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4th WORKSHOP MEETING  
Success Road 

 
The 4th Workshop Meeting “Innovation, Digitisation and Modernisation of the 
legislative framework for business succession/transfer procedures: the case of 
textiles, clothing and footwear sectors” of the Success Road project was held on the 
8th of July 2021. Due to the COVID-19 pandemic, the meeting was held online by ZOOM 
(Annex I) and was organised by the Partner of the project, Ministry of Development & 
Investments, General Secretariat for Industry (GR). 
The meeting was attended by representatives of all project partners, as well as 
stakeholders, as listed below: 
 
List of participants. 

Nº Name Partner / Organisation 

1 Dionysios Tsagris PP1: Hellenic Ministry of Development and Investments  

2 Michael Tzortzis PP1: Hellenic Ministry of Development and Investments  

3 Marilena Giannadaki PP1: Hellenic Ministry of Development and Investments  

4 Despina Schina PP5: Hellenic Clothing Industry Association - HCIA 

5 Fay Kyriakidou PP1: Hellenic Ministry of Development and Investments  

6 Katerina Diamantopoulou Economist 

7 Anastasios Mitiakoudis PP1: Hellenic Ministry of Development and Investments 

8 Joaquín Marco PP4: Valencian Association of Footwear Entrepreneurs 

9 Miltiadis Stamboulis PP5: Hellenic Clothing Industry Association 

10 Mario Vadepied  PP4: Valencian Association of Footwear Entrepreneurs 

11 Antonis Giannopoulos Hellenic Technology Clusters Initiative 

12 Prodromos Vadratsikas PP1: Hellenic Ministry of Development and Investments  

13 Dimitris Panozachos  Economist 

14 Prodromos Prodromidis Center for planning & economic research 

15 Tomasz Wolff PP7: Mazovia Development Agency Plc 

16 Ioannis Kyriakou PP1: Hellenic Ministry of Development and Investments  

17 Vasiliki Dimitriou PP5: Hellenic Clothing Industry Association 

18 Alicia Olcina PP4: Valencian Association of Footwear Entrepreneurs  

19 Christos Georgiou Federation of Industries of Greece 

20 Paweł Śliwa PP7: Mazovia Development Agency Plc 

21 Klara Lukasiuk PP7: Mazovia Development Agency Plc  

22 Andreea Roessler (Stefan) PP2: European Confederation of the Footwear Industry  

23 Povilas Bacevičius PP3: Lithuanian Innovation Center  

24 Athanasia Soultana PP1: Hellenic Ministry of Development and Investments  

25 Antonis Bouboulas Chamber of Commerce and Industry of Thessaloniki 

26 Elia Apostolopoulou Ministry of Tourism 

27 Takis Lybereas PP5: Hellenic Clothing Industry Association  

28 Meletis Karabinis PP5: Hellenic Clothing Industry Association  

29 Syros Koskovolis Athens Chamber of Tradesmen 
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30 Miriam Arrechea  Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) 

31 Francisco Ferrando 
Casanova 

PP6: The Valencian Institute for Entrepreneurial 
Competitiveness  

32 Marie Depelssemaker  Secretary General of TRANSEO Association 

33 Carmen Arias PP2: European Confederation of the Footwear Industry  

34 Elissavet Salpea Hellenic Confederation of Commerce and 
Entrepreneurship (ESEE) 

 
The Agenda of the 4th Workshop Meeting of the project Success Road, is presented 
below: 

 

“Innovation, Digitisation and Modernisation of the legislative framework for business 

succession/transfer procedures: the case of textiles, clothing and footwear sectors” 

8th of July 2021, 13:00 – 15:30 (via zoom platform) 

AGENDA  

13:00 – 13:10  
Welcome speech by the project coordinator 

13:10 - 13:20 
Welcome speeches  

13:20 – 13:30 
Project presentation 

13:30 – 13:50 
Key Ingredients to Develop Successful Business Transfer Ecosystems, Marie 

Depelssemaker, Secretary General of TRANSEO Association  

13:50 – 14:10 
Preparing Succession: The Overthrow of Rule 3-1-3, Dr. Christos E. Georgiou, 

General Director of the Institute of the Federation of Industries of Greece, Succession 

expert, Writer   

14:10 – 14:30 
Innovative Initiatives to Support SMEs in the Succession / Transfer Process and 

their Interconnection with Standard Succession Procedures, Syros Koskovolis, 

Expert for Planning & Implementation of Projects, Athens Chamber of Tradesmen 

14:30 – 14:50 
Priorities for Modernizing the Transfer Framework with an Emphasis on Fiscal 

Reforms, Dimitris Panozachos, Economist, M.Sc. 

14:50 – 15:10 
Field Research on the Existing Attitudes and Views of Greek Companies Regarding 

Succession and Transfer as A Business Practice, Dr. Miltiadis Stamboulis, Assistant 

Professor of Labor Economics and Employment Policies, University of Macedonia 

15:10 – 15:20 
Case Study for the Business Succession/Transfer Procedures in the Textile, 

Clothing & Footwear Sectors, Dr. Meletis Karabinis, General Director of Hellenic 

Clothing Industry Association 

15:20 – 15:30 
Open debate 
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Brief summary of the 4th Workshop Meeting 

Start of the meeting 

Ms. Marilena Giannadaki, being a coordinator of the project, as well as a communication 

coordinator for the General Secretariat for Industry – Ministry of Development and 

Investments, started the meeting and as the Workshop Meeting moderator, welcomed the 

audience and introduced Mr. Giannis Kyriakou, General Secretary for Industry. 

Welcome speeches 

Mr. Giannis Kyriakou, General Secretary for Industry, welcomed the audience of the meeting 

and moved on with his speech. The main parts of his speech are listed below: 

✓ Business succession is a key component of SMEs policy, given that according to a 

recent European Commission study, 90% of succession concerns very small 

enterprises, as a subset of SMEs. 

✓ Besides the promotion of start-up businesses, the succession and transfer of existing 

viable businesses, are also significant for the business initiative. 

✓ The transfer and the succession are often prevalent phenomena in the Greek reality, 

and are directly related to that part of entrepreneurship, which, although being 

sustainable, loses its continuation potential. The “Success Road” project therefore, 

contributes to this critical issue, which is considered to be of high interest by the Greek 

Political Leadership. The preparation and implementation of the National Action Plan 

in a way to promote succession, is expected to be an important reference for the 

reforms needed to simplify the Business Environment. 

Next, Mr. Dionysios Tsagris’, Head of Directorate, General Secretariat of Industry, welcome 

speech followed. The main remarks of his speech are concluded: 

✓ The framework of business succession and transfer, is important for creating a 

favorable business environment and plays a significant role in promoting 

entrepreneurship.  

✓ The succession and transfer of businesses continue to be at the heart of the European 

Union's SMEs policy, and one of the two main pillars of priority at this stage, which 

are the internal market and the industry. These two pillars are combined under the 
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scope of a unified approach, aiming at accelerating the recovery and facilitating the 

transition to Green and Digital Economy. 

✓ SMEs can promote innovation as stated by the new European Commission texts and 

the recent update on the new Industrial Strategy. The benefits of promoting business 

succession and transfer policy initiatives are highlighted and Member States are 

encouraged to continue their policy support for the creation of a business-friendly, 

succession and transfer environment. 

✓ On an annual basis, almost 450 thousand businesses and two million employees are 

transferred to the European Union (per year). Meanwhile, it is estimated that due to 

inefficient transfer procedures, around 150 thousand companies close and 600 

thousand jobs are lost. Data also show that transferring businesses successfully retain 

an average of five jobs. 

✓ Very small enterprises are not so strongly involved in the success, both due to their 

legal form, or due to the fact that many of them open and close in the first period of 

start-up (three years). 

✓ It is important to ensure the conditions for a viable business, so as to continue to 

operate and develop in the context of a new ownership cycle, either inside or outside 

the family. 

✓ Cross-border business transfer opportunities should also be expanded and enhanced, 

and the single market context should be better exploited.  

Presentation 1 (Annex II): Project presentation. 

Mr. Prodromos Vadratsikas, as the technical consultant of LP, performed a brief project 

presentation. Mr. Vadratsikas mentioned that the succession of companies, being the core of 

the project, is a factor that can enhance the competitiveness of SMEs in Greece, as well as the 

rest project areas. The main goal is to address the systems and the succession management 

in SMEs, and in particular, the changes that need to be made in order to facilitate the 

succession processes. On the other hand, the main challenge lies into facing the 

implementation of the joint policy, in order for the SMEs to increase their competitiveness 

and viability. As a result, action plans in all the countries involved in the project, can be 

developed. 
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Presentation 2 (Annex II): Key Ingredients to develop successful business transfer 

ecosystems. 

Marie Depelssemaker, Secretary General of TRANSEO Association, presented the “Key 

Ingredients to Develop Successful Business Transfer Ecosystems”. A brief of these key 

ingredients is the following: the collaboration of the stakeholders, make sure the whole 

process is covered in the policy, ensure the policy is long-term, involve academics that could 

conduct a research in order to understand the challenges of business succession, take into 

account financing and legal framework, make sure the ecosystem is entrepreneur-centric, 

consider all kinds of business transfers from the start. 

Presentation 3 (Annex II): Preparing Succession: The Overthrow of Rule 3-1-3. 

Dr. Christos Georgiou, General Director of the Institute of the Federation of Industries of 

Greece, Succession expert and Writer, presented the overthrow of Rule 3-1-3 with regard to 

preparing succession. Dr. Georgiou stated that the family businesses succession issues regard 

both the family members and the business employees, as well as shareholders of the business, 

and he analysed the main family succession problems that arise under this complicated 

scheme. 

