει μεταβιβαστεί. 
Βασικός παράγοντας επιτυχίας των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων θεωρείται η 
πελατοκεντρική  και  εξατομικευμένη  εξυπηρέτηση.    Η  μακροχρόνια  γνωριμία  του 

«Η  επιχείρηση  Ιδρύθηκε  το  ΄70  από  τον  πατέρα  μου,  ξεκίνησε  από  εδώ,  άρχισε  να  φτιάχνει  σιγά‐σιγά 

κορνίζες,  αυτό  (το κατάστημα)  το  είχε η  γιαγιά μου και  το  είχε σαν ψιλικατζίδικο,  είχε    και  κλωστές,  τότε 

ράβανε  πολύ…  και  άρχισε  ο  πατέρας  μου  σιγά‐σιγά  να  βάζει  κορνίζες,  και  σιγά‐σιγά  εξελίχθηκε  και  είχε 

φτάσει μέχρι  και 17  άτομα προσωπικό πριν μια δεκαπενταετία.  Και σιγά‐σιγά άρχισε  να μειώνει,  δηλαδή 

μειωνόταν η δουλειά και τώρα έχουμε φτάσει στο ένα άτομο προσωπικό.» 7.Δ. 

«Η επιτυχία είναι ότι παραμένει ακόμα. Δεν είναι η επιτυχία που μπορεί να εννοεί κάποιος…» 4.Μ. 

«Η επιχείρηση με βοήθησε να μεγαλώσω το παιδί μου, να το σπουδάσω, να μην στερηθούμε τίποτα, να 

κάνουμε μια ζωή αξιοπρεπή, όχι υπερβολική, αξιοπρεπή, κατάφερα και αγόρασα το ακίνητο, ήμουν με 

ενοίκιο... Θεωρώ ότι δεν πήγα και άσχημα.» 6.Μ 
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επιχειρηματία  και  της  οικογένειάς  του  με  τους  πελάτες  του  καταστήματος,  που 
συνήθως    σημαίνει  προσωπικές    ή  ακόμα  και  φιλικές  σχέσεις  εμπιστοσύνης, 
συνδέεται με  τη δυνατότητα  ιδιαίτερης  εξυπηρέτησης  του κάθε πελάτη,    και ως  εκ 
τούτου συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιστού αγοραστικού κοινού122.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Η  συνέχεια  των  επιχειρήσεων  που  μεταβιβάζονται  μέσα  στο  χρόνο,    συνδέεται 
σύμφωνα με τους επιχειρηματίες και με τα εξής ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: 
- Το  όνομα  του  καταστήματος  που  έχει  εδραιωθεί  στη  συνείδηση  του 

καταναλωτικού κοινού και αποτελεί εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων 
- Την εμπειρία  που  έχει  αποκτήσει  ο  ίδιος  ο  επιχειρηματίας  λόγω  της πολυετούς 

ενασχόλησης με το αντικείμενο 
- Τα οικονομικά πλεονεκτήματα που έχει μια υγιής πολυετής επιχείρηση, όπως η 

επίτευξη  καλύτερων  προσφορών  από  τους  προμηθευτές  ή  η  αυξημένη 
πιστοληπτική ικανότητα. 

Στους  παράγοντες  που  επιδρούν  θετικά  στη  βιωσιμότητα  των  επιχειρήσεων  τους, 
αρκετοί ερωτώμενοι συμπεριλαμβάνουν επίσης και τον οικογενειακό χαρακτήρα της 
επιχείρησης  ως  συνθήκη  μειωμένου  εργατικού  κόστους.  Οι  επιχειρηματίες 
αναφέρουν  τόσο  τη  συμβολή  των  οικογενειακών  βοηθών,  που  προσφέρουν 
εθελοντικά την εργασία τους στην οικογενειακή επιχείρηση, όσο και την προσωπική 
και  κοπιώδη  εργασία  των  απασχολούμενων  μελών  της  οικογένειας,  εργασία    που 
υπερβαίνει συνήθως το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής.    Σε ορισμένες περιπτώσεις 
αναφέρεται  ως  βασικός  παράγοντας  μειωμένου  λειτουργικού  κόστος  της 
οικογενειακής  επιχείρησης,  η  ύπαρξη  ιδιόκτητου  ακινήτου  που  έχει  μεταβιβαστεί 
μαζί με την επιχείρηση από την προηγούμενη γενιά. 
Λιγότερες  ήταν  οι  αναφορές  ερωτώμενων  σε  άλλα  πλεονεκτήματα.  Τμήμα  των 
                                                      
122  Αυτή  η  διαπίστωση,  επιβάλλει  ιδιαίτερες  προσεγγίσεις  στο  ζήτημα  της  διαδοχής  στις  πολύ  μικρές  –οικογενειακές 
επιχειρήσεις,  συγκριτικά  π.χ.  με  τις  μεγάλες  ανώνυμες  εταιρείες.    Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  που  αποτελούν  και  τη 
πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  η  καλή  εξυπηρέτηση  των  πελατών  δεν  βασίζεται  σε  κάποιους 
προτυποποιημένους κανόνες  που μπορούν να διατυπωθούν με σαφήνεια και συνεπώς να αποτελέσουν εύκολα αντικείμενο 
εκμάθησης για την επόμενη γενιά επιχειρηματιών. Η μικρή εμπορική επιχείρηση και η εικόνα της στο καταναλωτικό κοινό 
είναι άμεσα συνυφασμένη με την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη της.  
 
 

«Είμαστε πάρα πολύ εξυπηρετικοί,  είναι ευχαριστημένοι  (οι πελάτες).  δηλαδή να σκεφτείτε  την εταιρεία 

“…..” , που είναι μεγάλη εταιρεία, την εξυπηρετώ πάνω από 35 χρόνια, και δεν με αλλάζουν,  διότι ας πούμε 

τους είχα μάθει και με είχαν μάθει. Δηλαδή θα με έπαιρναν τηλέφωνο και θα μου έλεγαν στείλε μου αυτό 

και  θα  τους  το  έστελνα,  ή  μετά  θα  κάνω  εξυπηρέτηση,  το  μεσημέρι  θέλετε,  το  βράδυ  θέλετε,  το  πρωί 

θέλετε,  ένα  πακετάκι  θέλετε  γιατί  ξεμείνατε…  θα  σας  το  φέρω  μόνο  και  μόνο  γιατί  πρέπει  να 

εξυπηρετήσω.» 1.Μ.  ‐ «Έχω καλές κριτικές από τους πελάτες μου. Εδώ λένε ότι έχουν προσωπική επαφή 

μαζί  μου,  εδώ  είναι  γειτονιά  και  δεν  τους  έχω  κοροϊδέψει  ποτέ,  ζητάνε  τη  γνώμη  μου,  μου  έχουν 

εμπιστοσύνη. Αυτό το έχω αποκτήσει…Και να σου πω και κάτι; Αισθάνομαι καλά που φέρομαι έτσι, έχω και 

τη συνείδησή μου καθαρή και η δουλειά μου είναι μια χαρά.» 4.Δ. 
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επιχειρηματιών αναφέρει ως δυνατό σημείο  της  επιχείρησης  τις προσιτές  τιμές. Το 
είδος του προϊόντος, αναφέρεται επίσης από ακόμα λιγότερους επιχειρηματίες ως το 
συγκριτικό  τους  πλεονέκτημα123.    Τέλος,  στην  περίπτωση  μιας  μεγαλύτερης 
επιχείρησης, η εξελιγμένη οργανωτική δομή της εταιρείας (logistics) αναφέρεται από 
τον  διευθύνοντα    σύμβουλο  (Α.Ε.)  ως  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  της 
επιχείρησης που εκπροσωπεί. 
 
2.2 ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 
Σε  ερώτηση  προς  τους  επιχειρηματίες  σχετικά  με  τα  αδύνατα  σημεία  των 
επιχειρήσεων  που  διοικούν,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  μεταβιβάζοντες  στη 
πλειοψηφία  τους,  δυσκολεύτηκαν  περισσότερο  συγκριτικά  με  τους  διαδόχους  να 
εντοπίσουν αρνητικά στοιχεία. 
Ωστόσο,  γενική  πεποίθηση  όλων  των  επιχειρηματιών  είναι  ότι  το  δυσμενές 
οικονομικό περιβάλλον αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά 
την  εμπορική  δραστηριότητα.  Πιο  συγκεκριμένα,  αναφέρεται  από  όλους  τους 
ερωτώμενους η δραματική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων ως 
άμεση απόρροια της οικονομικής κρίσης.  
Η οικονομική στενότητα δημιουργεί για τους έμπορους‐επιχειρηματίες πολλαπλάσια 
προβλήματα καθώς συνεπάγεται, μειωμένο κεφάλαιο κίνησης και συνεπώς έλλειψη 
αποθεμάτων,  μη  δυνατότητα  πίστωσης  σε  πελάτες,    ή  αδυναμία  ανανέωσης  της 
εικόνας  του  καταστήματος,  δηλαδή  καταστάσεις  που  με  τη  σειρά  τους  επιδρούν 
αρνητικά στην αγοραστική ζήτηση. 
Το  μικρό  μέγεθος  των  επιχειρήσεων,  σύμφωνα  με  τμήμα  των  ερωτώμενων    τις 
καθιστά περισσότερο ευάλωτες σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αφού συνδέεται και 
με  προβλήματα  υπο‐χρηματοδότησης  από  τράπεζες.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  ορισμένοι 
εκπρόσωποι  πολύ  μικρών  επιχειρήσεων  αναφέρονται  στην  αδυναμία  να 
αντιμετωπίσουν  τον  ανταγωνισμό  των  μεγάλων  εμπορικών  αλυσίδων  και  των 
πολυεθνικών. 
Ένα  ενδιαφέρον  εύρημα  της  ποιοτικής  έρευνας  είναι  ότι  κάποιες  αδυναμίες  αυτών 
των επιχειρήσεων οφείλονται‐ σύμφωνα με τις αντιλήψεις σημαντικού τμήματος των  
επιχειρηματιών  (κυρίως  διάδοχοι)‐  σε  αυτό  που  θεωρείται  και  συγκριτικό 
πλεονέκτημα  των  επιχειρήσεων  που  μεταβιβάζονται,  δηλαδή  στην  μακροχρόνια 
λειτουργία τους. 
Συγκεκριμένα,  αρκετοί  διάδοχοι  αναφέρουν  προβλήματα  που  απορρέουν  από  την 
παλαιότητα  των  επιχειρήσεων,  όπως  ότι  το  βασικό  προϊόν  θεωρείται  πλέον 
                                                      
123  Ωστόσο,  η  προτίμηση  των  αγοραστών  στο  προϊόν  φαίνεται  ότι  αποτελεί  βασικό  παράγοντα  επιτυχίας  των 
μεταβιβάσεων εκτός οικογένειας, καθώς και σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορικής δραστηριότητας όπως τα τρόφιμα,  ή 
σε κάποια εξειδικευμένα προϊόντα όπως τα έργα τέχνης. 
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ξεπερασμένο,  ότι  το  κατάστημα  σε  κάποιες  περιπτώσεις  παρουσιάζει  εικόνα 
εγκατάλειψης, ή/και ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι παρωχημένος. Υπήρξαν επίσης 
και  αναφορές  από  διαδόχους  σε  «ξεπερασμένες  νοοτροπίες»  που  φέρουν  οι 
εκπρόσωποι της παλιάς γενιάς ιδιοκτητών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  φθορά  της  εικόνας  του  καταστήματος  θεωρείται  σε  κάποιες  περιπτώσεις 
αναπόφευκτη και συνδέεται με τη δικαιολογημένη προσυνταξιοδοτική κούραση του 
ίδιου του επιχειρηματία: 

 
 

 
 
 
 
Τέλος,  παρότι  οι  αναφορές  υπήρξαν  μεμονωμένες  (αλλά  κρίθηκαν  σημαντικές),  
αξίζει  να  αναφερθεί  και  η  εν  δυνάμει  αρνητική  επίδραση  που  έχει  το  
συναισθηματικό βάρος που επωμίζεται ο διάδοχος σε μια οικογενειακή επιχείρηση. 
Η  αίσθηση  της  ευθύνης  για  τη  συνέχεια  μπορεί  σε  κάποιες  περιπτώσεις  να 
λειτουργήσει  ανασταλτικά  στην  επιχειρηματική  του  στρατηγική,  και  ειδικά  στη 
δυναμική ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών όπου αυτό είναι επιβεβλημένο. 

 
 
 
 
 

 

«Αδύνατα  σημεία:  ότι  είναι  οικογενειακή  επιχείρηση…  Υπάρχουν  με  την  παλιά  γενιά  κάποιες 

συγκρούσεις στα πλαίσια της δουλειάς,  λόγω άλλης νοοτροπίας… όχι να σκοτωθούμε….  Το άλλο θέμα 

είναι  το  θέμα  της  χρηματοδότησης  από  τις  τράπεζες  που  εντάξει  όλοι  το  έχουν  αυτό  το  πρόβλημα… 

ακόμη δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες χρηματοδότησης αλλά ούτε και ανοιχτές. Έχουμε και εμείς ζόρια 

γιατί η εισαγωγή σημαίνει προπληρώνω ΦΠΑ και  τα πάντα, ποτέ δεν είχαμε από  τους έξω πιστώσεις. 

Αλλά  το  βασικό  πρόβλημα  που  έχει  η  εταιρεία  είναι  προϊοντικό.  Το  κύριο  προϊόν  έχει  αρχίσει  να 

απαξιώνεται, όχι μόνο λόγω της κρίσης αλλά και λόγω της τεχνολογίας, που είναι το άλμπουμ,  που ήταν 

η ραχοκοκαλιά της εταιρείας…» 2.Δ. 

«…τα  τελευταία  τέσσερα  χρόνια υπάρχει  μια  κάμψη  γιατί  λειτουργώ προ‐συνταξιοδοτικά,  δηλαδή 

έχω περιορίσει της αγορές μου, κάποια είδη που είχα τώρα πια δεν τα βάζω είχα πάνω όροφο, τον 

έχω καταργήσει… κουράστηκα ψυχικά πλέον, οι δυνάμεις εδώ που τα λέμε πέφτουν κιόλας…» 6.Μ. 

«Όσο καλό είναι ότι κουβαλάς ένα όνομα, τόσο κακό είναι…με την έννοια ότι όταν κουβαλάς και ένα 

όνομα  δεν  μπορείς  να  κάνεις  πολλά  πράγματα,  όχι  ελεύθερα,  είναι  δύσκολο  να  πάρεις  κάποιες 

αποφάσεις και μόνος σου...» 8.Δ. 
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2.3 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

 
Η  πλειονότητα  των  μεταβιβάσεων  στις  επιχειρήσεις  του  δείγματος 
πραγματοποιήθηκαν λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος. 
Ωστόσο,  για αρκετούς ερωτώμενους επιχειρηματίες ήταν η οικονομική συγκυρία που 
επέσπευσε την απόφαση για συνταξιοδότηση, καθώς αναφέρουν ότι «αν δεν υπήρχε 
η οικονομική κρίση» δεν θα είχαν «βγει στη σύνταξη». 
Διαπιστώθηκε ότι οι έμποροι‐επιχειρηματίες,  εμφανίζουν  ισχυρό δεσμό και ταύτιση 
με  την  επιχείρηση  και  την  καθημερινότητα  της,  με  αποτέλεσμα  υπό  φυσιολογικές 
συνθήκες να επιλέγουν την χρονική αναβολή της συνταξιοδότησης τους παρά το ότι 
ενδέχεται  να  έχουν  κατοχυρώσει  συνταξιοδοτικό  δικαίωμα124.  Αυτή  η  διαπίστωση 
ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι αναφορές από μεταβιβάζοντες στην προσωπική 
τους ανάγκη να διακόψουν την εργασία λόγω κόπωσης, υπήρξαν μειοψηφικές. 
Σε κάποιες περιπτώσεις επιχειρήσεων η μεταβίβαση σχετίζεται με συρρίκνωση των 
εμπορικών δραστηριοτήτων μιας οικογένειας125, ενώ υπήρξε και περίπτωση όπου  η 
μεταβίβαση  αποσκοπούσε  στην  απεμπλοκή  της  επιχείρησης  από  υπάρχουσες 
οικονομικές απαιτήσεις τρίτων π.χ. προμηθευτών. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας μεταβιβάζονται 
και  επιχειρήσεις  με  πολύ  μικρή  κερδοφορία,  συνήθως  σε  τέκνα,    και  παρότι  δεν 
υπήρχε αυτή η προοπτική ως  ενδεχόμενο στον οικογενειακό προγραμματισμό126. Η  
αδυναμία  εύρεσης  άλλης  εργασίας  από  τα  τέκνα  των  επιχειρηματιών  λειτουργεί 
ενισχυτικά  στην  απόφαση  μεταβίβασης  της  επιχείρησης  στον  γιό  ή  την  κόρη  του 
επιχειρηματία,  ώστε  να  τους  δοθεί  η  δυνατότητα  ασφάλισης,  και  κάποιας  μικρής 
συνήθως οικονομικής απολαβής. 
Στις μεταβιβάσεις εκτός οικογένειας, αναφέρονται ως λόγοι μεταβίβασης εκτός από 
τη  συνταξιοδότηση  του  επιχειρηματία,  η  μεταπήδηση  του  μεταβιβάζοντα  σε  άλλη 
εμπορική δραστηριότητα, καθώς και η μετεγκατάσταση του σε άλλο τόπο διαμονής. 

 
 
 
 
 
 
                                                      
124  Αυτή  η  απροθυμία  για  συνταξιοδότηση  ενδέχεται  να  οφείλεται  και  σε  πρακτικούς  λόγους  που  απορρέουν  από  τον 
κεντρικό ρόλο που όπως επισημάνθηκε διαδραματίζει το πρόσωπο του επιχειρηματία στη μικρή εμπορική επιχείρηση. 
125 Π.χ.  περίπτωση  που  ο  γιός  διατηρούσε  παράλληλα  με  τον  πατέρα  του  άλλη  εμπορική  επιχείρηση  με  την  ίδια 
δραστηριότητα της οποίας τη λειτουργία αναγκάστηκε να διακόψει. Σε αυτή την περίπτωση ο γιός   θα επιστρέψει στην 
πατρική  επιχείρηση που  θα  του  μεταβιβαστεί ώστε  να  μην  επωμίζεται  η  οικογένεια  και  τις  ασφαλιστικές  εισφορές  του 
πατέρα, χωρίς ωστόσο ο δεύτερος να αποχωρήσει ουσιαστικά από την επιχείρηση (Περίπτωση: 5.Μ). 
126 Εδώ  γίνεται  αναφορά  σε  παραδείγματα  όπου  ο  διάδοχος  έχει  ακολουθήσει  τελείως  διαφορετική  επαγγελματική 
πορεία, σπουδές κτλ 



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  2.4: «Mελέτη για τη διαδοχή και μεταβίβαση των ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων»  

 

88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ 
 
Η  μεγάλη  πλειονότητα  των  περιπτώσεων  του  δείγματος  εμπλέκονται  είτε  ως 
μεταβιβάζοντες είτε ως διάδοχοι σε ενδοοικογενειακή μεταβίβαση. 
Για  το  σύνολο  των  πολύ  μικρών  οικογενειακών  επιχειρήσεων  του  δείγματος,  η 
αρχική  επιλογή  διαδόχου,  σύμφωνα  με  τους  μεταβιβάζοντες,  βασίστηκε  στη 
επιθυμία  και  τη    διαθεσιμότητα  του  ίδιου  του  διαδόχου.    Οι  περισσότεροι 
μεταβιβάζοντες  αναφέρουν  ότι  τα  υπόλοιπα  παιδιά  τους,  ακολούθησαν  άλλες 
επαγγελματικές διεξόδους και δεν ενδιαφέρθηκαν να εργαστούν στην οικογενειακή 
επιχείρηση.  Διαπιστώνεται  ότι  σε  πολύ  μικρές  συνήθως  ατομικές 
επιχειρήσεις, την επιχείρηση αναλαμβάνει τελικά το παιδί που δεν σπούδασε 

«    ‐ Ένας λόγος είναι η κρίση, βασικός λόγος γιατί αν δεν ήταν η κρίση, ούτε που θα σκεφτόμουν τη σύνταξη, 

γιατί αγαπώ τη δουλειά μου, μου αρέσει, πέρναγα καλά και δεν είμαι από τους ανθρώπους του καφενείου… 

ερχόμουν  εδώ,  έρχονται  οι  φίλοι  τα  λέμε,  κουβεντιάζουμε,  κάνουν  τις  αγορές  τους,  λόγω  της  κρίσης  είμαι 

αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να το κλείσω… Κουράζομαι, η ηλικία δεν επιτρέπει για πολλά, κάτι το ζάχαρο, 

το ένα το άλλο, όλα μαζί συγκεντρώνονται για αυτό και αποφάσισα να τα βροντήξω…» 6.Μ. 

«Τη  σύνταξη  την  χάνω  και  πληρώνω  και  από  πάνω.  Θέλω  να  πάρω  σύνταξη  να  πάρει  το  παιδί  μου  την 

επιχείρηση,  να  δουλέψει….  Δεν  θα  αποσυρθώ,  κανείς  δεν  αποσύρεται,  εντάξει  γυροφέρνει  μέσα  στην 

επιχείρηση, αλλά δεν θα είμαι μες την επιχείρηση. θα είμαι εδώ να βοηθήσω τα παιδιά, με τις γνώσεις μου, τι 

θα κάνουν, πως θα δουλέψουν, αλλά σαν επιχείρηση θα πρέπει να πάει στο γιό μου.»  ‐ «Όλα γίνονται λόγω 

κρίσης γιατί ο γιός μου θέλει να την αφήσει την άλλη επιχείρηση και να ενσωματωθεί εδώ» 5.Μ 

«Κουράστηκα και ήθελα να φύγω.» 3.Μ.  

«μεταβιβάστηκε για ένα και μόνο λόγο, δεν μεταβιβάστηκε επειδή ήταν επικερδής, μεταβιβάστηκε γιατί υπήρχε 

η επιχείρηση, υπήρχαν κάποια εμπορεύματα, υπήρχε η μικρή υποδομή και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν 

δουλειές, προκειμένου να ψάχνει να βρει μια δουλειά με 500‐600€, καλύτερα να είναι εδώ. Μεταβιβάστηκε για 

να βγάζει αυτά τα 500€, τουλάχιστον αυτά… αλλά οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα επιβίωσης, δηλαδή 

του χρόνου μπορεί να κλείσουν. Δηλαδή, αν βρει μια δουλειά ο γιός μου, πάρει το πτυχίο θα κλείσει…» 4.Μ. 

«Το δουλέψαμε μαζί  (με την  ιδιοκτήτρια) μέχρι  το 2008  και αποφάσισε να ανοίξει ένα μαγαζί στη Κύθνο και 

αποφάσισε  να  μείνει  εκεί  μετά…  άνοιξαν  δυο  μαγαζιά  στην  Κύθνο  τελικά. Μετά  δεν  γινόταν…  όλα  αυτά  τα 

μαγαζιά δεν κρατιόντουσαν μαζί.» 4.Δ. 

«Θεωρώντας  πως  η  επιχείρηση  πηγαίνει  καλά  αποφάσισε  να  κάνει  ένα  βήμα  παραπάνω,  να  σταματήσει  το 

λιανικό, και να πάει ας πούμε στην χονδρική και στους μεγάλους πελάτες, οπότε θέλησε να φτιάξει στο Αιγάλεω 

μια βιοτεχνία παραγωγής συνεργαζόμενος με ανθρώπους που γνώρισε τηλεφωνικά και του έδωσαν 2,3 μεγάλες 

εταιρείες, ως πελάτες. Από εκεί αυτός είχε και άλλα προβλήματα που με αγγίζουν και εμένα.» 5.Δ. 
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ή αδυνατεί να βρει μια «καλή» δουλειά. 
 
 
 
 
 
 
 
Τα  περιορισμένα  κέρδη  μιας  μικρής  εμπορικής  επιχείρησης  επαρκούν  για  να 
εξασφαλίσουν  συνήθως  «ένα  μισθό»  στο  παιδί  εκείνο  που  δεν  ενδιαφέρθηκε  να 
ακολουθήσει έναν άλλο επαγγελματικό δρόμο. Ωστόσο, ταυτόχρονα αναφέρεται από 
τους  μεταβιβάζοντες  ότι  η  πώληση  σε  τρίτο  άτομο  είναι  είτε  ασύμφορη  (τα  κέρδη 
που  αποφέρει  η  πώληση  μιας  τέτοιας  επιχείρησης  είναι  ελάχιστα),    είτε  ανέφικτη, 
αφού δεν υπάρχει ζήτηση από υποψήφιους αγοραστές. Ειδική αναφορά έγινε και στο 
φόρο υπεραξίας που είναι μεγαλύτερος στις μεταβιβάσεις σε μη συγγενικά πρόσωπα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φαίνεται  λοιπόν,    ότι  ο  καθορισμός  του  διαδόχου  στη  μικρή  οικογενειακή 
επιχείρηση  δεν  ακολουθεί  τη  λογική  της  επιλογής  του  ιδανικότερου,  αλλά 
βασίζεται κυρίως στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των εργασιακών αναγκών 
και  των  επαγγελματικών  δυνατοτήτων  (Με  βάση  τις  σπουδές  και  τη  πρότερη 
επαγγελματική σταδιοδρομία) των οικογενειακών μελών. 
Η διαδικασία καθορισμού του διαδόχου διαφοροποιείται αισθητά στις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις.  Σε  εταιρείες  με  σχετικά  μεγάλους  κύκλους  εργασιών  και  αριθμό 
απασχολούμενων, συνήθως ο διάδοχος δεν είναι ένας. Ο επιχειρηματίας μεταβιβάζει 

«Κοιτάξτε  εγώ  έχω  τρείς  κόρες  και  οι  δύο  δουλεύουν σε  εταιρείες,  είναι  λογίστριες,  η  μικρή  ήθελε  να 

κάτσει,  δική  της  απόφαση  ήταν…  απλά  ήταν  εδώ  από  όταν  τελείωσε  το  λύκειο.  Στην  αρχή  ήταν  έτσι 

μερικούς μήνες μετά μπήκε μέσα στην εταιρεία και προχωρήσαμε έτσι.. αν και της λέω ότι η δεύτερη κόρη 

θα ήταν ιδανική για το μαγαζί γιατί έχει μπλα‐μπλα ενώ η Αθηνά είναι ντροπαλή από αυτή την άποψη το 

 «Πρώτα από όλα δεν πουλιέται κάτι, την εποχή αυτή δεν πουλάς τίποτα,  το βασικότερο, και από την 

άλλη πλευρά τα παιδιά τι θα κάνανε; Ανεπάγγελτα τι θα κάνανε; Ένα παιδί που δουλεύει είκοσι χρόνια 

σε  μια  δουλειά  από  εκεί  και  πέρα  τι  θα  κάνει;  Το  μόνο  που  μπορεί  να  κάνει  είναι  να  δουλέψει 

πωλήτρια… Επομένως, υποχρεωτικά, αν και το ήθελε, αλλά και να μην το ήθελα πάλι εδώ θα ήταν. ‐Για 

το  ίδιο  το  κατάστημα  είναι  ότι  καλύτερο  υπάρχει.  Πιστεύω  ότι  αν  όλοι  ‐εργοστάσια,  βιοτεχνίες, 

επαγγελματίες‐  κάνανε  τα  ίδιο  πράγμα  και  έβαζαν  τα  παιδιά  τους  μες  τη  δουλειά,  σήμερα  δεν  θα 

ήμασταν στο χάλι που είμαστε…. όλοι έμαθαν τα παιδιά τους να θέλουν να μπουν στο δημόσιο, να μην  

ακολουθεί κανένας το επάγγελμα…»3.Μ. 

«Έστω ότι ένα τρίτο άτομο, ξένο, ήθελε να πάρει την επιχείρηση, η υπεραξία θα ήταν αντί με 5% που 

βγαίνουν  τώρα  τα 25.000, θα ήταν 100.000,  είναι 20%...ποιος θα ήθελε  να  την πάρει,  να δώσει 100, 

200.000; Ποιος τρελός; Για αυτό δεν προχωράει στην Ελλάδα τίποτα..» 5.Μ. 
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κάποιο ποσοστό από το εταιρικό του μερίδιο ή τις μετοχές (Α.Ε.) σε κάθε τέκνο127 
(εφόσον  υπάρχουν  παραπάνω  από  ένα).  Μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι,  σε 
περιπτώσεις  εταιρειών  που  παρουσιάζουν  δυναμική  εξέλιξης  και  σχετικά  μεγάλη 
κερδοφορία,  το  ενδιαφέρον των απογόνων  είναι αυξημένο συγκριτικά με  τη πολύ 
μικρή  επιχείρηση.    Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  παρατηρείται  επίσης  ότι  οι 
διάδοχοι  συνήθως  προετοιμάζονται  ενεργητικά  για  τη  διαδοχή, 
ακολουθώντας  ανάλογες  σπουδές  ή  επιλέγοντας  να  αποκτήσουν  και  εργασιακή 
εμπειρία  εκτός  εταιρείας που θα τους φανεί  χρήσιμη στη μετέπειτα σταδιοδρομία 
τους ως ηγέτες της οικογενειακής επιχείρησης. 
Στη μεταβίβαση εκτός οικογένειας μια βασική διάσταση της διαδικασίας είναι  η 
επαφή των μεταβιβαζόντων με τους υποψήφιους διάδοχους. 
Στις  περιπτώσεις  που  μελετήθηκαν  (πρόκειται  για  ατομικές  επιχειρήσεις)  έγινε 
σαφές ότι, από τη πλευρά των επιχειρηματιών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την 
επιχείρηση, οι διάδοχοι αναζητούνται κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων 
του  μεταβιβάζοντος  (φιλικό  περιβάλλον,  γειτονιά  κ.τ.λ.),  ή  μεταξύ  των 
εργαζομένων  της  επιχείρησης.  Η  πληροφορία  για  την  επικείμενη  πώληση  της 
επιχείρησης, διαρρέει «στόμα με στόμα» καθώς φαίνεται ότι υπάρχει η αντίληψη 
σε αρκετούς επιχειρηματίες ότι η δημόσια αναγγελία της πρόθεσης για πώληση θα 
πλήξει ως ένα βαθμό την εικόνα της επιχείρησης. 
Οι  συνεντεύξεις  με  επιχειρηματίες  που  έχουν  την  πρόθεση  να  μεταβιβάσουν  την 
επιχείρηση  τους  εκτός  οικογένειας,  ανέδειξαν  τη  δυσκολία  που  αντιμετωπίζει  ο 
ιδιοκτήτης  μια  μικρής  εμπορικής  επιχείρησης  να  μεταβιβάσει  την  επιχείρηση.  Η 
μικρή κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 
που  θέτει  μια  μικρή  επιχείρηση  σε  χρόνο  και  σε  κόπο  για  τον  υποψήφιο 
διάδοχο, αλλά και η μη ανανεωμένη εικόνα της, αποτελούν κάποιες από τις 
αιτίες του μειωμένου ενδιαφέροντος από τρίτους για αγορά. 

                                                      
127 Κάποιοι από τους απογόνους μπορεί  να διατηρούν ποσοστό χωρίς να έχουν ουσιαστική εμπλοκή στην επιχείρηση. 
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2.4 ΔΙΑΔΟΧΟΙ: Η ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

 
Τα βασικά κίνητρα για την απόφαση των διαδόχων να αναλάβουν την επιχείρηση 
παρουσιάζουν  ενδιαφέρουσες  διαφοροποιήσεις.  Σε  ένα  γενικό  πλαίσιο  οι 
ερωτώμενοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ως προς τη φύση των κινήτρων 
τους.  
Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται διάδοχοι που αποδίδουν την  επιλογή 
τους  κυρίως  σε  βιοποριστικούς  και  πρακτικούς  λόγους.  Εδώ,  η  δυνατότητα 
εξασφάλισης  ενός  βασικού  εισοδήματος  αποτελεί  το  κυριότερο  κίνητρο  για  τη 
διαδοχή. 
Αναφέρονται ωστόσο,  ειδικά  από  γυναίκες  ‐διαδόχους,  και  άλλοι  πρακτικοί  λόγοι 
που  λήφθηκαν  υπόψη  στην  απόφαση  για  τη  διαδοχή  όπως:  η  εγγύτητα  του 
καταστήματος  στο  σπίτι,  η  δυνατότητα  παράλληλης  ενασχόλησης  με  τα  παιδιά,  η 
δυνατότητα απουσίας από την εργασία αν παραστεί ανάγκη (με την βοήθεια άλλων 
μελών της οικογένειας). 
 
 
Γενικά, τα βιοποριστικά ‐πρακτικά κίνητρα αναφέρονται περισσότερο  από: 

- Διαδόχους σε πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις 
- Γυναίκες 
- Διαδόχους εκτός οικογένειας. 

