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ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
 

Η online πλατφόρμα του ευρωπαϊκού έργου Success…ion για την υποστήριξη της διαδοχής παρουσιάστηκε 

και δοκιμάστηκε από μέλη και ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων. 40 περίπου online χρήστες 

περιηγήθηκαν στο δωρεάν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό από τα τέλη του Ιουνίου μέχρι και το Σεπτέμβριο του 

2107. Στη συνέχεια μοιράστηκαν μαζί μας τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους χρησιμοποιώντας το σύντομο 

ερωτηματολόγιο που φτιάξαμε γι’ αυτούς. Οι απόψεις τους αξιοποιήθηκαν από την κοινοπραξία του έργου 

για πιθανές βελτιώσεις και παρεμβάσεις.     

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τρία εργαστήρια στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία, με σκοπό 

να συμπληρώσουν την ανταπόκριση που είχαμε από τους online χρήστες της πλατφόρμας. Συνολικά, η 

εκπαιδευτική πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε 38 συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρισθούν 

με το έργο Success…ion και το υλικό που προσφέρει για το σχεδιασμό της διαδοχής στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις.  

  

Στη Βουλγαρίa, το εργαστήριο οργανώθηκε από τον συντονιστή του έργου Yambol Chamber of Commerce 

and Industry στις 29 Σεπτεμβρίου 2017. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 17 άτομα, μέλη και ιδιοκτήτες 

οικογενειακών επιχειρήσεων πρώτης και δεύτερης γενιάς, σύμβουλοι επιχειρήσεων, καθώς και εκπρόσωποι 

ΜΚΟ.  Στη συνέχεια ακολούθησε το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα της Ισπανίας λίγες 

ημέρες αργότερα, στις 19 Οκτωβρίου 2017. Το εργαστήριο οργανώθηκε από τον Ισπανό εταίρο του έργου 

FGUGREM.  Τέλος, η Κοιν.Σ.Επ. knowl υλοποίησε στην Αθήνα το αντίστοιχο εργαστήριο στις 24 Οκτωβρίου. 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν 11 άτομα – μέλη και ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων, σύμβουλοι 

επιχειρήσεων αλλά και εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 

Η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που πλαισίωσαν την παρουσίαση του έργου Success…ion και του 

εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει, κατέδειξαν οπωσδήποτε τον κομβικό ρόλο του έγκαιρου και 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού της διαδοχής στον κύκλο ζωής της οικογενειακής επιχείρησης. Τα μέλη των 

οικογενειακών επιχειρήσεων που παρακολούθησαν τα εργαστήρια αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα του 

ζητήματος, καθώς και τους κινδύνους όταν απουσιάζει μια οργανωμένη προσέγγιση της διαδοχής στο 

επίπεδο της επιχείρησης αλλά και της οικογένειας, ως δύο συστήματα που συναντώνται στην περίπτωση της 

οικογενειακής επιχείρησης.   Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το έργο Success…ion και 

το εκπαιδευτικό του υλικό το θέμα της διαδοχής, δηλαδή πέρα από την τεχνικοοικονομική του διάσταση, έτυχε 

πλατιάς αποδοχής από τους συμμετέχοντες. Όλοι αναγνώρισαν ότι ψυχολογικοί παράγοντες, σχέσεις 

εξουσίας και δυναμικές που αναπτύσσονται στην οικογένεια και την επιχείρηση αποτελούν τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για τη διαδοχή. Προς αυτήν άλλωστε την κατεύθυνση αναπτύχθηκε και το εκπαιδευτικό υλικό του 

έργου. Για πολλά από τα παρευρισκόμενα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων, τα εργαστήρια λειτούργησαν 

σχεδόν αφυπνιστικά σύμφωνα με τις δηλώσεις τους. Άλλοι ένιωσαν θυμό και ικανοποίηση την ίδια στιγμή. 

Θυμό γιατί θεωρούν απαράδεκτο να μην υπάρχει μέχρι στιγμής ολοκληρωμένο σχήμα υποστήριξης των 

οικογενειακών επιχειρήσεων σε τέτοια θέματα, και ικανοποίηση γιατί γνώρισαν επιτέλους μια πρωτοβουλία 

προς αυτήν την κατεύθυνση.    

 

Το έργο Success…ion πλησιάζει στη λήξη του, αλλά η online πλατφόρμα για τη διαδοχή θα παραμείνει 

δωρεάν διαθέσιμη εδώ  http://training.succession-project.eu. 

 

Λίγα λόγια για το Success…ion 

To Success…ion ξεκίνησε στα τέλη του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017. Ο συντονιστής του 

έργου είναι ο οργανισμός Yambol Chamber of Commerce and Industry (YCCI) στη Βουλγαρία. Στην 

κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν οκτώ επιπλέον οργανισμοί και εταιρείες από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, 

την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία. 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.succession-project.eu και τη σελίδα του έργου στο Facebook! Για την 

Ελλάδα επικοινωνήστε με τη Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. lingas@militos.org ή στείλτε μήνυμα στο 

contact@succession-project.eu 
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