Presentation 4 (Annex II): Innovative Initiatives to Support SMEs in the Succession/Transfer 

Process and their Interconnection with Standard Succession Procedures.  

Mr. Syros Koskovolis, Expert for Planning & Implementation of Projects, presented the 

innovative initiatives to support SMEs in the succession and transfer process and their 

interconnection with standard succession procedures. In particular, Mr. Koskovolis presented 

the "Early Warning Europe" project results, with a view to describe a series of good practices 

in business succession issues. "Early Warning Europe" was an important intervention at 

European level and an important application in Greece, where more than a thousand 

businesses -mostly very small family businesses- participated.  

Presentation 5 (Annex II): Priorities for Modernizing the Transfer Framework with an 

Emphasis on Fiscal Reforms.  

Mr. Dimitris Panozachos, Economist, MSc., presented the main issues concerning the family 

business transfer framework, with an emphasis on the fiscal reforms. Moreover, Mr. 
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Panozachos, made a general reference to the transfer and the tax regime of the businesses in 

Greece.  

Presentation 6 (Annex II): Field Research on the Existing Attitudes and Views of Greek 

Companies Regarding Succession and Transfer as A Business Practice.  

 Dr. Miltiadis Stamboulis, Assistant Professor of Labor Economics and Employment Policies, 

University of Macedonia, presented the results of a field research on the existing attitudes 

and views of 130 Greek businesses regarding succession and transfer as a business practice. 

Dr. Stamboulis mentioned that the research was conducted for almost any type of business 

regardless of its size, and mainly focused on the problems encountered during the transfer 

process. 

Presentation 7 (Annex II): Case Study for the Business Succession/Transfer Procedures in the 

Textile, Clothing & Footwear Sectors. 

Dr. Meletis Karabinis, General Director of Hellenic Clothing Industry Association presented the 

main issues with regard to business succession in the textile, clothing and footwear sectors. 

Dr. Karabinis analyzed the key feature of the businesses in the textile, clothing and footwear 

sectors which is the human factor, i.e., the personality, skills and knowledge of the 

founder/first generation of the business, who in fact is the central person determining the 

development of the business. 

Open debate remarks.  

During the open debate, a series of remarks with regard to the presented issues were 

mentioned. In particular, discussions among the presenters and the audience-stakeholders 

were encouraged in order to better understand the mechanisms and the measures required 

to support business succession. 

The policy learning guidelines about innovation, digitization and modernization of the 

legislative framework for business succession/transfer procedures, are presented in Annex III.  
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Annex I. Screenshots of the 4th Workshop Meeting by Zoom. 
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Annex II. Presentations. 

Presentation 1: Project presentation.  

Παρουσίαση του έργου Success Road

Πρόδρομος Βαδράτσικας,

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Υπεύθυνος Έργου Τεχνικού Συμβούλου της Γ.Γ. Βιομηχανίας

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

4ο Εργαστήριο: Καινοτομία, 
Ψηφιοποίηση και Εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες 

διαδοχής/μεταφοράς - Μελέτη 
περίπτωσης: κλάδοι ένδυσης, υπόδησης 

και δέρματος

 

Εισαγωγή
 Η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η διαδοχή των επιχειρήσεων αποτελούν τον 

πυρήνα του έργου Success Road.

 Κύριος στόχος του έργου: η αντιμετώπιση και διαχείριση διαδοχής στις ΜΜΕ στην κατεύθυνση της 
προετοιμασίας και της διαχείρισης των αλλαγών και κυρίως στην διαδικασία της διαδοχής στις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις, με την έννοια τόσο της διαδοχής από κάποιο μέλος της οικογένειας όσο και 
της πώλησης σε τρίτους.

 Ειδικός στόχος του έργου: να προετοιμάσει και να διαχειριστεί τις αλλαγές στη διαδοχή της 
μεταποιητικής βιομηχανίας, που σημαίνει τόσο οικογενειακή διαδοχή όσο και πώληση σε τρίτους μέσω 
της κεφαλαιοποίησης καλών πρακτικών, της εκμάθησης και εφαρμογής πολιτικής και της ανάπτυξης 
ικανοτήτων.

 Εταιρικό σχήμα: εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζουν τα περιφερειακά και εθνικά 
προγράμματα πολιτικής, βοηθώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν τις αρχές και τον σχεδιασμό για 
τη διαδοχή στις ΜΜΕ, βοηθώντας τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, βιώσιμες και καινοτόμες. 

 Το έργο περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με έμφαση στην προώθηση της διακρατικής 
διαδικασίας μάθησης και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων.
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Πρόκληση

Η κοινή πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταίροι του
έργου είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή πολιτικών
και νέων μέτρων διαδοχής στα επιχειρησιακά τους προγράμματα,
προκειμένου οι ΜΜΕ να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη
βιωσιμότητά τους, εξασφαλίζοντας το μέλλον και τη συνέχισή τους,
μετά τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, συμβάλλοντας έτσι στην
εν γένει διατήρηση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη μιας οικονομίας, τόσο
μέσα από την οικονομική δραστηριότητα που παράγει, όσο και λόγω
της διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου θα αφορά σε ΜΜΕ του κλάδου
ένδυσης και υπόδησης μέσω της ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης.

 

Διάρκεια Έργου

 Διάρκεια έργου: 48 μήνες

 Έναρξη έργου: 01/08/2019

 Φάση 1: 36 μήνες (01/08/2019 - 31/07/2022: Εξάμηνο 1-6)

 Φάση 2: 12 μήνες (01/08/2021- 31/07/2022: Εξάμηνο 7-8)

 

Εταιρικό Σχήμα 

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από επτά (7) εταίρους:

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

2. European Confederation of the Footwear Industry (BE)

3. Lithuanian Innovation Center (LT)

4. AVECAL-Valencian Association of Footwear Entrepreneurs (ES)

5. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων

6. The Valencian Institute for Entrepreneurial Competitiveness (ES)

7. Mazovia Development Agency Plc (PL)
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10
1

02 Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) - Συνδυασμός με 

επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τη διαδοχή και τη 

μεταβίβαση επιχειρήσεων

10
1

03 Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης στον 

τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υποδηματοποιίας

10
1

04
Καινοτομία, ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τις 

διαδικασίες διαδοχής / μεταβίβασης επιχειρήσεων τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, 

της ένδυσης και της υποδηματοποιίας

10
1

01

Αναλύοντας το χάσμα μεταξύ της υπάρχουσας και της επιθυμητής κατάστασης σχετικά 

με τη διαδοχή/μεταβίβαση και εξετάζοντας τις παραμέτρους και τα εμπόδια που 

καθυστερούν τη γεφύρωση στις ΜΜΕ του τομέα κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και 

υποδημάτων.

Δράσεις και Προσέγγιση του Έργου
8 Εξάμηνα – 4 Ειδικά Θέματα Προτεραιότητας

 

Δράσεις και Προσέγγιση του Έργου

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 4 αναγνωρισμένοι θεματικοί τομείς με κεφαλαιοποιημένο καινοτόμο χαρακτήρα 
θα ενσωματωθούν στις πολιτικές με έμφαση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Ανάπτυξη ικανοτήτων του βασικού προσωπικού των εταίρων, των εμπλεκομένων 
και των φορέων χάραξης πολιτικής ώστε να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται 
στις προκλήσεις βελτίωσης των μέσων πολιτικής

 Καλύτερη συνεργασία / συνεταιρισμοί μεταξύ δημόσιων και στοχοθετημένων
τομέων 

 Βελτιωμένα εργαλεία πολιτικής θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη και θα επηρεάσουν τους φορείς χάραξης πολιτικής σε άλλες περιοχές.

 Το έργο θα συμβάλλει στη Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής του Προγράμματος 
η οποία θα συμβάλλει στην ευρεία εκμάθηση και διαχείριση πολιτικής της ΕΕ.
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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Presentation 2: Key Ingredients to develop successful business transfer ecosystems.  
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Presentation 3: Preparing Succession: The Overthrow of Rule 3-1-3. 

Προετοιμάζοντας τη 
διαδοχή: η ανατροπή του 

κανόνα 3-1-3
Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2021

xgr@otenet.gr

69 44 33 44 75

 

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  

Τα τρία προβλήματα των 
οικογενειακών επιχειρήσεων

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  
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Η ΔΙΑΔΟΧΗ είναι θέμα ΤΑΜΠΟΥ!!!

Ιδιοκτήτες

Εργαζόμενοι 
στην 

επιχείρηση 

Μέλη της 
Οικογένειας

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3

1

6

2

5

3

4

7

Οι ΤΡΕΙΣ 

ΚΥΚΛΟΙ 

και οι 

ΕΠΤΑ 

ΡΟΛΟΙ

Πολύ προσωπικά 

οικογενειακά θέματα.

Συναισθηματικά 

φορτισμένα.

Πολύπλοκα και δύσκολα.

Δεν αρέσει σε κανέναν να 

τα συζητάει.

Γι’ αυτό καταλήγουν να 

είναι «ταμπού». 