«εγώ  κάνω  προσπάθειες  να  βρω  έναν  άνθρωπο,  εντάξει  ένα  μεροκάματο  το  έχει,  όχι  τεράστιο,  άλλα  ένα 

μεροκάματο  που  μπορεί  να  ζήσει  μια  οικογένεια...  έναν  νέο  σήμερα,  ανεπάγγελτο,  άνεργο,  σαφώς  τον 

συμφέρει…  γιατί  είναι  μια  δουλειά  που  ρολάρει  .…  Ζητάω  έναν  άνθρωπο,  αυτό  το  μαγαζί  να  το 

παρακολουθεί,  να  καθίσει  να  το  δει…  προτιμώ  να  είναι  γνωστός,  γιατί  να  σας  πω  κάτι  υπάρχουν  και 

απατεώνες και δεν θέλω να μπλέξω σε περιπέτειες… εγώ είμαι διατεθειμένος να δώσω και μια πίστωση στον 

άνθρωπο… είχα μια επαφή με κάποιον, αλλά να σας πω κάτι; Παρόλο που μιλάνε για ανεργία, οι νέοι,  θεωρώ 

ότι  δεν  είναι  και  διατεθειμένοι  να  δουλέψουν,  είναι  λιγάκι  ωχαδελφιστές  και  τα  ζώα  μου  αργά.  Μου  ήρθε 

άνθρωπος εδώ, αν έχεις το θεό σου, με το γιό του να συζητήσουμε…. το ενδιαφέρον του γιου ήταν που θα βάλει 

το γραφείο του και εάν το καλοκαίρι κλείνω ένα μήνα…» 6.Μ 
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Παράλληλα,  μεγάλο  τμήμα  των  ερωτώμενων  αιτιολογούν  την  απόφαση  τους  στη 
βάση προσωπικών κινήτρων αυτοπραγμάτωσης και ευχαρίστησης. Βασικό κίνητρο 
για τους ερωτώμενους αυτής της κατηγορίας είναι το προσωπικό ενδιαφέρον για το 
ίδιο το αντικείμενο της δραστηριότητας, η αίσθηση ότι έχουν τη δυνατότητα μέσω 
αυτής της δραστηριότητας  να εκφράσουν τις κλίσεις και τη δημιουργικότητα τους, 
η  αίσθηση  ότι  μπορούν  να  έχουν  προσωπική  εξέλιξη,  καθώς  και  η  αντίληψη  ότι 
μπορούν  οι  ίδιοι  να  προσφέρουν  περισσότερα  και  να  λειτουργήσουν  προωθητικά 
για την ίδια την επιχείρηση.  
Σε αυτή την κατηγορία, εμπίπτουν με μεγαλύτερη συχνότητα: 

- Διάδοχοι με σπουδές σε συναφές αντικείμενο  
- Διάδοχοι  σε  εμπορικές  επιχειρήσεις  με  βιοτεχνική  δραστηριότητα  και  εμπορικές 

επιχειρήσεις ειδικών  προϊόντων όπως είδη τέχνης κτλ 
- Διάδοχοι εντός οικογένειας 
- Άνδρες 
- Διάδοχοι μεγαλύτερων επιχειρήσεων. 
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«Το αποφάσισα μόνη μου, όσο μπορείς να το αποφασίσεις στα δεκαοκτώ σου…Ούτως ή αλλιώς εκείνη την εποχή ήταν σε 

πολύ καλή κατάσταση όλα τα μαγαζιά, όχι μόνο τα δικά μας, οπότε ήταν για μένα «η εύκολη λύση», ωραία,   γιατί είναι 

καθαρή η δουλειά μας, δεν είναι κάτι αποκρουστικό και μου φαινόταν ωραίο. Αυτό που μέτρησε για μένα ήταν ότι θα είχα 

άμεσα δουλειά και λεφτά, γιατί όταν είσαι δεκαοχτώ χρονών τα λεφτά είναι κίνητρο, από πολύ μικρή, επειδή δούλευα τα 

καλοκαίρια, είχα δικά μου λεφτά.…» 8.Δ.  

«Δεν είχα εναλλακτικές,   γιατί είμαι και τόσα χρόνια εδώ… μετά το σχολείο εγώ δεν σπούδασα κάτι, ήρθαν κατευθείαν 

εδώ.» 1.Δ. 

«Καμία αμφιβολία δεν είχα όχι. Η απόφαση δεν είναι δικιά μου μόνο είναι όλων. Είναι κοινή απόφαση να αναλάβω ως 

διευθύνων σύμβουλος  της  εταιρείας…Δοκίμασα και άλλη καριέρα,  δούλευα στην  (Γνωστή εταιρεία πληροφορικής)  προ 

κρίσης και μετά αφού δεν είχα δει ανάπτυξη από εκεί  για πολλούς λόγους, αποφάσισα να γυρίσω πίσω στη δικιά μας 

εταιρεία. Να εφαρμόσω την τεχνογνωσία που έμαθα εκεί στη δικιά μας.» 2.Δ. 

«Ούτως ή αλλιώς ήμουν στη δουλειά 25 χρόνια, δεν υπήρχε και κάτι άλλο να κάνω, ήταν επιλογή μου»3.Δ.  

«Δεν πρόλαβα να το σκεφτώ. Ήταν μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι κοντά στο σπίτι μου, μου άρεσε πολύ 

σαν  δουλειά  και  θέλω  και  να  δουλεύω,  δεν  είμαι  ο  άνθρωπος  που  θα  κάτσει  σπίτι.  Εγώ  το  δούλευα  το  μαγαζί….δεν 

άλλαξε τίποτα. Το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι ήταν η αρχή της κρίσης και δεν ήξερα τι να κάνω, μόνο αυτό. Περιθώρια 

δεν υπήρχαν πολλά γιατί η φίλη μου βιαζόταν. Όμως έγινε όλη η κατάσταση στο να το πάρω» 4.Δ. 

«Επειδή όπου πήγαινα (για δουλειά) κατέρρεε και μου άφηνε φέσι, από τη στιγμή που και ο Γιάννης ήταν φίλος και άφηνε 

την επιχείρηση για να κάνει κάτι επιτυχημένο, για να κάνει αυτό το άλμα σημαίνει ότι αυτό που είχε ήταν επιτυχημένο, 

έτσι το έκρινα ότι τέλος πάντων θα μπορέσω να έχω κάτι σταθερό στη ζωή μου στους δύσκολους καιρούς, κοντά στο σπίτι 

μου, με ένα αξιοπρεπές ωράριο, χωρίς να έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου κτλ.» 4.Δ.   

 «Σίγουρα ότι θα κάνω κάτι δικό μου και θα είμαι πιο άνετη όσον αφορά, τα παιδιά, το ωράριο, δηλαδή αν μου τύχει κάτι 

θα  μπορώ  να  το  κλείσω  και  να  τρέξω  στο  παιδί  μου,  ενώ  αν  δουλεύεις  έξω  είναι  λίγο  δύσκολο.  Αυτός  ήταν  ο 

σημαντικότερος λόγος…ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, άρχιζε η κόρη μου σχολείο τότε και ήθελα να έχω κάποιες ώρες 

να τη βοηθώ, να τη διαβάζω τα απογεύματα…» 6.Δ.  

«Μου άρεσε. Μου αρέσει αυτή η δουλειά…ο αδερφός μου έχει άλλη δουλειά, η οποία πάει και καλύτερα, αλλά δεν μου 

άρεσε και δεν πήγα…μου είχε πει άμα θέλω να πάω, αλλά δεν με ενέπνεε να πάω... Εδώ μεγάλωσα» 7.Δ.  

«τελειώνοντας το σχολείο ήξερα ότι θα ακολουθήσω αυτό, υπήρχε ήδη αυτή η στρωμένη δουλειά και θα μπορούσα να 

την ακολουθήσω και να προσφέρω και εγώ σαν μέλος στην οικογένεια. Οικογενειακή επιχείρηση.. ‐Ήταν μια επιτυχημένη 

πορεία στην επιχείρηση, ήξερα ότι μπορώ να προσφέρω και να την ανεβάσουμε ακόμα πιο ψιλά, γιατί σαφώς και με τις 

γνώσεις που είχαμε εμείς, σαν  πιο νέοι, σαν πιο φρέσκοι, θα μπορούσαμε να την απογειώσουμε, όπως και έγινε δηλαδή. 

» 9.Δ  «Από τότε που γεννήθηκα προοριζόμουν για εδώ, δηλαδή από μικρή μου έλεγαν  ‘’η νέα φαρμακοποιός, η νέα 

φαρμακοποιός’’…οπότε δεν είναι ότι εγώ σκέφτηκα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου…αλλά μου αρέσει κιόλας… Μου 

αρέσει σαν επάγγελμα γιατί έχω επικοινωνία με τον κόσμο και δεν βαριέμαι, δεν   είσαι σε ένα γραφείο και έχεις τη 

χαρτούρα,  να  κάνεις  αυτό  οχτώ ώρες..  Εδώ πέρα  ναι  μεν  έχεις   100  πελάτες  τους  δικούς  σου,  αλλά  κάθε  μέρα  θα 

ακούσεις κάτι διαφορετικό…» 11.Δ 
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Σημαντικό  είναι    να  σημειωθεί  ότι,  μεγάλο  τμήμα  των  διαδόχων  εντός 
οικογένειας, αντιλαμβάνεται την επιλογή για τη διαδοχή ως αυτονόητη και 
φυσική  εξέλιξη.  Αυτή  η  αντίληψη  ερμηνεύεται  από  την  πρότερη  πορεία  και 
σταδιοδρομία  αυτών  των  διαδόχων  που  είναι  ταυτισμένη  με  την  οικογενειακή 
επιχείρηση.  
Αντίθετα,  σχετικά με τους διαδόχους εκτός οικογένειας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διαπίστωση  ότι  σε  αρκετές  περιπτώσεις,  η  απόφαση  τους  να  αναλάβουν  την 
επιχείρηση ήταν συμπτωματική, «έμαθα ότι πωλείται αυτή η επιχείρηση..».   Όλοι οι 
ερωτώμενοι  διάδοχοι  μικρών  ατομικών  επιχειρήσεων,  μας  είπαν  ότι  πριν  πάρουν 
την  απόφαση  να  αγοράσουν  την  επιχείρηση  δεν  βρίσκονταν  σε  διαδικασία 
συστηματικής αναζήτησης κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

 
Σε ένα γενικό πλαίσιο, η αναγκαιότητα της ύπαρξης σχεδίου και προγραμματισμού 
της  διαδοχής –μεταβίβασης, βρίσκει σύμφωνους του περισσότερους ερωτώμενους.  
Ωστόσο,  διαπιστώθηκε ότι στη πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είχε υπάρξει εκ 
των  προτέρων    ένα  καθορισμένο  σχέδιο  διαδοχής  –μεταβίβασης.  Επιπλέον,  σε 
ερώτηση που απευθύνθηκε στους επιχειρηματίες αναφορικά με τη σημασία και το 
περιεχόμενο  του  προγραμματισμού  και  της  προετοιμασίας  της  διαδοχής‐
μεταβίβασης,  φάνηκε  ότι  για  το  μεγαλύτερο  τμήμα  των  ερωτώμενων,  η 
προετοιμασία  συνδέεται  σχεδόν  αποκλειστικά  με  την  εκπαίδευση  και  την 
ετοιμότητα του διαδόχου να αναλάβει την επιχείρηση.  Έτσι, διαπιστώνεται σε 
μεγάλο  τμήμα  του  δείγματος,  η  απουσία  οικονομικού  προγραμματισμού  της 
μεταβίβασης,  που  σε  κάποιες  περιπτώσεις  είχε  και  σαν  άμεσο  αποτέλεσμα  την 
αναστολή  της  διαδικασίας.    Η  απουσία  οικονομικού  προγραμματισμού  
φαίνεται  ότι  οφείλεται  ως  έναν  βαθμό  στην  έλλειψη  ενημέρωσης  των 
επιχειρηματιών για τις νομικές και φορολογικές διαστάσεις της διαδικασίας. 
 
 

«έμεινα έγκυος, έκανα το παιδί το πρώτο, σταμάτησα για τρία χρόνια τελείως, μετά ξαναέπιασα δουλειά, 

από  το  2005  δούλευα  σε  ένα  κατάστημα  με  ρούχα,  όπου  στις  αρχές  του  ΄8  είχα  κάνει  και  το  δεύτερο 

παιδί…και  το είπε η κυρία στη μαμά μου ότι  ‘’θα πάρω σύνταξη, αν ενδιαφέρεστε’’  και  έτσι σταμάτησα 

από εκεί και ξεκίνησα εδώ.» 6.Δ 

«έφτασα συμπλήρωσα τα ένσημα για να πάρω σύνταξη και φώναξα το λογιστή για να κάνουμε τα απαραίτητα και 

ξεκίνησε  το  πρόβλημα.  Ενώ,  είχα  γενικά  στο  μυαλό  μου,  από  όσους  γνωρίζω  που  έχουν  κάνει  μεταβίβαση  από 

πατέρα σε γιο, ότι είναι αφορολόγητα, δεν περίμενα ότι θα βρω όλα αυτά.» 5.Μ 
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Η  προετοιμασία  του  διαδόχου,  διαπιστώθηκε  ότι  αποτελεί  μια  διαδικασία  που 
παρουσιάζει  διαφοροποιήσεις  ανάλογα  με  τη  σχέση  του  μεταβιβάζοντος  με  το 
διάδοχο, το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης. 
Για  την  μεταβίβαση  εντός  οικογένειας,  εξάγεται  ως  γενικό  συμπέρασμα  ότι  η 
πρότερη διαδρομή και οι επιλογές σταδιοδρομίας των διαδόχων συγκλίνουν 
συνήθως σε μια πορεία έστω και άτυπης προετοιμασίας για τη διαδοχή. 
Στη περίπτωση των πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων η μάθηση της 
δουλειάς κατά τη προετοιμασία  του διαδόχου, θεωρείται μια φυσική διαδικασία 
που ξεκινάει από την πρώιμη εμπλοκή του διαδόχου στην επιχείρηση (συνήθως στα 
σχολικά χρόνια) ως οικογενειακού βοηθού. Η εκπαίδευση έχει κυρίως βιωματικό – 
εμπειρικό  χαρακτήρα.  Για  την  πλειοψηφία  των  ερωτώμενων  η  πιο  σημαντική 
διάσταση της προετοιμασίας του διαδόχου είναι η εμπειρία. Ο διάδοχος θα πρέπει  
να «έχει μάθει ήδη τη δουλειά», να εργάζεται δηλαδή στην επιχείρηση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα πριν την διαδοχή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πράγματι,  στις  περιπτώσεις  των  οικογενειακών  μεταβιβάσεων  οι  περισσότεροι 
διάδοχοι  απασχολούνται  στην  επιχείρηση  για  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα.  Η 
πλειονότητα αυτών των διαδόχων ξεκίνησαν να εμπλέκονται με την επιχείρηση από 
την  εφηβική  ή ακόμα  και  τη παιδική  τους  ηλικία. Πολλοί  διάδοχοι  αναφέρουν  ότι 
κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων άρχισαν να απασχολούνται ως βοηθοί 
στην  οικογενειακή  επιχείρηση,  είτε  αφιερώνοντας  τις  απογευματινές  ώρες  της 
ημέρας στο μαγαζί,  είτε αποκλειστικά  στις περιόδους των σχολικών διακοπών. 
 
 
 
 
 
 

«Ασχολούμαι  από  δεκατεσσάρων  χρονών,  ερχόμουν  εδώ  τα  απογεύματα  και  άρχισα  να  εξυπηρετώ 

κόσμο…δούλευα σαν πωλητής και τα κατάφερνα κιόλας παρότι ήμουν μικρός… μετά τελείωσα το στρατιωτικό 

και  άρχισα  να  δουλεύω  κανονικά  στη  βιοτεχνία  τότε  που  φτιάχναμε  τις  κορνίζες  και  εξυπηρετούσα  τους 

πελάτες χονδρικής… στην Ε.Π.Ε. με έβαλε γύρω στα 20 κάπου εκεί…. εγώ μιλούσα με τους πελάτες, απλώς τις 

αποφάσεις τις έπαιρνε ο πατέρας μου…» 7.Δ.  

«Εκπαιδεύτηκε από μόνη της μαζί με το πατέρα της, η εκπαίδευση αυτή ήταν. Παίρνοντας αυτά που είχε ο πατέρας 

της, από τη στιγμή που ήταν δίπλα μου τι άλλο θα έπαιρνε…το μόνο που δεν είχε περάσει ήταν οι αγορές, τις αγορές 

δεν τις έκανε ποτέ, στις αγορές ήμουν εγώ, τώρα πλέον μπαίνει και στην αγορά. Ναι, από τι στιγμή που ανέλαβε τις 

ευθύνες, θα τις αναλάβει όλες…ένας μεγάλος παράγοντας είναι να αγαπήσει αυτό που κάνει…να μάθει ότι από τη 

δουλειά προσφέρονται όλα και μόνο αυτό τίποτα άλλο». 3.Μ. 

«Πολλά  χρόνια,  από  μικρός,  από  την  παιδική  του  ηλικία,  είχε  επαφή….  Ως  συνήθως  σε  όλες  τις  οικογενειακές 

επιχειρήσεις  τα  παιδιά  μένουν  κοντά  στο  πατέρα  τους,  και  εδώ  βοήθαγε  εδώ  να  βιδώνει,  παίζοντας….  δεν  είχε 

αναλάβει κάποιες αρμοδιότητες πριν τη μεταβίβαση.» 4.Μ 
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Χαρακτηριστικό  των  πολύ  μικρών  επιχειρήσεων  είναι  επίσης,  η  μεγάλη 
σημασία  που  αποδίδεται  στο  κομμάτι  της  προετοιμασίας  που  αφορά  την 
εξυπηρέτηση των πελατών.  Η σταδιακή γνωριμία του διαδόχου με τους πελάτες 
της  επιχείρησης  και  η  απόκτηση  σχέσεων  εμπιστοσύνης  θεωρείται  το  πλέον 
σημαντικό  κομμάτι  της προετοιμασίας  για  τη  διάδοχη  κατάσταση. Όπως  έχει  ήδη 
αναφερθεί  στις  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις,  συναντάμε  μια  πελατοκεντρική 
προσέγγιση  που  βασίζεται  στις  προσωπικές  σχέσεις,  όπου  ο  ανθρώπινος 
παράγοντας παίζει πρωτεύοντα ρόλο. 
 
Διαπιστώθηκε  επίσης  ότι,  οι  διάδοχοι  εντός  οικογένειας  που  έχουν  ολοκληρώσει 
σπουδές,  στην  πλειοψηφία  τους  ακολούθησαν  γνωστικά  αντικείμενα  που 
σχετίζονται  με  την  εμπορική  δραστηριότητα  της  επιχείρησης  (είτε  αφορούν  σε 
κάποιο  ειδικό  αντικείμενο  π.χ.  οπτικά,  διακόσμηση,  είτε  σχετίζονται  με  διοίκηση 
επιχειρήσεων και οικονομικά). 
 
Στις  μεγαλύτερες  οικογενειακές  επιχειρήσεις  (Επιχειρήσεις  με  εργαζομένους),  οι 
ερωτώμενοι  επισημαίνουν  κυρίως  τη  σημασία  της  σταδιακής  ανέλιξης  του 
διαδόχου, ώστε να αποκτήσει συνολική εικόνα για τη λειτουργία της επιχείρησης. 
Στο  πλαίσιο  αυτής  της  σταδιακής  ανάληψης  των  ευθυνών,  σε  ορισμένες 
περιπτώσεις  διαπιστώθηκε  ότι  σε  επιχειρήσεις  με  εταιρική  σύνθεση,  ο  διάδοχος 
γίνεται  αρχικά  εταίρος  με  μικρότερο  μερίδιο  από  τον  γονέα  του  και  σε  δεύτερο 
χρόνο πραγματοποιείται η μεταβίβαση του συνολικού μεριδίου ή της επιχείρησης. 
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Στις μεταβιβάσεις εκτός οικογένειας, οι διάδοχοι128 προέρχονται κυρίως από τον 
κλάδο  του  εμπορίου  όπου    απασχολούνταν  ως  μισθωτοί,  και  αναλυτικότερα  είτε 
υπήρξαν εργαζόμενοι στην ίδια είτε σε άλλη εμπορική επιχείρηση129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημαντικό  εύρημα  της   ποιοτικής  έρευνας  είναι  η  διαπίστωση  της προβληματικής 
που  ανακύπτει  συχνά  στην  προετοιμασία  των  διαδόχων  εκτός  οικογένειας. 
Ειδικότερα,  διαπιστώθηκε  ότι  σε  αρκετές περιπτώσεις  ο    μεταβιβάζων  δεν 
θεωρεί υποχρέωση του να εκπαιδεύσει τον αγοραστή και να τον μυήσει «στα 
μυστικά της δουλειάς».  
Παρότι  το  δείγμα  των  διαδόχων  εκτός  οικογένειας  δεν  είναι  μεγάλο,  τα  ποιοτικά 
δεδομένα που  συγκεντρώθηκαν  αξιολογούνται ως  σημαντικά  καθώς  ενδέχεται  να  
αποτελούν ενδείξεις μιας ευρύτερης τάσης. Πιο αναλυτικά, και στις δύο περιπτώσεις 
διαδόχων  εκτός  οικογένειας  χωρίς  πρότερη  σχέση  με  την  επιχείρηση,  οι  διάδοχοι 
αναφέρουν  ότι  δεν  έλαβαν  από  τον  μεταβιβάζοντα  καμιά  εκπαίδευση,  καθώς  και 
δεν συνυπήρξαν στην  επιχείρηση για κάποιο διάστημα, ώστε  να πραγματοποιηθεί 
ομαλά η διαδοχή. Σύμφωνα με τους διαδόχους,   αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλη 
πτώση του τζίρου τους πρώτους μήνες της λειτουργίας, είτε λόγω της απειρίας του 
διαδόχου,  είτε  εξαιτίας  της  έλλειψης  εμπιστοσύνης  των  πελατών  προς  το  νέο 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης.  
 
 
2.6  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΟΧΟΥ  ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
Κατά  τη  διάρκεια  των  συνεντεύξεων,  ζητήθηκε  από  τους  ερωτώμενους  να 
αξιολογήσουν, τη συνεργασία που είχαν είτε ως διάδοχοι είτε ως μεταβιβάζοντες, με 
τον προκάτοχο ή διάδοχο τους αντίστοιχα. 
Έγινε  φανερό  ότι  η  φύση  και  τα  προβλήματα  που  συνδέονται  με  αυτή  τη 
                                                      
128 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις διαδόχων εκτός οικογένειας αποτελούν ένα μικρό τμήμα του δείγματος 
129 Αξίζει να σημειωθεί ότι στη περίπτωση διαδόχου που η πρότερη πορεία του δεν υπήρξε καθόλου σχετική με τον κλάδο 
και το αντικείμενο της επιχείρησης, η μεταβίβαση δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς.  

«Ξεκίνησα σε ένα μαγαζί με παπούτσια ως πωλήτρια, σταμάτησα ένα διάστημα… μετά, όταν πήγε η κόρη 

μου  νηπιαγωγείο,    πήγα  να  ξαναδουλέψω  στη  φίλη  μου  που  άνοιξε  ένα  μαγαζί  με  σπορ  ρούχα  και  το 

κρατήσαμε εκείνη και εγώ. Κάποια στιγμή, αποφασίζει να κλείσει το απέναντι μαγαζί και ανοίγει αυτό… και 

συνεχίσαμε έτσι….το 2008 ήρθε στα χέρια μου». 4.Δ. 
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συνεργασία  παρουσιάζουν  τεράστια  διαφοροποίηση  ανάμεσα  στις  οικογενειακές 
μεταβιβάσεις και στις μεταβιβάσεις εκτός οικογένειας. 
 
Συγκεκριμένα,  στις  μεταβιβάσεις  εκτός  οικογένειας,  και  παρότι  σε  όλες  τις 
περιπτώσεις υπήρχαν πρότερες προσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο μερών, είδαμε 
ήδη  ότι  η  συνεργασία  μετά  την  πώληση  ενδέχεται  να  εκλείπει  και  εντελώς.  Οι 
διάδοχοι, σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τη ποιότητα της σχέσης 
με τους μεταβιβάζοντες και για την ανεπαρκή καθοδήγηση που έλαβαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε  γενικές  γραμμές  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  ο  μεταβιβάζων 
αντιμετωπίζει  πιο  «ψυχρά»  τη  διαδικασία  της  μεταβίβασης,  και  εκφράζει 
μικρότερη  αγωνία  για  την  μελλοντική  επιβίωση  της.  Η  μεταβίβαση  εκτός 
οικογένειας  έχει  περισσότερο  τα  χαρακτηριστικά  μιας  τυπικής 
αγοραπωλησίας. 
 

«δεν είναι εύκολο…δηλαδή χάνεις και πελάτες, όταν εγώ για παράδειγμα έκανα τρεις μήνες να μάθω, έχασα 

πολύ πελατεία…γιατί δεν ήξερα καλά και τα προβλήματα που είχα τα τεχνικά… αλλά υπήρχε και αδυναμία στο 

ότι δεν με καθοδήγησε ο ίδιος ο Γιάννης καλά, θεωρούσε αυτονόητα κάποια πράγματα και δεν μου τα είπε, ή 

τα  έψαχνα στο Google  και  στο YouTube….  σίγουρα  χρειαζόμουν  ας  πούμε  κάποια  σεμινάρια,  τα  οποία  δεν 

έγιναν, με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν..» 5.Δ. 

«Μαζί  δεν  συνυπάρξαμε  ποτέ,  ήρθε  μια  φορά,  δύο  που  τη  χρειάστηκα  για  κάτι  και  αυτό  ήταν…ούτε  το 

αντικείμενο  γνώριζα…  Σίγουρα,  θα  έπρεπε  να  υπήρχε  χρόνος  να  ήμασταν  εδώ  μαζί,  να  με  γνωρίσει  στον 

πελάτη, να γνωρίσω και εγώ το πελάτη, να μου πει αυτός το κοτόπουλο το θέλει έτσι.. γιατί είναι περίεργα, ή 

το  θέλει  μεγάλο,  ή  το  θέλει  μικρό,  δηλαδή  να  μου  πει  μερικά  πράγματα,  να  με  γνωρίσει  ο  κόσμος,  να  πει 

ξέρετε εγώ θα φύγω αλλά θα αφήσω την κοπέλα και έτσι σιγά‐σιγά να περάσει ένα διάστημα μέχρι να φύγει.» 

6.Δ 
«Δεν με βοήθησε μετά τη μεταβίβαση, εδώ δεν βοηθούσε όταν ήταν δικό της, είναι άλλο στυλ…» 4.Δ. 
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2.7  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΟΧΟΥ  ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ 

ΣΧΕΣΗΣ 

 
Στην  παρούσα  έρευνα  επιβεβαιώνεται  εμπειρικά  η  θεωρητική  περιγραφή 
της οικογενειακής επιχείρησης, ως  δομής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που 
η λειτουργία της διαμορφώνεται καθοριστικά από την αλληλοδιαπλοκή των 
οικογενειακών σχέσεων με τους επαγγελματικούς ρόλους.  
Κατά  τη  διαδικασία  της  μεταβίβασης,  που  σηματοδοτεί  το  πέρασμα  από  τη  μια 
γενιά  στην  επόμενη,  οι  ιδιαιτερότητες  της  οικογενειακής  επιχείρησης  γίνονται 
περισσότερο αισθητές, καθώς συμφωνά με τα ευρήματα της ποιοτικής  έρευνας, η 
μεταβίβαση  μέσα  στην  οικογένεια  φαίνεται  ότι  αποτελεί  μια  διαδικασία 
ιδιαίτερα  φορτισμένη  συναισθηματικά.  Οι  συναισθηματικές    διαστάσεις  της 
εντός  οικογένειας  διαδοχής‐μεταβίβασης,  σχετίζονται  με  τα  δυναμικά  πλαίσια 
αλληλεπίδρασης  μεταξύ  των  εμπλεκόμενων  ατόμων  και  τους  υφιστάμενους 
συναισθηματικούς δεσμούς, καθώς και με τα προσωπικά συναισθηματικά ζητήματα 
που καλείται να αντιμετωπίσει ο κάθε εμπλεκόμενος σε αυτή τη φάση του κύκλου 
της ζωής του.  
Από  τη  μεριά  του  μεταβιβάζοντος  –γονέα,  παρατηρείται  συνήθως  ότι,  η 
οικογενειακή  επιχείρηση  αποτελεί  βασικό  στοιχείο  της  προσωπικής  του 
ταυτότητας,  και  ως  εκ  τούτου,    η  προοπτική  της  συνέχειας  της  οικογενειακής 
επιχείρησης αποκτά μεγάλη ψυχολογική σημασία και συναισθηματική αξία για τον 
ίδιο. 
 
 
 
 
 
Ταυτόχρονα,  ο  μεταβιβάζων,  όντας  συνήθως  στη  φάση  της  συνταξιοδότησης 
βρίσκεται  σε  μια  ειδική  ψυχολογική  συνθήκη  που  εμπεριέχει  τη  συναισθηματική 
δυσκολία να αποδεχτεί κανείς την απόσυρση από την ενεργό δράση. 
 
 
 

 

 
 

«Αισθάνεσαι όμορφα, λες αυτό που έκανα συνεχίζεται… Είναι μια ανταμοιβή ηθική, και λες και το παιδί 

μου προχωράει, δεν το διέλυσε (η κρίση) προς το παρόν»3.Μ. 

«Λύπη,  λύπη μεγάλη. Άστο πονάει, μη το ψάχνεις. Είναι και  τα υπαρξιακά και όλα έχουν μαζευτεί, όταν 

φεύγουν και οι μεγάλοι  της οικογένειας,  βλέπεις ότι οδεύεις προς  τα εκεί, που ήταν αυτοί που έφυγαν, 

αλλά δεν θέλω να το συζητάω.»  6.Μ. 
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Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  η  συναισθηματική  εμπλοκή  του  μεταβιβάζοντος  είναι 
έντονη και ενδέχεται να εμπεριέχει αντιφατικά συναισθήματα που δεν είναι πάντα 
εύκολα διαχειρίσιμα. 
 
Ο διάδοχος, όντας μεγαλωμένος στο πλαίσιο της οικογένειας,  έχει αντιληφθεί από 
νωρίς  τη  σημασία  που  έχει  η  επιχείρηση  για  τον  γονέα,  και  έχει  κατανοήσει  την 
προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι γονείς του για την επιβίωση της οικογενειακής 
επιχείρησης.    Ο  ίδιος  έχει  «δεθεί»  συναισθηματικά  με  την  επιχείρηση,  και  πολλές 
φορές  διαπιστώνεται  ότι    έχει  γαλουχηθεί  με  την  ιδέα  ότι  θα αντικαταστήσει  τον 
γονέα του. 
 
Ο  διάδοχος,  σε  αυτό  το  πλαίσιο  αισθάνεται  ότι  μαζί  με  την  επιχείρηση  του 
μεταβιβάζεται και μια «βαριά» ευθύνη σε σχέση με τη συνέχεια της.   Το άγχος του 
διαδόχου σε αυτή την περίπτωση είναι αυξημένο συγκριτικά με τον διάδοχο εκτός 
οικογένειας, καθώς ενδέχεται να είναι υπεύθυνος για μια αποτυχία που όμως δεν θα 
βαρύνει μόνο τον ίδιο.  Ταυτόχρονα ο διάδοχος, ως ο συνεχιστής της οικογενειακής 
επιχείρησης,  θα κριθεί για το κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί  αντάξιος των γονέων 
σε προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες. 
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«Αναγκαστικά έχει αξία προσωπική η επιχείρηση αυτό είναι και λίγο εξαναγκαστικό, νομίζω στο περνάει όλο 

το σύστημα    της μεταβίβασης, υποβόσκει,  έρχεται μόνο του. Θα νιώσεις  και  λίγο  τύψεις άμα το κλείσεις… 

έχεις μια ευθύνη, για αυτό σου λέω, όσο καλό είναι να έχεις μια επιχείρηση έτοιμη στην ουσία, είναι και λίγο 

δύσκολο γιατί κουβαλάς και όλη την ευθύνη της πορείας καλής ή κακής… Όπως κάποιος κτίζει το σπίτι του 

και το κρατάει με νύχια και με δόντια, κάπως έτσι είναι και τα μαγαζιά. Όταν είμαστε εδώ το περισσότερο 

χρόνο της ημέρας είναι λογικό να είναι το πρώτο σπίτι μας και το άλλο να είναι το δεύτερο… εντάξει είπαμε 

βέβαια είναι πιο δύσκολο συναισθηματικά να κλείσεις μια επιχείρηση παλιά, αλλά είναι και αυτό μια λύση, 

δηλαδή αν δεν σου πάει καλά το προσπαθείς και το κάνεις, κλαίς, ξε‐κλαίς, είναι σαν να χωρίζεις δεν ξέρω 

αλλά το κάνεις.»  8.Δ  

 «Δεν ξέρω, το αγαπάω αυτό το πράγμα, εδώ μέσα έχω μεγαλώσει. Αλλά δεν θέλω να το σταματήσω να το 

κάνω,  είναι  σημαντικό  για  εμένα  μου  αρέσει  και  με  χαροποιεί  ώρες‐ώρες.  Με  γεμίζει  ναι,  δηλαδή  όταν 

γίνεται κάτι καλό μου αρέσει, δηλαδή όταν μου λέει ένας πελάτης ‘’ωραίο είναι’’ νιώθω ωραία.» 7.Δ.  

 «Με φοβίζει αυτό να ξέρεις,  γιατί  ξέρεις τι  γίνεται, όταν έχεις μια επιχείρηση που ήταν πάντα πάρα πολύ 

καλά,  ο παππούς μου,  ο προπάππους μου,    και ακόμα μου λένε έξω για αυτούς και για  τη μητέρα μου  το 

ίδιο…  ξέρεις  είναι  το  άγχος  θα  τα  καταφέρω  να  μείνω  στο  ίδιο  επίπεδο  και  να  ανεβώ  ή  θα  τα  κάνω 

μαντάρα; Εν τω μεταξύ οι μεγάλοι είναι πιο απαιτητικοί από εμάς. Εννοείται βέβαια ότι είναι πολύ ωραίο να 

παίρνεις μια έτοιμη επιχείρηση και μια τέτοια επιχείρηση, σου δίνει μια σιγουριά πατάς στα πόδια σου, αλλά 

λες “ που πάω τώρα;’’» 11.Δ.  

«Θα το θεωρούσα προσβολή μια επιχείρηση που ανέλαβα και ναι μεν την έχω πονέσει, αλλά είναι του 

πατέρα μου και είναι εκείνος που την έχει χτίσει, να μην συνεχιστεί. θα ήθελα να την προχωρήσω ισάξια 

με  τον  πατέρα  μου  και  αν  καταφέρουν  και  τα  παιδιά  μου,  αν  θελήσουν  βέβαια,  δεν  ξέρω  αν  εγώ  θα 

επιμείνω, θα ήθελα να εκτιμήσουν τη δουλειά του παππού τους και να υπάρχει αυτή η επιχείρηση για πάρα 

πολλά χρόνια, θα ήθελα να είναι κάποια στιγμή η επιχείρηση του προπάππου…150 και 200 χρόνια μετά και 

να  εξακολουθεί  να  έχει  το  ίδιο  καλό  όνομα. Είναι πολύ  εύκολο  να  τα  τινάξεις  όλα….νιώθω ευθύνη,  θα 

ήθελα  πραγματικά  να  παραμείνει  αυτό  το  πολύ  καλό  όνομα  που  έχει  χτίσει  ο  πατέρας  μου,  που 

συνεχίζουμε εμείς…» 9.Δ. 
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Παράλληλα,  για  τον  διάδοχο,  ο  οποίος  στη  πλειονότητα  των  περιπτώσεων  έχει 
ακολουθήσει  μια  πρότερη  επαγγελματική  ή/και  εκπαιδευτική  διαδρομή  άμεσα 
συνυφασμένη  με  την  οικογενειακή  επιχείρηση,  μια  ενδεχόμενη  αποτυχία 
επιβαρύνεται  περαιτέρω  από  την  αίσθηση  απουσίας  εναλλακτικών 
επαγγελματικών προοπτικών. 
 