Πηγή: Renato Tagiuri & Jobn Davis, (1982) «Bivalent Attributes of the Family Firm», reprinted (1996) in the Classics section of Family Business Review, Volume IX, Number 2, Summer, 199 - 208

 

Διαδοχή
Σημαίνει …

Μετάβαση της ηγεσίας και 

της ιδιοκτησίας από τη 
μια γενιά στην άλλη

Τι την σταματά…

• Ασάφεια

• Αναβλητικότητα 

• Αναβολή

• Αποφυγή

• Αντίσταση 

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3

Δια βίου διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης

3 – 1 – 3

 

Οι διαθέσιμες στατιστικές επιβεβαιώνουν ότι η 
διαδοχή σε μια οικογενειακή επιχείρηση είναι 
προβληματική

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3

Μόνο το 30%

(3 στις 10)  

επιβιώνουν με 

τη μετάβαση 

στη δεύτερη 

γενιά.

Μόνο το 10%

(1 στις 10) 

καταφέρνουν 

να περάσουν 

την  

επιχείρηση 

στην τρίτη 

γενιά.

Μόνο το 3%

(3 στις 100) 

καταλήγουν 

στην τέταρτη 

γενιά.
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Γιατί (συνήθως) αποτυγχάνει η 
διαδοχή;

Η αλλαγή στην ηγεσία της 
ΟΙΚΕΠΙΧ είναι «επικίνδυνο 

πράγμα»

• Η αλλαγή είναι 
βασανιστική διαδικασία

• Αν συνεχίσουμε έτσι 
«δεν κοστίζει»

• Θα έχουμε συγκρούσεις

• Όμως: ανάψαμε το 
φυτίλι

Η επόμενη γενιά δεν έχει 
κουράγιο

• Εγώ 52, ο πατέρας 74, 
αλλά κουμάντο κάνει ο 
παππούς 94 ετών

• «Δεν θέλω να τον 
στεναχωρήσω»

• Αγάπη, σεβασμός, αλλά 
ανώριμη αντιμετώπιση

Η οικογένεια ξέρει πως να 
κάνει τη διαδοχή

• Ποιοι είναι οι στόχοι 
μας;

• Αν γνωρίζουμε, γιατί δεν 
ξεκινάμε;

• Συνήθως δεν υπάρχει 
παράδοση

• Διαπίστωση εκ των 
υστέρων ότι η 
διαδικασία είναι 
«πολυπαραμετρική»

Η διαδοχή είναι 
διαδικασία πολλών ετών 
και όχι μια ανακοίνωση

• Το «χάπι» της διαδοχής

• Η δεκαετία 50 – 60 

• Χρόνος: όσο 
περισσότερο 
αφιερώσουμε, τόσο 
καλύτερα τα 
αποτελέσματα

Η δικαιοσύνη του γονιού

• Η πιο καταστροφική 
απόφαση

• 50 – 50 

• 33,33 x 3

• 25 x 4

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  
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Η ζωή του ιδρυτή και ο κύκλος ζωής μιας 
οικογενειακής επιχείρησης: τα τέσσερα ΔΕΛΤΑ

 

Θέλετε πραγματικά να 
εξασφαλίσετε την ανάπτυξη 

και τη συνέχεια της 
οικογενειακής σας 

επιχείρησης;

Δεν γνωρίζετε πως θα 
επιλέξετε τον διάδοχο στην 

οικογενειακή σας 
επιχείρηση;

Έχετε ικανούς και άξιους 
διαδόχους και 

«δυσκολεύεστε» ν’ 
αποφασίσετε πως θα 

προχωρήσετε;

Οι συγκρούσεις με τα παιδιά 
σας, σας κάνουν 

διστακτικούς να λάβετε 
αποφάσεις για τη διαδοχή;

Προσπαθείτε να είστε 
«δίκαιος» με τα παιδιά σας, 
ενώ ξέρετε ότι αυτό τελικά 
μάλλον θα υπονομεύσει το 

μέλλον της οικογενειακής σας 
επιχείρησης;

Μήπως πιστεύετε ότι κανείς 
από τους υποψήφιους 

διαδόχους δεν 
ανταποκρίνεται επαρκώς να 

σας διαδεχθεί;

Ενδεχομένως δεν υπάρχουν 
παιδιά τα οποία να σας 

διαδεχθούν;

Θέλετε να μεταβείτε από τα 
«ΑΔΕΛΦΙΑ» στα 

«ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ» και δεν ξέρετε 
πως;

Ίσως κάποιο ή κάποιο από 
τα στελέχη σας είναι 

«αξιότερο» και «ικανότερο» 
από τα παιδιά σας για να 
διοικήσει την επιχείρηση;

Φοβάστε ότι οι συγκρούσεις 
που έχετε με τους γονείς σας 

δεν θα σας επιτρέψουν 
«ποτέ» να αναλάβετε 

πραγματικά τα ηνία της 
οικογενειακής επιχείρησης;

Η απασχόλησή σας στην 
οικογενειακή επιχείρηση 

γίνεται «καταναγκαστικά» 
και όχι επειδή εσείς το 

θέλετε;

Ο ρόλος της μητέρας αντί να 
είναι «ενωτικός», μήπως 

είναι «διαλυτικός;»

Μερικά ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ…
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Οι στρατηγικές διαδοχής

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3

Μεταβίβαση στους διαδόχους

Μεταβίβαση στους εργαζόμενους

Συγχώνευση με άλλη εταιρεία

Δημιουργία «Ιδρύματος» 

Πώληση

«Κλείσιμο» – Πτώχευση 
 

Η διαδοχή για τη διαιώνιση της οικογενειακής 
επιχείρησης είναι το ύστατο κριτήριο επιτυχίας του 
ιδρυτή

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3

Γιατί … 

• … ο σχεδιασμός της διαδοχής είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα …

• … μια επιτυχημένη επιλογή 
διαδόχου είναι το τελικό κριτήριο 
μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής 
διαδρομής του ιδρυτή της 
οικογενειακής επιχείρησης …. 

 

Προϋποθέσεις επιτυχημένης διαδοχής

Οικογένεια με αξίες 

Σκοπός 
και όραμα

Πίστη 
στον 

εαυτό μας 

Πάθος και 
αφοσίωση

Θάρρος  

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  
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Εγώ να δουλέψω μαζί σου; Τρελάθηκες;

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3

Η οικογενειακή μας επιχείρηση είναι η κατάλληλη 
επιλογή για μένα;

1. Ακούω την «εσωτερική» μου φωνή;
2. Ποια είναι τα πραγματικά ενδιαφέροντα και οι

ικανότητές μου;
3. Τι σημαίνει πραγματικά να εργάζομαι με την

οικογένειά μου;
4. Έχω εξετάσει σε βάθος τα κίνητρά μου να

εργασθώ ή να μην εργασθώ για την οικογενειακή
επιχείρηση;

5. Τι αντίτιμο θα πληρώσω για την επιλογή μου να
εργασθώ στην οικογενειακή επιχείρηση;

 

Θα σε φέρω πίσω… Πού θα (μου) πας;

Μερικές χρήσιμες συμβουλές:

1. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε και να αποδεχθείτε τις 
διαφορές μεταξύ των γενεών

2. Φροντίστε οι υποψήφιοι διάδοχοι να εργασθούν κάπου 
αλλού για τουλάχιστον μια πενταετία

3. Τα παιδιά σας πρέπει να είναι (αυστηρά) υπόλογα για ό,τι 
κάνουν… αλλά όχι με παράλογα πρότυπα 

4. Συνεργασθείτε οπωσδήποτε με κάποιον έμπειρο 
διαμεσολαβητή – εξειδικευμένο σύμβουλο

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΚΑΝΟΝΕΣ

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  

Τα 3 βήματα για μια ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

1. Δημιουργία του «ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»: 

ΚΑΝΟΝΕΣ!
2. Βελτίωση της «ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 

Επίλυση & αποφυγή ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ!
3. Υλοποίηση της «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ» 

Επιλογή ΔΙΑΔΟΧΟΥ & 

Κατάλληλη ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ οικογένειας και    
επιχείρησης

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  
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Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3

ΥΓΕΙΑ της Οικογενειακής Επιχείρησης =
ΥΓΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ + ΥΓΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι ΕΞΙ ακρογωνιαίοι 
λίθοι της ΥΓΕΙΑΣ της 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΗ + ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ  

Τα προβλήματα της σκυταλοδρομίας…

• Το σύνδρομο της «κολλώδους» σκυτάλης

• Ο «πλατύποδας δρομέας» 

• Ο δισταγμός να ξεκινήσει 

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  

Δυο μηνύματα …
Για τον ΙΔΡΥΤΗ Για τον ΔΙΑΔΟΧΟ

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  
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Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3

ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ να ξεκινήσετε τη 

διαδικασία της διαδοχής!!!

ΣΥΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ το 

πρόβλημά σας με πλήρη εχεμύθεια!!!

ΤΟΛΜΗΣΤΕ, πριν έρθουν:

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ να 

«λύσει» το πρόβλημα!!!

 

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν και 
να αναπτυχθούν και μετά την αποχώρηση του ιδρυτή τους,  

θα πρέπει να θέσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα 
υπεράνω των ΜΙΚΡΟ-συμφερόντων της οικογένειας

και 

να ορίζουν τους διαδόχους τους µε κριτήριο το αν οι διάδοχοι 
μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχείρησης, 

και όχι µε κριτήριο τη δύναμη επιρροής που έχει η οικογένεια 
στην επιχείρηση 

Προετοιμάζοντας τη διαδοχή: η ανατροπή του κανόνα 3-1-3  

Σας ευχαριστώ θερμά 
για την ευκαιρία που 

μου δώσατε να 
επικοινωνήσω μαζί 

σας

Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου
xgr@otenet.gr

69 44 33 44 75
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Presentation 4: Innovative Initiatives to Support SMEs in the Succession/Transfer Process 

and their Interconnection with Standard Succession Procedures.  
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Presentation 5: Priorities for Modernizing the Transfer Framework with an Emphasis on 

Fiscal Reforms.  