Γίνεται  λοιπόν  σαφές  ότι  η  συναισθηματική  εμπλοκή  τόσο  των  μεταβιβαζόντων 
όσων και των διαδόχων με τη διαδικασία της διαδοχής είναι έντονη και σε κάποιες 
περιπτώσεις  επίπονη.  Ο  βαθμός  και  ο  τρόπος  διαχείρισης  αυτών  των 
συναισθημάτων  και  από  τα  δύο  μέρη,  επηρεάζει  όπως  είναι  αναμενόμενο  την 
ποιότητα της σχέσης και της συνεργασίας. 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
διάδοχοι,     σημειώνουν τη δυσκολία που ενυπάρχει σε αυτή τη διττή σχέση 
(οικογενειακή  επαγγελματική)  με  τον  προκάτοχο  τους.    Πολύ  περισσότερο 
μάλλον  που,    στην  περίπτωση  των  οικογενειακών  διαδόχων  φαίνεται  ότι 
λειτουργούν οι αντίρροπες διαδικασίες που ενυπάρχουν στις γονεικές σχέσεις, από 
τη μία είναι η τάση για ταύτιση με το γονεϊκό πρότυπο,  και από την άλλη η τάση για 
ανεξαρτητοποίηση,  διαφοροποίηση  και  αυτόφωτη  δράση.    Αυτές  οι  τάσεις 
εξισορροπούνται  διαφορετικά  σε  κάθε  περίπτωση  με  αποτέλεσμα  οι  διάδοχοι  να 
διαφοροποιούνται  ως  προς  το  βαθμό  συμμόρφωσης  ή  διαφοροποίησης  από  το 
επαγγελματικό πρότυπο του γονέα. 
Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι   οι μεταβιβάζοντες διαφοροποιούνται ως προς τον 
βαθμό  συνεργατισμού  ή  αυταρχισμού  που  επιδεικνύουν  κατά  την  μαθητεία  του 
διαδόχου  τους,  παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  ή  λιγότερη  προθυμία  να  τους 
εκχωρήσουν τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες τους, και  διαφοροποιούνται ως προς 
τη στάση τους απέναντι στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και σε ενδεχόμενες αλλαγές 
που θα προκαλέσει ο διάδοχος. 
 
Εντούτοις, η πλειονότητα των διαδόχων,  κάνει λόγο για διαφωνίες και εντάσεις στη 
συνεργασία  τους  με  τους  γονείς‐μεταβιβάζοντες.  Ταυτόχρονα,  οι  περισσότεροι 
ερωτώμενοι θεωρούν ότι είναι δύσκολο, να απομονώσει κανείς τα προβλήματα που 
προκύπτουν  σε  μια  οικογενειακή  επιχείρηση  από  τις  οικογενειακές  σχέσεις,  και 
πολλοί ερωτώμενοι σημειώνουν ότι, ειδικά όταν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα 
στην επιχείρηση, οι εντάσεις μέσα στην επιχείρηση αλλά και στην οικογένεια είναι 
σχεδόν βέβαιες. 
Ωστόσο, η φύση και η διαχείριση των εντάσεων και των διαφωνιών διαφέρει 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις γεγονός που καθορίζει το κατά πόσο αυτές 
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οι  προστριβές  θα  λειτουργήσουν  παραλυτικά  ή  και  καταστροφικά  για  τις 
σχέσεις και κατ επέκταση για την οικογενειακή επιχείρηση. 
Η  ανάλυση  των  συνεντεύξεων  μας  οδήγησε  στο  συμπέρασμα  ότι  υπάρχουν  δύο 
διαστάσεις της διαφωνίας‐ σύγκρουσης ανάμεσα σε διαδόχους και μεταβιβάζοντες. 
Η μια διάσταση είναι η πρακτική, δηλαδή οι διαφορετικές απόψεις που φέρουν οι 
εμπλεκόμενοι  για  τα  ζητήματα  διαχείρισης  και  λειτουργίας  της  ίδιας  της 
επιχείρησης. 
Η δεύτερη διάσταση των προστριβών αφορά στο συναισθηματικό υπόβαθρο 
της  σχέσης  και  ενδέχεται  να  υπάρχει  ‐χωρίς  να  είναι  πάντα  έκδηλη‐  κάποια 
προβληματική. 
 
Με  βάση  την  ανάλυση  των  ποιοτικών  συνεντεύξεων,  συμπεραίνεται  ότι  σε  αδρές 
γραμμές  η φύση της σχέσης ανάμεσα στον προκάτοχο και τον διάδοχο ενδέχεται να 
είναι:  
α.  Συγκρουσιακή  ή  απορριπτική  σχέση,  β.  Σχέση  συμμόρφωσης,  γ.  Συμφιλιωτική 
/συνεργατική σχέση130. 
 
Μεγάλο  τμήμα  των  ερωτώμενων  (και  ειδικά  μεταβιβάζοντες)    περιγράφει  τη 
σχέση του με τον διάδοχο ή τον μεταβιβάζοντα με όρους συνεργατικότητας. 
Παρότι αναφέρεται η ύπαρξη προστριβών και διαφωνιών ανάμεσα στην παλιά και 
τη  νέα  γενιά,  αυτές  δεν  θεωρούνται  ανυπέρβλητες  ή    ιδιαίτερα  προβληματικές, 
αφού επιλύονται σύμφωνα με τους ερωτώμενους  χωρίς έντονες συγκρούσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η καλή σχέση συνεργασίας βρέθηκε ότι συνδέεται και με θετικές αντιλήψεις 
και  συναισθήματα  του  κάθε  εμπλεκόμενου  σε  σχέση  με  τον  άλλον,  και 
προϋποθέτει την αναγνώριση της συμβολής του άλλου. 
 
 
                                                      
130 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η κατηγοριοποίηση είναι σχηματική, καθώς μια πραγματική σχέση μπορεί να έχει 
στοιχεία τόσο σύγκρουσης όσο και συνεργατικότητας ή συμμόρφωσης. Ωστόσο κάθε σχέση ενδέχεται να τείνει 
περισσότερο ή λιγότερο σε κάποια από τις αναφερθείσες κατηγορίες.  

«Ασφαλώς και υπήρχαν διαφωνίες. Από την άποψη ότι, από τη μία έρχεται ένας νέος άνθρωπος και από 

την άλλη είναι ένας άλλος πιο μεγάλος με μεγαλύτερες εμπειρίες και το θέμα είναι ότι έπρεπε να βρεθεί 

ένα  κοινό  σημείο  για  να  υπάρχει  αποτέλεσμα,  το  αποτέλεσμα  μετράει  εκ  των  πραγμάτων.  Πρέπει  να 

υπάρχει ένα σημείο να επικοινωνήσεις, αν δεν υπάρχει αλίμονο…. σαν νεαρός άνθρωπος είχε διαφορετική 

άποψη.  Υπήρχαν  τέτοιες διαφωνίες στο τέλος καταλήγαμε κάπου για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε 

….το αποτέλεσμα μετράει...» 2.Μ. 
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Μικρότερο    τμήμα  των  ερωτώμενων  ‐διαδόχων  υποστηρίζει  ότι  η  συνεργασία  με 
τον  προκάτοχο  ‐γονέα  μέσα  στην  επιχείρηση  είναι  ιδιαίτερα  επίπονη,    και  οι 
συγκρούσεις  πάνω  στα  θέματα  της  δουλειάς  είναι  έντονες  και  ψυχοφθόρες.  Στις 
περιπτώσεις αυτές, όπου οι σχέσεις εμπεριέχουν έντονα συγκρουσιακά στοιχεία, οι 
διάδοχοι κάνουν λόγο κυρίως για την απροθυμία των γονέων να εκχωρήσουν τον 
έλεγχο των καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Αν έλειπε η παρουσία του ας πούμε θα με κλόνιζε σε ένα βαθμό, από θέμα συνήθειας, σαν ασφάλεια, σαν 

παρουσία. Δηλαδή, μια κουβέντα του θα ήταν για μένα κάτι.» 3.Δ. 

«Κοίταξε να δεις,  (τα παιδιά μου)  έχουν περισσότερες γνώσεις σε όλη αυτή τη γραφειοκρατία που έχει η 

επιχείρηση  που  είναι  τεράστια,  που  εγώ  δεν  έχω  τρόπο  για  να  είμαι  ειλικρινής  την  απέφευγα,  δεν  την 

ήθελα. Δηλαδή, είχα ασχοληθεί περισσότερο με το εμπορικό κομμάτι. Ενώ τώρα, ασχολούνται περισσότερο 

αυτοί  γενικά,  έχουν  γνώσεις  και  μπορούν  να φτιάξουν  κάποια πράγματα παρότι  δεν  είναι  ούτε  λογιστές, 

ούτε δικηγόροι, από μόνοι τους. Συμβάλλουν οι γνώσεις (τους) μαζί με την εμπειρία (μου)…Με καλύπτουν 

απόλυτα σε όλα τα μέτωπα.» 2.Μ. 

«…ώρες ώρες αγρίευα…. Εντάξει, ο πατέρας μου είναι μεγάλος, δεν δέχεται εύκολα πράγματα και έπρεπε 

να μαλώσουμε για να αλλάξει  κάτι… πάντα μαλώναμε… ο πατέρας μου δεν μπορεί να δεχθεί ότι μεγάλωσα 

και πρέπει να κάνει λίγο πίσω…» 7.Δ. 

«είναι πολύ δύσκολο, εγώ μπήκα σε μια ηλικία που ήμουν μικρή,  είχα και ένα χαρακτήρα παρόμοιο με το 

δικό του, υπήρχαν πολύ έντονες συγκρούσεις και επίπονες,  μάλιστα πολλές φορές είναι και εις βάρος της 

δουλειάς όταν δεν υπάρχει μια σύγκλιση… Συγκρούσεις στα πάντα. Αυτός αισθανόταν ότι εγώ τον έβγαζα 

έξω, εγώ αισθανόμουν ότι ανακατευόταν μέσα στα πόδια μου συνέχεια …Απλά τώρα επειδή έχουν πέσει οι 

δυνάμεις του για αυτό δεν συγκρουόμαστε τόσο, όχι για κανένα άλλο λόγο δηλαδή. .Σίγουρα το πρώτο είναι 

ότι κάθε γονιός αισθάνεται ότι το παιδί  μπαίνει για να τον παραμερίσει και από εκεί ξεκινάει η κόντρα.» 3.Δ 



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  2.4: «Mελέτη για τη διαδοχή και μεταβίβαση των ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων»  

 

105

Μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι οι διάδοχοι βιώνουν τη σχέση περισσότερο 
με  όρους  σύγκρουσης  συγκριτικά  με  τους  μεταβιβάζοντες.  Ωστόσο,  εκτός  των 
περιπτώσεων  των  απόλυτα  συγκρουσιακών  σχέσεων,  συγκρούσεις  μπορούν  να 
ανακύπτουν και σε σχέσεις που δεν είναι κατά βάση απορριπτικές. 
Μέσω της ποιοτικής ανάλυσης εντοπίστηκαν κάποιοι παράγοντες που οδηγούν σε 
συναισθηματικές συγκρούσεις. Ένα ζήτημα που αναφέρθηκε και που συνδέεται με 
ενδεχόμενες  εντάσεις  είναι  η  αυστηρότητα  που  επιδεικνύουν  οι  γονείς  –
μεταβιβάζοντες στην αξιολόγηση των διαδόχων τους και στα ενδεχόμενα λάθη που 
μπορεί  να  προκύψουν,  συμπεριφορά  που  δημιουργεί  συναισθήματα  ματαίωσης 
στον διάδοχο. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Διαπιστώθηκε  επίσης  η  επίδραση  που  έχει  η  ίδια  η    οργανωτική  δομή  της 
επιχείρησης  στη  σχέση  μεταβιβάζοντος  και  διαδόχου.  Ιδιαίτερα  στις  πολύ  μικρές 
επιχειρήσεις  η  απουσία  μιας  ξεκάθαρης  οργανωτικής  δομής  και  η  λογική  του  «τα 
κάνουμε όλα όλοι», σε κάποιες περιπτώσεις δυσχεραίνει την συνεργασία, καθώς δεν 
είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι και οι ευθύνες του κάθε εμπλεκομένου, και ενδέχεται ο ένας 
να ακυρώνει την προσπάθεια ή τις πρωτοβουλίες του άλλου. 
 
Σε  τμήμα  των  διαδόχων  διαπιστώθηκε  ότι  η  επίλυση  των  διαφωνιών  επέρχεται 
συνήθως  με  συμμόρφωση  του  διαδόχου  (Σχέση  συμμόρφωσης).  Αυτές  είναι  οι 
περιπτώσεις,  όπου  η  αξία  της  εμπειρίας  που  φέρει  ο  μεταβιβάζων  αξιολογείται 
συνήθως και από τον διάδοχο ως υπέρτατη σε σημασία. 
 

 

 

 

 

 

«…όταν  καμιά φορά  σε  κατηγορεί  ότι  δεν  έκανες  σωστά  τη  δουλειά  σου,  αυτό  δηλαδή που  λέμε  στους 

υπαλλήλους μας,  αν το κάνει ο πατέρας προς τα εμένα, που γίνεται πιο συχνά, εκεί υπάρχει η δυσφορία 

ότι  δεν  εκτιμά  την  προσπάθεια  που  καταβάλω.  Από  την  άλλη  ο  ίδιος  νιώθει  ότι  θα  μπορούσαμε  να 

αποφύγουμε κάποια περίεργη κατάσταση…» 9.Δ. 

«…Κάποιες  φορές  διαφωνούμε  ως  προς  τα  προϊόντα,  εγώ  π.χ.  ήθελα  να  βάλω  και  ‘’μπιχλιμπιδάκια’’, 

εκείνος όμως ήξερε ότι  το μαγαζί δεν ήταν έτσι και ότι δεν είμαστε σε κεντρικό σημείο και δεν μας έχει 

μάθει έτσι ο κόσμος, έτσι μου έλεγε όχι και ήταν σωστό τελικά. Λόγο εμπειρίας μου το έλεγε..» 1.Δ. 
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Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «σχέση συμμόρφωσης» μπορεί να μην οδηγεί 
σε  καταστροφικές  συγκρούσεις,    αλλά  συνήθως  συνδέεται  με  έλλειψη 
πρωτοβουλίας  και  αποφασιστικότητας από  τη  μεριά  του  διαδόχου  καθώς  και 
από φόβο ανάληψης της ευθύνης της επιχείρησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαν  γενική  διαπίστωση  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι,  σε  οικογένειες  με  ενδογενή 
προβλήματα  αυτά  αντανακλούνται  και  στις  επαγγελματικές  σχέσεις.  Ταυτόχρονα 
όμως,  η  σχέση  οικογένειας  και  επιχείρησης  είναι  αμφίδρομη  και  οι  όποιες 
δυσλειτουργίες  της  οικογένειας  «μεγεθύνονται»  από  τις  διαφωνίες  και  τα 
προβλήματα της επιχείρησης. Ωστόσο, στη βάση υγιών οικογενειακών δεσμών, η 
επιχείρηση  ενδέχεται  να  λειτουργήσει  σαν  ενισχυτικός  θετικός  παράγοντας,  που 
«δένει» περισσότερο τα μέλη της οικογένειας.  
 
 
Η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτώμενων επισημαίνει την αναγκαιότητα να 
μην  μεταφέρει  κανείς  τα  προβλήματα  της  επιχείρησης  στο  σπίτι  και  το 
αντίστροφο, ώστε να διατηρηθούν υγιείς και λειτουργικές οι σχέσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Όχι εντάξει καλά τα πάμε τις περισσότερες φορές, μόνο που δεν παίρνει πρωτοβουλία, έπρεπε να πάρει 

και ας μαλώνουμε και ας είναι και λάθος, θα πούμε δυο κουβέντες θα διορθωθεί την επόμενη φορά θα το 

κάνει πιο σωστά.»1.Μ. 
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«…τα  θετικά  δεν  μεταφέρονται  ποτέ  δυστυχώς,  ενώ  τα  αρνητικά  μεταφέρονται  και  στο  τραπέζι.  Στη  δική  μου 

περίπτωση, στη δική μου οικογένεια το ξέκοψα αυτό. Η δουλειά μένει δουλειά και το σπίτι μένει σπίτι. Γιατί ο φόρτος 

είναι  τόσος που δεν θέλεις  να  τον  κουβαλάς στο σπίτι σου,  οπότε  το  είχα  ξεκόψει  και όταν ακόμη  ζούσα με  τους 

γονείς  μου,  πολύ  περισσότερο  τώρα  που  έχω  δικό  μου  σπίτι.  Το  έχω  πάρει  από  το  πεθερό  μου  αυτό,  είπε  σοφή 

κουβέντα, ‘’όταν κλειδώνεις το μαγαζί, τα προβλήματα μένουν μέσα»  8.Δ 

«Η επιχείρηση την κάνει πιο δεμένη (την οικογένεια,)  όταν δουλεύουν όλοι μαζί. Είναι θετικός παράγοντας. Αν έχεις 

να κάνεις κάτι το κάνεις στη δουλειά σου, όταν πας στο σπίτι σου ασχολείσαι με άλλα πράγματα, αν κουβαλάς το 

προβλήματά σου εκεί, έχεις τελειώσει. Το κάνουν πολλοί αυτό γιατί δεν έχουν άλλη διέξοδο, όταν έχεις οικονομικά 

προβλήματα, υπάρχει πρόβλημα και στο σπίτι και παντού.» 3.Μ. 

«Δεν  έχει  επηρεαστεί  πολύ  (η  οικογενειακή  μας  ζωή),  λίγο,    έτσι  μπορεί  καμιά  φορά  να  μεταφέρουμε  κάποια 

προβληματάκια  στο  σπίτι,  αλλά  τις  περισσότερες  φορές  το  ξεπερνάμε…εγώ  γενικά  δεν  μετέφερα  θέματα  του 

μαγαζιού στο σπίτι. Όταν πάνε να μου μιλήσουμε στο σπίτι  για  το μαγαζί  το σταματάω.  Το μόνο που θα πω είναι 

‘’Αθηνά να μου θυμίσεις αυτές τις δουλειές εκεί και εκεί, κάτι που δεν σημείωσα’’. Μόνο από αυτή την άποψη θα 

αναφερθώ στο μαγαζί.» 1.Μ. 

«Μαλώνουμε συχνά. Μαλώνουμε… εγώ μένω μόνος μου, όσο μέναμε μαζί…δεν ξέρω…δεν ήμασταν και 

σαν οικογένεια καλά…άμα υπήρχε ένα θέμα στη δουλειά, ερχόταν και στο σπίτι…» 7.Δ. 

«Τα παιδιά μου,  ένας λόγος που δεν ήθελα να μπουν στη δουλειά ήταν για να αποφύγουν αυτά  τα οικογενειακά. 

Είναι επίπονη αυτή η συνεργασία, χαλάει τις σχέσεις…εγώ είμαι μοναχοπαίδι, είναι δεδομένο ότι τον αγαπάω και με 

αγαπάει είναι ίσως το σημαντικότερο άτομο μετά τα παιδιά μου… Αν ξαναγύρναγα πίσω δεν θα ήθελα να είχα μπει 

γιατί μου χάλασε πολλές σχέσεις….Αυτό μεταφερόταν και στο σπίτι…αυτό το παίρνεις παντού. Εμείς έχουμε και το 

κακό ότι είμαστε όλοι εδώ. Γενικά θεωρώ ότι με τη συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης πρέπει να έχεις πολλή 

ωριμότητα και πόσο μάλλον με μένα που δεν είχα αδέρφια, αν είχα εκεί θα γινόταν ο πανικός. Πολύ δύσκολο….είναι 

σπάνιο  να  ακούσεις  τώρα  γονείς  να  σου  λένε  ότι  έχουν  μια  οικογενειακή  επιχείρηση  και  δεν  έχουν  συγκρούσεις, 

θεωρώ δηλαδή ότι είναι ψέμα. Και πόσο μάλλον όταν βγουν και οικονομικά ζητήματα εκεί αρχίζουν τα πανηγύρια τα 

μεγάλα.»3.Δ 

«Μαλώνουμε  συχνά.  Μαλώνουμε…  εγώ  μένω  μόνος  μου,  όσο  μέναμε  μαζί…δεν  ξέρω…δεν  ήμασταν  και  σαν 

οικογένεια καλά…άμα υπήρχε ένα θέμα στη δουλειά, ερχόταν και στο σπίτι, δηλαδή παλαιότερα που έμενα και με 

τον  πατέρα  μου,  υπήρχε  και  στο  σπίτι  αυτό  το  πράγμα…το  άγχος  όλο  αυτό,  δηλαδή  άμα  κάνουμε  όλοι  την  ίδια 

δουλειά και δεν πάει καλά, όλοι μαζί δεν πάμε καλά, δεν είναι ότι ο ένας πάει λίγο καλύτερα και έχει ελπίδα, έχει 

λίγο να δει κάτι, δηλαδή αυτό το πράγμα μεταφέρεται και στο σπίτι.» 7.Δ. 

«μεγαλώνοντας, τώρα εννοώ τα τελευταία χρόνια έχουμε λίγο μεγαλύτερες εντάσεις γιατί μπαίνουν στη ζωή μας και 

η καθημερινότητα, που είναι η ιδιωτική καθημερινότητα, οπότε μεταφέρουμε και στο μαγαζί μας και εφόσον είμαστε 

οικογένεια τα συζητάμε, συζητάμε και τα οικογενειακά μας  , δεν είναι μια καθαρά επαγγελματική συνεργασία που 

έχουμε, οπότε σαφώς όταν ερχόμαστε σε κάποια επαγγελματική ρήξη λεκτική, σίγουρα δεν έχουμε καταφέρει ακόμα 

να  απομονώσουμε  τελείως  το  οικογενειακό  με  το  επαγγελματικό.  Αλλά  γενικά  θεωρώ  επειδή  είναι  πολύ  σπάνιες 

αυτές οι συγκρούσεις που υπάρχουν έχουμε ένα πάρα πολύ καλό οικογενειακό δέσιμο.» 9.Δ. 

«Μένουμε δίπλα‐δίπλα. Οπότε όταν γυρίζω σπίτι, καταλαβαίνεις, δεν θέλω να τους βλέπω… τους έχω χορτάσει όλη 

μέρα.» 11.Δ. 
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2.8 Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ 
 
Βασική  διάσταση  της  σχέσης  μεταξύ  των  δύο  μερών,    είναι  η  μεταβίβαση  των 
γνώσεων και των αξιών του προκατόχου στον διάδοχο του. 
Οι περισσότεροι διάδοχοι, αναγνωρίζουν τη σημασία του μεταβιβάζοντα ως 
τον «μέντορα» που τους καθοδήγησε και αναφέρουν ότι έχουν μάθει «πολλά 
πράγματα» από τον προκάτοχο τους. 
Αναλυτικότερα,  αρκετοί  διάδοχοι  οικογενειακών  επιχειρήσεων  αναφέρουν  ότι  οι 
γονείς  τους,  τους  μετέδωσαν  πολύτιμες  γνώσεις  και  εμπειρίες  που  συνήθως 
αφορούν  στη  διαχείριση  των  εμπορικών  συναλλαγών  και  των  συμφωνιών  με 
προμηθευτές,  και  τις  επαφές  με  τους  πελάτες.  Η  «γνώση  της  αγοράς» 
αναδεικνύεται ως το βασικό γνωστικό φορτίο που μεταβιβάζεται σταδιακά 
από τον γονέα στο διάδοχο. 
 
 
 
 
 
 
Οι περισσότεροι διάδοχοι εστιάζουν κυρίως στην αξία της μεταβίβασης των 
ηθικών  και  επαγγελματικών  αξιών  του  προκατόχου  τους.  Ο  μεταβιβάζων 
πολλές φορές αποτελεί ηθικό πρότυπο για τον διάδοχο του που συνήθως εξαίρει το 
επαγγελματικό ήθος και την τιμιότητα του γονέα του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Έχω  δει  ότι  για  να  κρατήσεις  μια  επιχείρηση  χρόνια,  πρέπει  να  μην  κοροϊδεύεις  τους  πελάτες,  πρέπει  να 

κρατάς μια σωστή πολιτική, δεν μπορείς να κάνεις αρπακτές, να είσαι με τους πελάτες σου τίμιος. Αυτό είναι το 

βασικό δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον κόσμο.» 10.Δ 

«Του οφείλω πάρα πολλά, εγώ από τον μπαμπά μου έμαθα. Πρώτον, μου έδωσε να έχω ήθος στη δουλειά, ήταν 

πολύ σημαντικό για μένα. Ο πατέρας μου ήταν άτομο που πάντα μέσα στην αγορά είχε σεβασμό ο λόγος του, ότι 

και  να  έλεγε  ήταν  αυτό,  πολύ  εργατικός,  έξυπνος,  είχε  στόχους  πάντα  δεν  ήταν  ότι  τύχει,  είχε  πλάνα 

μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, εντάξει του χρωστάω σχεδόν τα πάντα. Από αυτόν έμαθα τα πάντα, ανεξάρτητα από τις 

συγκρούσεις, οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις. Πάντα υπάρχουν συγκρούσεις μες τη δουλειά μεταξύ πατέρα και 

παιδί.»3.Δ. 

«Ο πατέρας μου υπήρξε και είναι πάρα πολύ ηθικός, αυτό το έχω σίγουρα αφομοιώσει και εγώ και τα αδέρφια 

μου…αυτή η ειλικρίνεια στην εποχή μας από κάποιους εκτιμάται, από κάποιους παρεξηγείται…απλά αν ήθελα να 

είμαι ακόμη πιο επιτυχημένη θα έπρεπε να το μετριάσω…» 9.Δ 
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Λιγότερες αναφορές υπήρξαν από διαδόχους για τη αξία της εμπειρίας των γονέων 
σε τεχνικά, προϊοντικά και διοικητικά ζητήματα. 
 

 

 

 

Η μικρότερη συχνότητα των σχετικών αναφορών δεν είναι τυχαία,  καθώς όπως θα 
αναλυθεί και στη συνέχεια, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, των προϊόντων 
αλλά  και  των  επιστημονικών  προσεγγίσεων  σε  σχέση  με  τη  διοίκηση  των 
επιχειρήσεων,  συγκροτούν  ένα  πλαίσιο  όπου  οι  γνώσεις  των  «παλιών», 
θεωρούνται πολλές φορές ξεπερασμένες (κυρίως από διαδόχους). 
Γενικά,  από  την  ανάλυση  των  συνεντεύξεων  προκύπτει  ότι  οι 
μεταβιβάζοντες ως φορείς  της πείρας,  αλλά και  οι  διάδοχοι ως φορείς  των 
νέων ιδεών και των τεχνολογικών γνώσεων αποκτούν διαφορετικά αξία και 
ρόλο  σε  διαφορετικά  επιχειρηματικά  οικογενειακά  περιβάλλοντα.  Αυτές  οι 
διαφοροποιήσεις  συνδέονται  κυρίως  με  το  προφίλ  και  τις  αξίες  της  ίδιας  της 
επιχείρησης  (έμφαση  στην  καινοτομία  ή  στη  σταθερότητα),  αλλά  και  με  τη φύση 
της συνεργασίας και της επικοινωνίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. 
Η  εκπαίδευση  του  διαδόχου  ως  διαδικασία  μεταβίβασης  γνώσεων, 
διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  εάν  ενθαρρύνει  την  δημιουργικότητα  του 
νέου επιχειρηματία, την ανάληψη πρωτοβουλίας και την πρόκληση αλλαγών. 
 
Ειδικά,  σε  δυναμικά  και  εξελισσόμενα  επιχειρηματικά  περιβάλλοντα,  όπου  οι 
διάδοχοι συνήθως έχουν ακολουθήσει και σπουδές πάνω σε σχετικά αντικείμενα,  η 
συμβολή  των  διαδόχων  στην  περαιτέρω ανάπτυξη  αξιολογείται ως  αναγκαιότητα  
καθώς είναι αυτοί, οι νέοι με τις γνώσεις και τις καινούργιες ιδέες, που μπορούν να 
προκαλέσουν  καινοτομίες.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  η  αξία  της  πείρας  των 
μεγαλυτέρων και η μεταβίβαση γνώσεων δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τη 
μεριά των διαδόχων. 
 
 
 
 
 
 
 

«Το να μάθω εργαστηριακά πράγματα να φτιάχνω μου τα έχουν μάθει οι γονείς μου, από το Πανεπιστήμιο δεν 

τα μαθαίνεις, την πρακτική εδώ με τους γονείς μου την έμαθα.…» 11.Δ. 

«Καμία παλιά γενιά δεν μπορεί να μεταβιβάσει πλέον γνώσεις στην καινούργια λόγω των συνθηκών και  των 

αλλαγών. Ήταν άνθρωποι που μάθανε ότι ανοίγει το συρτάρι της τράπεζας με τις καρτέλες και τώρα κάνεις τις 

αλλαγές από το γραφείο. Οπότε είναι δύσκολο και εκείνοι να το καταλάβουνε και εμείς να τους καταλάβουμε. 

Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη διαδικασία με τις καρτέλες, δεν την έχω ζήσει, εκείνος μπορεί να καταλάβει 

πιο εύκολα ότι έχουν απλοποιηθεί τα πράγματα αλλά όχι στο βαθμό που πρέπει. Ούτε πρόκειται.» 2.Δ 
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Το  διαφορετικό  γνωστικό  υπόβαθρο  προκατόχων  και  διαδόχων,  και  η  συνεχής 
διαπάλη ανάμεσα στην παράδοση και την αλλαγή‐καινοτομία φαίνεται ότι αποτελεί 
και  βασική  αιτία  διαφωνιών,  ακόμα  και  συγκρούσεων  που  ανακύπτουν  κατά  το 
διάστημα προετοιμασίας του διαδόχου.  
Συχνότερα  αναφέρονται  από  τους  ερωτώμενους  ως  σημεία  προστριβών,  οι 
διαφωνίες  σχετικά  με  την  ανάγκη  αλλαγών  στην  επιχείρηση  και  την  υλοποίηση 
ιδεών  που  προτείνονται  από  τους  διαδόχους.    Οι  νέοι  συνήθως  προκρίνουν  ως 
σημαντική  την  ανάγκη  ανανέωσης  του  καταστήματος,    των  εμπορευμάτων  ή/και 
την υιοθέτηση νέων υπηρεσιών.   Ένα συχνό παράπονο που εκφράζουν οι διάδοχοι 
είναι ότι  «οι γονείς σκέφτονται τα πράγματα με τον παλιό τρόπο..» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Άλλες  διαφωνίες που  αναφέρθηκαν  και  απορρέουν πάλι  από  τη  διαφορετικότητα 
των  γνωστικών  υποβάθρων  και  των  αντιλήψεων  των  γενεών,  σχετίζονται  με 
ζητήματα  διαφήμισης  και  προβολής,  διαχείρισης  του  προσωπικού  αλλά  και 
εξυπηρέτησης των πελατών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«…σε κάποια πράγματα όχι τόσο στο διοικητικό, όσο στο προϊοντικό έχουν μείνει λίγο στην παλιά εποχή, στο 

τρόπο που σχεδίαζες  να φέρεις  καινούργια  είδη,  “φέρε  κάτι φθηνό  και  θα πάει”…  αλλά δεν  είναι  έτσι,  έχει 

αλλάξει η αγορά….»2.Δ. 

«Συγκρούσεις  έρχονται  ούτως  ή  αλλιώς,  εδώ  με  έναν  άγνωστο  είσαι  σε  μια  επιχείρηση  και  έχεις  διαφωνία,  

πόσο μάλλον αν έχεις και το θάρρος με ένα οικογενειακό πρόσωπο, είναι ακόμα πιο έντονες οι διαφωνίες…Οι 

νέοι άνθρωποι γενικά έχουν οράματα, πάντα έχεις τη διάθεση να ανοιχτείς σε καινούργια πράγματα, ψάχνεις 

πολύ  περισσότερο,  ένας  μεγαλύτερος  άνθρωπος…δεν  έχει  τη  διάθεση  να  ψάξει  καινούργια  πράγματα, 

καινούργια  προϊόντα,  καινούργιες  τεχνολογίες,  λογικό  το  βρίσκω  αυτό,  ενώ  εμείς  πάντα  θέλαμε  κάτι 

διαφορετικό, κάτι καινούργιο που δεν το γνωρίζει ο πατέρας μου, οπότε ερχόμασταν σε προστριβή του τι είναι 

αυτό και δεν χρειάζεται να το κάνεις και αυτό.…» 8.Δ. 

«εμείς (οι διάδοχοι) κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του πελάτη στο θέμα του σπιτιού και της διακόσμησης, δηλαδή 

θεωρώ  ότι  πλέον  μπαίνανε  στο  μαγαζί  και  ζητούσαν  τη  Χρυσάνθη  ή  την  Ελπίδα  που  είχαν  ασχοληθεί 

προσωπικά μαζί τους… Είναι η άμεση επαφή που έχεις με τον πελάτη, η επικοινωνία που έχεις…  (η δική μου 

προσέγγιση διαφέρει στο ότι) μπαίνω στη φιλοσοφία του πελάτη, δηλαδή ο πελάτης όταν μπαίνει εδώ και είναι 

προβληματισμένος  για  το  πως  θα  διαμορφώσει  το  χώρο  του  ή  έχει  στο  μυαλό  του  κάτι  συγκεκριμένο, 

σκέφτομαι πάντα  το σπίτι  του σαν να ήταν δικό μου και  κάνω προτάσεις  και  λύσεις  για  το πώς θα ήταν πιο 
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Αξίζει  εδώ  να  επισημανθεί  ότι  οι  διαφορετικές  προσεγγίσεις  στο  ζήτημα  της 
εκπαίδευσης  του  διαδόχου,  ειδικά  η  ενθάρρυνση  ή  όχι  της  πρωτοβουλίας  και  της 
πρόκλησης  αλλαγών,  ασκεί  σημαντική  επίδραση  στη  γενική  ποιότητα  της  σχέσης 
ανάμεσα στον προκάτοχο και τον διάδοχο και αφού επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 
εικόνα των διαδόχων για τους προκατόχους τους.  
Τελικά μέσα από την διαδικασία μεταβίβασης των γνώσεων και των αξιών 
αλλά και από τη συνολική συνεργασία και συνύπαρξη διαμορφώνεται και η 
βασική εικόνα των διαδόχων για τους προκατόχους τους που συνδέεται με 
θετικές  και  αρνητικές  αντιλήψεις  όπως  φαίνεται  στον  πίνακα  ποτ 
ακολουθεί.  
 
 
 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΕΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΕΣ 

Ξεπερασμένες  γνώσεις, 
πρακτικές και αντιλήψεις 

Πείρα 

Απροθυμία  να  χάσει  τον 
έλεγχο  και  να  εκχωρήσει 
αρμοδιότητες 

Επαγγελματικό ήθος  Αυστηρότητα  στην 
αξιολόγηση  των  διαδόχων 
/απουσία επιβράβευσης 

Γνώση της αγοράς  Αντίσταση  στη  πρόκληση 
αλλαγών 

 
 
Οι θετικές αντιλήψεις 
συνδέονται με θετικά 
συναισθήματα όπως ο 
θαυμασμός,  η 
ευγνωμοσύνη και το 
αίσθημα ασφάλειας, ενώ 
οι αρνητικές συνδέονται 
με απορριπτικές στάσεις 
εκ μέρους των διαδόχων. 
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2.8 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Σε  αρκετές  περιπτώσεις  οικογενειακών  επιχειρήσεων  διαπιστώθηκε  ότι  η 
μεταβίβαση  δεν  συμπίπτει  με  την  ουσιαστική  διαδοχή  στην  διοίκηση  της 
επιχείρησης. Είτε αναφέρεται ότι ο διάδοχος δεν έχει ακόμα αναλάβει επί της ουσίας 
τα ηνία της επιχείρησης, είτε ο διάδοχος είχε αναλάβει τις αντίστοιχες ευθύνες πολύ 
πριν  του  μεταβιβαστεί  και  τυπικά  η  επιχείρηση.  Ως  εκ  τούτου  μπορούμε  να 
συμπεράνουμε  ότι  η  μεταβίβαση  της  διοίκησης  της  οικογενειακής  επιχείρησης  
μπορεί  να  αποδειχτεί  πιο  περίπλοκη    συγκριτικά  με  την  μεταβίβαση  εκτός 
οικογένειας.  
Πιο  αναλυτικά,  διαπιστώθηκε  ότι,  σε  αντίθεση  με  τη  μεταβίβαση  εκτός 
οικογένειας,  στις  ενδοοικογενειακές  μεταβιβάσεις,  η  μεταβίβαση  δεν 
σηματοδοτεί  συνήθως  και  την  απεμπλοκή  του  μεταβιβάζοντος  από  τη 
λειτουργία της επιχείρησης. 
Ωστόσο,  η  εμπλοκή  του  μεταβιβάζοντος  στη  λειτουργία  της  επιχείρησης 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός εμπλοκής εμφανίζει 
συνάφεια  με  την  πρότερη  διαδρομή  του  διαδόχου  και  τη  διαδικασία 
προετοιμασίας  του  μέσα  στην  επιχείρηση,  ενώ  επίσης  σχετίζεται  με  το 
μέγεθος  της  επιχείρησης  και  το  είδος  της  εμπορικής  δραστηριότητας  αλλά 
και την φύση (εγγύτητα) των οικογενειακών σχέσεων. 
 
Αναλυτικότερα,  σε  κάποιες  περιπτώσεις,  η  ουσιαστική  ανάληψη  διοικητικών 
ευθυνών  έχει  ξεκινήσει  για  τον  διάδοχο  πριν  την  τυπική  μεταβίβαση  της 
επιχείρησης.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις    η  απεμπλοκή  του  μεταβιβάζοντος 
οριστικοποιείται  με  τη  διευθέτηση  του  τυπικού  μέρους  της  διαδοχής.    Οι 
μεταβιβάζοντες ωστόσο, μπορεί να έχουν συχνή παρουσία στο κατάστημα ή/και να 
διατηρούν μια συμβουλευτική σχέση με τους διαδόχους τους. 
 
 
 
 
 
 
 

«έρχομαι εδώ για να περνάω την ώρα μου και κάποια στιγμή φεύγω .Για καφέ έρχομαι….Με ρωτάει κάποια 

πράγματα, τα οποία τα συζητάμε απλά..  Όχι, όχι δεν εμπλέκομαι πουθενά.» 6.Μ 

«Συμβουλευτικά  εμπλέκομαι,  έτσι  αν  δω  κάτι  λέω  μια  άποψη,  τη  λέω  και  άμα  θέλουν  την  ακούν,  αν 

υπάρχει κάπου κενό. Δυναμικά όχι (δεν εμπλέκομαι), μόνο αν δω κάτι….έχω (παρουσία) περισσότερο για να 

περνάει η ώρα μου και χειρίζομαι και λίγο τα οικονομικά όσο μπορώ βοηθάω λίγο,  για μην ασχολούνται 

αυτοί με τις Τράπεζες και άλλα χαζοπράγματα για να τους δίνω χρόνο για άλλες δουλειές.» 2.Μ. 
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Σε τμήμα των επιχειρήσεων του δείγματος, οι μεταβιβάζοντες μετά τη μεταβίβαση 
αναλαμβάνουν  έναν  περιορισμένο  βοηθητικό  ρόλο  στην  επιχείρηση  όπως  η 
διεκπεραίωση  συναλλαγών  με  τις  τράπεζες  ή  άλλες  εξωτερικές  εργασίες,  όπως  οι 
παραδόσεις  εμπορευμάτων σε πελάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι ο 
μεταβιβάζων  υιοθετεί  το  ρόλο  του  οικογενειακού  βοηθού,  συνεχίζει  έτσι  να 
προσφέρει στην οικογενειακή επιχείρηση, έχοντας όμως παραχωρήσει τη διοίκηση 
στους διαδόχους. Ειδικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις,  αυτού του τύπου η εμπλοκή 
είναι πολύ συνηθισμένη, καθώς δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα απασχόλησης 
προσωπικού. 
 
 
 
 
 
 
 
Σε  μεγαλύτερες  εμπορικές  επιχειρήσεις  η  εμπλοκή  του  μεταβιβάζοντα  μπορεί  να 
είναι  διαφορετική  ανάλογα  και  με  τη  νομική  μορφή  της  επιχείρησης.  π.χ.  Σε 
περίπτωση  Ανώνυμης  Εταιρείας  ο  μεταβιβάζων  ενδέχεται  να  διατηρήσει  ένα 
μειοψηφικό    ποσοστό  των  μετοχών  του  και  να  συμμετέχει  συμβουλευτικά  στο 
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε άλλες μορφές επιχειρήσεων, π.χ. επιχείρηση 
με  μεγάλη  εμπορική  δραστηριότητα  (επιχείρηση  που  διαθέτει  υποκαταστήματα) 
παρατηρείται ότι ο μεταβιβάζων διατηρεί συνήθως ένα εποπτικό ρόλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ωστόσο,  σε  σημαντικό  τμήμα  των  περιπτώσεων  του  δείγματος,  η 
μεταβίβαση της επιχείρησης δεν σημαίνει πάντα και ουσιαστική μεταφορά 
της  ευθύνης  σε  σχέση  με  τη  διοίκηση  της  επιχείρησης  και  τη  λήψη 
αποφάσεων.  Εκτός  των  περιπτώσεων  όπου  η  μεταβίβαση  είναι  καθαρά  τυπική 
(εξυπηρετεί θέματα εφορίας ή άλλης οικονομικής φύσης ζητήματα), διαπιστώθηκε 
ότι αρκετά συχνά ο μεταβιβάζων δεν εκχωρεί τις βασικές διοικητικές αρμοδιότητες 

«Κοιτάξτε να δείτε εγώ επειδή εργάζομαι από 14 χρονών ήθελα να ξεκουραστώ αλλά δεν γίνεται είναι η 

φύση της δουλειάς μας έτσι, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει η Αθηνά (η κόρη). Δηλαδή τώρα 

θα με πάρουν από μια εταιρεία θα πρέπει να πάω στην παραγγελία.  Τώρα ας πούμε με πήραν από μια 

εταιρεία τύπωσα 40.000 φύλλα, κάτι αιτήσεις κτλ,  δεν μπορεί η Αθηνά να κουβαλήσει 20 κιβώτια.» 1.Μ. 

«Εποπτική  βασικά  (είναι  η  εμπλοκή  του  πατέρα),  συμβουλευτική  και  σαφώς  επειδή  έχει  μια  πολύ  μεγάλη 

εμπειρία μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν πολύ πιο ρεαλιστικά… Δεν 

είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμά του, μπορεί κάποια μέρα να μην έρθει καθόλου, μπορεί τις επόμενες να είναι 

όλη  μέρα  εδώ.  Επειδή  έχουμε  και  άλλη  επιχείρηση,  πηγαίνει,  παρακολουθεί  δηλαδή  γενικά  τις  επιχειρήσεις 

μας…  

Εντάξει, πάντα η συμμετοχή του είναι πολύ σημαντική, δηλαδή ακόμα και η συμβουλή του πάνω στα τραπεζικά 

ζητήματα, στα επενδυτικά συστήματα, που επιλέγουμε ή που κάνουμε κάποιες συζητήσεις…»9.Δ. 
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στον  διάδοχο  του.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  σύμφωνα  τους  ερωτώμενους,  ο 
διάδοχος δεν  έχει αποκτήσει ακόμα την απαιτούμενη  εμπειρία για  να χειριστεί  τα 
ζητήματα  της  επιχείρησης.  Διαπιστώθηκε  επίσης,    ότι  τμήμα  των  διαδόχων  δεν 
νιώθει  αυτοπεποίθηση  σε  σχέση  με  τη  δυνατότητα  του  να  διαχειριστεί  την 
επιχείρηση,  και  εκφράζει  διστακτικότητα  ως  προς  την  ενεργή  ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ευθυνών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Διαπιστώθηκε  επίσης  ότι,  στις  περιπτώσεις  που  συνεχίζει  να  υπάρχει  ενεργητική 
εμπλοκή του μεταβιβάζοντος στη διαχείριση της επιχείρησης, συνήθως απουσιάζει 
σαφής χρονικός προγραμματισμός της αποχώρησης του από την επιχείρηση. 
 
Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  δυστυχώς  φαίνεται  ότι  η  εμπλοκή  του 
μεταβιβάζοντος είναι παραλυτική για τον διάδοχο. Οι μεταβιβάζοντες σε αυτές 
τις  περιπτώσεις  αποδίδουν  τη  στάση  τους  στην  απειρία  και  την  αδυναμία  του 
διαδόχου  να  αναλάβει  πρωτοβουλίες  ενώ  οι  διάδοχοι  υποστηρίζουν  ότι  οι 
μεγαλύτεροι  «αισθάνονται  ότι  τους  παραμερίζεις»  και  «θέλουν  να  ελέγχουν  τα 
πάντα». 
 
Είναι φανερό ότι η έκβαση και η επιτυχία της διαδοχής εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό  από  την    προθυμία  του  μεταβιβάζοντος  να  εκχωρήσει  τις 
αρμοδιότητες και τις ευθύνες του στον διάδοχο, αλλά και από την προθυμία 
του ίδιου του διαδόχου να αναλάβει τις ευθύνες.  
 
 
 

«Τους χρειάζομαι μέσα εδώ γιατί ας πούμε εντάξει εγώ δεν έχω τη πλήρη εμπιστοσύνη των πελατών, γιατί 

με βλέπουν μικρή... εν τω μεταξύ υπάρχουν πελάτες που έρχονται στις οχτώ το πρωί και εγώ δεν έρχομαι 

στις  οχτώ,  όπως  καταλαβαίνεις  έρχομαι  στις  δέκα…    και  έχουν  και  την  εμπειρία,  ξέρουν  καλύτερα  από 

εμένα πώς να κάνουν μια παραγγελία, εγώ μπορεί να κάνω βλακεία, να παραγγείλω λάθος πράγματα και 

μετά να στοκάρω.» 11.Δ. 
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2.9 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 
Κατά τη διεξαγωγή των ποιοτικών συνεντεύξεων, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους 
να  αναφέρουν  το  χρόνο  που  χρειάστηκαν    για  τη  διεκπεραίωση  της 
γραφειοκρατικής  διαδικασίας  της  μεταβίβασης.  Η  πλειονότητα  των 
επιχειρηματιών αναφέρει  ότι  η  ολοκλήρωση  των απαιτούμενων  ενεργειών 
στις περιπτώσεις τους διήρκησε 12 μήνες (μέσος όρος). 
Οι ερωτώμενοι διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις που εξέφρασαν αναφορικά 
με  τη  γραφειοκρατική  διαδικασία  που  απαιτείται  ώστε  να  μεταβιβαστεί  η 
επιχείρηση. Ένα μεγάλο τμήμα των ερωτώμενων, υποστηρίζει ότι δεν αντιμετώπισε 
ιδιαίτερα  προβλήματα  κατά  την  διαδικασία  της  μεταβίβασης,  την  οποία  και 
χαρακτηρίζει  ως  «σχετικά  απλή  διαδικασία».  Ωστόσο,  είναι  σημαντικό  να 
αναφερθεί  ότι  η  πλειονότητα  των  επιχειρηματιών,  δήλωσε  ότι  ανέθεσε  τη 
διεκπεραίωση των διαδικαστικών θεμάτων σε ειδικούς (λογιστές –δικηγόροι). Ως εκ 
τούτου,  αρκετοί  ερωτώμενοι,    δεν  ήταν  σε  θέση  να  ανακαλέσουν  τη  σειρά  των 
ενεργειών  που  απαιτήθηκαν,  ή  να  αναφερθούν  σε  ειδικά  προβλήματα  που 
σχετίζονται με τη διαδικασία της μεταβίβασης. 
 
 
 
 
 
 
 
Ωστόσο,  σημαντικό  είναι  το  τμήμα  των  ερωτώμενων  που  αντιμετώπισε 
προβλήματα κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν 
κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία131 . 
 
Οι εξαντλητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτελούν το βασικότερο γενικό 
πρόβλημα που αναφέρεται από μεγάλο  τμήμα των  ερωτώμενων,    και  κυρίως από 
τους αυτοαπασχολούμενους, σημαντικό μέρος των οποίων διεκπεραίωσαν  μεγάλο 
μέρος των ενεργειών χωρίς καμιά βοήθεια.  
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των επιχειρηματιών που δεν είχαν συστηματική 
καθοδήγηση  από  κάποιον  ειδικό,  οι  γραφειοκρατικές  απαιτήσεις 

                                                      
131 Αναφερόμαστε στις 3 περιπτώσεις του δείγματος που οι επιχειρήσεις είναι υπό διαδικασία μεταβίβασης που δεν έχει 
ακόμα ολοκληρωθεί.  

«Δεν θυμάμαι καθόλου τη διαδικασία, γιατί ασχολήθηκε καθεαυτού ο λογιστής. Δηλαδή, έχουμε 

ένα  λογιστή  για  όλο  το  φάσμα  των  λογιστικών  υποχρεώσεών  μας,  ο  οποίος  έκανε  όλη  τη 

διαδικασία  και  απλά  εμείς  παρευρεθήκαμε  στο  συμβολαιογράφο  που  υπογράψαμε  τη 

μεταβίβαση της επιχείρησης, τίποτε άλλο.» 9.Δ.
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καθίστανται  περισσότερο  εξαντλητικές  δεδομένης  της  απουσίας  επαρκούς 
ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών από τους εμπλεκόμενους φορείς, 
σχετικά με τα έγγραφα και τη σειρά των απαιτούμενων ενεργειών. 
 
Συχνές ήταν οι αναφορές στη δυσκολία που  αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας 
στη διακοπή εργασιών της ατομικής επιχείρησης. Η απαίτηση να προσκομίσει 
στην εφορία όλα τα στοιχεία και τα βιβλία της επιχείρησης από την έναρξη έως την 
ημερομηνία  διακοπής,  θεωρείται  παράλογη από αρκετούς  επιχειρηματίες,  ενώ και 
τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση σχετικών παραλείψεων κρίνονται ως 
υπερβολικά. 
 
Εντούτοις, στην πλειονότητα των περιπτώσεων μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης 
σε  συγγενή  α’  βαθμού  λόγω  συνταξιοδότησης,  καθώς  υπάρχει  απαλλαγή  από  το 
φόρο  υπεραξίας,  οι  ερωτώμενοι  δεν  εκφράζουν  δυσαρέσκεια  για  το  κόστος  της 
διαδικασίας. 
Αντιθέτως,  στο  τμήμα  εκείνο  των  περιπτώσεων  που  δεν  εμπίπτουν  σε  αυτή  τη 
διάταξη,  το  κόστος  που  καλείται  συχνά  να  επωμιστεί  ο  επιχειρηματίας 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση θεωρείται υπέρογκο, ενώ σε 
κάποιες  περιπτώσεις  αποτελεί  και  την  αιτία  που  δεν  ολοκληρώνεται  τελικά  η 
διαδικασία. Ιδιαίτερα σε εταιρείες με μεγάλο κύκλο εργασιών κατά τα προηγούμενα 
έτη,  τα  χρηματικά  ποσά  που  απαιτούνται  για  την  εξόφληση  του  φόρου  όχι  μόνο 
θεωρούνται  αποτρεπτικά,  αλλά  και  άδικά,  λόγω  της  κάθετης  συρρίκνωσης  των 
ετήσιων τζίρων των επιχειρήσεων ειδικά την τελευταία διετία. 
Το  μεγάλο  σε  κάποιες  περιπτώσεις  οικονομικό  κόστος  της  διαδικασίας,  η 
πρότερη  άγνοια  των  εμπλεκόμενων  μερών  για  τις  απαιτούμενες  ενέργειες 
και  η  έλλειψη  σωστής  καθοδήγησης  από  ειδικούς,  αποτελούν  παράγοντες 
που  μπορεί  να  έχουν ως  αποτέλεσμα  την  αναστολή  ή  μη  ολοκλήρωση  μιας 
μεταβίβασης. 
 
Παρακάτω,  παραθέτουμε  αναλυτικά  2  περιπτώσεις  μεταβιβάσεων  που  δεν 
ολοκληρώθηκαν  και  τα εμπόδια που εμφανίστηκαν σε κάθε περίπτωση. 
 
 
Περίπτωση 5.Μ.  (Ερωτώμενος Μεταβιβάζων): 
 
Οικογενειακή  επιχείρηση  Ε.Π.Ε.  με  εταίρους  δύο  αδερφούς,  εκ  των  οποίων  ο 
ερωτώμενος βρίσκεται  σε ηλικία συνταξιοδότησης και επιθυμεί να μεταβιβάσει το 
μερίδιο του στο γιό του. 
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Το βασικό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι το τεράστιο οικονομικό κόστος 
της  διαδικασίας,  καθώς    στις  Ε.Π.Ε.  ο  φόρος  υπεραξίας  για  μεταβίβαση  σε  τέκνο 
λόγο  συνταξιοδότησης  είναι  5%.  Επιπλέον  του  φορολογικού  κόστους,  προκύπτει 
σημαντική οικονομική επιβάρυνση του επιχειρηματία  για τις απαιτούμενες νομικές 
διαδικασίες,  ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  το  ποσό  που  απαιτήθηκε  σε  αυτή  τη 
περίπτωση για συμβολαιογραφική αμοιβή,  ταμείο νομικών κτλ είναι  ισάξιο με την 
φορολογική επιβάρυνση. 
Σε  αυτή  την  περίπτωση,  καθώς  οι  εταίροι  δεν  είχαν  πρότερη  ενημέρωση  για  την 
απαιτούμενη δαπάνη, δεν είχε υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός και ως εκ τούτου 
δεν  κατέστη  δυνατή  η  εξασφάλιση  του  απαιτούμενου  κεφαλαίου.  Ταυτόχρονα,  ο 
επιχειρηματίας  μη  δυνάμενος  να  προχωρήσει  στη  μεταβίβαση,  συνεχίζει  να 
πληρώνει  ασφαλιστικές  εισφορές    παρότι  έχει  κατοχυρώσει  δικαίωμα 
συνταξιοδότησης. 
Εντούτοις,    προέκυψαν  περαιτέρω  προβλήματα  καθώς  διερευνήθηκε  ως 
εναλλακτική λύση η μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. ώστε να γίνει χρήση των ευνοϊκών 
διατάξεων  του  νόμου  για  την  μεταβίβαση  λόγω  συνταξιοδότησης  σε  συγγενείς  α’ 
βαθμού.  Ωστόσο,  σύμφωνα  με  τον  ερωτώμενο  υπάρχει  νομική  διχογνωμία 
αναφορικά με τη δυνατότητα των Ε.Π.Ε. να μετατραπούν σε προσωπικές και παρότι 
ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία η οποία επιβάρυνε τον επιχειρηματία με έξοδα της 
τάξεως  των  900  ευρώ,  εν  τέλει  το  αίτημα  της  μετατροπής  απορρίφθηκε  από  την 
αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  Το  διάστημα  που  διεξήχθη  η  συνέντευξη  ο  επιχειρηματίας  είχε 
προχωρήσει  στην  υποβολή  διευκρινιστικής  ερώτησης  στο  υπ.  Οικονομικών. 
Σύμφωνα  με  τον  ερωτώμενο  η  λύση  της  εταιρείας  θα  ήταν  επιζήμια  για  την 
επιχείρηση καθώς θα χαθεί η επιχειρηματική μνήμη (πιστοληπτική ικανότητα κτλ). 
 
Περίπτωση 5.Δ.  (Ερωτώμενος Διάδοχος): 
 
Υποψήφιος  διάδοχος  που  διατηρούσε  φιλική  σχέση  με  τον  επιχειρηματία  που 
επρόκειτο  να  μεταβιβάσει  την  επιχείρηση  του,  ανέλαβε  τη  λειτουργία  της 
επιχείρηση  χωρίς  να  έχει  λάβει  χώρα η διαδικασία  της μεταβίβασης,  δίνοντας  ένα 
πόσο για «αέρα» της τάξεως των 2.000 ευρώ,  ώστε ο μεταβιβάζων να ταχτοποιήσει 
ανεξόφλητα  χρέη  προς  την  εφορία  (Φ.Π.Α.),    και  να  καταστεί  δυνατή  η  διακοπή 
εργασιών. Ωστόσο, οι οφειλές του μεταβιβάζοντος συνέχισαν να αυξάνονται χωρίς ο 
ίδιος να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά να μην έχει 
ακόμη πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση,  ενώ ο διάδοχος συνεχίζει  να  χρεώνεται  με 
λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 
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2.10 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 
Ο βαθμός δυσκολίας της πρώτης περιόδου όπως την βίωσαν οι διάδοχοι, και η φύση 
των ειδικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν ως νέοι ιδιοκτήτες διαφοροποιείται 
μεταξύ των ερωτώμενων.   
Γενικά,  οι  οικογενειακοί  διάδοχοι  στην  πλειονότητα  τους  δηλώνουν  ότι  δεν 
αντιμετώπισαν  σημαντικά  προβλήματα  το  πρώτο  διάστημα  μετά  τη  μεταβίβαση. 
Πέρα  από  λίγες  αυθόρμητες  αναφορές  που  υπήρξαν  από  μικρό  τμήμα  των 
οικογενειακών  διαδόχων  σε  προβλήματα  συνεργασίας  με  τους  γονείς,  το 
μεγαλύτερο  τμήμα  των  οικογενειακών  διαδόχων  δηλώνει  ότι  κατά  την 
περίοδο μετά τη μεταβίβαση δεν προέκυψαν κάποιες ειδικές δυσκολίες. 
Η  πρότερη  ενασχόληση  των  διαδόχων  με  την  επιχείρηση  για  μεγάλα  χρονικά 
διαστήματα  και  η  σταδιακή  ανάληψη  ευθυνών,  σε  συνδυασμό  με  το  γεγονός  ότι 
συχνά  οι  μεταβιβάζοντες  συνεχίζουν  να  εμπλέκονται  και  να  καθοδηγούν  τον 
διάδοχο,    καθιστούν  τη  διαδικασία  της  οικογενειακής    διαδοχής  ομαλή.  Πολλοί 
μάλιστα ερωτώμενοι ‐διάδοχοι έχουν την αίσθηση ότι δεν έχει «αλλάξει κάτι» στη 
λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης. Αυτό που μπορούμε να εξάγουμε ως 
συμπέρασμα  από  την  ανάλυση  των  συνεντεύξεων  είναι  ότι  η  μεταβίβαση  της 
ιδιοκτησίας  της  επιχείρησης,  ειδικά  σε  μικρές  οικογενειακές  επιχειρήσεις  δεν 
σηματοδοτεί από μόνη της κάποια ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τμήμα  των  διαδόχων  (οικογενειακών  και  εκτός  οικογένειας),  αναφέρει  ότι 
αντιμετώπισε  μια  προβληματική  κατάσταση  στα  οικονομικά  της  επιχείρησης  για 
την οποία είτε δεν είχε λάβει αναλυτική ενημέρωση (οικογενειακός διάδοχος) είτε η 
πληροφόρηση που του δόθηκε ήταν παραπλανητική (εκτός οικογένειας).  
 
 
 
 

                                                      
132 Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο διάδοχος είτε έχει αναλάβει νωρίτερα διοικητικές ευθύνες είτε δεν 
αναλαμβάνει ακόμα και μετά τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας.  

«…δεν έχει αλλάξει κάτι δραστικά, βλέποντας όλη την  κατάσταση   του εμπορίου, δεν χάσαμε δηλαδή από 

τη μεταβίβαση… ήταν περισσότερο τυπική διαδικασία, δηλαδή ο κόσμος αν δεν παρατηρήσει τη σφραγίδα 

που άλλαξε δεν μπορεί να καταλάβει και κάτι, γιατί η ταμπέλα μας παραμένει η  ίδια τόσα χρόνια, οπότε 
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Η  προσυνταξιοδοτική  λειτουργία  των  ιδιοκτητών  που  πρόκειται  να 
μεταβιβάσουν, ενδέχεται σύμφωνα με ερωτώμενοοικογενειακό διάδοχο να 
έχει  οδηγήσει  την  επιχείρηση  σε  κάμψη.  Γενικότερα,  αναφέρεται  ότι  η 
στασιμότητα  που  είναι  εύλογο  να  υπάρχει  τα  τελευταία  χρόνια  πριν  τη 
συνταξιοδότηση  ενός  επιχειρηματία  σε  σχέση  με  νέες  επενδύσεις  και  στρατηγικές 
ανανέωσης  της  επιχείρησης  (σε  επίπεδο  λειτουργίας  αλλά  και  εικόνας)  επιβάλλει 
πολλές  φορές  την  άμεση  ανάληψη  πρωτοβουλιών  από  το  νέο  ιδιοκτήτη 
προκειμένου να αποτραπεί μια φθίνουσα πορεία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ορισμένοι  διάδοχοι  αναφέρθηκαν  επίσης  σε  προβλήματα  που  προέκυψαν  από 
λανθασμένες  εκτιμήσεις  τους  αναφορικά  με  τις  λειτουργικές  ανάγκες  τις 
επιχείρησης (π.χ. αναφέρθηκε από διάδοχο εκτός οικογένειας ότι δεν είχε εκτιμήσει 
ότι  θα  υπήρχε  ανάγκη  για  υπάλληλο),  που  είχαν  ως  αποτέλεσμα  το  κόστος 
λειτουργίας να είναι μεγαλύτερο από αυτό που υπολόγιζαν. 

«Ναι  είχαν  κάνει  κατασπατάληση,  όχι  μόνο  σε  ακίνητα  και  σκάφη  αλλά  και  στο  θέμα  διαχείρισης  του 

προσωπικού…θα μπορούσαν να έχουν άλλους ικανότερους και αυτό κακοδιαχείριση θεωρείται….η εταιρεία 

θα μπορούσε να έχει τα μισά δάνεια σε κεφάλαια, αν υπήρχε ορθότερη διαχείριση της εταιρείας και δεν μας 

έπιανε η καλή εποχή και τα ανοίγματα που έγιναν... Έγινε επιπλέον έλεγχος, το τι μου είπαν με το τι ίσχυε 

ήταν αλλιώς, και αυτοί δεν ήξεραν όμως,  ήταν αλλιώς οι γνώσεις τότε.»2.Δ. 

«…δηλαδή σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει μου είχα πει “θα σου μένουν 1500 με 2000ευρώ..”  και εγώ 

ανέλαβα ένα  μαγαζί που δεν μου μένουν ούτε 500, παράδειγμα σου λέω τώρα….η αλήθεια είναι ότι δεν το 

έλεγξα,  δεν  το  έψαξα…εντάξει  το ήξερα  το  μαγαζί,  εδώ στη  γειτονιά  έχω μεγαλώσει,  ήξερα  ότι  το  μαγαζί 

δουλεύει….δεν το παρακολουθούσα και καθημερινά, σαν γενική εικόνα ήταν ένα μαγαζί το οποίο, δούλευε.» 

6.Δ. 

«τα  τελευταία  χρόνια  η  παλιά  εταιρεία  είχε  μια  φθίνουσα  πορεία…περιμένεις  να    φύγει  η  παλιά  φουρνιά  για  να 

αναλάβεις  εσύ  και  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  είναι  κακό,  γιατί  ένας  νέος  επιχειρηματίας  όπως  εγώ  που  ήθελα  να 

ανοίξω τα φτερά μου, να πάρω νέα μηχανήματα, δεν μπορούσα να πω στον πατέρα μου και τον αδερφό του να πάνε 

να πάρουν 50.000 δάνειο πριν βγουν στη σύνταξη… δεν υπάρχει λόγος να χρεωθεί κάποιος 3‐4 χρόνια πριν βγει στη 

σύνταξη,  να  πάρει  δάνεια  και  να  αγοράσει  μηχανές,  οπότε  αναγκαστικά  είχε  μια  φθίνουσα  πορεία….  έπρεπε  να 

περιμένω.  Αυτά  τα  χρόνια  που  περίμενα  ήταν  εναντίον  μου….Το  καλό  είναι  ότι  παίρνεις  κάτι  όχι  από  το  μηδέν 

αλλά…δεν είναι στην ακμή του όταν το παίρνεις» 10.Δ 
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Διάδοχοι  που  είχαν  υλοποιήσει  δραστικές  αλλαγές,  όπως  είναι  η  μεταφορά  της 
έδρας  μιας  εμπορικής  επιχείρησης,  επισημαίνουν  ότι  αντιμετώπισαν  προβλήματα 
λόγω των λανθασμένων εκτιμήσεων τους,  αναφορικά με την επίδραση αυτών των 
αλλαγών στη απόδοση της επιχείρησης. 
 
 
 
 
 
 
 
Ειδικά  στην  περίπτωση  των  διαδόχων  εκτός  οικογένειας,  διαπιστώνεται  ότι 
προκύπτουν    σοβαρότερα  προβλήματα  κατά  το  πρώτο  διάστημα  ανάληψης  των 
καθηκόντων  του  νέου  διαδόχου.  Τα  προβλήματα  που  εμφανίζονται  σε  αυτές  τις 
περιπτώσεις ενδέχεται να έχουν αρκετά δυσμενείς συνέπειες για την απόδοση της 
επιχείρησης.  
Η  ελλιπής  προετοιμασία  του  διαδόχου,  και  η  ενδεχόμενη  απουσία  στενής 
συνεργασίας  με  τον  προηγούμενο  επιχειρηματία,  αποτελούν  τις  αιτίες  που 
οδηγούν  σε  μια  κακή  απόδοση  του  νέου  ιδιοκτήτη.  Η  έλλειψη  των 
απαραίτητων  γνώσεων  και  η  απουσία  πρότερης  εξοικείωσης  με  την 
πελατεία του καταστήματος ως συνέπεια των παραπάνω αναφέρονται από 
τους  κάποιους  διαδόχους  ως  τα  προβλήματα  που  καλέστηκαν  να 
αντιμετωπίσουν το πρώτο διάστημα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«αυτό που δεν είχα προβλέψει, ήταν κάποια διαστήματα στην αρχή που άργησε το καινούργιο 

μαγαζί να δουλέψει… Ένας φίλος είχε πει ότι “μια μεταφορά είναι μισή πτώχευση’’ και είχε και 

δίκιο, γιατί ξεκινάς από την αρχή για κάποια πράγματα… κάτι από κεκτημένη ταχύτητα… χάνεις 

κάποιους πελάτες.» 10.Δ 

«δεν  ήξερα  τη  δουλειά  καλά  και  δεύτερον  τελικά  δεν  είναι  τόσο  απλό…δημιουργούνται  διάφορα 

προβλήματα…  προφανώς,  τώρα  αν  το  ξεκινήσω  κάπου  αλλού  θα  είναι  πολύ  διαφορετικά.  Σίγουρα,  δεν 

είμαι ένας άνθρωπος που τρέχω πάρα πολύ και θέλει πολύ τρέξιμο αυτό το πράγμα....» 5.Δ. 

«Δυσκολεύτηκα γιατί καταρχήν δεν το είχε πει καθόλου (στους πελάτες), μιλάμε ότι ήταν μια γυναίκα που 

σας είπα ήταν 35‐40 χρόνια εδώ πέρα στη γειτονιά, μπορεί να μην έμενε εδώ αλλά ήταν εδώ καθημερινά, 

ήξερε πάρα πολύ κόσμο είχε φιλίες, κάποια στιγμή εξαφανίστηκε, οπότε ερχόταν ο κόσμος και τη ζητούσε, 

δεν  τους  είχε  ενημερώσει  και  έβλεπαν  ένα  άλλο  άτομο,  στην  αρχή  νόμιζαν  ότι  είμαι  αλλοδαπή...  Όταν 

κατάλαβαν ότι δεν είμαι αλλοδαπή και είμαι ελληνίδα και δεν έχω καμία σχέση… μετά σου λέει είναι μικρή 

και δεν ξέρει… Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα μπορούσε να είχε γίνει έτσι, πίστευα ότι ο κόσμος 

ήξερε... Μια άλλη μου είπε “Εγώ ξέρεις ερχόμουν, αλλά όταν ήρθα μια φορά και σε είδα έκανα ένα χρόνο 

να  ξαναπατήσω,  γιατί  όχι  ότι  τσαντίστηκα  μαζί  σου,  δεν  μου  έκανες  κάτι  εσύ,  αλλά  μου  έκανε  η  ( 

προηγούμενη ιδιοκτήτρια)…» 6.Δ. 
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2.11 ΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

 
Οι  ερωτώμενοι  στην  πλειοψηφία  τους  συμφωνούν  στην  πεποίθηση  ότι  η 
προηγούμενη  εμπειρία  που  έχει  ο  διάδοχος  μέσα  στην  επιχείρηση  μειώνει  τους 
πιθανούς  κινδύνους  στη  μετά  τη  μεταβίβαση  περίοδο  λειτουργίας  της.  Η  απειρία 
του  νέου  διαδόχου  αποτελεί  βασικό  παράγοντα  που  μπορεί,  σύμφωνα  με  μεγάλο 
τμήμα των ερωτώμενων,  να οδηγήσει μια επιχείρηση σε φθίνουσα πορεία. 
Ως βασικό κίνδυνο στην περίπτωση των πολύ μικρών  εμπορικών  επιχειρήσεων οι 
ερωτώμενοι αναφέρουν το ενδεχόμενο ο διάδοχος να μην κρατήσει το πελατολόγιο 
που  δημιούργησαν  οι  προκάτοχοι  του.    Λόγω  της  σημασίας  που  έχουν  οι 
προσωπικές  σχέσεις  με  τους  πελάτες  στη  μικρή  επιχείρηση,  προκειμένου  να 
αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  θα  πρέπει  σύμφωνα  με  τους  ερωτώμενους,  η  αλλαγή  του 
προσώπου να συμβεί σταδιακά και σχεδιασμένα. 
 