Καινοτομία, Ψηφιοποίηση και 
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 

για τις διαδικασίες διαδοχής/ μεταφοράς 
Μελέτη περίπτωσης: κλάδοι ένδυσης, 

υπόδησης και δέρματος  

Προτεραιότητες για τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου μεταβίβασης με 

έμφαση στις φοροτεχνικές 
μεταρρυθμίσεις

Πανοζάχος Δημήτριος

Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός
Σύμβουλος  

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021

 

Κύρια διάκριση Επιχειρήσεων στο Εμπορικό Δίκαιο με 
κριτήριο την οικονομική τους αξιοπιστία 

• Οικονομική Αξιοπιστία που προέρχεται από την προσωπική εγγύηση του «Ιδιοκτήτη» της εταιρείας 

• Ατομική Επιχείρηση 

• Προσωπικές Εταιρείες

• Ομόρρυθμη Εταιρεία

• Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

• Οικονομική Αξιοπιστία που προέρχεται από την Οικονομική Ευρωστία της ίδιας της εταιρείας 

• Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

• Ε.Π.Ε.

• Ι.Κ.Ε.

• Α.Ε.

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και Ελλάδα  

• Νομοθετική Πρόβλεψη: Συστήνονται με Μικρό Εταιρικό / Μετοχικό Κεφάλαιο 

• Ε.Π.Ε./ Ελεύθερα καθορίζεται από τους εταίρους (Άρθρο 5 του Ν.3190/1955)

• Ι.Κ.Ε./ Ελεύθερα καθορίζεται από τους εταίρους (Άρθρο 43 του Ν.4072/2012)

• Α.Ε./ Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο 25.000,00€ (Άρθρο 15 του Ν.4548/2018)

• Άρα: 

• Το μικρό Εταιρικό/ Μετοχικό Κεφάλαιο δεν προσφέρει «Οικονομική Αξιοπιστία» στην 
πλειονότητα των Ελληνικών - Κεφαλαιουχικών- Επιχειρήσεων.  

• Μέθοδος βελτίωσης της Οικονομικής Αξιοπιστίας των Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων αποτελεί η 
δημιουργία «Αποθεματικών» μέσω της «Μη διανομής Κερδών». 

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021
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Οικονομικά Χαρακτηριστικά Ελληνικών Επιχειρήσεων 
• Είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

• Οικογενειακές Επιχειρήσεις 

• Με ελάχιστο προσωπικό (Ως συνήθως έως 10 άτομα)

• Με περιορισμένο Κύκλο Εργασιών  

• Για τη Χρηματοδότησή τους   

• Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (Τράπεζες κ.λπ.) απαιτούν την Προσωπική Εγγύηση των «Ιδιοκτητών» σε κάθε χρηματοδότηση ακόμη και στις 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

• Οι «Ιδιοκτήτες» τους παρέχουν στις εταιρείες : 

• Προσωπική Εργασία

• Ενίοτε εργάζεται σ΄ αυτές και η «οικογένειά» τους

• «Προσωπική Εγγύηση με το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας» για τη βελτίωση της Οικονομικής τους Αξιοπιστίας 

• Ακόμη και όταν έχει τη Νομική Μορφή «Κεφαλαιουχικής Εταιρείας»

• Αποτέλεσμα: 

• Η οικονομική πορεία όλων των εταιρειών – ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους – να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα «οικονομικά των 
ιδιοκτητών». 

• Στις Ατομικές Επιχειρήσεις & τις Προσωπικές Εταιρείες, γιατί το απαιτεί το Εμπορικό Δίκαιο.

• Στις Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, γιατί το επιβάλλει η «πραγματική οικονομία» μέσω των Τραπεζών κ.λπ.   

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021

 

Κατά τη διαδοχή/ μεταβίβαση μιας επιχείρησης 

• Πρώτα μεταβιβάζονται τα «Βάρη» και έπεται η «εταιρεία» 

• Στη διαδοχή/ μεταβίβαση της «εταιρείας» το φορολογικό πλαίσιο είναι: 

• Αναχρονιστικό  

• Δυσμενέστερο για να φυσικά πρόσωπα έναντι των νομικών Προσώπων

• Αντιπαραγωγικό και Αντι- επιχειρηματικό 

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021

 

Αναχρονιστικό / Δυσμενέστερο των ΝΠ 

• Η αποτίμηση των «συμμετοχών» που κληρονομούνται αποτιμώνται με νομοθετικές διατάξεις του 
2003 παρότι το 2013-2014 εκσυγχρονίστηκε πλήρως το φορολογικό σύστημα στη χώρα (ΠΟΛ 
1055/2003).

• Χρησιμοποιούνται Λογιστικοί Όροι που στα σύγχρονα Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ & ΔΛΠ) έχουν 
καταργηθεί (π.χ. Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης).  

• Ενώ έχουν δοθεί Ειδικές Φορολογικές Απαλλαγές κατά τη μεταβίβαση των «συμμετοχών» των ΝΠ 
(Ν. 4646/2019),δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για τη μεταβίβαση από φυσικά πρόσωπα.

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021
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Αντιπαραγωγικό και Αντι- επιχειρηματικό 

• Μια υγιής επιχείρηση πρέπει να έχει σημαντικά Ίδια Κεφάλαια.

• Έχοντας υπόψη ότι συστήνονται με ελάχιστο εταιρικό/ μετοχικό κεφάλαιο η ενίσχυση μπορεί να 
προέλθει από το σχηματισμό Αποθεματικών. 

• Τα Αποθεματικά προέρχονται– κυρίως– από «Μη Διανεμηθέντα Κέρδη». 

• Αυξημένα Ίδια Κεφάλαια προκαλούν αυξημένους φόρους κληρονομίας. 

• Άρα: Στη διαδοχή/μεταβίβαση μιας εταιρείας ο Φορολογικός Νομοθέτης αποτρέπει κάθε επιλογή 
ενίσχυσης των Κεφαλαίων μιας εταιρείας με τη «Μη Διανομή των Κερδών» στους εταίρους/ 
μετόχους;

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021

 

Συμπέρασμα  Επιβάλλεται να αλλάξει άμεσα ο φορολογικός  τρόπος 
υπολογισμού της «κληρονομούμενης εταιρείας» έχοντας 
υπόψη ότι: 

• Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από την πληθώρα 
οικογενειακών επιχειρήσεων και αυτές προσφέρουν τις 
περισσότερες θέσεις εργασίας. 

• Σε μια κοινωνία που οι «οικογενειακοί δεσμοί» είναι 
ισχυροί   η οικογενειακή διαδοχή στις «επιχειρήσεις» 
είναι «αυτονόητη» και πολύ συχνά καθορίζει τον 
επιστημονικό τομέα που επιλέγουν οι «διάδοχοι» για τη 
μόρφωσή τους.

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021

 

Πρόταση Επαναφορά του άρθρου 11 του Ν 3091/2003 για τη  
μεταβίβαση των Εταιρικών Μεριδίων / Μετοχών  «από 
γενιά σε γενιά» σύμφωνα με την οποία:

- Απαλλαγή της εν λόγω μεταβίβασης από το Φόρο 
Κληρονομίας αν η «νέα γενιά» συνέχιζε την 
δραστηριότητας της επιχείρησης 

- Επιβολή μόνο χαρτοσήμου 1,2%  

Success Road Interreg Europe / 8 July 2021
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Presentation 6: Field Research on the Existing Attitudes and Views of Greek Companies 

Regarding Succession and Transfer as A Business Practice.  

1

Έρευνα πεδίου για τις υφιστάμενες στάσεις και απόψεις των ελληνικών 
επιχειρήσεων σχετικά με τη διαδοχή και τη μεταβίβαση ως 

επιχειρησιακή πρακτική

Δρ. Μιλτιάδης Σταμπουλής,

Επ. Καθηγητής Οικονομίας της Εργασίας και Πολιτικών Κατάρτισης,

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πέμπτη  8 Ιουλίου 2021

4ο Εργαστήριο: Καινοτομία, Ψηφιοποίηση και
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις
διαδικασίες διαδοχής/μεταφοράς - Μελέτη περίπτωσης:
κλάδοι ένδυσης, υπόδησης και δέρματος

 

Ταυτότητα έρευνας

Αντικείμενο: η καταγραφή και συνεκτίμηση της εμπειρίας, της 
τεχνογνωσίας, των απόψεων, αλλά και των προτάσεων των 
επιχειρήσεων για τον θεσμό της διαδοχής και της μεταβίβασης ως 
πρακτικής διατήρησης και συνέχισης μιας επιχείρησης

Εμβέλεια της έρευνας: Πανελλαδική

Πληθυσμός της έρευνας: επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου κλάδου 
δραστηριοποίησης και μεγέθους που δραστηριοποιούνται σε 
οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας 

Δειγματοληψία: πολυσταδιακή

Μέθοδος: αυτοσυμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου 

Χρονικό διάστημα: από 11 Νοεμβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2020

2

 

Προφίλ δείγματος

Αριθμός ερωτηματολογίων: 130

Κατανομή ανά ομάδες 

περιφερειών: 