 
 
 
 
 
Ο  κίνδυνος  κακής  οικονομικής  διαχείρισης  από  τον  διάδοχο  αναφέρεται 
επίσης   από σημαντικό τμήμα των ερωτώμενων.  Εκφράστηκε η αντίληψη ότι 
αρκετοί  νέοι  διάδοχοι  πραγματοποιούν  «ανοίγματα»  και  αναλαμβάνουν  «ρίσκα», 
που  δεν  είναι  σε  θέση  να  υποστηρίξουν.  Επιπλέον  επισημάνθηκε  από  διάδοχο  η 
αντικειμενική  δυσκολία  που  υπάρχει  στη  διαχείριση  των  οικονομικών  μιας 
εμπορικής επιχείρησης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καλή προετοιμασία και 
εξοικείωση του διαδόχου με αυτές τις διαδικασίες. Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με 
τούς ερωτώμενους, η κακή οικονομική διαχείριση μπορεί να είναι αποτέλεσμα τόσο 
πράξεων όσο και παραλείψεων του νέου ιδιοκτήτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ο κίνδυνος είναι αν εσύ θα είσαι στον ίδιο χαρακτήρα με τους γονείς σου για να το κρατήσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις 

που το παιδί δεν μπόρεσε να κρατήσει, είχε διαφορετικό χαρακτήρα.»  1.Δ. 

«Ο κίνδυνος είναι να μπορέσουν να την εμπιστευτούν οι πελάτες όπως εμένα. Δεν μπορώ να ξέρω πως θα φερθεί, αλλά 

για να την προλάβω της τα λέω τμηματικά.  Ο κίνδυνος είναι  αν θα μπορέσει να αγκαλιάσει τους πελάτες και με τα 

ελαττώματα και με τα προτερήματα.» 1.Μ. 

«Το εμπόριο είναι ένας κίνδυνος θέλει προσοχή. Στο θέμα των οικονομικών και του ρίσκου, επειδή πιστεύω 

ότι οι γονείς είναι πιο συντηρητικοί καλό θα είναι σε αυτό το θέμα να ακολουθήσεις την πορεία των γονιών 

σου και να μη κάνει ανοίγματα.» 3.Δ. 

«Κοίταξε να δεις  το πιο δύσκολο είναι η σωστή διαχείριση των χρημάτων,  γιατί είναι εμπόριο και επειδή 

παίζουν πολύ μεγάλα ποσά, μπορείς πολύ εύκολα να πέσεις έξω, δηλαδή πολύ απλά αν κάνω τρείς λάθος 

παραγγελίες και δεν πληρώσω τις επιταγές, έπεσα έξω, τελείωσε, αυτό είναι το άλφα και το ωμέγα… αυτό 

είναι το πιο δύσκολο» 11.Δ. 
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Εκφράστηκε  επίσης  η  αντίληψη  από  τμήμα  των  ερωτώμενων  ότι    υπάρχει  ο 
κίνδυνος για  τον διάδοχο    εντός οικογένειας  να  επαναπαυτεί στα «έτοιμα» και  να 
μην  συνεχίσει  με  τον  ίδιο  ζήλο  την  κοπιώδη  προσπάθεια  που  απαιτείται  για  την 
επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας μικρής επιχείρησης. 
 
 
 
 
 
 
Τέλος,  εκφράστηκε  σαν  γενικότερος  κίνδυνος,  η  περίπτωση  που  ο  διάδοχος  θα 
κληθεί  μετά  τη  μεταβίβαση    να  αντιμετωπίσει  μια  κατάσταση  που  δεν  γνώριζε  ή 
πολύ περισσότερο που του απέκρυψαν (ειδικά σε μεταβιβάσεις εκτός οικογένειας). 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12 ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
 
Η μεταβίβαση θεωρείται από μεγάλο τμήμα των ερωτώμενων μια σημαντική 
ευκαιρία  για  την  ανανέωση  της  επιχείρησης  και  την  ανάπτυξη  μιας  νέας 
δυναμικής. Η φυσιολογική    κούραση  της  παλιάς  γενιάς  αναπόφευκτα  οδηγεί  μια 
επιχείρηση  σε  μια  στασιμότητα,  ενώ  σε  αυτή  τη  φάση,  ένας  νέος  διάδοχος  με 
«όρεξη», είναι σε θέση να δώσει νέα ώθηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Με την αλλαγή αυτή υπάρχουν κίνδυνοι παρά ευκαιρίες, γιατί οι νέοι ίσως έχουν άλλη λογική… 

άλλο  να  είσαι  αυτόφωτος  και  άλλο  ετερόφωτος,  κάποιες  φορές  δεν  συλλαμβάνουν  τους 

κινδύνους. Περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι για μένα…. καμιά φορά οι νέοι επειδή διαδέχονται μια 

κατάσταση επαναπαύονται, ότι ξέρεις ήταν μοιραίο… δεν είναι έτσι.» 2.Μ. 

«Οι κίνδυνοι είναι ότι αν πάει σε κάποιον ξένο, αυτός δεν ξέρει τι κρύβεται από πίσω… δηλαδή 

μπορεί να κάνουν διάφορα πράγματα, να φανεί η επιχείρηση ότι πηγαίνει καλά και στην ουσία 

να μην πηγαίνει καλά και ο άλλος να πληρώσει κάτι και να φάει πακέτο πως το λένε, να πάρει 

κάτι που δεν άξιζε τα λεφτά του.» 7.Δ. 

«Τις  ευκαιρίες  είναι  εύκολο  να  σας  τις  πω,  μια  μεταβίβαση  σημαίνει  σίγουρα  μια  νέα  αρχή,  μια 

επανεκκίνηση, η οποία δίνει μια ώθηση… σου δίνει ένα άλμα πιο ψηλά…» 10.Δ. 

«…ο προηγούμενος μπορεί να είχε κουραστεί… να το είχε αφήσει να πέσει λίγο, μιλάω για μια υγιή 

κατάσταση, μπορεί ο επόμενος να του δώσει μια ώθηση μεγαλύτερη,  να το κοιτάξει, να το προσέξει… 

όταν μπαίνεις και είσαι καινούργιος αλλάζεις πέντε πράγματα, γιατί ο προηγούμενος μπορεί να έχει 

βαρεθεί...» 4.Δ. 

«από την άλλη μπορεί να μπει και νέο αίμα, πιο καλές ιδέες, γιατί και ο άλλος για να θέλει να φύγει 

κάποιος  λόγος  θα  υπάρχει...  Μπορεί  να  μπει  ένας  νέος  άνθρωπος  και  να  είναι  καλύτερα  η 

επιχείρηση, να έχει νέες ιδέες, να είναι πιο ορεξάτος, να θέλει να δουλέψει περισσότερο… εγώ είμαι 

ένας νέος άνθρωπος, έχω όρεξη πολύ περισσότερη και αντοχές.» 7.Δ. 
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Ο νέος διάδοχος, ως φορέας νέων γνώσεων, ιδεών και αντιλήψεων, μπορεί να  
δώσει  την  ευκαιρία σε μια παλιά  επιχείρηση να  εκσυγχρονιστεί σε  επίπεδο 
τεχνολογίας  (internet),  εικόνας  (νέα  και  πιο  νεανικά  προϊόντα,  ανακαίνιση 
καταστήματος κτλ) ή και λειτουργίας (π.χ. νέες μέθοδοι διοίκησης).  Σε ορισμένες 
περιπτώσεις  δε,    επισημαίνεται  από  ερωτώμενους  ότι  αυτή  η  αλλαγή  και  η  νέα 
ώθηση που έδωσε στην επιχείρηση,  υπήρξε ζωτικής σημασίας για την επιβίωση 
της επιχείρησης που βρισκόταν σε κάμψη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ   

 
Σε  ερώτηση  προς  τους  ερωτώμενους  σχετικά  με  πιθανές  αλλαγές  που 
προκλήθηκαν στην επιχείρηση συνδυαστικά με τη μεταβίβαση, μεγάλο τμήμα 
των διαδόχων επισημαίνει ότι η   οικονομική στενότητα ως αποτέλεσμα της κρίσης 
αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα  για  τη  δυνατότητα  πραγματοποίησης 
επιθυμητών αλλαγών.  
Ωστόσο,  οι περισσότεροι διάδοχοι προέβησαν σε ορισμένες κινήσεις ανανέωσης της 
επιχείρησης τους ανάλογα με τις δυνατότητες που διέθεταν. 
Η  ανανέωση  των  προϊόντων  αποτελεί  μια  στρατηγική  ανανέωσης  της 
εικόνας  του  καταστήματος  που  συνήθως  υιοθετείται  από  πολλούς  νέους 

«Ευκαιρίες δημιουργούνται γιατί εγώ ας πούμε είχα άγνοια από κομπιούτερ ενώ αυτή (η διάδοχος) 

ξέρει.  Εγώ  για  να προχωρήσω σε  κάτι  έπρεπε  να ρωτήσω δυο άτομα…  η Αθηνά θα ρωτήσει  ένα.» 

1.Μ. 

«Μπαίνει  ένα  νέο  άτομο  και  μπορεί  να  την  πάει  λίγο  καλύτερα  τη  δουλειά,  μπορεί  να  “μυριστεί” 

καλύτερα την αγορά και να κάνει νέες κινήσεις, πιο φρέσκες.» 3.Δ. 

 

«Η  παλιά γενιά παίρνει κάποιες αποφάσεις δυστυχώς με άλλο τρόπο σκέψης… δηλαδή πιο εύκολα 

κάποιος  της  παλιάς  γενιάς  θα  έλεγε  απολύω,  παρά  κάνω  εκ  περιτροπής  απασχόληση.  Είναι  θέμα 

αλλαγής τρόπου σκέψης... Ήταν πιο δυσκίνητοι άνθρωποι, είχαν μάθει διαφορετικά….»2.Δ. 

 

«Αν δεν είχαμε αλλάξει, δεν το λέω επειδή είμαι εγώ, αλλά αν δεν έχει αλλάξει η επιχείρηση δομή, 

σκέψη και γενιά, θα είχε πρόβλημα επιβίωσης, ακόμη πιο μεγάλο αυτή τη στιγμή...»2.Δ. 
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διαδόχους.  Οι  διάδοχοι  συνήθως  επιλέγουν  την  προώθηση  προϊόντων  που 
ανταποκρίνονται  περισσότερο  στις  σύγχρονες  καταναλωτικές  συνήθειες  ή 
προσελκύουν το νεανικό κοινό. 
Ταυτόχρονα,  και  λόγω  της  οικονομικής  κρίσης,  ορισμένοι  διάδοχοι  με  την 
επιλογή των κατάλληλων εμπορευμάτων επιχειρούν να δημιουργήσουν μια 
πιο προσιτή εικόνα στον μέσο καταναλωτή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ωστόσο, στην ανακαίνιση ολόκληρου του καταστήματος προχώρησε μόνο ένα μικρό 
τμήμα των διαδόχων, στοχεύοντας σε μια ριζική ανανέωση της εικόνας. Η έλλειψη 
οικονομικών  πόρων  απαγορεύει  στους  περισσότερους  διαδόχους  μια  τόσο 
δαπανηρή  επένδυση.  Εντούτοις,  κάποιοι  ερωτώμενοι‐  διάδοχοι  αναφέρουν  ότι 
πραγματοποίησαν κάποια εσωτερική και εξωτερική αναδιοργάνωση του χώρου με 
βάση πιο σύγχρονες αισθητικές αντιλήψεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η  αξιοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών  στη  λειτουργία  της  επιχείρησης 
αποτελεί για αρκετούς διαδόχους μια ευκαιρία για ανανέωση και διεύρυνση. 
Οι νέες τεχνολογίες σε μια μικρή εμπορική επιχείρηση μπορεί να αξιοποιούνται π.χ. 
στη  δημιουργία  ηλεκτρονικού  καταστήματος,  ενώ  σε  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις 
ενδέχεται  να  δίνουν  τη  δυνατότητα  για  δραστικές αλλαγές στην  δομή οργάνωσης 

«Έκανα  κάποια  ανακαίνιση  το  Μάρτιο  που  το  είχα  πάρει  και  έφερα  και  κάποιους  καινούργιους 

προμηθευτές με δώρα τέχνης. Η εικόνα της επιχείρησης έγινε πιο προσιτή και πιο εμπορική, να μπει 

(ο πελάτης) μέσα να ψωνίσει,  και να δει και κάτι πιο ακριβό και να το πάρει μετά από καιρό, να το 

έχει υπόψη του. Έγινε πιο προσιτή η κατάσταση.» 4.Δ. 

«κοιτάμε να είναι περιποιημένο το μαγαζί μας και εξωτερικά και εσωτερικά, οπότε ο κόσμος να βλέπει αυτή την 

ανανέωση συνέχεια,  αυτή  τη φρεσκάδα,  βοηθάει  πάρα πολύ…  Είναι  προγραμματισμένη  να  γίνει  και  κάποια 

ανακαίνιση, παρόλο που δεν είναι εποχές για να χαλάμε χρήματα, να γίνει όμως, να επενδύσουμε στο μαγαζί 

μας πάλι και να του δώσουμε μια νέα πνοή, ένα τόνο καινούργιο.» 9.Δ. 

«Πέταξα βιτρίνες,  τα έβαλα διαφορετικά γιατί είχα πάει σε κάποια σεμινάρια marketing και λέγανε ποιοι είναι 

οι σωστοί χώροι, πως πρέπει να είναι ταξινομημένα τα πράγματα, πως πρέπει να είναι τοποθετημένα και σου 

λέω πιο πολύ στο καλλυντικό, στο καλλυντικό έχω αυξήσει τις πωλήσεις σχεδόν στο διπλάσιο από ότι η μητέρα 

μου»11.Δ. 
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και  λειτουργίας  της  εταιρείας.  Σε  επιχειρήσεις  που  έχουν  και  βιοτεχνική 
δραστηριότητα  οι  διάδοχοι  στο  βαθμό  που  έχουν  την  οικονομική  δυνατότητα 
επιλέγουν να επενδύσουν   στην αντικατάσταση κάποιων παλιών μηχανημάτων με 
νεότερα ή στην υιοθέτηση  πιο σύγχρονων μεθόδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος, η μείωση προσωπικού αναφέρεται από τμήμα των ερωτώμενων ως αλλαγή 
που συνδέθηκε χρονικά με τη μεταβίβαση. Ωστόσο, οι ερωτώμενοι αποδίδουν αυτή 
την  ενέργεια στην συρρίκνωση των τζίρων της  επιχείρησης λόγω της οικονομικής 
κρίσης.  Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  η  ίδια  η  μεταβίβαση  στη  δεδομένη  συγκυρία 
μπορεί να εντάσσεται σε μια στρατηγική αντιμετώπισης της φθίνουσας οικονομικής 
πορείας μιας επιχείρησης. 
 
 
 
 

«..έχει νέες ιδέες…. ετοιμάζουμε ένα  e‐shop και έχουμε καθυστερήσει κιόλας, για να μπορούμε και εμείς 

να προωθήσουμε τα προϊόντα μας..»1.Μ. 

«Έχουν  γίνει  αλλαγές  στο  μηχανογραφικό  επίπεδο  αλλά  και  στο  επίπεδο  πληροφόρησης…  Υπάρχει 

καλύτερη  πληροφόρηση,  καλύτερη  διαχείριση  των  stock  των  εμπορευμάτων.  Υπάρχει  πρόσβαση  στην 

εταιρεία  από  παντού,  από  οποιοδήποτε  σημείο  του  κόσμου…  η  εταιρεία  μειώνοντας  το  προσωπικό 

κατάφερε να έχει πιο ποιοτικές υπηρεσίες και να μειωθεί και το κόστος...»2.Δ. 

«…κανένα δυο πραγματάκια που η παλιά εταιρεία δεν θα τα έπαιρνε γιατί υπήρχε η προοπτική να κλείσει 

και θα έπρεπε να κάνει μια επένδυση στο παρά πέντε, τώρα σιγά‐σιγά τα κάνουμε, κάποιους εκτυπωτές, 

κάποια φωτοτυπικά, καινούργιους υπολογιστές, όχι τρελά πράγματα γιατί η εποχή δεν τα σηκώνει. Σίγουρα 

όταν ανοίγει μια εταιρεία κάτι πρέπει να κάνει, γιατί έχει μέλλον μπροστά, η παλιά εταιρεία δεν μπορούσε 

να κάνει κινήσεις επενδυτικές, πριν κλείσει» (10.Δ.)

«Έκανα μειώσεις προσωπικού, όχι  επειδή ήμουν εγώ,  επειδή έπεφτε η δουλειά. Δηλαδή, ούτε 

και εγώ ήθελα να το κάνω, αλλά δεν μπορούσα να το συντηρώ.» 7.Δ. 
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2.14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

 
Το μεγαλύτερο τμήμα των ερωτώμενων δηλώνει ότι η μεταβίβαση επέδρασε 
θετικά στην επίδοση της επιχείρησης.   Σε κάποιες περιπτώσεις, η βελτίωση της 
απόδοσης  της  επιχείρησης  έγινε  εμφανής  από  την  περίοδο  της  αρχικής  εμπλοκής 
των  διαδόχων  σε  σημαντικές  αποφάσεις,  δηλαδή  ακόμα  και  πριν  ολοκληρωθεί  η 
μεταβίβαση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λόγω  της  οικονομικής  κρίσης,  και  καθώς  οι  περιπτώσεις  των  μεταβιβάσεων  που 
μελετήθηκαν  έλαβαν  χώρα  από  το  2008  και  έπειτα,  η  σύγκριση  της  οικονομικής 
απόδοσης των επιχειρήσεων σε απόλυτους αριθμούς πριν και μετά τη μεταβίβαση, 
δεν  είναι  αξιόπιστος  δείκτης  της  επίδρασης  της  διαδοχής  στην  κερδοφορία.  
Ειδικότερα,  η  νέα  ώθηση  που  δόθηκε  με  την  αλλαγή  του  ιδιοκτήτη  δεν 
μεταφράστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις σε μεγάλη αύξηση των κερδών (στις 
περισσότερες  υπάρχει  μείωση  τα  τελευταία  έτη),  αλλά  σύμφωνα  με  τους 
ερωτώμενους  επιχειρηματίες,  αυτή  η  αλλαγή  απέτρεψε  ίσως  την  μεγαλύτερη 
επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών που μπορεί  να  είχαν οδηγήσει μέχρι  και σε 
«λουκέτο». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

«…και  με  τις  γνώσεις  που  είχαμε  εμείς,  σαν    πιο  νέοι,  σαν  πιο  φρέσκοι,  θα  μπορούσαμε  να  την 

απογειώσουμε,  όπως και  έγινε δηλαδή,  τα προηγούμενα δέκα  χρόνια που συμμετέχουμε και  εμείς 

έχει  υπάρξει  μια  πάρα  πολύ  καλή  αύξηση  των  πωλήσεων,  βέβαια  τώρα  τα  τελευταία  χρόνια 

δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα, δεν  έχει να κάνει με μας αλλά με την όλη κατάσταση που επικρατεί 

στο κράτος μας.» 9.Δ. 

«Βάσει   συγκυρίας καλή, αν η επιχείρηση όπως είμαστε τώρα λειτουργούσε το 2007, η εταιρεία θα 

είχε  κάνει 40%  πάνω  κερδοφορία,  όχι  τζίρο απαραίτητα.  Υπάρχει  καλύτερη  διαχείριση που αν  δεν 

υπήρχε αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχει η εταιρεία.» 2.Δ. 

«Μπορώ να σου πω τώρα (η απόδοση των διαδόχων) είναι ισάξια με ότι θα έκανα εγώ.  Στην αρχή… 

απλά  τα  θεωρούσαν  εύκολα,  καταλαβαίνεις,  αλλά  τώρα  όχι,  τα  τελευταία  δύο‐τρία  χρόνια  με 

καλύπτουν απόλυτα, ότι έκανα εγώ όταν ήμουν 50 ετών, το κάνουν. Το μόνο ότι υπάρχει αυτή η κρίση 

που θέλει  μεγαλύτερο αγώνα,  αλλιώς δεν θα  είχαν προβλήματα,  το  σύστημα  έχει  αποκτήσει  καλή 

πλώρη με  μηδαμινά κενά.» 2.Μ. 

 «Είναι  εύκολο να  το αξιολογήσω,  γιατί η παλιά εταιρεία είχε περισσότερα έξοδα από αυτή,  οπότε 

σίγουρα αν δε είχε γίνει η μεταβίβαση, θα είχε κλείσει ενδεχομένως….» 10.Δ 
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Μικρό τμήμα των  ερωτώμενων δεν διαπιστώνει  κάποια αλλαγή στην  επίδοση της 
επιχείρησης  που  να  συνδέεται  χρονικά  με  τη  μεταβίβαση,    είτε  επειδή 
αντιλαμβάνεται ότι η διαδοχή δεν επέφερε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην εικόνα 
της επιχείρησης, είτε λόγω της καταλυτικής επίπτωσης της οικονομικής κρίσης που 
δεν αφήνει περιθώρια για θετικές εξελίξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το  τμήμα  των  ερωτώμενων  που  δήλωσε  ότι  η  μεταβίβαση  επέδρασε 
αρνητικά στην απόδοση της επιχείρησης είναι μειοψηφικό και αποτελείται 
κυρίως  από  διαδόχους  εκτός  οικογένειας.  Η  κακή  συνεργασία  με  τον 
προηγούμενο  ιδιοκτήτη  και  κατ’  επέκταση  η  ελλιπής  προετοιμασία  του 
διαδόχου  να  αναλάβει,  οδήγησαν  σύμφωνα  με  τους  ερωτώμενους   
διαδόχους  σε  κατακόρυφη  πτώση  των  τζίρων  κατά  τους  πρώτους  μήνες 
λειτουργίας μετά τη  μεταβίβαση. 
 
 
2.15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   

 
Μεγάλο  τμήμα  των  διαδόχων,  δεδομένης  της  οικονομικής  συγκυρίας  δηλώνει 
αδυναμία  να  αξιολογήσει  την  επαγγελματική  του  επιλογή  συγκριτικά  με  άλλες 
ενδεχόμενες  διεξόδους.  Η  οικονομική  κρίση  και  η  πίεση  που  ασκεί  στην  εμπορική 
επιχείρηση δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για το μέλλον στους περισσότερους νέους 
διαδόχους.  Ακόμα  και  στις  περιπτώσεις  των  ερωτώμενων  που  δηλώνουν  ότι  η 
επίδραση  της  μεταβίβασης  ήταν  θετική  για  την  επιχείρηση,  οι  περισσότεροι 
διάδοχοι  δεν  αισιοδοξούν  για  την  μελλοντική  εξέλιξη  της  επιχειρηματικής  τους 

«Είναι και οι συγκυρίες λίγο περίεργες… ωστόσο.. δεν έχει αλλάξει κάτι δραστικά, βλέποντας όλη 

την    κατάσταση      του  εμπορίου,  δεν  χάσαμε  δηλαδή  από  τη  μεταβίβαση…  ήταν  περισσότερο 

τυπική διαδικασία, δηλαδή ο κόσμος αν δεν παρατηρήσει τη σφραγίδα που άλλαξε δεν μπορεί να 

καταλάβει και κάτι, γιατί η ταμπέλα μας παραμένει η  ίδια τόσα χρόνια, οπότε δεν άλλαξε κάτι»  

8.Δ 

«Δεν  εξαρτάται  κάτι  από  αυτή  την  αλλαγή  της  επιχείρησης,  εξαρτάται  από  τη  κατάσταση  που 

βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί τίποτα, δεν πάει τίποτα καλά και το 

πρόβλημα είναι, πόσο θα αντέξει, όχι εμείς αλλά οποιαδήποτε επιχείρηση.» 3.Μ. 
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δραστηριότητας. 
 
Σε αυτό το κλίμα λίγοι είναι εκείνοι οι διάδοχοι που εμφανίζονται απολύτως 
σίγουροι  για  την  επιλογή  τους  και  συνήθως  οι  λόγοι  για  τους  οποίους  την 
θεωρούν επιτυχημένη, δεν είναι οικονομικοί. 
Το  ενδιαφέρον  για  το  αντικείμενο  της  δουλειάς,  οι  εμπειρίες  και  οι  γνώσεις  που 
αποκτά  κανείς  ως  ηγέτης  μιας  επιχείρησης,  αλλά  και  η  απαλλαγή  από  τους 
περιορισμούς που  θέτει  μια  μισθωτή απασχόληση,  είναι  κάποιοι  από  τους  λόγους 
για τους οποίους ορισμένοι διάδοχοι  είναι  ευχαριστημένοι με την  επιλογή τους να 
αναλάβουν την επιχείρηση. 
 
Είναι άξιο αναφοράς το εύρημα που προέκυψε από την ανάλυση των συνεντεύξεων 
των  διαδόχων  πολύ  μικρών  οικογενειακών  επιχειρήσεων,  σημαντικό  τμήμα  των 
οποίων  φάνηκε  να  μην  αντιλαμβάνεται  την  διαδοχή  ως  προσωπική  του  επιλογή 
αλλά ως μοναδική επαγγελματική διέξοδο. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
2.16 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
 
 
Τα  οράματα  που  διατυπώνουν  οι  περισσότεροι  ερωτώμενοι  αναφορικά  με  το 
μέλλον της επιχείρησης τους δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα.  
Το «να κρατηθεί» η επιχείρηση εν μέσω της οικονομική κρίση φαίνεται ότι αποτελεί 
για  πολλούς  μικρούς  εμπόρους  τη  βασική  πρόκληση  και    φιλοδοξία.  Σε  αυτό  το 
πλαίσιο,  μεγάλο  τμήμα  των  ερωτώμενων  θέτει  σαν  μετρήσιμο  στόχο  την 
επαναφορά  της επιχείρησης στην απόδοση που είχε πριν η κρίση γίνει αισθητή. 
 
 

«Δεν ξέρω, δεν είχα εναλλακτική. Δεν ξέρω, οι άλλοι κρίνουν. Δεν θεωρώ ότι είμαι αποτυχημένη 
στη  δουλειά  μου  κρίνοντας  από  τους  άλλους.  Τώρα  κάπου  αλλού  μπορεί  και  να  ήμουν  πιο 
επιτυχημένη τώρα δεν ξέρω.» 3.Δ 
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Τμήμα  των  διαδόχων  εκφράζει  «δειλά»  την  επιθυμία  να  προχωρήσει  στην 
υλοποίηση  ιδεών  που  δεν  έχει  καταφέρει  ακόμα  να  θέσει  σε  εφαρμογή  και 
σχετίζονται  με  τον  εκσυγχρονισμό  της  επιχείρησης    (π.χ.  site,  e‐shop,  νέος 
εξοπλισμός κ.τ.λ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος,  τμήμα  των  μεταβιβαζόντων  στις  οικογενειακές  επιχειρήσεις  εκφράζει  την 
επιθυμία να καταφέρει ο διάδοχος να διατηρήσει την ίδια φυσιογνωμία και το  καλό 
«όνομα» της επιχείρησης. 
 
 
 

«Να σταθεί στα πόδια της και μόνο τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Να μπορέσει να κρατηθεί, τίποτα 

άλλο..»  3.Μ 

«Να φτάσουμε  σε  σημείο  όπως  πριν  μερικά  χρόνια  που  ήμασταν  αυτάρκεις,  δεν  χρειαζόμασταν  πολλά, 

είχαμε stock, που λόγο της κατάστασης μειώθηκε. Θέλω τμηματικά να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως 

ήμασταν πριν το 2007.» 1.Μ. 

«θα  ήθελα  να  επιβιώσουμε  σε  αυτή  τη  κατάσταση  που  επικρατεί,  αν  καταφέρουμε  να  επιβιώσουμε  σε 

αυτό και μπορέσουμε να κρατηθούμε, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή ανάπτυξη…» 9.Δ. 

«…να ανεβάσω τους τζίρους, που κάνουν αυτές οι εταιρείες γιατί το τελευταίο καιρό έχουν πέσει πολύ τα 

πράγματα... Χωρίς τρελά άλματα, σιγά‐σιγά, με αργά και σταθερά βήματα...» 10.Δ 

«Το  όραμα  μου  έχει  αρχίσει  να  γκρεμίζεται…  αυτή  τη  στιγμή  το  όραμά  μου  είναι  να  μπορέσουμε  να 

διατηρήσουμε τα μαγαζιά… δηλαδή πιστεύω ότι μια δουλειά θα τη βρω, νέα είμαι  δόξα το θεό, αλλά από 

θέμα  κόπου  και  του  μπαμπά  μου  και  δικό  μας.  Γιατί  και  εμείς  έχουμε  κοπιάσει,  εγώ  δουλεύω  ήδη  13 

χρόνια. Δεν είναι λίγα, δεν τα πετάς εύκολα, πόσο μάλλον όταν μια επιχείρηση διατηρείται από το ΄78..»  

8.Δ. 

«πρότεινα να κάνουμε ένα site, δεν θα είναι μόνο ένα απλό site   θα είναι και e‐shop,  κάτι μικρό που αν 

μεγαλώσει πολύ ευχαρίστως…. Ναι μια ανανέωση λίγο προς τα έξω και όχι μόνο στα πλαίσια του Πειραιά, 

να  μας  γνωρίσουν  κάπως.  Δεν  θέλουμε  να  γίνει  το  τεράστιο  μαγαζί  και  να  μην  μπορούμε  να  το 

διαχειριστούμε.» 1.Δ. 

«Να συνεχίσει ο γιος μου, με τον τρόπο του, να είναι ευγενής, να είναι εξυπηρετικός, να μπορεί 

να συνεχίσει μια καλή δουλειά όπως είχαμε και εμείς» 7.Μ 
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2.17 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ 

 
Πριν  το  τέλος  συνεντεύξεων,  ζητήθηκε  από  τους  ερωτώμενους  ‐διαδόχους  να 
σκεφτούν τι συμβουλές θα έδιναν σε έναν φίλο ή γνωστό τους που θα σκόπευε να 
διαδεχτεί και αυτός κάποιον επιχειρηματία στη διοίκηση μιας επιχείρησης.  
Η  προκαταβολική  διερεύνηση  της  βιωσιμότητας  της  επιχείρησης, 
αναδεικνύεται από τους διαδόχους ως βασική μέριμνα και προϋπόθεση για να λάβει 
κανείς  την  απόφαση  για  διαδοχή.    Οι  διάδοχοι  υποστηρίζουν  ότι  θα  πρέπει  ο 
ενδιαφερόμενος να διενεργήσει  τους απαραίτητους οικονομικούς  ελέγχους και όχι 
να  βασιστεί  αποκλειστικά  στην  εικόνα  που  του  έχουν  μεταφέρει  οι  τωρινοί 
ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η  προηγούμενη  εμπλοκή  του  διαδόχου  με  την  επιχείρηση,  θεωρείται  από 
μεγάλο τμήμα των διαδόχων ως προϋπόθεση για να αναλάβει κανείς την ευθύνη της 
διοίκησης.  
 
 
 

«Πρώτα πρέπει να δει τι είδους κακοδιαχείριση έχει γίνει και τι είδους προβλήματα έχει η εταιρεία γιατί 

πολλοί γονείς τα κρύβουν, λένε ‘’ανέλαβε εσύ και εγώ είμαι εδώ’’ και από κάτω υπάρχουν δέκα άνθρωποι 

που  σημαδεύουν  με  πιστόλι…  γιατί  καλή  και  ειλικρινή  ενημέρωση  μπορεί  να  υπάρχει  αλλά  πρέπει  (ο 

διάδοχος)  να  ψάξει  αν  ισχύουν  αυτά  που  του  είπαν  και  ένας  εύκολος  τρόπος  να  ψάξεις  είναι  να 

προκαλέσεις έναν έλεγχο από ορκωτούς να δουν τι πραγματικά συμβαίνει.» 2.Δ. 

«Αν  είναι  μια  βιώσιμη  μέχρι  τώρα  επιχείρηση  δεν  έχει  λόγο  να  μην  το  κάνει  αν  δεν  έχει  άλλη  επιλογή, 

δηλαδή αν δεν έχει άλλη δουλειά ή δεν έχει προοπτική να βρει άλλη δουλειά, δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο, 

δεν έχει λόγο να μην το προσπαθήσει.»  8.Δ 

«Να  είναι  καθαρή  η  επιχείρηση,  να  είναι  εύρωστη,  να  ξεμπερδέψει  γρήγορα  από  τη  διαδικασία  της 

μεταβίβασης, να κοιτάξει ποια είναι τα κέρδη της επιχείρησης με βάση τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που 

κόβονται,  να  υπολογίσει  ποια  είναι  τα  έξοδα  και  ποια  τα  έσοδα.  Αυτά  εγώ  δεν  τα  έκανα,  λάθος  μου… 

αρκέστηκα  στην αίσθηση ότι δεν το αφήνει για να πάει σπίτι του επειδή απέτυχε. Οκ φίλος φίλος, αλλά 

όταν κάποιος αφήνει ένα μικρό μαγαζί για κάνει κάτι μεγαλύτερο σου δίνει μια εικόνα ότι πηγαίνει καλά…. 

να τα βάλει κάτω, να βγάλει το ΦΠΑ, τα έξοδα σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, λογιστές κτλ, να δει πόσο είναι το περιθώριο 

κέρδους, να δει τι έχει κάνει ο προηγούμενος και γιατί το αφήνει, είναι ένα κριτήριο αυτό.» 5.Δ.  
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Σημαντικό  τμήμα  των  ερωτώμενων  θα  συμβούλευε  επίσης  έναν  υποψήφιο 
διάδοχο  να  αναλάβει  μια  επιχείρηση  μόνο  αν  έχει  πραγματικό  ενδιαφέρον 
για το αντικείμενο. Ο υποψήφιος διάδοχος θα πρέπει να «αγαπάει τη δουλειά» και 
να μην αναλάβει την επιχείρηση μόνο για  «το βόλεμα».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

«…σίγουρα πρέπει να είναι από πριν μέσα, πριν αναλάβει μια εταιρεία.  Είναι πολύ βασικό για μένα να έχει 

ολόκληρη την εικόνα της επιχείρησης πως κινείται, όχι μόνο εμπορικά αλλά και οικονομικά, δηλαδή να ξέρει 

ποια είναι η πραγματική της αξία και αυτό το πράγμα αν αξίζει να το πληρώσει στην Εφορία… εγώ άργησα 

πολύ να καταλάβω τι συνέφερε…. να δει κάποιος ότι αυτό που θα αναλάβει, έχει κέρδος, ότι δεν θα πάρει 

κάτι το οποίο δεν έχει αντίκρισμα, που είναι  το πιο βασικό….. Θα τον συμβούλευα να πάει στην εταιρεία 

πολύ  νωρίτερα,  όχι  να  φτάσει  στο  παραπέντε  και  να  πάει  να  δουλέψει  μέσα  πριν  πάρει  ο  πατέρας  του 

σύνταξη, να μπει πιο πριν ενεργά, στο καταστατικό της εταιρείας, με κάποια μετατροπή κτλ… Ουσιαστικά να 

την τρέχει αυτός την εταιρεία πολύ πριν.» 10.Δ  

«Να το ψάξει λίγο, να πάει στο μαγαζί, να κάτσει ένα μήνα‐δυο, να δει τι γίνεται και μετά να αποφασίσει αν 

θα το κάνει ή όχι. Κάτι που εγώ δεν έκανα.» 6.Δ.  

«θα τον ρώταγα άμα θέλει να το κάνει, άμα του αρέσει, γιατί άμα σου αρέσει μπορείς να το πας μπροστά 

πιστεύω, άμα δεν σου αρέσει και το πάρεις για το βόλεμα, “άντε πήρα μια δουλειά από το πατέρα μου και 

πάμε  και  εμείς  να  βγάλουμε…  να  μη  τρέξουμε”,  δεν  θα  πάει  μπροστά…  και  τώρα  οικογένεια  είσαι,  να 

κοροϊδέψεις  το  πατέρα σου;…  Να  του αρέσει  για  να  το  κάνει…  δηλαδή  εγώ μιλάω πολύ,  μου αρέσει  να 

μιλάω, δηλαδή αν δεν μου άρεσε να καθόμουν να μιλάω σε κόσμο να ήμουν πωλητής…» 7.Δ 

«Θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, θέλει να το παλέψεις πολύ. Πιο γενικά, πιστεύω και είμαι 

υπέρ  να  πηγαίνει  ο  άλλος  μπροστά,  να  αγοράζει  πράγματα  και  να  το  παλεύει,  αρκεί  να  του  αρέσει,  να 

δουλεύει  και  να  έχει  όρεξη.  Γιατί  πολλοί  αγοράζουν  μια  επιχείρηση  και  μετά  θέλουν  να  βάλουν  έναν 

υπάλληλο και  να  είναι  εισοδηματίες…  πρέπει  να ρίξεις προσωπική δουλειά…  θέλει  όρεξη  και  να αγαπάς 

αυτό  που  κάνεις,  γιατί  αν  δεν  το  αγαπάς  και  το  βλέπεις  μόνο  εμπορικά  κάποια  στιγμή  τελματώνει  η 

κατάσταση, μιλάω για μικρές επιχειρήσεις που θέλει να το παλέψεις.» 4.Δ.  
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Επιπλέον συμβουλές που διατυπώθηκαν από ορισμένους διαδόχους είναι οι εξής: 
 

1. Ο νέος διάδοχος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην ανάληψη ρίσκων 3.Δ 
2. Ο  νέος  διάδοχος  να  φροντίσει  ώστε  να  μην  μεταφέρει  τα  προβλήματα  του 

σπιτιού στην επιχείρηση του 1.Δ. 
3. Ο    υποψήφιος  διάδοχος  να  σκεφτεί  καλά    αν  μπορεί  να  ανταπεξέλθει  στις 

απαιτήσεις του επαγγέλματος (αναφορά για το ωράριο των καταστημάτων)  
7.Δ.  

4. Ο διάδοχος να έχει δουλέψει ως εργαζόμενος σε άλλη επιχείρηση (αναφορά για 
τις οικογενειακές επιχειρήσεις) 9.Δ. – 

5. Ο διάδοχος εντός οικογένειας θα πρέπει να δείξει υπομονή γιατί η εξέλιξη του 
μέσα στην επιχείρηση θα είναι σταδιακή 11.Δ. 

6. Ο  διάδοχος  εντός  οικογένειας  θα  πρέπει  να  είναι  προετοιμασμένος  για  τις 
δυσκολίες  που  υπάρχουν  στη  σχέση  με  τους  προκατόχους  εντός  επιχείρησης. 
11.Δ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Κουράγιο να κάνει θα της έλεγα και να μην περιμένει να μπει 100% με τη πρώτη στην επιχείρηση, θέλει 

υπομονή, γιατί στην επιχείρηση του πατέρα της, ο πατέρας της θα νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ότι λέει θα 

θεωρείται  «βλακεία», θα της λένε  “ότι έχει τα μυαλά της πάνω από το κεφάλι της”  και θα πρέπει να 

έχει πολύ υπομονή για να το αντέξει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θα της έλεγα να ασχοληθεί αμέσως 

με τα οικονομικά γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβεις, πρώτα πρέπει να μάθει το εμπόρευμα, να 

δει τι γίνεται, τι φεύγει πιο πολύ, τι φεύγει λιγότερο, να μάθει τους πελάτες, τα κουσούρια τους και μετά 

στα εσωτερικά της επιχείρησης λογιστικά, οικονομικά κτλ.» 11.Δ.  

«Αυτό που θα την συμβούλευα θα ήταν πρώτον να έχει δουλέψει και σε μια άλλη επιχείρηση, να έχει έναν 

εργοδότη για να δει πόσο αυστηρή και δύσκολη είναι η εργασία κάτω από κάποιον εργοδότη… και εφόσον 

ένιωθε έτοιμη, ότι “μπορώ να παλέψω και χωρίς να κερδίσω…”  τότε να προσπαθήσει. Βέβαια, αξίζει να 

τολμήσει  γιατί  όποιος  τολμά  είναι  αυτός  που  και  επιβιώνει  και  πηγαίνει  πάρα  πολύ  καλά….  θα  την 

ενθάρρυνα βέβαια.  Είναι πολύ δημιουργικό  να φτιάχνεις  κάτι,  να διευρύνεις  το  κύκλο σου φτιάχνοντας 

ένα μεγάλο πελατολόγιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να έχεις μια πάρα πολύ καλή αποδοχή του 

κόσμου….» 9.Δ.  

«Πρέπει να μετρήσεις καλά το ρίσκο,  να καταλάβεις ότι  τα λεφτά δεν είναι δικά σου,  κάνεις διαχείριση 

χρημάτων. Αυτά που μαζεύεις δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που σου μένουν στο τέλος. Αυτό 

ακριβώς, θα του έλεγα να είναι συντηρητικός, κάθε άνοιγμα να το σκέφτεται πάρα πολλές φορές.» 2.Δ.  
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2.18 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΕΣ 

 

Ζητήθηκε  από  τους  ερωτώμενους    να  σκεφτούν  τι  συμβουλές  θα  έδιναν  σε  έναν 
φίλο ή γνωστό τους που σκόπευε να μεταβιβάσει και αυτός την επιχείρηση του.  
Η απόκτηση εμπειρίας και γνώσης μέσω της προηγούμενης εργασίας του διαδόχου 
στην  ίδια  επιχείρηση  αναδεικνύεται  σε  βασικότερη  συμβουλή  προς  τους 
μεταβιβάζοντες.  Οι  ερωτώμενοι,  θα  συμβούλευαν  επίσης  τους  υποψήφιους 
μεταβιβάζοντες  «να  εξετάσουν  αν  οι  διάδοχοι  διαθέτουν  πραγματικό  ενδιαφέρον 
για  την  δουλειά»,  «να φροντίσουν ώστε  να  έχουν  μια  καλή σχέση  με  τον  διάδοχο 
τους», και «να παραμείνουν στην επιχείρηση μέχρι ο διάδοχος να είναι πραγματικά 
έτοιμος να αναλάβει μόνος του τη διοίκηση».  
 
Από  τη  μεριά  των  διαδόχων  διατυπώθηκε  επίσης  η  προτροπή  προς  τους 
μεταβιβάζοντες «να παράσχουν στους διαδόχους καλή και ειλικρινή ενημέρωση για 
την κατάσταση της επιχείρησης» και «να επιλέγουν τον διάδοχο τους με ορθολογικά 
και όχι συναισθηματικά κριτήρια».  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Αν  τα  παιδιά  του  δεν  είναι  μες  την  επιχείρηση,  σίγουρα  θα  πρέπει  να  μείνει  και  αυτός  μέσα  μέχρι  να 

προσαρμοστούν οι αντικαταστάτες, διότι αν δεν το κάνει αυτό θα το διαλύσουν...»  3.Μ 

«τώρα πρέπει να είσαι πιο επαγγελματίας όχι πιο γονιός, πιο επαγγελματίας, που σημαίνει αν το παιδί δεν είναι 

ικανό  να  δουλέψει,    να  φεύγει  .…Γιατί  είναι  εις  βάρος  του  παιδιού,  γιατί  αν  εγώ  δεν  δουλεύω  σωστά  στην 

επιχείρηση και δεν αποδίδει  και  εγώ χάνω. Οι  γονείς πρέπει  να ανοίξουν  τα μάτια τους να δουν  την αλήθεια. 

Αλλά δεν το βλέπεις σε καμία οικογένεια, το όνειρό τους είναι το παιδί να συνεχίσει λες και έχουν υπογράψει 

συμβόλαιο το παιδί να συνεχίσει, ενώ μπορεί να προσλάβουν ένα ικανότερο άτομο και το παιδί τους να κερδίζει 

περισσότερα.» 2.Δ. 
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2.19 Προτεινόμενα Μέτρα διευκόλυνσης των μεταβιβάσεων από τους 
επιχειρηματίες  
 
Στο πλαίσιο  της ποιοτικής  έρευνας οι  επιχειρηματίες  ερωτήθηκαν σχετικά με 
το ποια μέτρα πρέπει  να παρθούν και ποιές αλλαγές πρέπει να γίνουν για τη 
διευκόλυνση των μεταβιβάσεων.  
Παρακάτω  παραθέτουμε  επιγραμματικά  τα  μέτρα  που  προτάθηκαν  από 
σημαντικό  τμήμα  των  ερωτώμενων  και  σχετίζονται  με  τη  διευκόλυνση  των 
μεταβιβάσεων:  
 

 Απλοποίηση  γραφειοκρατικών  διαδικασιών  της  μεταβίβασης  και 
αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου και των απαιτούμενων ενεργειών  

 Μείωση του απαραίτητου χρόνου για τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης. Π.χ. 
Υπηρεσίες μιας στάσης 

 Μείωση  του  κόστους  που  προκύπτει  από  τις  αμοιβές  σε  δικηγόρους, 
συμβολαιογράφους κτλ   

 Θέσπιση  μέτρων  για  την  ενίσχυση  και  υποστήριξη  της  μικρομεσαίας 
επιχείρησης με γνώμονα την βιωσιμότητά της, καθώς αυτή κυρίως συνδέεται 
με  τη  μεταβίβαση.  Π.χ.  Επιδότηση  θέσεων  εργασίας,  Φορολογικές  και 
ταμειακές ελαφρύνσεις για τις μικρές επιχειρήσεις όπως η μείωση του ΦΠΑ.  

 Η επιδότηση των μεταβιβάσεων από το κράτος, που θα λειτουργεί ως κίνητρο 
σε μια λειτουργούσα επιχείρηση  

 Η  ύπαρξη  σχετικής  ρύθμισης  για  τις  ΕΠΕ ώστε  να  μπορούν  να  «κατέβουν» 
νομική μορφή και να μπορούν να γίνουν προσωπικές εταιρείες, τουλάχιστον 
στην περίπτωση που αυτό δυσχεραίνει τη διαδικασία μεταβίβασης  

 Η συμπερίληψη των κεφαλαιουχικών εταιρειών στη σχετική φοροαπαλλαγή 
στην περίπτωση μεταβιβάσεων σε συγγενή Α βαθμού λόγω συνταξιοδότησης.  

 Η  δυνατότητα  μεταβίβασης  παρά  τα  χρέη  της  επιχείρησης  σε  δημόσιους 
φορείς, ώστε με το αντίτιμο της πώλησης της επιχείρησης, ο μεταβιβάζων να 
αποπληρώνει τις οφειλές του  

 
Ειδικές  αναφορές  και  προτάσεις  διατυπώθηκαν  από  αρκετούς 
ερωτώμενους  σχετικά  με  την  αναγκαιότητα  μέτρων  ενημέρωσης.  
Ειδικότερα προτάθηκε:  

 
 Η  ενημέρωση  επιχειρηματιών  για  τα  φορολογικά  θέματα,  ώστε  να 
προϋπολογίζουν  το οικονομικό κόστος που θα κληθούν να καταβάλλουν.  
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Τέλος,  αρκετοί  ερωτώμενοι  προτείνουν  τη  δημιουργία  ηλεκτρονικών 
«εργαλείων»  για τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων  

 Ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης, ώστε να πραγματοποιείται μέσω 
Internet, με «υπηρεσίες μιας στάσης» και υπηρεσία «Help Desk» 

 Δημιουργία  ηλεκτρονικού  υλικού,  το  οποίο  θα  παραθέτει  όλες  τις 
απαιτούμενες  διαδικασίες  και  θα  καθοδηγεί  τους  ενδιαφερομένους.  Για 
παράδειγμα, προτείνεται η δημιουργία ενός «Manual»,  το οποίο θα επεξηγεί 
τις διαδικασίες, θα κατευθύνει και θα ενημερώνει πλήρως τoν ενδιαφερόμενο 
για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Το εμπόριο αρχικά να διευκολυνθεί, οι μεταβιβάσεις έπονται. Για να μπορούν να συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, με αυτή την έννοια το 

λέω. Να είναι βιώσιμες και να μπορούν να συνεχιστούν…. το ΦΠΑ έχει αλλάξει από τότε που δουλεύω, 13 χρόνια, τέσσερις φορές. Που 

θα φτάσει; Το να πουλάς ένα προϊόν και να σου παίρνουν το 25% χοντρά‐χοντρά της αξίας του, ξέρω εγώ συν το φόρο, είναι πολύ είναι 

πάρα πολύ.»  8.Δ 

«Λοιπόν,  γενικά  η  γραφειοκρατία  στην  Ελλάδα  περισσεύει,  σαφώς  πρέπει  να  ληφθούν  μέτρα  να  διευκολύνουν  κάποιες  καταστάσεις 

σίγουρα.» 6.Μ. ‐ «Διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς, τι θα πει συμβολαιογράφοι, τι θα πει νομικοί, δηλαδή ότι και να 

κάνεις…θα  έχεις  να  πληρώσεις  όλα  αυτά  τα  πράγματα…θα  πρέπει  να  πληρώσεις  νομικούς,  την  Εφορία,  θέλεις  Πρωτοδικείο  να  πας, 

θέλεις Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παντού για λεφτά μιλάς... δεν μπορώ να μεταβιβάσω στο γιο μου, δεν μπορώ να πάρω σύνταξη, δεν 

μπορώ να το κλείσω, τι πρέπει να κάνεις, τι σου παρέχει αυτό το κράτος το εύκολο, που να πεις ότι αυτή η διαδικασία είναι εύκολη….» 

5.Μ.  

  «Να υπάρχουν στο Internet ώστε να μην τρέχει ο κόσμος από εδώ και από εκεί…και βλέπω και ανθρώπους σε δημόσιες υπηρεσίες που 

δεν  δουλεύουν,  δεν  ξέρω,  πρέπει  να  υπάρχει  και  εκεί  ένας  έλεγχος»  7.Δ.  ‐  «Ότι  είναι  δυνατόν  να  περιοριστεί  το  θέμα  της 

γραφειοκρατίας, να γίνει όσο το δυνατόν μικρότερη, να υπάρχουν λίγα χαρτιά. Η Εφορία να είναι πιο επιεικής γιατί ήταν απελπισία η 

κατάσταση με δαύτους…πεντακόσια χαρτιά για μια δουλειά είναι κόλαση. Θυμάμαι το ‘68  με μια υπογραφή τα έκανες όλα.» 2.Μ.  

«Όταν είχα πάει στο υπουργείο Βιομηχανίας, ήταν τότε που ο υπουργός ανακοίνωνε το one stop, και όπως είχα πάει με το μηχανικό να 

βγάλω την άδεια και του το λέω και γελάει,   και μου λέει ο υπάλληλος που με άκουσε,  ‘’άστο γιατί κανονικά θα έπρεπε δίπλα μου να 

είναι ένας από την Πυροσβεστική και ένας από την εφορία να σου δώσει τα χαρτιά σου και δεν είναι κανείς από τους δυο”»10.Δ  

«Να μην ζητάει λεφτά για μεταβιβάσεις, αλλά θα έπρεπε να δίνουν. Δίνουν λεφτά σε ανέργους να ξεκινήσουν μια επιχείρηση από το 

μηδέν, που μπορεί να αποτύχει κιόλας και δεν δίνουν για μεταβιβάσεις που είναι στρωμένη επιχείρηση, σαν του πατέρα μου, που 

έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, γιατί να μη με  βοηθήσει εμένα;» 10.Δ.  

«Ενημέρωση, δεν υπάρχει, μπορεί να γίνει μέσω ενός site, web site με help desk, με τη δημιουργία ενός manual που να 

ανανεώνεται  συνεχώς.  Εγώ  για  να  ενημερωθώ  έπρεπε  να  κατεβάσω  τις  εγκυκλίους  και  να  γίνω  και  νομικός  και 

φοροτέχνης...δεν  γίνεται.  Τα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  υποβάλλονται  μέσω  internet  και  να  μην  πηγαίνεις  από  τον  έναν 

υπάλληλο στον άλλο.» 2.Δ.  

«Δεν  μπορεί    επειδή  κάποιος  χρωστάει  το  ΦΠΑ,  να  δεσμεύει  έναν  άλλον  άνθρωπο,  είναι  λάθος,  είναι  υπόθεση  του 

προηγούμενου. Για οτιδήποτε χρέη ή εμπλοκές που μπορεί να έχει ένας ιδιοκτήτης, είναι λάθος να μην μπορεί να πουλήσει 

την επιχείρηση με τα λεφτά που ενδεχομένως να μπορεί και να ξεχρεώσει κιόλας…να μπορεί να γίνει η μεταβίβαση,  για 

μένα αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα…  …» 5.Δ.  
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ΙΙΙ. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ:  ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
 

1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  

 
Η διαδικασία της ΜεταβίβασηςΔιαδοχής αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα τόσο 
για  τη  μεμονωμένη  επιχείρηση  όσο  και  για  την  οικονομία  στο  σύνολο  της.    Στο 
επίπεδο της επιχείρησης, η μεταβίβαση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και 
συνάμα μια μεγάλη πρόκληση στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης. 
Στο μακροοικονομικό  επίπεδο η συμβολή  της μεταβίβασης  είναι  καθοριστική αφού 
συνδέεται  άμεσα  με  την  βιωσιμότητα  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  που 
αποτελούν και την πλειονότητα του συνόλου των επιχειρήσεων, καθώς εξασφαλίζει 
εκ των πραγμάτων  τη φυσική συνέχεια μιας επιχείρησης.  
Ταυτόχρονα,  η  διατήρηση  θέσεων  εργασίας  αποτελεί  έναν  από  τους  βασικότερους 
λόγους  που  καθιστούν  τη  μεταβίβαση  των  επιχειρήσεων  ιδιαίτερα  ευεργετική  για  την 
οικονομία.  Η  σημασία  της  μεταβίβασης  θα  πρέπει  να  τονιστεί  και  συγκριτικά  με  την 
ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, όπου στην πρώτη περίπτωση  τα οφέλη είναι πολλά, καθώς 
η    διαδικασία  της  μεταβίβασης  αποτρέπει  την  καταστροφή  των  κεφαλαίων  που  είχε 
επενδύσει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, μεταφέρει τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και το 
πελατολόγιο  στον  επόμενο  κάτοχο  και  μειώνει  το  επιχειρηματικό  ρίσκο.    Η  αυξημένη 
σημασία των μεταβιβάσεων για την οικονομία είναι εμφανής από την πλούσια δράση που 
έχει  αναπτύξει  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  από  το  1993  έως  σήμερα  αναφορικά  με  τη 
διευκόλυνση των μεταβιβάσεων.  
 
Στη  παρούσα  μελέτη  έγινε  εμφανής  η  πολλαπλότητα  και  η  διαφορετικότητα  των 
διαστάσεων και των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία της μεταβίβασης
διαδοχής, και έγινε προσπάθεια να αποσαφηνιστούν και να επεξηγηθούν επαρκώς.  
 
Η  μεταβίβασηδιαδοχή  δεν  αποτελεί  ένα  γεγονός  αλλά  μια  μακροπρόθεσμη 
διαδικασία που συμπεριλαμβάνει τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της επιχείρησης, τη 
μεταβίβαση  της  διοίκησης,    τη  μεταβίβαση  της  γνώσης  αλλά  και  των  αξιών  του 
ιδρυτή της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει 
και να  διευθετήσει ο ιδιοκτήτης που θέλει να μεταβιβάσει την επιχείρηση του είναι 
ποικίλα,  και  σχετίζονται  με  θεσμικούς,  οικονομικούς,  επιχειρησιακούς  αλλά  και 
προσωπικούς παράγοντες.   
Επίσης,  τόσο  σε  διεθνές  όσο  και  σε  τοπικό  επίπεδο  το  ζήτημα  της Μεταβίβασης
Διαδοχής  αφορά κυρίως τις οικογενειακές  επιχειρήσεις που αποτελούν  εξάλλου και 
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την πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου,   ο  ιδιοκτήτης που 
σχεδιάζει να μεταβιβάσει την επιχείρηση του, συνήθως αντιμετωπίζει επιπροσθέτως 
των υπολοίπων θεμάτων, διάφορα οικογενειακά και ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα 
που απορρέουν από τον ιδιαίτερο οικογενειακό τύπο της επιχείρησης.  
 
Η  περιπλοκότητα  του  ζητήματος  αποτελεί  συχνά  και  την  αιτία  που  πολλοί 
ιδιοκτήτες  επιχειρήσεων  αναβάλλουν  για  το  μέλλον  τον  προγραμματισμό  της 
διαδικασίας,   αφού για τη μεγάλη πλειονότητα φαίνεται ότι η Μεταβίβαση Διαδοχή 
σηματοδοτεί  ένα  στάδιο    που  θεωρείται  «αποδιοργανωτικό»  στη  λειτουργία  μιας 
επιχείρησης.  Ωστόσο,  όπως  επισημαίνεται  στην  αρθρογραφία,  θα  πρέπει  να  δούμε 
την  «κρίση  διαδοχής»  στις  οικογενειακές  επιχειρήσεις  ως  την  κανονική 
κατάσταση των πραγμάτων που στην πραγματικότητα δεν τελειώνει ποτέ. 
 

 

2. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 
Σε  αυτή  την  ενότητα  συμπερασμάτων  παρουσιάζονται  τα  προβλήματα  και  τα 
εμπόδια που διαπιστώθηκαν αναφορικά με τις θεσμικές διαστάσεις της μεταβίβασης  
και προτάσσονται ορισμένες προτεραιότητες στο επίπεδο των κρατικών πολιτικών,  
με  γνώμονα  την  περαιτέρω  διευκόλυνση  των  μεταβιβάσεων  των  Μ.Μ.  εμπορικών 
επιχειρήσεων.  
 
Στο πρώτο μέρος της μελέτης όπου παρουσιάστηκε το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταβιβάσεις αλλά και οι ευρωπαϊκοί προσανατολισμοί και δράσεις αναφορικά με 
τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων, γίνεται σαφές ότι η Ελλάδα υστερεί ως προς την 
εφαρμογή των σχετικών συστάσεων. Αναλυτικότερα, παρότι μπορούν να εντοπιστούν 
καλές  πρακτικές  που  έχουν  θεσμοθετηθεί  στην  Ελλάδα  για  τη  διευκόλυνση  των 
Μεταβιβάσεων,  το  νομικό‐φορολογικό    πλαίσιο  παραμένει  αποτρεπτικό  στις 
περισσότερες των περιπτώσεων.  
Πιο  συγκεκριμένα,  ιδιαίτερα  θετική  εξέλιξη  αναφορικά  με  τη  φορολογική 
αντιμετώπιση των μεταβιβάσεων,   υπήρξε η τροποποίηση του νόμου ν. 2238/1994 
που εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 3 του 2753/1999, και αναφέρεται 
ως  περίπτωση  καλής  πρακτικής  στην  έκθεση  αξιολόγησης  της  ευρωπαϊκής 
επιτροπής  για  την  διευκόλυνση  των  μεταβιβάσεων.  Η  εν  λόγω  τροποποίηση 
απαλλάσσει  από  την  καταβολή  του  σχετικού  φόρου  υπεραξίας  τον  ιδιοκτήτη 
ατομικής  επιχείρησης  ή  μεριδίου  προσωπικής  εταιρείας,    στην  περίπτωση  που  η 
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μεταβίβαση  λαμβάνει  χώρα  από  γονέα  προς  τέκνα  ή  από  σύζυγο  σε  σύζυγο,  λόγω 
συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζοντος.  
Ωστόσο η φορολογική επιβάρυνση παραμένει υψηλή  για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
και  ειδικά  στη Μεταβίβαση  σε  τρίτους  μπορεί  να  θεωρηθεί  απαγορευτική  (Φόρος 
Υπεραξίας 20%).  
Ταυτόχρονα, το συνολικό κόστος για τον ιδιοκτήτη που μεταβιβάζει την επιχείρηση 
του  σε  κάποιες  περιπτώσεις  επιβαρύνεται  σημαντικά  από  λοιπά  έξοδα  που 
προκύπτουν  βάσει  του  νόμου  (Για  τις  Ε.Π.Ε.  προκύπτει  επιβάρυνση  0,5%  επί  της 
αξίας των εταιρικών μεριδίων υπέρ του Ταμείου Νομικών και 1% υπέρ του Ταμείου 
Προνοίας Δικηγόρων).   
Τμήμα  των  επιχειρηματιών  που  συμμετείχε  στην  έρευνα,  θεωρεί  επίσης  ότι  στη 
παρούσα  οικονομική  συγκυρία  καθίσταται  προβληματικός  και  ο  τρόπος 
υπολογισμού της υπεραξίας μιας επιχείρησης,  καθώς συνυπολογίζει τα κέρδη χρήσης 
των  τελευταίων  5  ετών  της  μεταβιβαζόμενης  επιχείρησης,  παρότι  καθώς  η  κρίση 
βαθαίνει  η  ικανότητα  των  επιχειρήσεων  να  παράγουν  κέρδη  μειώνεται  δραματικά 
χρόνο με τον χρόνο.  
 
Το  υψηλό  οικονομικό  κόστος  της  διαδικασίας  μεταβίβασης  φαίνεται  ότι 
αποτελεί βασικό εμπόδιο στην αύξηση του αριθμού των μεταβιβάσεων.  
 
Αναφορικά  με  το  θεσμικό  πλαίσιο,  επιβεβαιώνεται  τόσο  από  τη  μελέτη  της 
νομοθεσίας και από τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας, όσο και από τους Ειδικούς 
Λογιστές  και  Δικηγόρους,  η  διαπιστωμένη  και  από άλλες  μελέτες  (ΕΟΜΜΕΧ,  2009) 
προβληματικότητα  των  γραφειοκρατικών  διαδικασιών,  που  πρέπει  να 
εκτελεστούν από τους ενδιαφερομένους. 
Ιδιαίτερα  στις  περιπτώσεις  των  επιχειρηματιών  που  δεν  είχαν  συστηματική 
καθοδήγηση από ειδικούς, οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις καθίστανται περισσότερο 
εξαντλητικές  δεδομένης  της  απουσίας  επαρκούς  ενημέρωσης  των  ενδιαφερόμενων 
επιχειρηματιών από τους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με τα έγγραφα και τη σειρά 
των απαιτούμενων ενεργειών. 
Συνδυαστικά    με  την  περιπλοκότητα  των    γραφειοκρατικών  διαδικασιών 
επισημάνθηκε επίσης από ερωτώμενο Δικηγόρο και από ιδιοκτήτη επιχείρησης υπό 
μεταβίβαση, η ύπαρξη προβλημάτων που προκύπτουν λόγο ασάφειας του θεσμικού 
πλαισίου που οδηγεί σε ασυμφωνίες μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών σε ζητήματα 
ερμηνείας του νόμου. 
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι  εμπόδια προκύπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις από 
το γεγονός ότι το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα εναρμονιστεί πλήρως με 
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομική δυνατότητα μετατροπής της 
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νομικής μορφής των επιχειρήσεων σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς να χρειάζεται λύση 
ή δημιουργία νέας επιχείρησης. 133 
Σε ότι αφορά το νομικό πλαίσιο,   αναφέρεται επίσης σύμφωνα με τα ευρήματα της 
ποιοτικής  έρευνας,  η  διαπιστωμένη  δυσκολία  που    αντιμετωπίζει  ο  επιχειρηματίας 
στη διακοπή εργασιών της ατομικής επιχείρησης. Η απαίτηση να προσκομίσει στην 
εφορία  όλα  τα  στοιχεία  και  τα  βιβλία  της  επιχείρησης  από  την  έναρξη  έως  την 
ημερομηνία διακοπής, θεωρείται παράλογη από αρκετούς επιχειρηματίες, ενώ και τα 
πρόστιμα  που  επιβάλλονται  σε  περίπτωση  σχετικών  παραλείψεων  κρίνονται  ως 
υπερβολικά.  Ιδιαίτερα όμως δύσκολη είναι η περίπτωση που ο  ιδιοκτήτης έχει χρέη 
(είτε ΦΠΑ,  είτε φόρο  εισοδήματος,  είτε Ο.Α.Ε.Ε.),  και  δεν  δικαιούται  να  «κλείσει  τα 
βιβλία του».  
Συμπερασματικά,  σε  ότι  αφορά  το  νομικό  και  φορολογικό  καθεστώς  των 
μεταβιβάσεων  χρειάζεται  να  πραγματοποιηθούν  σημαντικές  τροποποιήσεις  προς 
την  κατεύθυνση  της  διευκόλυνσης  των  επιχειρηματιών  που  επιθυμούν  να 
μεταβιβάσουν την επιχείρηση τους αλλά και των διαδόχων τους.  
 
Η απλοποίηση  του θεσμικού πλαισίου,   και η δραστική μείωση του κόστους 
των μεταβιβάσεων αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα μιας πολιτικής 
διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας.  
 
 

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ  Μ.Μ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Εκτός από τις προτεινόμενες αλλαγές σε επίπεδο κρατικών πολιτικών και θεσμικού 
πλαισίου,  κρίνεται  ιδιαίτερα  χρήσιμη  η  προώθηση  θετικών  δράσεων  από  τις 
επαγγελματικές  ενώσεις  και  τους  φορείς  εκπροσώπησης      των  Μ.Μ.  εμπορικών 
επιχειρήσεων.  
Αναλυτικότερα,  χρήσιμες  δράσεις  μπορούν  να  οργανωθούν  από  μη‐κρατικούς 
φορείς  όπως  η  Ε.Σ.Ε.Ε.  και  οι  υπόλοιποι  συλλογικοί  φορείς  στο  πλαίσιο  και  των 
συστάσεων της Ε.Ε. αναφορικά με το ζήτημα των μεταβιβάσεων είναι οι εξής: 
 
‐ Δράσεις  ευαισθητοποίησης  των  εμπόρων  επιχειρηματιών  για  τα 
ζητήματα σχετικά με την μεταβίβαση 

‐ Δράσεις    ενθάρρυνσης  των  εμπόρων  επιχειρηματιών  για 

                                                      
133 Η αναφορά σχετίζεται με τη μη δυνατότητα μετατροπής Ε.Π.Ε. σε προσωπική 
εταιρεία.  
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προγραμματισμό της μεταβίβασης 
‐ Δράσεις για τη παροχή των κατάλληλων μέσων που θα βοηθήσουν τους 

έμπορους  –επιχειρηματίες  να  προετοιμάσουν  την  μεταβίβαση  της 
επιχείρησης τους.  

 
Προκειμένου η ΕΣΕΕ και  οι  υπόλοιποι  ενδιαφερόμενοι φορείς  να  είναι σε  θέση  να 
εξειδικεύσουν  αυτές  τις  δράσεις  σύμφωνα  με  τις  πραγματικές  ανάγκες  των 
ελληνικών  Μ.Μ.  εμπορικών  επιχειρήσεων,  παρακάτω  παρουσιάζονται  κάποιες 
γενικές  και  ειδικές  διαπιστώσεις  και  προβλήματα  που  εντοπίστηκαν  μέσω  της 
ποιοτικής  έρευνας,  η  σημασία  των  οποίων  επιβεβαιώνεται  από  την  αρθρογραφία 
και  τα  διαθέσιμα  ποσοτικά  δεδομένα.  Παράλληλα  με  την  κάθε  κατηγορία 
διαπιστώσεων  προτείνονται  και  οι  ανάλογες  δράσεις  που  θεωρείται  ότι  θα 
συμβάλλουν στις διαπιστωμένες ανάγκες.  
 
 
Γενικές  διαπιστώσεις  και  προβλήματα  στις  μεταβιβάσεις    Προτάσεις 
δράσεων.  
 
Ανεπαρκής ενημέρωση. Βασική διαπίστωση που προκύπτει από τη μελέτη είναι η 
απουσία  επαρκούς  και  έγκαιρης  ενημέρωσης  των  ιδιοκτητών  που  επιθυμούν  να 
μεταβιβάσουν την επιχείρηση τους για τις διαστάσεις του ζητήματος και τα πιθανά 
εμπόδια. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα. Με 
βάση  τα  στατιστικά  στοιχεία  από  την  έρευνα  της  PricewaterHouseCoopers  το 
ποσοστό των ελλήνων επιχειρηματιών που  αγνοούν την ύπαρξη φόρου υπεραξίας 
σε σχέση με τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων φτάνει στο 32% του δείγματος.   
Με βάση τα συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας τα οποία επιβεβαιώνονται και από 
τη βιβλιογραφία αλλά και από τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
ζήτημα  της  Μεταβίβασης,  η  ελλιπής  ενημέρωση  των  επιχειρηματιών,  που  έχει  ως 
άμεση  συνέπεια  την  απουσία  σωστού  προγραμματισμού,  μπορεί  να  αποδειχτεί 
καταστροφική απειλή για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής μεταβίβασης.  
 