Ομάδα 1 ΑΤΤΙΚΗ 42

Ομάδα 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 21

Ομάδα 3

ΚΡΗΤΗ

15

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ομάδα 4

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

34ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα 5

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

18

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ 130
3
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Προφίλ δείγματος

Θέση στην επιχείρηση: 

Νομική μορφή: 

Ο διάδοχος/αγοραστής 65

Ο ιδρυτής 65

Σύνολο 130

4

 

Προφίλ δείγματος

Αριθμός προσωπικού: Ποσοστό των μετοχών που κατέχουν 
τα μέλη της οικογένειας

5

 

Προφίλ δείγματος

άτομα της οικογενείας συμμετέχουν 
ενεργά στη διοίκηση της επιχείρησης:

άτομα της οικογενείας συμμετέχουν 
ενεργά στη λειτουργία και στην 
παραγωγική διαδικασία της 
επιχείρησης:

6
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Προφίλ δείγματος

Κύκλος εργασιών επιχείρησης:

7

 

Προφίλ δείγματος

φύλο: ηλικία:

8

 

Προφίλ δείγματος

εκπαιδευτικό επίπεδο:

9
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Αποτελέσματα έρευνας στους ιδρυτές

52,3% ήτοι 34 άτομα τους απασχολεί το θέμα της διαδοχής αλλά όχι για τα
επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια

Κυρίως γιατί:

➢ δεν είναι σε ηλικία που θα πρέπει να αποσυρθούν από την εργασία
(70,5%)

➢ δεν σκοπεύουν να πωλήσουν την επιχείρηση καθώς είναι κερδοφόρα
(15,9%) ή είναι νεοσύστατη (13,6%)

30,8%  ήτοι 20 άτομα από τα 65, τους απασχολεί το θέμα για το άμεσο 
μέλλον (για τα επόμενα 1-3 χρόνια)

10

 

Αποτελέσματα έρευνας στους ιδρυτές

Στα 20 άτομα που δήλωσαν ότι τους απασχολεί για το άμεσο
μέλλον

▪ 10 άτομα θα επιλέξουν τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας και της
διαχείρισης της επιχείρησης στην επόμενη γενιά

▪ 5 άτομα θα επιλέξουν μεταβίβαση της διαχείρισης (αλλά όχι τον
έλεγχο / ιδιοκτησία) της επιχείρησης

▪ 2 άτομα θα επιλέξουν πώληση της επιχείρησης σε τρίτο 
συμβαλλόμενο μέρος

11

 

Αποτελέσματα έρευνας στους ιδρυτές

Ωστόσο, 10 άτομα  δηλώνουν ότι θα έχουν υποστηρικτικό (άτυπο) ρόλο

2 άτομα δεν έχουν αποφασίσει γιατί δεν γνωρίζουν ακόμη αν θα
ασχοληθούν τα παιδιά τους

13 άτομα επιλέγουν τη διαδοχή για να δώσουν την ευκαιρία στους
νεότερους να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία

12

 



 
 

 
 

44 
 

Αποτελέσματα έρευνας στους ιδρυτές

<Πόσο πιθανόν είναι να απευθυνθείτε σε άτομο εκτός της εταιρείας για 
να σας βοηθήσει στη διαδικασία μεταβίβασης> 

Η πολυπληθέστερη απάντηση ήταν λίγο (7 άτομα) και η αμέσως πιο συχνή 
η απάντηση <αρκετά> (5 άτομα). 

13

 

Αποτελέσματα έρευνας στους διαδόχους

Σχέση με τον ιδιοκτήτη

14

Η πολυπληθέστερη 
απάντηση (89,20%) είναι 
συγγενής 1ου βαθμού, 
γεγονός που αναδεικνύει 
τον σημαίνοντα ρόλο της 
οικογενειακής διαδοχής

Αποτελέσματα έρευνας στους διαδόχους

Ποιο είναι (ή ήταν) το αίτιο για να 
αποφασίσετε να διαδεχτείτε την 
«προηγούμενη γενιά»;

Η πιο συχνή απάντηση (66,20%) 
είναι η επιθυμία για συνέχιση της 
οικογενειακής παράδοσης, γεγονός 
που συνεπάγεται την αυξημένη 
τάση οικογενειοκρατίας στην 
Ελλάδα, η οποία και θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί 

15
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Αποτελέσματα έρευνας στους διαδόχους

Ποιο/α είναι (ή ήταν) το/α κίνητρό/ά σας για να 
αποφασίσετε να διαδεχτείτε την «προηγούμενη γενιά»;

16

Η συνέχιση της 
οικογενειακής 
επιχείρησης 
αναδεικνύεται και πάλι 
κυρίαρχη τάση 

 

Αποτελέσματα έρευνας στους διαδόχους

17

Η  γνώση των πηγών 
πληροφόρησης και των 
απαιτούμενων  βημάτων για τη 
διαδικασία μεταβίβασης είναι 
υψηλή, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις δεν αποτυπώνεται σε 
οργανωμένο πλάνο μεταβίβασης.

 

Αποτελέσματα έρευνας στους διαδόχους

Ποιος θα είναι ο ρόλος του ιδιοκτήτη 
στην επιχείρηση μετά τη διαδικασία 
διαδοχής;

Ο ιδρυτής παραμένει με άτυπο  

ρόλο εντός της επιχείρησης στις 
περισσότερες περιπτώσεις,    
δεδομένου μάλιστα ότι αποτελεί   
μέρος της οικογένειας.

18
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Αποτελέσματα έρευνας στους διαδόχους

Ποιο/α πρόβλημα/προβλήματα αντιμετωπίζετε ή αντιμετωπίσατε κατά τη 
διαδικασία μεταβίβασης; 

19

Οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και η υψηλή 
φορολογική επιβάρυνση , σε 
συνδυασμό με την έλλειψη 
κινήτρων είναι τα κυριότερα 
προβλήματα 

 

Αποτελέσματα έρευνας στους διαδόχους

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μεταβίβασης;

Σε πόσο χρονικό διάστημα;

20

 

Αποτελέσματα έρευνας στους διαδόχους

Η μεταβίβαση ήταν (θα είναι) επιτυχής;

21
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Συνθετικά / συγκριτικά αποτελέσματα έρευνας

22

Ενημέρωση στο παρελθόν για θέματα διαδοχής/μεταβίβασης 
επιχείρησης

Ιδρυτές Διάδοχοι Σύνολο

Ναι
άτομα 19 21 40

% 29,7% 32,3% 31,0%

Όχι
άτομα 45 44 89

% 70,3% 67,7% 69,0%

Σύνολο
άτομα 64 65 129

% 100,0% 100,0% 100,0%

Διαπιστώνεται έλλειμμα πληροφόρησης για θέματα 
διαδοχής / μεταβίβασης επιχειρήσεων

 

Συνθετικά / συγκριτικά αποτελέσματα έρευνας

23

Πηγή πληροφόρησης: 
η πολυπληθέστερη 
απάντηση τόσο στους 
ιδρυτές όσο και στους 
διαδόχους είναι από 
τον λογιστή / 
φοροτεχνικό

Ιδρυτές Διάδοχοι Σύνολο

Από εξειδικευμένο σύμβουλο 
επιχειρήσεων

1 4 5
4,5% 14,8% 10,2%

Από την οικεία ομοσπονδία ή 
επιχειρηματικό σύνδεσμο

0 2 2

0,0% 7,4% 4,1%

Από το οικείο επιμελητήριο
2 1 3

9,1% 3,7% 6,1%

Από τον λογιστή/φοροτεχνικό
11 19 30

50,0% 70,4% 61,2%

Είμαι ο ίδιος 
λογιστής/φοροτεχνικός

4 0 4
18,2% 0,0% 8,2%

Νομικό
4 0 4

18,2% 0,0% 8,2%

Στο πλαίσιο σεμιναρίου
0 1 1

0,0% 3,7% 2,0%

Σύνολο
22 27 49

100,0% 100,0% 100,0%

 

Συνθετικά / συγκριτικά αποτελέσματα έρευνας

24

Προθυμία να συμμετάσχουν σε δράσεις εκπαίδευσης

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός 
ότι υπερισχύει η προθυμία για 
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές 
δράσεις  σχετικά με τη 
διαδοχή/μεταβίβαση 
επιχειρήσεων
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Συνθετικά / συγκριτικά αποτελέσματα έρευνας

25

Προθυμία να συμμετάσχουν σε δράσεις εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής μέσω μέντορα (mentoring)

Εκδηλώνεται μικρή προθυμία 
για συμμετοχή σε δράσεις 
εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής σχετικά με τη 
διαδοχή/μεταβίβαση 
επιχειρήσεων

 

Συμπεράσματα έρευνας (1/4)

26

διαφαίνεται αξιόλογο έλλειμμα σε ενημέρωση και πληροφόρηση
των επιχειρηματιών σε θέματα διαδοχής και μεταβίβασης, γεγονός που
έχει σαν αποτέλεσμα να δηλώνουν ότι γνωρίζουν λίγο ή αρκετά την
έννοια αυτών των όρων

όσοι δήλωσαν ότι έχουν ενημερωθεί στην πλειοψηφία τους
πρόκειται για ατομική πρωτοβουλία ενημέρωσης μέσω του
φοροτεχνικού / λογιστή τους

η πλειοψηφία δηλώνει την επιθυμία για ενημέρωση/πληροφόρηση,
με κύρια θέματα ενδιαφέροντος κατά σειρά τις φορολογικές
υποχρεώσεις, τις νομικές απαιτήσεις, τον σχεδιασμό πλάνου
διαδοχής/μεταβίβασης, την εύρεση πηγών χρηματοδότησης, τις
προβλεπόμενες ασφαλιστικές υποχρεώσεις