Η  αναγκαιότητα  για  εκτεταμένη  ενημέρωση  των  επιχειρηματιών  για  τα  σχετικά 
θέματα αναδεικνύει ως ιδιαίτερα χρήσιμες δράσεις τις εξής: 
 

‐ Ίδρυση γραφείων μιας στάσης για ενημέρωση σχετικά με θέματα διαδικασιών 
μεταβίβασης επιχειρήσεων. 
 

‐ Παροχή πληροφόρησης μέσω ηλεκτρονικού ή/και έντυπου σχετικής με διεθνείς 
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καλές  επιχειρηματικές  πρακτικές,  τομεακές,  κλαδικές  και  πολιτικές 
πρωτοβουλίες για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων  (δημιουργία “manual” που θα 
περιέχει  αναλυτικές  πληροφορίες  και  επεξηγήσεις  για  τις  απαιτούμενες 
ενέργειες κατά τη διαδικασία μεταβίβασης).  

 
 
Η διαδικασία απαιτεί την καθοδήγηση από ειδικούς (Λογιστές, Δικηγόροι). Η 
περιπλοκότητα  της  διαδικασίας  καθιστά  αναγκαία  την  εξ  αρχής  καθοδήγηση  και 
συμμετοχή «ειδικού» λογιστή και δικηγόρου στον σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση 
των σχετικών διαδικασιών.  
Επισημαίνεται  ότι    η  έλλειψη  σωστής  καθοδήγησης  από  ειδικούς,    μπορεί  να 
αποτελέσει  παράγοντα  αναστολής  ή  μη  ολοκλήρωσης  μιας  μεταβίβασης.  Είναι 
σημαντικό  δε  να  σημειωθεί  ότι  η  απουσία  ειδικής  καθοδήγησης  διαπιστώθηκε 
κυρίως σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, ενδεχομένως λόγω 
της αδυναμίας κάλυψης του σχετικού κόστους. 
 
Δεδομένης  αυτής  της  αναγκαιότητας  θα  ήταν  πράγματι  αποτελεσματική  η 
υλοποίηση δράσης με το εξής αντικείμενο:  
 

‐ Παροχή  εξατομικευμένων  φορολογικών  και  νομικών  συμβουλών  σε 
αυτοαπασχολούμενους.  

 
 
Ειδικές διαπιστώσεις και προβλήματα στις μεταβιβάσεις εκτός οικογένειας 
Προτάσεις δράσεων.  
 
Η  αναζήτηση  του  διαδόχου.  Αποτελεί  τη  βασικότερη  ίσως  διάσταση  στη 
μεταβίβαση εκτός οικογένειας.  Στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν έγινε σαφές 
ότι,  από  τη  πλευρά  των  επιχειρηματιών  που  επιθυμούν  να  μεταβιβάσουν  την 
επιχείρηση, οι διάδοχοι αναζητούνται κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων 
του  μεταβιβάζοντος  και  η  πληροφορία  για  την  επικείμενη  πώληση  της 
επιχείρησης, διαρρέει «στόμα με στόμα», γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη 
την  ανεύρεση  αγοραστή.    Το  πρόβλημα  της  αναζήτησης  διαδόχου  έγινε  σαφές 
ιδιαίτερα  στις  συνεντεύξεις  με  επιχειρηματίες  που  έχουν  την  πρόθεση  να 
μεταβιβάσουν, όπου διαπιστώθηκε η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης μια 
μικρής εμπορικής επιχείρησης να βρει αγοραστή.  
 
Η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του πωλητή. Από τη μεριά του αγοραστή που 
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ενδιαφέρεται να αγοράσει μια επιχείρηση από κάποιο μη συγγενικό του πρόσωπο 
διαπιστώνεται  η  ύπαρξη  κινδύνων  που  ενδεχομένως  να  αυξάνουν  την 
επιφυλακτικότητα  επίδοξων  αγοραστών  και  να  έχουν  αρνητική  επίπτωση  στη 
γενική ζήτηση. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι για παράδειγμα το  πραγματικό ενδεχόμενο ο 
αγοραστής  να τύχει ανειλικρινούς ενημέρωσης  από τον πωλητή   αναφορικά με 
την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Ειδικά, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων 
που  δεν  υποχρεούνται  σε  ισολογισμό,  υπάρχει  σύμφωνα  και  με  τους  Ειδικούς‐
Λογιστές, κίνδυνος να αποκαλυφθούν στην πορεία δάνεια ή χρέη που έχει η εταιρεία 
και να τα επωμιστεί ο νέος ιδιοκτήτης εν αγνοία του.  
 
Ελλιπής συνεργασία και προετοιμασία του αγοραστή. Στις μεταβιβάσεις εκτός 
οικογένειας φαίνεται  ότι  συνηθισμένος  παράγοντας  αποτυχίας  στην  απόδοση  της 
επιχείρησης μετά την μεταβίβαση,  είναι η  ελλιπής προετοιμασία του διαδόχου για 
να  αναλάβει  την  επιχείρηση  που  συνήθως  οφείλεται  σε    απουσία  στενής 
συνεργασίας  με  τον  προηγούμενο  επιχειρηματία.  Η  έλλειψη  των  απαραίτητων 
γνώσεων και η απουσία πρότερης εξοικείωσης με την πελατεία του καταστήματος 
ως  συνέπεια  των  παραπάνω,  αναφέρονται  από  κάποιους  διαδόχους  ως  βασικά 
προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το πρώτο διάστημα ανάληψης των 
νέων τους καθηκόντων.  
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Με  βάση  τα  παραπάνω  εξάγεται  η  ιδιαίτερη  χρησιμότητα  που  θα  είχε  η 
Θεσμοθέτηση  αγοράς  (marketplace)  για  την  αναζήτηση  διαδόχων  από  τις 
επιχειρήσεις  προς  μεταβίβαση/διαδοχή.  Η  αγορά  αυτή  θα  λειτουργεί  ως  σημείο 
επαφής  μεταξύ  πωλητών  και  ενδιαφερομένων  αγοραστών.    Παράλληλα,  
προτείνονται  και  συμβουλευτικού  χαρακτήρα  παροχές  όπως  η  αξιολόγηση 
αγοραστών  για  τις  προσφορές  πωλητών,  η  πληροφόρηση  για  τα  χαρακτηριστικά 
των  προς  πώληση  εταιρειών,  διευκόλυνσης  διαπραγματεύσεων  μεταξύ  των 
ενδιαφερόμενων  μερών,  εξατομικευμένης  συμβουλευτικής  υποστήριξης  και 
παρακολούθησης της μετάβασης. 
Παράλληλα,  προτείνονται  δράσεις  ευαισθητοποίησης  και  ενημέρωσης  των 
εμπλεκόμενων  πωλητών  και  αγοραστών  αναφορικά  με  την  αναγκαιότητα 
προετοιμασίας  του  διαδόχου και  τη συμβολή που οφείλει  να  έχει  ο προκάτοχος σε 
αυτό το στάδιο.  Στα πλαίσια της προετοιμασίας των εμπλεκόμενων στη μεταβίβαση, 
θα  ήταν  αποτελεσματική  η  λειτουργία  του  θεσμού  του  «Ανάδοχου»  για  την 
καθοδήγηση  και  την  εκπαίδευση  των  μεταβιβαζόντων  και  των  διαδόχων  κατά  τη 
μεταβίβαση, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.  
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Ειδικές διαπιστώσεις και προβλήματα στις μεταβιβάσεις εντός οικογένειας
Προτάσεις δράσεων.  
 
Στα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συμπεριλαμβάνεται η γενική διαπίστωση ότι 
η  διαδοχή  στο  πλαίσιο  της  οικογένειας  φαίνεται  να  έχει  αυξημένες  πιθανότητες 
επιτυχίας,    καθώς  οι  διάδοχοι  εντός  οικογένειας  τείνουν  να  είναι  πιο 
προετοιμασμένοι  από  πλευράς  εκπαιδευτικού  υπόβαθρου  αλλά  και  εμπειρίας. 
Ωστόσο,  και  στην  διαδοχή  μέσα  στην  οικογένεια  ενδέχεται  να  προκύψουν 
προβλήματα που  μπορούν  να απειλήσουν  την  επιτυχή  έκβαση  της  διαδικασίας.  Τα 
βασικότερα προβλήματα που διαπιστώθηκαν μέσω της έρευνας είναι οι συγκρούσεις 
ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και η προβληματική εμπλοκή του προκατόχου στη 
διοίκηση της επιχείρησης μετά την επίσημη μεταβίβαση. 
 
Συγκρούσεις.  Η  μεταβίβαση  μέσα  στην  οικογένεια  φαίνεται  ότι  αποτελεί  μια 
διαδικασία  περισσότερο  φορτισμένη  συναισθηματικά.  Οι  συναισθηματικές  
διαστάσεις της εντός οικογένειας διαδοχής‐μεταβίβασης, σχετίζονται με τα δυναμικά 
πλαίσια αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων και τους υφιστάμενους 
συναισθηματικούς δεσμούς, καθώς και με τα προσωπικά συναισθηματικά ζητήματα 
που καλείται  να αντιμετωπίσει  ο κάθε  εμπλεκόμενος σε αυτή τη φάση του κύκλου 
της  ζωής  του.  Ως  αποτέλεσμα  στις  ενδοοικογενειακές    μεταβιβάσεις  προκύπτουν 
συχνά συγκρούσεις  ιδίως  μεταξύ  των προκατόχων και  των διαδόχων  τους,  ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται ότι τέτοιες διαμάχες επηρεάζουν αν όχι κλονίζουν 
και  τις  ίδιες  τις  οικογενειακές  σχέσεις.  Οι  διαφωνίες  μεταξύ  των  μελών  της 
οικογένειας,  η μη αποδοχή του ρόλου που αντιστοιχεί στο κάθε οικογενειακό μέλος, 
ο αναποτελεσματικός  έλεγχος των συναισθηματικών θεμάτων,    και η διάρρηξη της 
εμπιστοσύνης,  αποτελούν  αιτίες  που  αναφέρονται  στην  αρθρογραφία  ως 
παράγοντες αποτυχίας μιας διαδοχής.  
 
 
Προβληματική εμπλοκή του προκατόχου. Σε σημαντικό τμήμα των περιπτώσεων 
μεταβιβάσεων εντός οικογένειας του δείγματος, διαπιστώθηκε ότι η μεταβίβαση της 
επιχείρησης δεν σημαίνει πάντα και ουσιαστική μεταφορά της ευθύνης σε σχέση με 
τη διοίκηση της επιχείρησης και τη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι 
αρκετά συχνά ο μεταβιβάζων δεν εκχωρεί τις βασικές διοικητικές αρμοδιότητες στον 
διάδοχο του. Διαπιστώθηκε επίσης,   ότι τμήμα των διαδόχων εντός οικογένειας δεν 
νιώθει  αυτοπεποίθηση  σε  σχέση  με  τη  δυνατότητα  του  να  διαχειριστεί  την 
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επιχείρηση,  και  εκφράζει  διστακτικότητα  ως  προς  την  ενεργή  ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ευθυνών. 
Ενδεικτικό  αυτής  της  συνθήκης  είναι  το  εύρημα  ότι,  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις 
συνήθως  απουσιάζει  και  ένας  σαφής  χρονικός  προγραμματισμός  της  μελλοντικής 
αποχώρησης του προκατόχου  από την επιχείρηση. 
 
Με βάση τις παραπάνω βασικές διαπιστώσεις αναφορικά με τις μεταβιβάσεις εντός 
οικογένειας, προκρίνεται η σημασία υλοποίησης των εξής δράσεων: 
 

‐ Προγράμματα  κατάρτισης  στη  διαχείριση  συγκρούσεων  –  διαφωνιών  στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις. 

‐ Παροχή  εξατομικευμένης  συμβουλευτικής  υποστήριξης  για  τη  συνέχιση  των 
οικογενειακών επιχειρήσεων. 

 

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:           Η 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣΔΙΑΔΟΧΗΣ  

 
Το  σημαντικότερο  εύρημα  και  συμπέρασμα  που  εξάγεται  από  την  μελέτη 
όλων  των  διαστάσεων  της  ΜεταβίβασηςΔιαδοχής,  και  αφορά  άμεσα  τους 
ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες,   είναι η καταλυτική σημασία του έγκαιρου 
προγραμματισμού  και  της  προετοιμασίας    της  επιχείρησης  για  την 
Μεταβίβαση/Διαδοχή.  
 
Ένας γενικός κανόνας είναι η έγκαιρη έναρξη της φάσης του προγραμματισμού 
της  διαδοχής  (πριν  την  είσοδο  στη  διαδικασία  της  διαδοχής).  Ο  επιχειρηματίας, 
που  αρχίζει  να  συνειδητοποιεί  την  αναγκαιότητα  να  προγραμματίσει  και  να 
διαμορφώσει  τις συνθήκες για την  επιβίωση και την  εξέλιξη της  επιχείρησης μετά 
την δική του συνταξιοδότηση, θα πρέπει όσο είναι ακόμα ενεργός να μεριμνήσει 
ώστε  να  εξασφαλιστούν  οι  προϋποθέσεις  και  να  προσδιοριστούν  οι 
απαραίτητες  ενέργειες  για  την  μελλοντική  διαδοχή.  Στις  πρακτικές  οδηγίες 
συνήθως   αναφέρεται ως ηλικιακό όριο για την  έναρξη αυτού του σταδίου το 50ο 
έτος του ιδιοκτήτη.  
 Ιδιαίτερα,  ο  επιχειρηματίας  πρέπει  να  προσανατολιστεί  στην  κατάρτιση  ενός 
σχεδίου διαδοχής που θα περιλαμβάνει τον αναλυτικό προγραμματισμό της 
διαδικασίας.  
Το  σχέδιο  διαδοχής  μπορεί  να  βοηθήσει  τον  επιχειρηματία  να  μειώσει  την 
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αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας, ενώ η έγκαιρη κοινοποίηση του 
σχεδίου  διαδοχής  στους  υπόλοιπους  ενδιαφερόμενους,  μειώνει  την 
αναποφασιστικότητα και την ανασφάλεια.   
Το σχέδιο διαδοχής που θα καταρτίσει ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι δυναμικό, 
δηλαδή να αναθεωρείται και να αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που μπορεί να 
προκύψουν καθ’ όλη την πορεία της διαδικασίας.   
Ο  προσδιορισμός  ενός  αναλυτικού  σχεδίου  διαδοχής  απαιτεί  εκ  μέρους  του 
ιδιοκτήτη  να  εξετάσει  μια  σειρά  διαφορετικών  παραμέτρων  και  να  προβεί  εκ  των 
προτέρων σε ορισμένες απαραίτητες διερευνητικές ενέργειες.  
Αναλυτικότερα,  η  μελέτη  της  αρθρογραφίας  κατέληξε  στον  προσδιορισμό  10 
κρίσιμων παραμέτρων‐ ενεργειών που παρουσιάζονται επιγραμματικά στον πίνακα 
που ακολουθεί και μπορούν να αποτελέσουν μια γερή βάση ενός σχεδίου διαδοχής.  
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

11. Προσδιορισμός  προσώπων  που  θα  εμπλακούν  στον 
προγραμματισμό/ στο σχέδιο της διαδοχήςμεταβίβασης 

12. Προγραμματισμός της κληρονομιάς 
13. Διερεύνηση του φορολογικού πλαισίου 
14. Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου/ Πιθανά νομικά κωλύματα   

15. Αξιολόγηση της  επιχείρησης  (κερδοφορία,  εξειδίκευση  εργαζομένων 
κ.τ.λ.) 

16. Διατύπωση  των  επιχειρηματικών  στόχων  και  του  Επιχειρηματικού 
οράματος 

17. Αποσαφήνιση προσωπικών και επιχειρηματικών αξιών 

18. Διερεύνηση σχήματος συνταξιοδότησης 
19. Λογιστική εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης 
20. Δημιουργία  σχέσεων  εμπιστοσύνης/μηχανισμοί  επίλυσης 
συγκρούσεων  

*Ο  ενδιαφερόμενος  επιχειρηματίας  για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορεί  να  ανατρέξει  στο  κεφάλαιο  «Ο 

Προγραμματισμός και το σχέδιο διαδοχής» 

 
Η Επιλογή και η  εκπαίδευση του διαδόχου  θα απασχολήσει  εκ  των πραγμάτων 
των  ιδιοκτήτη  αρκετά  νωρίς  στη  φάση  της  προετοιμασίας  μιας  μελλοντικής 
μεταβίβασης.      Είναι    χρήσιμο  σε  αυτή  τη  φάση  ο  ιδιοκτήτης  της  επιχείρησης  να 
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αναλογιστεί τα υπέρ και κατά μιας ενδοοικογενειακής μεταβίβασης σε σχέση με την 
μεταβίβαση σε τρίτους, αναλογιζόμενος  βέβαια και τις αντικειμενικές συνθήκες και 
δυνατότητες  της  επιχείρησης  του,  αλλά  και  τις  ανάγκες  της  οικογένειας  του.  Στο 
αντίστοιχο  κεφάλαιο  της  μελέτης  ο  ιδιοκτήτης  μπορεί  να  βρει  συγκεντρωμένα  τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής.  
θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ωστόσο,  ότι  οι  θεωρητικές  προσεγγίσεις  χρησιμεύουν 
περισσότερο  ως  ερεθίσματα  προβληματισμού  παρά  ως  συνταγές  επιτυχίας  που 
μπορούμε να ακολουθήσουμε κατά γράμμα.   
Με  βάση  τα  ευρήματα  της  ποιοτικής  έρευνας,  στην  σύγχρονη  ελληνική 
πραγματικότητα  η  επιλογή  του  διαδόχου  στης  πολύ  μικρές  οικογενειακές 
επιχειρήσεις  δεν  ακολουθεί  τη  λογική  της  επιλογής  του  ιδανικότερου,  αλλά 
βασίζεται κυρίως στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των εργασιακών αναγκών 
και  των  επαγγελματικών  δυνατοτήτων  (Με  βάση  τις  σπουδές  και  τη  πρότερη 
επαγγελματική σταδιοδρομία) των οικογενειακών μελών. Ταυτόχρονα η πώληση σε 
τρίτο  άτομο  πολλές  φορές  είναι  είτε  ασύμφορη,  είτε  ανέφικτη,  αφού  δεν  υπάρχει 
ζήτηση από υποψήφιους αγοραστές. Οπότε, σε πολλές περιπτώσεις η οικογενειακή 
διαδοχή αποτελεί την μόνη ρεαλιστική εκδοχή.  
Ωστόσο,  είναι σημαντικό ο μεταβιβάζων, να λάβει γνώση των πλεονεκτημάτων και 
των  μειονεκτημάτων  που  έχουν  συσχετιστεί  με  κάθε  τύπο  διαδόχου  ώστε  να 
προσαρμόσει  ανάλογα  τον  προγραμματισμό  και  την  διαδικασία  της  προετοιμασίας 
του διαδόχου.  
 
Με  βάση  τη  μελέτη  των  παραγόντων  που  έχουν  συσχετιστεί  με  την  επιτυχία  των 
μεταβιβάσεων‐διαδοχών προτείνεται στον ιδιοκτήτη οικογενειακής επιχείρησης που 
πρόκειται να μεταβιβάσει την επιχείρηση του τα εξής: 
 

‐ Να οικοδομήσει με τον διάδοχο του μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού 
‐ Να ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία και την ανατροφοδότηση 
‐ Να  φροντίσει  ώστε  να  έχει  εξασφαλίσει  την  σύμφωνη  γνώμη  των 

υπόλοιπων μελών της οικογένειας για το πρόσωπο του διαδόχου και τη 
βοήθεια προς αυτόν όπου υπάρχει ανάγκη 

‐ Να  φροντίσει  ώστε  να  εξορθολογήσει  τον  τρόπο  διοίκησης  της 
επιχείρησης του και να μεριμνήσει ώστε να κληροδοτήσει στον διάδοχο 
του ένα υγιές μοντέλο λήψης αποφάσεων.  

‐ Να  κάνει  θετικά  σχέδια  για  την  προσωπική  του  ζωή  μετά  τη 
συνταξιοδότηση και να σκεφτεί δημιουργικούς τρόπους διαχείρισης του 
ελεύθερου χρόνου που πρόκειται να αποκτήσει.  
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‐ Να οικοδομήσει από κοινού με τον διάδοχο του ένα κοινό όραμα για το 
μέλλον της οικογενειακής επιχείρησης.  

‐ Να προβλέψει  ένα εύλογο διάστημα συνύπαρξης με τον προκάτοχο του 
στη διοίκηση της επιχείρησης.  

‐ Να  συμφωνήσει  με  τα  υπόλοιπα  εμπλεκόμενα  μέλη  την  τήρηση 
διαδικασιών  επισημοποίησης  των  συμφωνιών  και  επίλυσης  των 
συγκρούσεων.  

‐ Να  καταρτίσει  από  κοινού  με  τον  διάδοχο  του  ένα  σαφές 
χρονοδιάγραμμα  ενεργειών  που  απαιτούνται  σε  κάθε  στάδιο  της 
διαδικασίας.  

‐ Να  καθορίσει  το  χρονικό  σημείο  της  απεμπλοκής  του  από  τη  διοίκηση 
της επιχειρήσεις.  

‐ Να  μην  μεταφέρει  τα  προβλήματα  της  επιχείρησης  στο  σπίτι  και  τα 
προβλήματα του σπιτιού στην  επιχείρηση. 

 
Καταληκτικά, και με δεδομένο ότι ο κύριος όγκος των μεταβιβάσεων αφορά σε πολύ 
μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι εμπλεκόμενοι μεταβιβάζοντες και διάδοχοι που 
θα  καθορίσουν  από  κοινού  μια  επιχειρηματική  στρατηγική  για  την  μελλοντική 
ανάπτυξη  της  επιχείρησης  τους,    θα  πρέπει  να  αξιοποιήσουν  στο  έπακρο  τους 
ιδιαίτερους  πόρους  που  έχει  στη  διάθεση  της  η  επιχείρηση  λόγω  της  ειδικής 
οικογενειακής δομής της.  
Οι  ιδιοκτήτες  οικογενειακών  επιχειρήσεων  παροτρύνονται,    να  “επενδύσουν” 
παραπάνω  σε  αυτήν  τους  την  ιδιομορφία,  που  μπορεί  να  αποτελέσει,  και  το 
συγκριτικό τους πλεονέκτημα στο μέλλον.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

          Στην Αθήνα σήμερα την ....................... (έτος) μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών:  
α) Του/ της (ονοματεπώνυμο) του (όνομα πατρός), κατοίκου (πόλη κατοικίας), οδός.....αριθμ........ 
β) Του/ της (ονοματεπώνυμο) του (όνομα πατρός), κατοίκου (πόλη κατοικίας), οδός.....αριθμ.........  
γ) Του/ της (ονοματεπώνυμο) του (όνομα πατρός), κατοίκου (πόλη κατοικίας), οδός.....αριθμ.........  και 
δ) Του/ της  (ονοματεπώνυμο) του  (όνομα πατρός), κατοίκου  (πόλη κατοικίας), οδός.....αριθμ.........    ο 
οποίος  ενεργεί  στην  προκειμένη  περίπτωση  ως  πληρεξούσιος  και  αντιπρόσωπος  της  εδρευούσης 
(περιοχή έδρας) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ ...................”. 
 
Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Με  το  από  (ημερομηνία  συμφωνητικού)  ιδιωτικό  συμφωνητικό  συστάσεως  ομόρρυθμου 
εταιρείας,  το  οποίο  δημοσιεύθηκε  νόμιμα  στα  βιβλία  των  εταιριών  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  με 
αριθμό  ...................,  συνεστήθη  μεταξύ  του  πρώτου  συμβαλλομένου  και  (ονοματεπώνυμο  δεύτερου 
συμβαλλόμενου)  ομόρρυθμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «...............Ο.Ε.»,  με  έδρα  (περιοχή  έδρας)  και 
ειδικότερα  το  επί  της  οδού......................  μισθωμένο  κατάστημα,  κεφάλαιο  ορίστηκε  ............  Ευρώ, 
διάρκεια  συμφωνήθηκε  αόριστη  και  ως  σκοπός  ορίσθηκε  η  κατασκευή  πολυόροφων  οικοδομών 
(πολυκατοικιών) επί οικοπέδων τρίτων είτε με το σύστημα της αντιπαροχής είτε αγοράζοντας αυτά η 
ίδια  η  εταιρεία  και  η  με  κέρδος  πώληση  των  διαφόρων  αυτοτελών  οριζοντίων  ιδιοκτησιών 
(διαμερίσματα, καταστήματα κλπ) που θα κατασκευαστούν, καθώς και οι πάσης φύσεως οικοδομικές 
εργασίες. 

Ήδη, σήμερα, με το παρόν συμφωνητικό τροποποιήσεως καταστατικού συμφωνούνται μεταξύ 
των συμβαλλομένων τα παρακάτω. 

Αποχωρεί από την ομόρρυθμη  εταιρεία η δεύτερη συμβαλλόμενη  ...............  και  εισέρχονται σε 
αυτήν  ως  ομόρρυθμο  μέλος  ο  τρίτος  συμβαλλόμενος  .............  και  ως  ετερόρρυθμο  μέλος  το  τέταρτο 
συμβαλλόμενο μέλος “ ..Επωνυμία Εταιρείας......”.   

Η δεύτερη συμβαλλόμενη ............., πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει προς:  

β  ) Τον τρίτο συμβαλλόμενο  (........),  το 30% της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της  εταιρείας 
(από  το  50%  που  συνολικά  κατέχει  στην  εταιρεία),  έναντι  του  ευλόγου  και  κοινώς  αποδεκτού 
τιμήματος των 1.800 ευρώ. 

δ) Την τέταρτη συμβαλλόμενη (‘’..........”), το υπολοιπόμενο, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης  
20%  της  συμμετοχής  της  στο  κεφάλαιο  της  εταιρείας,  έναντι  του  ευλόγου  και  κοινώς  αποδεκτού 
τιμήματος των 1.200 ευρώ. 

Παράλληλα  ο  πρώτος  συμβαλλόμενος  (..........),  πωλεί,  εκχωρεί  και  μεταβιβάζει  προς  την 
τέταρτη συμβαλλομένη  (“..........”)    το  15%  της  συμμετοχής  του  στο  κεφάλαιο  της  εταιρείας  (από  το 
50% που συνολικά κατέχει στην εταιρεία), έναντι του ευλόγου και κοινώς αποδεκτού τιμήματος των 
900 ευρώ. Επομένως το ποσοστό του στην εταιρεία ανέρχεται πλέον στο 35%. 
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Η καταβολή  των  ανωτέρω  τεσσάρων  τιμημάτων  έγινε  ολόκληρη  σε  μετρητά,  του  παρόντος 
υπέχοντος  θέση  αποδείξεως  καταβολής.  Η  αποχωρούσα  εταίρος  δηλώνει  ότι  δεν  έχει  πλέον  καμία 
απαίτηση από τους εταίρους ή την εταιρεία. 

Μετά  επομένως  από  την  αποχώρηση  από  την  εταιρεία  του  ομόρρυθμου  μέλους  ..............,  την 
είσοδο του  ............ ως ομόρρυθμο μέλος και της “..............” ως ετερόρρυθμο μέλος, την μεταβίβαση του 
ποσοστού   της στα νέα μέλη και την μεταβίβαση του 15% του ποσοστού του  .......... στην “...........’’  , οι 
νέοι  εταίροι  .............,  ............  και  “...................”,  συναποδέχονται  και  τροποποιούν  το  καταστατικό  της 
εταιρείας ως ακολούθως:  

 

Ως  εκ  τούτου  κρίνεται  απαραίτητο  να  τροποποιηθεί  η  επωνυμία  της  εταιρείας  και  η  ιδιότητα  των 
εταίρων και επομένως το άρθρο 1, έτσι ώστε η νέα επωνυμία να είναι «...............Ε.Ε.», οπότε το άρθρο 1 
του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Συνιστούν  με  το  παρόν  μεταξύ  τους  ετερόρρυθμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «............Ε.Ε.».  Ο 
............. και ο  .............. θα αποτελέσουν τα ομόρρυθμα μέλη της εταιρείας, η δε “.........”   το ετερόρρυθμα 
μέλος. 

 

Ήδη, σήμερα, με το παρόν συμφωνητικό επίσης οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι τροποποιούν το 
άρθρο 5 του καταστατικού που αναφέρεται στο εταιρικό κεφάλαιο και στην συμμετοχή των εταίρων. 

Έτσι,  ο  πρώτος  συμβαλλόμενος  καθίσταται  εταίρος  με  ποσοστό  35%  επί  του  εταιρικού 
κεφαλαίου που έχει οριστεί στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000), δηλαδή εισφέρει στην εταιρεία 
σε μετρητά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100). Ο τρίτος συμβαλλόμενος με ποσοστό 30% 
επί  του  εταιρικού  κεφαλαίου  εισφέρει  στην  εταιρεία  σε  μετρητά  το  ποσό  των  χιλίων  οχτακοσίων 
ευρώ (1.800) και η τέταρτη συμβαλλόμενη με ποσοστό 35% επί του εταιρικού κεφαλαίου εισφέρει 
στην  εταιρεία  σε  μετρητά  το  ποσό  των  δύο  χιλιάδων  εκατό  ευρώ  (2.100)  οπότε  το  άρθρο  5  του 
καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής :  

Άρθρο 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ‐ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ μετρητοίς. Για τον σχηματισμό 
του εταιρικού κεφαλαίου ο ............. εισφέρει το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00) σε 
μετρητά, ο............. το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00) σε μετρητά και η “.................” το 

ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00)  σε μετρητά. 

Κάθε εταίρος θα συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες ανάλογα με το ποσό της συμμετοχής του στο 

κεφάλαιο. Ο ................ με ποσοστό 35%, ο ............. με ποσοστό 30%  και η “....................” με ποσοστό 35%. 

  Τέλος,  διαχειριστές  και  νόμιμοι  εκπρόσωποι  της  εταιρείας,  την  οποία  θα  εκπροσωπούν  ενώπιον 

τρίτων και κάθε αρχής και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, ορίζονται τα ομόρρυθμα μέλη αυτής ............... και 

....................,  οπότε το άρθρο 6 του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

Διαχειριστές,  διευθυντές,  ταμίες  και  νόμιμοι  εκπρόσωποι  της  εταιρείας  ορίζονται  ο...............  και  ο 

................οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον τρίτου και κάθε 
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Αρχής και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή τους, που θα τίθεται 

κάτω από την με το χέρι ή σφραγίδα εταιρική επωνυμία «......... Ε.Ε.». Επομένως αυτοί θα εκπροσωπούν 

την  εταιρεία  στις  σχέσεις  αυτής  με  τρίτους  καθώς  και  ενώπιον  κάθε  Δικαστηρίου  οποιουδήποτε 

βαθμού  και  δικαιοδοσίας  και  θα  δέχονται,  επάγουν  και  αντεπάγουν  όρκους  που  θα  επάγονται  στην 

εταιρεία,  υπογράφοντας  δε  κάτω  από  την  εταιρική  επωνυμία  θα  δικαιούνται  να  να  λαμβάνουν 

χρήματα, που ανήκουν στην εταιρεία και είναι κατατεθημένα στο όνομά της σε οποιαδήποτε τράπεζα ή 

Ταμείο  και  να  εισπράττουν  κάθε  ποσό  που  ανήκει  στην  εταιρεία  και  οφείλεται  σε  αυτήν  από 

οποαδήποτε  αιτία.  Επίσης,  αυτοί  θα  συμβάλλονται  για  λογαριασμό  της  εταιρείας  με  οποιονδήποτε 

τρίτο, υπογράφοντας κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία με την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις 

ή αποκτά δικαιώματα. Θα υπογράφουν αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ) για λογαριασμό 

της  εταιρείας,  θα  προσλαμβάνουν  και  θα  απολύουν  το  υπαλληλικό  και  εργασιακό  προσωπικό  και 

γενικώς θα μπορούν να κάνει οτιδήποτε απαιτείται στα πλαίσια της παραπάνω ιδιότητας τους, έστω 

και  αν  δεν  αναφέρεται  ρητά  στο  παρόν.  Οι  διαχειριστές  της  εταιρείας  θα  μπορούν  με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τους, στο οποίο αναθέτει μέρος ή όλες της εξουσίες διαχειρίσεως της 

εταιρείας. 

Το  καταστατικό  της  εταιρείας  πλέον,  κατόπιν  και  της  παρούσης  τροποποιήσεως, 

κωδικοποιείται  σε  ενιαίο  κείμενο  ως  κατωτέρω,  καταχωρείται  και  έτσι  θα  ισχύει  στο 

εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Συνιστούν με το παρόν μεταξύ τους ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «......... Ε.Ε.». 

Ο ……….και  ο ……………..  θα  αποτελέσουν  τα  ομόρρυθμα  μέλη  της  εταιρείας,  η  δε  “..............”    το 

ετερόρρυθμο μέλος. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΕΔΡΑ 

Έδρα  της  εταιρείας  ορίζεται  ο Δήμος  ..............,  εταιρικό  κατάστημα αυτής  το  επί  της  οδού 

.......................  Η  εταιρεία  μπορεί  να  ιδρύει  υποκαταστήματα  και  σε  άλλες  περιοχές  της  Αττικής 

αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός  της  εταιρείας  ορίζεται  η  κατασκευή  πολυόροφων  οικοδομών  (πολυκατοικιών) 

επί  οικοπέδων  τρίτων  είτε  με  το  σύστημα  της  αντιπαροχής  είτε  αγοράζοντας  αυτά  η  ίδια  η 

εταιρεία  και  η  με  κέρδος  πώληση  των  διαφόρων  αυτοτελών  οριζοντίων  ιδιοκτησιών 
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(διαμερίσματα,  καταστήματα  κλπ)  που  θα  κατασκευαστούν,  καθώς  και  οι  πάσης  φύσεως 

οικοδομικές εργασίες. 