 

Συμπεράσματα έρευνας (2/4)

27

παράλληλα, με την ελλιπή ενημέρωση η συντριπτική πλειοψηφία δεν
έχει λάβει μέρος σε δράσεις σχετικής εκπαίδευσης ή εξατομικευμένης
συμβουλευτικής, κυρίως γιατί δεν το θεώρησαν αναγκαίο

δεν επιδεικνύουν και μεγάλη προθυμία να λάβουν μέρος σε δράσεις
εκπαίδευσης εξατομικευμένης συμβουλευτικής μέσω μεντόρων, ενώ
μεγαλύτερη προθυμία εκδηλώνεται για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές
δράσεις

σημαντική μερίδα των ιδρυτών θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει
μέριμνα για την εκπαίδευση των διαδόχων σε πολυποίκιλες θεματικές
ενότητες όπως η επιχειρηματική κουλτούρα, οι πρακτικές διοίκησης
ομάδας και ηγεσίας, η προσωπική ανάπτυξη, η διαχείριση ανθρωπίνου
δυναμικού

 



 
 

 
 

49 
 

Συμπεράσματα έρευνας (3/4)

28

αρκετοί δήλωσαν ότι επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη, σε θέματα που
αφορούν κυρίως στη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και
των φορολογικών και ασφαλιστικών απαιτήσεων και πολύ λιγότερα σε άλλα
θέματα όπως η επίλυση τυχόν συγκρούσεων μεταξύ ιδρυτών και διαδόχων, η
ομαλή μετάβαση στους νέους ρόλους, η κατάρτιση πλάνου διαδοχής

ως κύριο πρόβλημα αναφέρθηκαν οι γραφειοκρατικές και ασαφείς
διαδικασίες διαδοχής/ μεταβίβασης, ενώ άλλα προβλήματα είναι η υψηλή
φορολογική επιβάρυνση και η έλλειψη κινήτρων.

η διαδοχή εκλαμβάνεται από τους ιδρυτές ως πρακτική που μπορεί να
δώσει την ευκαιρία στη νέα γενιά για επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ από
τους διαδόχους ως πρακτική πρωτίστως για τη συνέχιση της οικογενειακής
επιχείρησης και δευτερευόντως για επαγγελματική αποκατάσταση και ως εκ
τούτου διενεργείται με αφορμή τη συνταξιοδότηση του ιδρυτή

 

Συμπεράσματα έρευνας (4/4)

29

η πρακτική που συνήθως επιλέγεται για να γίνει η διαδοχή είναι η
εξολοκλήρου μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, της διοίκησης και του
ελέγχου της επιχείρησης, ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο
αποχωρήσας διατηρεί άτυπα έναν υποστηρικτικό ρόλο εντός της
λειτουργίας της επιχείρησης

συνήθως ο τυπικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας διαδοχής / μεταβίβασης είναι από 1 έως 3 μήνες και σε
ελάχιστες περιπτώσεις μεγαλύτερη του ενός έτους
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Presentation 7: Case Study for the Business Succession/Transfer Procedures in the Textile, 

Clothing & Footwear Sectors. 

 

 

 

 

Παρουσίαση  

διαδοχής / μεταβίβασης επιχειρήσεων  

στους κλάδους ένδυσης - υπόδησης - 

δέρματος στην Ελλάδα 

 

 

SUCCESS ROAD  

Ιούλιος 2021 

 

 

 

Μελέτης Καραμπίνης 

Σύμβουλος Διοίκησης ΣΚΕΕ - ΕΛΣΕΒΒΥΕ 
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

1. Εισαγωγή 

2. Σύντομη ιστορική αναδρομή για τους κλάδους ένδυσης – υπόδησης – 

δέρματος 

3. Η διαδοχή επιχειρήσεων στους κλάδους ένδυσης – υπόδησης – δέρματος 

στην Ελλάδα, καλές πρακτικές και προβλήματα 

4. Δημιουργία περιβάλλοντος για διαδοχή επιχειρήσεων 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δημιουργικοί και πολιτιστικοί κλάδοι ορίζονται, ως οι βιομηχανίες που 

χρησιμοποιούν  πολιτισμικές εισροές παρά το γεγονός ότι οι εκροές τους είναι 

προϊόντα που  μπορεί να έχουν  και λειτουργικό χαρακτήρα. 

 Με αυτή την έννοια, α) οι δημιουργικοί κλάδοι (ΔΚ) περιλαμβάνουν ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων βιομηχανικών εκροών (κλωστοϋφαντουργία/ένδυση,  υπόδηση, 

έπιπλο, κοσμήματα, χειροτεχνία κλπ) και β)  οι κλάδοι   πολιτιστικών υπηρεσιών και 

παραγωγών (ΠΚ)  περιλαμβάνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων όπως design, 

γραφικές τέχνες, εκδόσεις, ηλεκτρονικά παίγνια, κινηματογράφος  κλπ. 

 Οι ΔΠΚ απασχολούσαν στην Ελλάδα το 2019 περίπου 100.000 εργαζόμενους και 

αυτοαπασχολούμενους, σε 10.280 επιχειρήσεις και εξήγαγαν προϊόντα και 

υπηρεσίες που ξεπερνούσαν σε αξία τα 2,8 δις ευρώ. 

Ειδικά οι κλάδοι κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης-υπόδησης-δέρματος ΚΕΥΔ (6.080 

συνολικά επιχειρήσεις) απασχολούσαν το 2019 30.000 περίπου απασχολούμενους 

στην παραγωγή και περισσότερους από 75.000 απασχολούμενους στο χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο (σε 30.000 εμπορικές επιχειρήσεις) ενώ οι εξαγωγές τους 

ανέρχονταν στα 2,3 δις ευρώ ήτοι το 15,5%  του συνόλου των βιομηχανικών 

εξαγωγών της χώρας. 

Οι τομείς ένδυσης – υπόδησης - δέρματος αποτελούνται από μεγάλο αριθμό πολύ 

μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 92% των επιχειρήσεων αυτών 

απασχολούν από 0 έως 9 άτομα, το 4% απασχολούν από 10 έως 20 άτομα, το 2,5% 

απασχολούν 20 έως 50 άτομα και μόνο 1,4% απασχολούν 50 έως 250 άτομα.  
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΝΔΥΣΗΣ – 

ΥΠΟΔΗΣΗΣ – ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι ελληνικοί κλάδοι ένδυσης – υπόδησης – δέρματος αναπτύχθηκαν κυρίως στις 

δεκαετίες του ’70 και του ’80. Βασικοί παράγοντες της μεγάλης ανάπτυξης των 

ανωτέρω κλάδων ήταν οι ακόλουθοι: 

• Επάρκεια ποιοτικών εγχώριων πρώτων υλών 

• Τελωνειακή ένωση με την ΕΟΚ 

• Προστασία της αγοράς από εισαγωγές τρίτων χωρών 

• Χαμηλό κόστος εργασίας 

• Ενισχύσεις στις εξαγωγές 

• Χαμηλό λειτουργικό κόστος και χαμηλό κόστος ενέργειας 

Οι παράγοντες αυτοί έφεραν ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη των ανωτέρω κλάδων 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

ισχυρού εξαγωγικού προσανατολισμού. 

Βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του κλάδου που αναπτύχθηκε με 

ταχύτατους ρυθμούς είναι ο ανθρώπινος παράγων δηλαδή η ιδιαίτερη σημασία της 

προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των γνώσεων των ιδρυτών της πρώτης γενιάς 

επιχειρήσεων. Πρόκειται για προσωποκεντρικές επιχειρήσεις όπου ο δημιουργός / 

επιχειρηματίας / ιδρυτής είναι το κεντρικό πρόσωπο που καθορίζει την εξέλιξη της 

επιχείρησης. Ο παράγων αυτός χαρακτηρίζει τους κλάδους στις δύο αυτές δεκαετίες, 

γίνεται η αφετηρία ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα κατά το τέλος της δεκαετίας του ’80 

με τις θεσμικές αλλαγές και ιδιαίτερα το άνοιγμα της αγοράς στις εισαγωγές τρίτων 

χωρών, της αύξησης του κόστους παραγωγής και της κατάργησης των ενισχύσεων σε 

πολλές περιπτώσεις το προσωποκεντρικό σύστημα των επιχειρήσεων εξελίσσεται ως 

αδυναμία αντιμετώπισης των νέων συνθηκών και της προσαρμογής των 

επιχειρήσεων σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον της δεκαετίας του ’90. Θα 

λέγαμε ότι η πρώτη γενιά των επιχειρηματιών ολοκλήρωσε για 25 περίπου χρόνια 

ένα πρώτο κύκλο και άνοιξε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 το πρώτο κύμα – ανάγκες 
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διαδοχής σε αυτούς τους κλάδους και σε συνθήκες μη ευνοϊκές σε σχέση με τις 

συνθήκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν ως νέες ευκαιρίες 

κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις 

των ανωτέρω κλάδων είναι επιχειρήσεις χαμηλής κεφαλαιουχικής συγκέντρωσης και 

πολύ περιορισμένης διασποράς εταιρικών μεριδίων (μόλις 2 εταιρίες του κλάδου 

μετέχουν στην κεφαλαιαγορά) 
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3. Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ – 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Έχοντας ολοκληρώσει, όπως αναφέραμε προηγουμένως, την πρώτη περίοδο 

δημιουργίας επιχειρήσεων στους ανωτέρω κλάδους, ετέθησαν θέματα κατά τη 

δεκαετία του ’90 διαδοχής των επιχειρήσεων σε μεγάλη κλίμακα. Για παράδειγμα, 

ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παλαιού τύπου διακόψαν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα και επέλεξαν αλλαγή επαγγέλματος, άλλοι είχαν συμπληρώσει όριο 

ηλικίας και σε άλλους προέκυψαν απρόβλεπτα οικογενειακά γεγονότα.  