ΑΡΘΡΟ 4ο –ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης 

του παρόντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Άρθρο 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ‐ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Το  εταιρικό  κεφάλαιο  ορίζεται  στο ποσό  των  6.000,00 ΕΥΡΩ μετρητοίς.  Για  τον  σχηματισμό  του 

εταιρικού  κεφαλαίου  ο  …………..  εισφέρει  το  ποσό  των  δύο  χιλιάδων  εκατό  ευρώ  (2.100,00)  σε 

μετρητά, ο ………………το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00) σε μετρητά και η ‘’...........” το 

ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00)  σε μετρητά. 

Κάθε εταίρος θα συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες ανάλογα με το ποσό της συμμετοχής του στο 

κεφάλαιο.  Ο  .................  με  ποσοστό  35%,  ο  ...................  με  ποσοστό  30%    και  η  “............................”  με 

ποσοστό 35%. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

  Διαχειριστές,  διευθυντές,  ταμίες  και  νόμιμοι  εκπρόσωποι  της  εταιρείας  ορίζονται  ο  .................  και 

ο................ οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και θα εκπροσωπούν  την εταιρεία ενώπιον τρίτου και κάθε 

Αρχής και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή τους, που θα τίθεται 

κάτω  από  την  με  το  χέρι  ή  σφραγίδα  εταιρική  επωνυμία  «..............Ε.Ε.».  Επομένως  αυτοί  θα 

εκπροσωπούν  την  εταιρεία  στις  σχέσεις  αυτής  με  τρίτους  καθώς  και  ενώπιον  κάθε  Δικαστηρίου 

οποιουδήποτε  βαθμού  και  δικαιοδοσίας  και  θα  δέχονται,  επάγουν  και  αντεπάγουν  όρκους  που  θα 

επάγονται  στην  εταιρεία,  υπογράφοντας  δε  κάτω από  την  εταιρική  επωνυμία  θα  δικαιούνται  να  να 

λαμβάνουν  χρήματα,  που  ανήκουν  στην  εταιρεία  και  είναι  κατατεθημένα  στο  όνομά  της  σε 

οποιαδήποτε τράπεζα ή Ταμείο και να εισπράττουν κάθε ποσό που ανήκει στην εταιρεία και οφείλεται 

σε  αυτήν  από  οποαδήποτε  αιτία.  Επίσης,  αυτοί  θα  συμβάλλονται  για  λογαριασμό  της  εταιρείας  με 

οποιονδήποτε  τρίτο,  υπογράφοντας  κάθε  σύμβαση  ή  δικαιοπραξία  με  την  οποία  η  εταιρεία 

αναλαμβάνει  υποχρεώσεις  ή  αποκτά  δικαιώματα.  Θα  υπογράφουν  αξιόγραφα  (επιταγές, 

συναλλαγματικές  κλπ)  για  λογαριασμό  της  εταιρείας,  θα  προσλαμβάνουν  και  θα  απολύουν  το 

υπαλληλικό  και  εργασιακό  προσωπικό  και  γενικώς  θα  μπορούν  να  κάνει  οτιδήποτε  απαιτείται  στα 

πλαίσια της παραπάνω ιδιότητας τους, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Οι διαχειριστές 
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της εταιρείας θα μπορούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τους, στο οποίο αναθέτει μέρος ή όλες 

της εξουσίες διαχειρίσεως της εταιρείας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

  Η εταιρεία στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το δωδεκάμηνο, 

εκτός  από  την  πρώτη,  συντάσει  τον  ισολογισμό  της,  ο  οποίος  καταχωρούμενος  στα  βιβλία  που 

τηρούνται για τον σκοπό αυτό, θα αναγνωρίζεται με την υπογραφή του από τους εταίρους. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Σε  περίπτωση  θανάτου,  απαγορεύσεως  ή  άλλης  ανικανότητας  για  δικαιοπραξία  κάποιου 

από  τους  εταίρους,  η  εταιρεία  δεν  θα  λύεται  αλλά  θα  συνεχίζεται  με  τους  άλλους  εταίρους  και 

τους κληρονόμους ή νόμιμους εκπροσώπους του εταίρου, στον οποίον τυχόν θα συμβεί ένα από τα 

παραπάνω γεγονότα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

  Επιτρέπεται  η μεταβίβαση  της μερίδας ή μέρους αυτής κάποιου  εκ  των  εταίρων σε  τρίτο  νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

  Η εταιρεία θα τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία και στοιχεία τα οποία θα είναι στη διάθεση 

κάθε εταίρου προς έλεγχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

  Οι εταίροι για την διαβίωσή τους, δικαιούνται να κάνουν αναλήψεις από το ταμείο της εταιρείας κάθε 

μήνα,  εφόσον αυτό  είναι  ευχερές  και  δυνατόν. Τα αναληφθέντα ποσά κάθε  εταίρου,  στο  τέλος κάθε 

διαχειριστικής περιόδου θα εκπίπτουν από την μερίδα του κατά την διανομή κερδών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο‐ ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Η  εταιρία  θα  λύεται  για  τους  λόγους  που  αναφέρονατι  από  το  νόμο.  Μετά  την  με 
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οποιονδήποτε  τρόπο  λύση  της  εταιρείας,  αυτή  τίθεται  σε  εκκαθάριση  και    εκκαθαριστές  της 

εταιρίας  ορίζονται  και  οι  τρεις  εταίροι.  Κατά  την  εκκαθάριση  ρευστοποιούνται  τα  περιουσιακά 

στοιχεία  της  εταιρίας,  εξοφλούνται  τα  προς  τρίτους  χρέη  αυτής,  αποδίδονται  οι  εισφορές  των 

εταίρων και το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Κάθε  τροποποίηση  του  παρόντος  καταστατικού  θα  γίνεται  και  θα  αποδεικνύεται  αποκλειτικά 

και μόνο εεγγράφως. 

Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω, αναγνώσθηκαν και έγιναν αποδεκτά, βεβαιώθηκαν και 

υπογράφηκαν  από  τους  συμβαλλόμενους,  Συντάχθηκαν  έξι  (6)  όμοια  αντίτυπα,  που  το  καθένα 

υπογράφηκε  από  τους  εταίρους,  προκειμένου  ένα  από  αυτά  να  κατατεθεί  στην  Εφορία,  ένα  να 

κατατεθεί και να δημοσιευθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο από τα υπόλοιπα δε να λάβει κάθε ένας από 

ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 
 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ        

Τροποποίησης καταστατικού ετερόρρυθμης εταιρίας 

 

Στην  Αθήνα  σήμερα την .......... μεταξύ  των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: 

(α) Του .......... του ......., κατοίκου ........., οδός .......... αριθμός .......,   με   ΑΦΜ   ..................,   Δ.Ο.Υ   ............   

και   αριθμό   δελτίου ταυτότητας ........................ 

 (β)   Του ............  του   .................,   κατοίκου............, οδός ............. αριθμός........, με ΑΦΜ ......., ΔΟΥ ........., με 

αριθμό δελτίου ταυτότητας .............. 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Με  το  από  ...............  καταστατικό  Συστάσεως  Ετερορρύθμου  Εταιρίας,  που  νόμιμα  δημοσιεύθηκε  στα 

βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου...... με αύξοντα αριθμό δημοσιεύσεως ..........., συστήθηκε μεταξύ του 

πρώτου  των  συμβαλλομένων  και  του  τότε  εταίρου  ...............  ετερόρρυθμη  εταιρία  με  την  επωνυμία 

«............Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «............», με έδρα το Δήμο  ......... και ειδικότερα το επί της οδού  ............. 

αριθμό..........  μισθωμένο  κατάστημα,  κεφάλαιο  ορίστηκε  Ευρώ  .........,  διάρκεια  συμφωνήθηκε  αόριστη 

και ως σκοπός ορίσθηκε η αντιπροσώπευση και μεσιτεία πώλησης καταναλωτικών προϊόντων καθώς 

και η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις για διαφήμιση των προϊόντων τους. 

Με την από .......... τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που νόμιμα δημοσιεύτηκε στα βιβλία 

του Πρωτοδικείου......... με αύξοντα αριθμό δημοσιεύσεως ........., εξήλθε από την εταιρεία ο εταίρος .......... 

παραχωρώντας  το  σύνολο  της  εταιρικής  του  μερίδας  προς  τον  ..........,  στον  οποίο  παράλληλα 

μεταβιβάστηκε και 10% της εταιρικής μερίδας του  ........... Τροποποιήθηκαν τοιουτοτρόπως τα άρθρα 

του  καταστατικού  που  αφορούσαν  την  έδρα,  την  επωνυμία,  τους  σκοπούς  μεταβίβασης  εταιρικής 

μερίδας,  τον τρόπο λύσης/εκκαθάρισης  της  εταιρείας και  την δωσιδικία δικαστηρίων σε περίπτωση 

διαφοράς (άρθρα 1,2,3,4,6,7,9,10,12 και 14). 

Ακολούθως, με την από .............τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που νόμιμα δημοσιεύτηκε 

στα βιβλία του Πρωτοδικείου ........... με αύξοντα αριθμό δημοσιεύσεως ............., τροποποιήθηκε το άρθρο 

.....  του  καταστατικού  ως  προς  τους  περιορισμούς  που  δέσμευαν  τον  εκπρόσωπο  με  την  τέλεση 

διαφόρων διαχειριστικών πράξεων. 
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Εν συνεχεία, με την από .......... τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που νόμιμα δημοσιεύτηκε 

στα βιβλία του Πρωτοδικείου .......... με αύξοντα αριθμό δημοσιεύσεως ......... απεχώρησε από την εταιρεία 

το  ετερόρρυθμο  μέλος  ..........,  μεταβιβάστηκε  40%  του  ποσοστού  συμμετοχής  του  (από  το  50%  της 

συμμετοχής  που  συνολικά  κατείχε)  στον...........  και  10%  του  ποσοστού  συμμετοχής  του  στον..........., 

εισήλθε στην εταιρεία ο ................ ως ετερρόρυθμος εταίρος, στους σκοπούς της εταιρείας προστέθηκαν 

οι  εν  γένει  εμπορικές  δραστηριότητες  που  αφορούν  εισαγωγές  και  εξαγωγές  προϊόντων  και 

υπηρεσιών,  τροποποιήθηκε  το  άρθρο  (7)  περί  δωσιδικίας  δικαστηρίων και  αρμόδια  διορίστηκαν  τα 

δικαστήρια των..........., τροποποιήθηκε ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε «............». Τροποποιήθηκαν 

τοιουτοτρόπως τα άρθρα του καταστατικού που αφορούσαν τον διακριτικό τίτλο, την ιδιότητα των 

εταίρων,  το  εταιρικό  κεφάλαιο,  τη  συμμετοχή  των  εταίρων  και  την  δωσιδικία  δικαστηρίων  σε 

περίπτωση διαφοράς (άρθρα 2,4,6,9 και 14). 

Ήδη,  σήμερα,  με  το  παρόν  συμφωνητικό  τροποποιήσεως  καταστατικού  συμφωνούνται  μεταξύ  των 

συμβαλλομένων τα παρακάτω: 

Σύμφωνα  με  το  καταστατικό  της  εταιρείας  το  όνομα  του  εταίρου  ............αναφέρεται  εκ  παραδρομής 

εσφαλμένως ως ............... Ήδη σήμερα δια του παρόντος οι συμβαλλόμενοι τροποποιούν – διορθώνουν 

τα  άρθρα  του  καταστατικού  (ήτοι  τα  άρθρα  4,6,8,9)  που  αναφέρουν  το  όνομα  .............  εις  το  ορθόν 

................  Μετά  την  τροποποίηση  αυτή,  τροποποιούνται  τα  άρθρο  ............του  από..........  ιδιωτικού 

συμφωνητικού συστάσεως ετερορρύθμου εταιρείας όπως αυτό ισχύει σήμερα κατόπιν των από .........,  

............,  ..........    τροποποιήσεών  του.  Το  καταστατικό  της  εταιρείας  πλέον,  κατόπιν  και  της  παρούσης 

τροποποιήσεως, κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως κατωτέρω, καταχωρείται και έτσι θα ισχύει στο 

εξής: 

‐.         "   * 

ΑΡΘΡΟ 1° ‐ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1)  Έδρα  της  εταιρείας  ορίζεται  ο  Δήμος  .......,  οδός  ..............  Η  εταιρεία  με  ομόφωνη  απόφαση  των 

διαχειριστών  της  μπορεί  να  ιδρύει  υποκαταστήματα  στην  ίδια  ή  άλλη  πόλη,  ακολουθώντας  την 

διαδικασία που ορίζει ο ΚΦΣ. 

ΑΡΘΡΟ 2° ‐ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «........................». 
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ΑΡΘΡΟ 3°‐ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρείας θα είναι η αντιπροσωπεία και η μεσιτεία πώλησης καταναλωτικών προϊόντων 

καθώς  και  η  παροχή  συμβουλών  σε  επιχειρήσεις  για  διαφήμιση  των  προϊόντων  τους  και  εν  γένει 

εμπορικές δραστηριότητες που αφορούν σε εισαγωγές και εξαγωγές καθώς επίσης και εμπορία πάσης 

φύσεως καταναλωτικών προϊόντων και συναφών υπηρεσιών. 

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή 

άλλες  εταιρείες  κάθε  τύπου,  καθώς  επίσης  να συμμετέχει  και  συνεργάζεται  με άλλες  εταιρείες  κάθε 

τύπου,  καθώς  επίσης  να  συμμετέχει,  να  αντιπροσωπεύει  και  συνεργάζεται  με  άλλες  επιχειρήσεις 

υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 

 

ΑΡΘΡΟ 4° ‐ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Ο  .............θα  αποτελέσει  το  ομόρρυθμο  μέλος  της  εταιρείας,  ο  δε  ...............  το  ετερόρρυθμο  μέλος.  Η 

εταιρεία θα έχει την εμπορική επωνυμία « .................Ε.Ε.» 

ΑΡΘΡΟ 5°‐ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η  διάρκεια  της  εταιρείας  θα  είναι  αόριστη  και  αρχίζει  την  λειτουργία  της  από  τη  δημοσίευση  του 

καταστατικού 

 

ΑΡΘΡΟ 6° ‐ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

         1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των 3.000,00 ΕΥΡΩ μετρητοίς. Για τον σχηματισμό του 

εταιρικού  κεφαλαίου  κάθε  εταίρος  εισφέρει  στην  εταιρεία  ο  μεν  ..............  το  ποσό  των  χιλίων 

οκτακοσίων  ευρώ  (1.800,00  ΕΥΡΩ)  σε  μετρητά,  ο  δε  ................  το  ποσό  των  χιλίων  διακοσίων  ευρώ 

(1.200,00 ΕΥΡΩ) σε μετρητά. 

ΑΡΘΡΟ7‐ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Διαχειριστής, ταμίας και εκπρόσωπος της εταιρίας ενώπιον των Αρχών, των Δικαστηρίων και όλων εν 

γένει των τρίτων είναι ο ................. 
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ΑΡΘΡΟ 8° ‐ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί στις δημόσιες αρχές ο ......................  

ΑΡΘΡΟ 9° ‐ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Κάθε εταίρος θα συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες ανάλογα με το ποσό της συμμετοχής του στο 

κεφάλαιο. Ο .............. με ποσοστό 60%, ο δε ..............με ποσοστό 40%. 

ΑΡΘΡΟ 10° ‐ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 

Για  την μεταβίβαση της  εταιρικής μερίδας ή μέρους αυτής  του καθενός από τους  εταίρους σε  τρίτα 

πρόσωπα απαιτείται η γραπτή σύμφωνη γνώμη του άλλου εταίρου. Ο  εναπομένων εταίρος διατηρεί 

δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά της εταιρικής μερίδας καταβάλλοντος την πραγματική αξία που 

τότε αυτή θα έχει εντός δύο μηνών από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί η σχετική πρόσκληση 

από τον αποχωρούντα εταίρο. 

ΑΡΘΡΟ 11° ‐ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου η  εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων και 

των  κληρονόμων  του  αποβιώσαντος  εφόσον  αυτή  επιθυμούν  να  παραμείνουν  στην  εταιρεία  και  το 

δηλώσουν  εντός  μηνός  από  το  θάνατο  του  αποβιώσαντος  διαφορετικά  λαμβάνουν  την  μερίδα  του 

αποβιώσαντος, όπως αυτή έχει κατά την ημέρα του θανάτου του. 

ΑΡΘΡΟ 12° ‐ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η εταιρία λύεται με κοινή συμφωνία των εταίρων, με καταγγελία κάποιου από τους εταίρους εφόσον 

υπάρχει σπουδαίος λόγος και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο. Εκκαθαριστές της 

εταιρίας  διορίζονται  και  οι  δύο  εταίροι.  Κατά  την  εκκαθάριση  ρευστοποιούνται  τα  περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρίας, εξοφλούνται τα προς τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων 

και το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. 

ΑΡΘΡΟ 13° ‐ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Η διανομή των κερδών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα μετά την αφαίρεση των γενικών εξόδων 

ΑΡΘΡΟ 14° ‐ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Για  κάθε  διαφορά  που  τυχόν  θα  προκύψει  μεταξύ  των  εταίρων  από  την  εφαρμογή  του  παρόντος 

αρμόδια διορίζονται τα δικαστήρια των ...............  
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Αφού  συμφωνήθηκαν  τα  παραπάνω,  αναγνώσθηκαν  και  έγιναν  αποδεκτά,  βεβαιώθηκαν  και 

υπογράφηκαν  από  τους  συμβαλλόμενους,  Συντάχθηκαν  πέντε  (5)  όμοια  αντίτυπα,  που  το  καθένα 

υπογράφηκε  από  τους  εταίρους,  προκειμένου  ένα  από  αυτά  να  κατατεθεί  στην  Εφορία,  ένα  να 

κατατεθεί και να δημοσιευθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο από τα υπόλοιπα δε να λάβει κάθε ένας από 

ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
 
 
 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ  

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Στην Αθήνα, σήμερα, ….2005, ημέρα …….., ο κ. ............... του (όναμα πατρός) και της (όνομα μητρός), 

κάτοικος (πόλη κατοικίας), οδός .........αριθμ. .., με Α.Φ.Μ. ......... της Δ.Ο.Υ………….‐ 

έχοντας υπ’όψη:‐ 

1. Το  υπ'αριθμ.  23887/29.1.1982  συμβόλαιο  της  συμβολαιογράφου  Αθηνών  ..............,  το  οποίο 

νομίμως  δημοσιεύθηκε  στα  βιβλία  εταιρειών  του  Πρωτοδικείου  Πειραιώς  την  .........  με  αύξοντα 

αριθμό  .....,  δυνάμει του οποίου συστήθηκε εταιρία περιορισμένης ευθύνης μεταξύ του κ.  ........  και 

της  κ.  ..............του  (όναμα  πατρός)  και  της  (όνομα  μητρός)  το  γένος  .......  με  την  επωνυμία 

"..............ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και το διακριτικό τίτλο "...........ΕΠΕ", με έδρα το Δήμο 

.......... και γραφεία αυτής στη οδό ........ αριθμ....., με σκοπό τον εν αυτώ αναγραφόμενο, με διάρκεια 

πεντηκονταετή,  (αρχομένη από τη δημοσίευση),  με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο διακόσιες χιλιάδες 

δραχμές, διαιρεμένο σε είκοσι εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών το καθένα, στο οποίο 

μετείχαν οι παραπάνω εταίροι ως εξής:α) Ο κ................... κατέβαλε εκατόν ενενήντα χιλιάδες δραχμές 

κι έλαβε δεκαεννιά εταιρικά μερίδια και β) η κ. ...................... κατέβαλε δέκα χιλιάδες δραχμές κι έλαβε 

ένα εταιρικό μερίδιο. 

2. Τις  τροποποιήσεις  του  ανωτέρω  καταστατικού,  ήτοι  α)  την  με  αριθμό  ............  πράξη  της 

συμβολαιογράφου  ................  που  καταχωρήθηκε  νόμιμα  στα  βιβλία  εταιριών  του  Πρωτοδικείου 

Πειραιά, στις ............. με αύξοντα αριθμό ....... και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό ....... ΦΕΚ 

(τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 38 του 

Ν2065/30.6.1992  κατά  τέσσερα  εκατομμύρια  εξακόσιες  χιλιάδες  δραχμές,  το  οποίο  καλύφθηκε 

από τους παραπάνω δύο εταίρους της εταιρίας. Κατόπιν αυτού το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε 

στο  ποσό  των  τεσσάρων  εκατομμυρίων  οκτακοσίων  χιλιάδων  δραχμών  και  καθένας  των 

παραπάνω εταίρων μετείχε σ'αυτό: α) Ο................ με τετρακόσια πενήντα έξι (456) εταιρικά μερίδια, 

εκ  δραχμών  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  το  καθένα  δηλαδή  συνολικά  με  τέσσερα  εκατομμύρια 

πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (4.560.000) δραχμές και β) η ..............., με είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά 

μερίδια  εκ  δραχμών  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  το  καθένα  δηλαδή  συνολικά  με  διακόσιες  σαράντα 

χιλιάδες  (240.000)  δραχμές.  Επίσης  με  την  ως  άνω  πράξη  διευρύνθηκε  ο  σκοπός  της  εταιρίας, 

καθιερώθηκε διακριτικός τίτλος της εταιρίας σε .΄΄............" και τροποποιήθηκε το καταστατικό της 

εταιρίας και συγκεκριμένα α) το άρθρο 1 του καταστατικού, το οποίο αναφέρεται στην επωνυμία  
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της εταιρίας, β) το άρθρο 3 του καταστατικού το οποίο αναφέρεται στο σκοπό της εταιρίας και γ) το 

άρθρο  5  του  καταστατικού  το  οποίο  αναφέρεται  στο  κεφάλαιο  της  εταιρίας.  Β)  Το  με  αριθμό  .......... 

συμβόλαιο  της  συμβολαιογράφου  Αθηνών  ....................    το  οποίο  καταχωρήθηκε  νόμιμα  στα  βιβλία 

εταιριών του Πρωτοδικείου  ............. στις  ........... με αύξοντα αριθμό 521 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη 

στο με αριθμό............... ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με το οποίο 1) η εκ των εταίρων η ........... το γένος .......... 

η  οποία  είχε  κατα  κυριότητα,  νομή  και  κατοχή  είκοσι  τέσσερα  (24)  εταιρικά  μερίδια  πώλησε  και 

μεταβίβασε την εταιρική μερίδα της προς τον  ............ και έτσι εξήλθε από την εταιρία 2) Αυξήθηκε το 

εταιρικό κεφάλαιο κατα 2.660.000 δρχ Γ) Μετά τη συγκέντρωση όλων  των  εταιρικών μεριδίων στο 

μοναδικό εταίρο .............., η εταιρία μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με 

τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού και κατάργηση άλλων και κωδικοποιήθηκε 

το καταστατικό της εταιρίας, ενσωματώνοντας όλες τις μέχρι τότε τροποποιήσεις του καταστατικού. 

Γ)  Το  υπ'αριθμ..................συμβόλαιο  της  ιδίας  ως  άνω  συμβολαιογράφου    το  οποίο  καταχωρήθηκε 

νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου ............, στις .........., με αύξοντες αριθμούς Γενικό ........... και 

Ειδικό  ..............  και  δημοσιεύθηκε  σε  περίληψη  στο  με  αριθμό...........  ΦΕΚ  (τεύχος  ΑΕ  και  ΕΠΕ)), 

τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας και συγκεκριμένα το άρθρο 2 που αναφέρεται στην έδρα 

της  εταιρίας  η  οποία  μεταφέρθηκε  από  το  Δήμο  ..............,  οδός  .........αριθμ.  .....,  στο  Δήμο  ...............  και 

συγκεκριμένα  στη  διασταύρωση  των  οδών  Ήβης  Αθανασιάδου  και  ...............  Δ)  Το  υπ'αριθμ............... 

συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου με το οποίο ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της 

Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, που  εδρεύει στο  ............  και στη διασταύρωση των 

οδών  .........  και  ............  αριθμός  ....,  με  την  επωνυμία  ".......... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ"  και  διακριτικό  τίτλο  ".........  ΕΠΕ"  και  για  τις  σχέσεις  της  με  την  αλλοδαπή  "A......... 

(CONSISTED OF ONE PERSON) L.T.D", ο οποίος αποτελεί το σύνολο των εταίρων και εκπροσωπεί όλο 

το κεφάλαιο της εταιρίας, αποφάσισε 1) Την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατα 677.110 δρχ. ή 

1.987,11  ευρώ  η  οποία  προήλθε  500.000δρχή  1467,35  ευρώ  από  αναπροσαρμογή  της  αξίας  των 

ακινήτων  της  εταιρίας  και  177.110  δρχ  ή  519,76  ευρώ  με  καταβολή  μετρητών  από  τον  μοναδικό 

εταίρο  στο  ταμείο  της  εταιρίας  και  2)  Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των άρθρων  13  και  14  του Νόμου 

2842/2000  "  περί  μετατροπής  του  κεφαλαίου  των  εταιριών  περιορισμένης  ευθύνης  σε  ευρώ", 

τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο με τη μετατροπή του 

κεφαλαίου σε ευρώ.  

αποφάσισε τα ακόλουθα:‐ 

1. Ήδη σήμερα δια της παρούσας τροποποίησης ο ...... ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της 

Μονοπρόσωπης  Εταιρίας  Περιορισμένης  Ευθύνης,  που  εδρεύει  στο  Δήμο  .............  και  στη 

διασταύρωση  των  οδών............  και  ............  αριθμός  ......,  με  την  επωνυμία  "..........  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο "........ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" και για τις 

σχέσεις της με την αλλοδαπή ".............(CONSISTED OF ONE PERSON) L.T.D",  
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 ο  οποίος  αποτελεί  το  σύνολο  των  εταίρων  και  εκπροσωπεί  όλο  το  κεφάλαιο  της  εταιρίας,  

τροποποιεί το καταστατικό της εταιρίας και συγκεκριμένα α) το άρθρο 1 που αφορά το διακριτικό 

τίτλο  της  εταιρίας  ο  οποίος  θα  είναι  "................ΕΠΕ"  και  β)  το  άρθρο  3  που  αφορά  το  σκοπό  της 

εταιρίας  και  προσθέτει  στον  τελευταίο  τη  δυνατότητα  της  εταιρίας  να  αναλαμβάνει  έργα 

κατασκευής,  κτίρια  πτηνοτροφικών  και  κτηνοτροφικών  μονάδων,  υποστέγων  και 

βιομηχανοστασίων είτε μόνη της είτε δίνοντας υπεργολαβίες σε τρίτους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε πέντε (5) ομοιότυπα, από ένα έλαβε έκαστος 

των  συμβαλλομένων,  ένα  θα  κατατεθεί  στην  αρμόδια  Οικονομική  Εφορία  και  ένα  στο  αρμόδιο 

Πρωτοδικείο, και, αφού διαβάσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως._ 

 

 

Ο   υ π ο γ ρ ά φ ω ν  

 

 

…………………………………  ………………………………… 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4  
 
 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «.........» και τον 
διακριτικό τίτλο «.........Α.Ε» , που εδρεύει (περιοχή έδρας), οδός ....αριθμ. .... και Αρυβού αριθμ. 

.... 

 
 
  Στην Αθήνα σήμερα την                                                          , ημέρα                  μεταξύ αφ΄ενός των : 1) 
όναματεπώνυμο,  κατοίκου  πόλη    κατοικίας,  οδός  ...  αρ.  ....,  2)  ονοματεπώνυμο.,  κατοίκου  πόλη 
κατοικίας οδός ..... αρ. ......, οι οποίοι εφεξής θα αναφέρονται στο συμφωνητικό αυτό ως «οι πωλητές» 
και αφ΄ετέρου του ονοματεπώνυμο αγοραστή, πόλη κατοικίας, οδός... αρ....  ο οποίος θα αναφέρεται 
εφεξής  στο  συμφωνητικό  αυτό  ως  «ο  αγοραστής»  συμφωνήθηκαν,  συνομολογήθηκαν  και  έγιναν 
αποδεκτά τα ακόλουθα :  
Οι πωλητές δήλωσαν ρητά ότι έχουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή 
και κατοχή τους μεταξύ άλλων και 150.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η 
κάθε  μία,  επί  συνόλου  150.000  ονομαστικών  μετοχών  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
«.............» και τον διακριτικό τίτλο «..........» που εδρεύει....(περιοχή έδρας), δηλαδή  : 149.998 μετοχές ο 
πρώτος (ονοματεπώνυμο πρώτου) και 2 μετοχές ο (ονοματεπώνυμο δεύτερου).  
Τις μετοχές αυτές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της ως άνω εταιρίας, 
εδήλωσε ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει λόγω πωλήσεως και κατόπιν αυτού πωλεί σήμερα, παραχωρεί, 
μεταβιβάζει και παραδίδει δια των τίτλων, δηλαδή των δύο προσωρινών τίτλων με αυξ. αριθ. 1 και 2 
και  αύξοντες  αριθμούς  1‐149.998  και  149.998‐150.000  και  συμφωνίας  περί  μεταθέσεως  της 
κυριότητας,  νομής  και  κατοχής  τους προς  τον αγοραστή,  μετά  των πάσης φύσεως  επ΄αυτών και  εξ 
αυτών  δικαιωμάτων  του  αντί  του  κατωτέρω  αναφερόμενου  τιμήματος,  και  για  να  καταστεί  ο 
αγοραστής  κύριος  των  μεταβιβαζόμενων  ως  άνω  μετοχών,  υπό  τους  ακόλουθους  όρους  και 
συμφωνίες : 

 
Άρθρο 1ο 

  Ο  αγοραστής  δηλώνει  ρητά  ότι  αποδέχεται  την  προς  αυτόν  μεταβίβαση,  γνωρίζει  πλήρως  την 
οικονομική κατάσταση της εταιρίας και έχει ήδη ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία αυτής, ότι η υπογραφή 
του παρόντος επετεύχθη αφού προηγουμένως έλεγξε επισταμένα και με οικονομικούς συμβούλους, τα 
εμπορικά βιβλία της εταιρίας και ότι ο προηγηθείς αυτός έλεγχος αποτέλεσε ουσιώδη προϋπόθεση και 
θεμέλιο  για  την  κατάρτιση  της  συμβάσεως  αυτής  πωλήσεως  και  υπογραφής  του  παρόντος 
συμφωνητικού. 

Ο πωλητής δηλώνει προς τον αγοραστή ότι οι ως άνω εγγραφές στα βιβλία της εταιρίας, που αφορούν 
τις  συναλλαγές  αυτής  μέχρι  της  χθές,  απεικονίζουν  την  πραγματική  οικονομική  της  κατάσταση,  μη 
υφισταμένων υποχρεώσεων αυτής πέραν των εις τα βιβλία αναφερομένων. 

 
Άρθρο 2ο 
Το τίμημα του συνόλου των μεταβιβαζομένων μετοχών προσδιορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα 
εκατομυρίων (150.000.000). 

Η αξία αυτή προσδιορίσθηκε από τα κεφάλαια της εταιρίας, (μετοχικό και αποθεματικό), και 
από την εν γένει οικονομική κατάσταση αυτής, όπως αυτή απεικονίζεται στα βιβλία. 

Ρητά δηλώνει ο αγοραστής ότι  κατά τον  έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης της  εταιρίας 
και τον καθορισμό του τιμήματος, έλαβε υπόψη 

α)  τα  ποσά  που  αναφέρονται  στους  λογαριασμούς  χρεώστες,  επισφαλείς  γραμμάτια  και 
επιταγές σε καθυστέρηση και τις δυνατότητες εισπράξεως τούτων, 
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β) την αξία των εις χείρας της εταιρίας μεταχρονολογημένων επιταγών και συναλλαγματικών, 

γ) την αξία μέρους των εμπορευμάτων 
δ) την αξία του συνόλου των παγίων της εταιρίας. 
Κατόπιν  αυτών  το  συμφωνηθέν  τίμημα,  αποδέχονται  αμφότερα  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  ως 

δίκαιο και εύλογο, παραιτούμενοι κάθε ενστάσεως ή δικαιώματος προσβολής της συμφωνίας αυτής 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 
Άρθρο 3ο 

Το ως άνω συμφωνηθέν τίμημα συνεφωνήθη να καταβληθεί μετρητοίς, του παρόντος επέχοντος και 
θέση αποδείξεως. 

 

Άρθρο 4ο 

Οι ως άνω μετοχές μεταβιβάζονται από τον πωλητή κατά δήλωσή του προς τον αγοραστή, ελεύθερες 
παντός εν γένει βάρους, φόρου ή οιουδήποτε χρέους, μεσεγγυήσεως, ενεχυριάσεως, κατασχέσεως και 
πάσης  φιλονικείας  και  διενέξεως  και  παντός  εν  γένει  νομικού  ελαττώματος,  εκχωρεί  δε  προς  την 
αγοράστρια τα πάσης φύσεως δικαιώματά του επ΄αυτών και εξ΄αυτών. 

 

Άρθρο 5ο 

Οι πωλητές υπόσχονται ρητώς στον αγοραστή και τα παρακάτω : 
• Ότι  το μετοχικό κεφάλαιο  της  εταιρίας καταβλήθηκε ολοσχερώς, ανέρχεται δε στο ποσό των 

150.000.000  δραχμών,  διηρημένο  σε  150.000  ονομαστικές  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  1.000 

δραχμών εκάστης. 

• Ότι η εταιρία είναι σε νόμιμη λειτουργία και δεν έχει ανακληθεί η υπουργική απόφαση με την 

οποία αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της. 

• Ότι ουδεμία υποχρέωση της εταιρίας υφίσταται μέχρι σήμερα από μισθούς, υπερωρίες, δώρα 

επιδόματα κλπ. στους εργαζόμενους. 

• Ότι  πέραν  των  εγγραφών  στα  βιβλία  καμμία  άλλη  οφειλή  της  εταιρίας  υφίσταται  προς 

οποιοδήποτε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού  Δικαίου,  Οργανισμό, 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης. 

Άρθρο 6ο 

• Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι για κάθε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας 

εφαρμοστέο δε δίκαιο το ελληνικό. 

• Αμφότερα  τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι υπεβλήθη ήδη στην αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών η 

σχετική  δήλωση  φόρου  υπεραξίας  και  καταβλήθηκε  ο  φόρος  εκ  δραχμών    …………………..    ήτοι  εκ 

δραχμών ανά μετοχή, δυνάμει του υπ΄αριθμ. …….. ……διπλοτύπου εισπράξεως του Δημοσίου Ταμείου. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα 
θα κατατεθεί στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του πωλητού με μέριμνα και ευθύνη του, εκάτερο δε 
των συμβαλλομένων μερών έλαβε από ένα. Το συμφωνητικό αυτό διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε το 
περιεχόμενό του από τα συμβαλλόμενα μέρη και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

 