Οι μεταβιβάσεις των επιχειρήσεων άλλες φορές είχαν προγραμματιστεί οπότε 

κυρίως πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο εντός των οικογενειών (δωρεές, 

κληρονομιές, παραχώρηση οικογενειακών μεριδίων κλπ) αλλά και σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι προγραμματισμένες μεταβιβάσεις έγιναν μέσω εξαγορών από 

τρίτους που δεν ανήκουν στην οικογένεια δηλαδή σε άλλες υφιστάμενες επιχειρήσεις 

ή και σε εργαζόμενους σε λίγες περιπτώσεις. Πάντως, λόγω της έντονης κρίσης στον 

κλάδο από το ’90 έως το ’00 πολλές εταιρίες που δεν είχαν σχεδιάσει το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς τους για το μέλλον, αναγκάστηκαν να κλείσουν. Δεν μπόρεσαν να έχουν 

την απαραίτητη συμβουλευτική και στήριξη για θετική εξέλιξη. 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τη μεταβίβαση ήταν η συρρίκνωση 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κλάδου – οικονομική παρακμή, το υψηλό 

κόστος μεταβίβασης, η αδυναμία εντοπισμού διάδοχης κατάστασης εντός και εκτός 

της οικογένειας, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – νομική μορφή εταιριών και το μικρό 

μέγεθος των εταιριών. 

Τα κύρια προβλήματα που ανέκυψαν για τη μεταβίβαση εταιριών: 

• Ελλιπής ενημέρωση για τη διαδικασία μεταβίβασης  

• Απαίτηση έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας 

• Έλλειψη «επιχειρησιακής μνήμης» μετά τη μεταβίβαση 

• «Άτυπη» μεταβίβαση 

• Υψηλή φορολογία κατά τη μεταβίβαση 
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• Έλλειψη κινήτρων μεταβίβασης 

• Προσαρμογή προσωπικού στις νέες συνθήκες ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 

επιχείρησης 

• Συρρίκνωση κλάδου δραστηριότητας 

• Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των διαδόχων 

• Δυσκολία εύρεσης διαδόχων 

Βέβαια, ανεξάρτητα από το γενικό πλαίσιο που δεν ευνοούσε τη μεταβίβαση 

εταιριών, σε όλη αυτή την περίοδο προέκυψε, σε οικογενειακό κυρίως επίπεδο, μία 

νέα γενιά κυρίως με συγγενικές σχέσεις με τους ιδρυτές των επιχειρήσεων, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν  νωρίς και καταρτίστηκαν από νεαρές ηλικίες,  έλαβαν την κατάλληλη 

εκπαίδευση στους κλάδους (είτε τεχνική εκπαίδευση είτε εκπαίδευση οικονομικής 

διαχείρισης ή και τα δύο) εργάστηκαν επί σειρά ετών και στη συνέχεια ανέλαβαν 

σταδιακά τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Ο τύπος αυτός της διαδοχής επικράτησε σε 

ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων στους κλάδους και καταγράφονται με αυτό το 

μοντέλο αρκετές  επιτυχημένες περιπτώσεις. Παράλληλα έχουμε και πολύ λίγα 

παραδείγματα μεταβίβασης επιχειρήσεων προς τους εργαζόμενους αλλά και σε 

τρίτους  χωρίς όμως τα παραδείγματα αυτά να κατέληξαν σε ανάπτυξη και 

δημιουργία πολύ εντυπωσιακών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Σε γενικές 

γραμμές, στη μεταβίβαση εντός των οικογενειών καταγράφονται παρ’ όλες τις 

θεσμικές και οικονομικές δυσκολίες, επιτυχημένα παραδείγματα διαδοχής και μέσω 

αυτής  υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ανάπτυξη  νέων συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων για τις εταιρίες. Έξω όμως από ορισμένα  επιτυχημένα 

παραδείγματα ενδοοικογενειακής διαδοχής  συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα 

προβλήματα στη διαδοχή και ειδικά το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης διαδόχων 

καταστάσεων δεν ευνόησαν την εξασφάλιση επιβίωσης μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό συνιστά μια πραγματική απειλή για τις επιχειρήσεις 

αυτών των κλάδων δεδομένου του καθοριστικού κεντρικού ρόλου που έχει ο 

επιχειρηματίας σε αυτές.  
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4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Τα δεδομένα και οι επιχειρηματικές πρακτικές επί του θέματος οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι πρέπει να προκύψει σταδιακά ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη 

μεταβίβαση επιχειρήσεων. Για παράδειγμα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 

πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση επί του θέματος, να εξασφαλιστεί η προσφορά 

νομικών δυνατοτήτων για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, να διαμορφωθεί ένα 

οικονομικό περιβάλλον και φορολογία που δεν θα εμποδίζουν τη μεταβίβαση 

επιχειρήσεων και να μελετηθεί μια θεσπιστούν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη 

διευκόλυνση ειδικά και για μεταβίβαση μίας επιχείρησης προς τρίτους.  

Μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε 

μέτρα νομικού, φορολογικού χαρακτήρα και σε μέτρα που να αφορούν στη 

χρηματοδότηση – οικονομική διευκόλυνση των μεταβιβάσεων. Θα προτείναμε εκτός 

από τις μεταβολές στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο φορολογικό και νομικό, να 

εξεταστούν τα κάτωθι: 

• Η δημιουργία μιας online υπηρεσίας πληροφόρησης μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων για θέματα μεταβίβασης 

• Η δημιουργία μιας υπηρεσίας μέσω ενός δικτύου παρόχων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών αλλά και στήριξης για κατάρτιση των απαραίτητων business plan 

για μεταβίβαση επιχειρήσεων αλλά και την εκπαίδευση των διαδόχων και την 

ιδρυτών ώστε να ανταπεξέλθουν στους νέους ρόλους τους 

• Στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ την εξασφάλιση 

ειδικού χρηματοδοτικού «προϊόντος» από την Αναπτυξιακή Τράπεζα για 

χρηματοδότηση πράξεων μεταβίβασης και διαμόρφωσης του συνοδευτικού 

business plan προς την οικογένεια, τους εργαζόμενους και τους τρίτους. 
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Annex III. Policy Learning Guidelines. 

 

 

 

 

POLICY LEARNING GUIDELINES 

About Innovation, Digitisation and 

Modernisation of the legislative framework 

for business succession/transfer procedures 
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1. Introduction 
 

The present deliverable includes the proposed guidelines that can be used for the preparation 

of the National Action Plans for the promotion of the business succession/transfer institution.  

The preparation of the Action Plans is done at national level, meaning that they must take into 

account the national priorities for the development of entrepreneurship, as well as the 

national dimension with whatever peculiarities the institution of succession displays. On the 

other hand, the drafting of the National Action Plans should take into account the general 

conditions that constitute the European business environment, but also take advantage of 

international successful practices. 

Therefore, these guidelines meet the requirement for a common approach to the key issues 

of business succession / transfer, setting the general framework to be taken into account. 

To this end, some key findings on the current situation regarding the business succession / 

transfer institution are briefly summarized, while a description of the targets that should be 

set during the preparation of the National Action Plans follows. 

Finally, after taking into account these objectives, a series of guidelines on the proposed lines 

of intervention of the National Action Plans are being developed.  
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2. Findings on the current situation 
 

A series of conclusions and key points on the existing situation regarding business succession 

/ transfer internationally, is presented. These conclusions are a result of both literature review 

and primary research, as well as the 4th workshop on "Innovation, Digitization and 

Modernization of the legislative framework for business succession / transfer procedures in 

textiles, clothing and footwear sectors". More specifically, these findings include: 

• Business succession / transfer continue to be at the heart of the European Union's 

SME policy, which is one of the two main priority pillars of the internal market and 

industry. 

• Businesses’ succession / transfer is not just a way to continue entrepreneurship but it 

also is a growth and innovation opportunity that the new generation can both provide. 

Family businesses, on the other hand, are sometimes vulnerable to inaction, with 

senior executives (often family members) being emotionally attached to a single 

product or a particular way of doing business. Founders, in their desire to leave a long-

term legacy, can become even more conservative when it comes to new ideas. These 

factors can make the development of innovative ideas in a family business even more 

difficult. 

• Business succession is a key component of SME policy, given that according to a recent 

European Commission study, 90% of successions concern micro-enterprises as a 

subset of SMEs.  

• Family businesses remain a key pillar for the global economy, with their focus on long-

term sustainable growth, strong culture, focus on more than just profit and 

streamlined decision making. Succession planning remains a challenge however, finds 

a new report, while talent and innovation bottlenecks can impede competitiveness. 

Family businesses form a key pillar of economic activity, offering stability, a 

commitment for the long term, and responsibility to their communities and 

employees. They face challenges however, sometimes different to those of public or 

other forms of private businesses. 

• A company that is successfully transferred has a much better chance of survival, as it 

has comparative advantages in terms of customers, products and knowledge of 

market practices. 

• Global statistics state that only 3 out of 10 businesses successfully passes to the 

second generation, 1 out of 10 businesses passes to the third generation and 3 out of 

100 passes to the fourth generation (rule of 3-1-1). 

• Succession means passing on leadership and ownership from one generation to 

another. The difficulty in this lies in the transfer of leadership. The differences in 

educational background, values, and business ideas of the second generation are 

likely to lead to internal contradictions in family businesses. Furthermore, innovation 

as a risk behavior is often described as incompatible with family business, because 

family businesses are characterized by risk aversion, they are not willing to sacrifice 

stable development to achieve rapid performance improvement. In any case, the 
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process of transferability between predecessor and successor is direct and 

continuous, which enable the successor to gain the tacit knowledge. This tacit 

knowledge is important for intergenerational succession and for the training of next-

generation and creates distinction from competitors. 

• The owners of small businesses, actually own a capital that can improve their 

standards of living by its exploitation. This has a significant social difference compared 

to the managers of large companies, i.e., managers of a foreign capital, due to the fact 

that when one owns a capital, even if it is small, he can form a different culture, 

business behavior and mentality. The culture of an organization is the fundamental 

part of family business which is the system of shared values, norms, and beliefs. They 

have been raised in a way that complies with the norms of a business so that they can 

take hold of their businesses when required. The familiarity with the business gives 

them an edge over a new startup. 

• Regarding small and very small family businesses, owners determine the evolution of 

the business -it is practically a personal business-, a fact that is related to how the tax 

system treats the owner, either it’s a legal entity or not.  

• Being a successor of a family-owned business gives a competitive advantage as it is a 

part of a value-driven organization that has its own unique identity, established trust, 

and a sense of belongingness for its customers in a society. Unfortunately, not all 

family members possess the natural gift of skills to carry out the business, and many 

of them are not able to learn specialized skills required to manage the business. 

• The succession process is a long-term process that requires interventions at multiple 

levels, since not only the directly involved (founder and successor), but also the 

indirectly involved (company staff, suppliers, partners and customers) are affected. 

Moreover, the process becomes more complex when the business is a family business 

and the issues that arise makes it difficult to maintain the harmony of family bonds in 

the midst of emotional state created during the succession from one generation to 

another.  

• The internal knowledge learning of the successor refers to the knowledge from the 

inside of the enterprise that the successor has learned. The inheritor’s guidance and 

apprenticeship model for the successor can not only help the successor to become 

familiar with the company’s internal business, but also help to grasp the existing 

corporate culture and absorb it, the tacit knowledge of the successor. Successors have 

a certain amount of internal knowledge that can promote innovation. Further, in the 

knowledge transfer process of family business, there is not only the successor’s 

learning of internal knowledge, but also the successor’s learning of external 

knowledge. External knowledge can also help the successor to open up ideas, not be 

bound by the old thinking mode, and still maintain the ability to innovate even when 

learning a lot of internal knowledge. 

• Since there is not always a successor to continue the business, selling the business to 

a person(s) (inside or outside the business), poses a question. In many European 

countries there are already markets (marketplaces) that match the sellers-business 

owners to the potential buyers. 
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• Support from institutions is sometimes not offered in an organized and systematic 

way and thus does not necessarily reach the target audience. Raising public 

awareness, providing information on available support, providing specific training 

activities on business transfers, mentoring on entrepreneurship, providing markets 

for business buyers and sellers, and providing funding are important tools to facilitate 

and provide support for business transfers 

• In several European countries, groups of experts have been set up to deal with 

business transfer / succession issues. These groups on the one hand conduct research 

for the sector and its challenges / problems, and on the other hand try to persuade 

the public authorities to change the respective framework so that succession / 

transfer promotes growth and innovation. 
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3.  Targets of national action plans to promote business succession / 

transfer 

Taking into account the above findings and our current state, before setting the specific axes 

of intervention, it is appropriate to set public policy targets in favor of the institution of 

business succession / transfer, without being restrictive. So far the findings show that the 

following should apply: 

 Ensure that the tax and the legal framework in general is simple, understandable and 

favorable to the envisaged transfer procedures, while the system focuses on the 

entrepreneur. 

 Develop the tools that will be used in case there is no successor in the family to take 

over the business and a buyer must be found (inside or outside the business). 

 Develop multiannual programs to support business transfers, as the transfer is a long 

process that can take up to 3-5 years. 

 Strengthen and expand cross-border business transfer opportunities and make better 

use of the single market context. 

 Understand and accept the differences between the generations, as the generation 

gap often brings conflicts that burden the process of succession in family businesses. 

 Address the lack of professional experience of the prospective successors, who have 

never worked and are part of the very protective environment of the family business. 

 Understand that through the cooperation of the public and the private sector, 

complementarity can be created between the roles of the actors for the 

implementation of actions to promote the institution of succession, covering gaps and 

areas where one actor cannot be active, while another has the relevant adequacy.  

 To make the most out of the role and capabilities of each involved body that can 

contribute to the implementation of interventions in favor of the succession / 

transfer, undertaking different activities such as informing the founders, diagnostic 

control of businesses to be transferred, finding successors, training its staff business, 

training of successors, etc. 

 Formulate a long-term public policy in favor of the transfer of businesses that will aim 

at the continuous optimization of the distribution of resources for the implementation 

of the interventions, but also at the promotion of good practices. 
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4. Recommendations and proposals for indicative axes of intervention 

A series of proposals that can serve as recommendations without exhausting the scope for 

action and specialization of the interventions that can be included in the National Action Plans 

follows. In particular, it is suggested that the following issues should be addressed:  

 Review of the tax rates governing the transfer of family businesses to the younger 

generations, so that they do not affect its viability. 

 Introduce tax arrangements that enhance the transfer of corporate shares from one 

generation to another without burden it.   

 Simplify licensing procedures for starting or transferring a business, with an emphasis on 

digitizing the procedures. A Road Map could also serve this purpose, which could lead 

step-by-step the entrepreneurs who want to pass their business on to the next generation 

or sell it. 

 Development of structures or interventions to provide support services to founders and 

successors. Such services can be: 

• Diagnostic control, i.e., evaluation of the real value of the company by certified 

appraisers of companies, so as to have an overall picture of the company. The diagnostic 

control enables the owner to understand in what condition his business is, as well as 

the way through which the transfer can take place, while for the successor it gives the 

clue on how to: use the digital tools, give value to the business that he will undertake, 

develop the appropriate networks in order to promote products and services in the 

market, etc. In addition, the diagnostic control can be used to have an honest 

relationship and knowledge of the real data from both sides (founder and successor).  

• Mentoring through certified consultants / mentors in e-business, sales development, 

inventory management, e-shop creation, new financial tools, microfinance, business 

planning, refinancing, business debt management, process re-organization, general 

trading, trading organization of the business based on the problems they have, issues 

of financial management – tax issues.  

• Development of an institution of certified intermediaries between founders / owners 

and successors / buyers who will undertake the mediation procedure, especially in 

cases where family problems. 

• Applications that utilize Big Data so that notifications for the transfer of businesses that 

want to be sold in order for specific indicators to be valued in the best possible way or 

a benchmarking by region or even by sector, are created. 

• Organization of open and easily accessible training programs on the procedures and 

requirements of succession planning, which will be addressed to both SMEs’ owners 

and business support professionals (e.g., financial advisors, business consultants, 

accountants, etc.). 

• Creating platforms for information, e-learning, e-consulting, e-coaching, e-mentoring, 

while the creation of a platform that will function as a Marketplace for matching owners 

and successors who want to buy a business is very important.  

• Creation of a database, in which the data of the businesses that want to initiate their 

transfer will be digitally recorded. 

 Strengthening the system of governance and policy production through interventions: 
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• systematic social dialogue, 

• continuous monitoring and evaluation of policies and interventions in favor of the 

institution of succession / transfer 

• updating national public policies to promote the institution of business succession 

/ transfer 

• pilot implementation of standard tools for knowledge transfer and certification in 

order to support succession / transfer,  

 Develop win-win partnerships between all stakeholders in both the public and private 

sectors and even between academia or the media to promote succession in the business 

community  

 Provision of financing from the public sector, such as opportunities from development 

banks or public banks that provide support through loans, guarantees, and even hybrid 

financing programs, to mitigate the business risk for the buyer 

 Creation of Specialization Programs by Academic institutions oriented towards the 

succession and transfer of businesses, with the main objectives of training professionals 

the integrated support in the succession processes, but also the increase in the awareness 

about the succession planning. 

 Enhancing information on business succession / transfer, which refers to both the 

dissemination of information between government authorities, policy makers or the 

general public) and targeted businesses, especially family businesses, e.g., changes and 

developments of the business environment.  

 

A key point for the effectiveness of the interventions is the cooperation between the actors 

involved in the implementation, covering all areas of a succession ecosystem. For example, 

the public sector can provide information and guidance to appropriate consultants from 

chambers, development agencies, private professionals through registries, etc. In addition, 

the involvement of academic researchers and experts is important to investigate the real state 

of the succession / transfer and highlight critical issues. In addition, the involvement of the 

media in order to highlight the issues of succession / transfer to the business community, is 

also important. 

In any case, in order to develop a business transfer ecosystem, it is appropriate to explore 

previous practices from other countries even more, but above all to investigate these practices 

before adopting them in the country of application. In addition, the completion of the business 

transfer ecosystem should be gradually completed, in order to be built solidly and correctly. 

 


