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Πρόλογος 

Ζούµε σε µια κοινωνία όπου η λειτουργία των επιχειρήσεων συνεχώς 

αλλάζει και όλοι µέσω της διαδιακασίας της σωστής εφαρµογής του όρου 

σωστού προγραµµατισµού και management, προσπαθούν να 

ισχυροποιήσουν την θέση τους στην αγορά και συγχρόνως να επιτύχουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό κέρδος που µπορούν να έχουν για την επιχείρηση τους 

και το οποίο θα τους εξασφαλίσει την µακροβιότητα της επιχειρήσης αυτής 

στην αγορά στην οποία λειτουργεί. Για να µπορέσει λοιπόν η κάθε επιχείρηση 

να ισχυροποιήσει την θέση της στην αγορά στην οποία βρίσκεται και 

λειτουργεί, θα πρέπει να ακολουθήσει µια στρατηγική και ένα συγκεκριµένο 

πλάνο management το οποίο θα είναι απολύτως προσαρµοσµένο στις 

ανάγκες και τις ιδιοτητές της. 

 Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ως επιχειρήσεις λειτουργούν και οι 

διάφορες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, µικρές ή µεγάλες, προσπαθώντας να 

ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στην Ελληνική αγορά και συγχρόνως να 

επεκταθούν και στις νέες διαµορφούµενες χρηµατοοικονοµικές αγορές της 

Ευρώπης. Πολλές φορές όµως και εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως για 

παράδειγµα η οικονοµική ύφεση των ηµερών µας, οι ιδιοκτήτες των 

επιχειρήσεων είναι αναγκασµένοι να προχωρήσουν σε µετατροπές ή 

συγχωνεύσεις προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονοµικές 

καταστάσεις και να βγουν ουσιαστικά κερδισµένοι. Βέβαια οι µετατροπές και 

συγχωνεύσεις αυτές ορίζονται και διαµορφώνονται κάθε φορά βάση των 

Νόµων που υπάρχουν εντός της Ελληνικής επικράτειας. 
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Ευχαριστίες 

Ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στη Καθηγήτρια µας και επιβλέπουσα της 

συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας Κα.                      για την πολύ µεγάλη 

βοήθεια της κατά την διάρκεια της έρευνας µου. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ειδικούς αλλά και 

εκείνους που ασχολούνται µε το θέµα της επιβολής φόρων και τελών στις 

επιχειρήσεις και οργανισµούς και προσέφεραν σηµαντικές πληροφορίες για 

την ερµηνεία και λειτουργία των όρων και µεγεθών αυτών στην Ελληνική 

αγορά καθώς επίσης και µε τον τρόπο όπου οι αρµόδιες οικονοµικές αρχές 

στην Ελλάδα προσπαθούν να αντιµετωπίζουν το φαινόµενο των µετατροπών 

και συγχωνεύσεων των διαφόρων επιχειρήσεων στις µέρες µας. 

Επιπλέον θα ήθελα να δηλώσω ότι είµαι ευγνώµων στο προσωπικό 

των διαφόρων εταιριών και οργανισµών που ασχολούνται µε αυτού του είδους 

την θεµατολογία, για την απεριόριστη παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις 

µορφές και τρόπους µετατροπών και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα και πως το κράτος προσπαθεί να ελέγχει και να εµποδίζειτυχόν 

παρατυπίες στις συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

Τέλος, θα επιθυµούσα να αποστείλω τις ευχαριστίες µου στα µέλη της 

οικογενείας µου αλλά και τους φίλους µου, οι οποίοι όλο αυτόν τον καιρό της 

προετοιµασίας της συγκεκριµένης εργασίας αλλά και έρευνας µε στήριξαν σε 

υπέρτατο βαθµό. 
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Εισαγωγή 

Η ρύθµιση των µετατροπών και συγχωνεύσεων εταιριών είναι ζήτηµα 

που απασχολεί τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών και φυσικά της Ελλάδος. 

Οι οριζόντιες µετρατοπές και συγχωνεύσεις είναι δυνατόν να βλάψουν 

σηµαντικά τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, επειδή η νέα εταιρία µπορεί, 

είτε µονοµερώς, είτε από κοινού µε άλλες εταιρίες να αυξήσει τη δύναµή της 

στην αγορά και τις τιµές. Παράλληλα, όµως, αρκετές από τις συγχωνεύσεις 

βοηθούν τις εταιρίες που συµµετέχουν σε αυτές ν’ αυξήσουν την 

αποτελεσµατικότητά τους. Τεχνολογική πρόοδος, εξορθολογισµός της 

παραγωγής, οικονοµίες µεγέθους µπορούν να συµβάλουν στη µείωση του 

κόστους παραγωγής και να έχουν ευεργετικά αποτελέσµατα στην οικονοµία. 

Οι αρχές που επιβλέπουν τις συγχωνεύσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

τους τις θετικές επιδράσεις (Α. Κράτση, 2008). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια αντιµετωπίζει το θέµα της 

αποδοτικότητας των συγχωνεύσεων µε επιφύλαξη. Εφόσον διαπιστώσει ότι η 

νέα εταιρία αποκτά δεσπόζουσα θέση στην αγορά και είναι σε θέση να 

περιορίσει τον ανταγωνισµό, απαγορεύει το εγχείρηµα να προχωρήσει. Σε 

ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις έχει κατηγορηθεί ότι κίνητρό της να 

απαγορέψει συγκεντρώσεις αποτέλεσε το γεγονός πως οι εταιρίες θα 

επαύξαναν σε µεγάλο βαθµό την αποτελεσµατικότητά τους, µε τον κίνδυνο να 

αποκλειστούν οι ανταγωνιστές τους απ’ την αγορά (Α. Κράτση, 2008).  

Στις Η.Π.Α., αντίθετα, όπου κριτήριο για την έγκριση συγκεντρώσεων 

αποτελεί η σηµαντική µείωση ή όχι του ανταγωνισµού, προβλέπεται στο νόµο 
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η δυνατότητα να προβάλουν οι εταιρίες ως επιχείρηµα την αποδοτικότητα της 

συγχώνευσής τους. Λίγες φορές όµως έχει βρει αντίκρισµα το επιχείρηµα 

αυτό. ∆εν είναι λίγες οι φορές που αποφάσεις έχουν προκαλέσει µεγάλη 

αντίδραση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού µε εκατέρωθεν κατηγορίες ότι 

τις αποφάσεις επηρεάζουν επιχειρηµατικά συµφέροντα (Α. Κράτση, 2008). 

Στα πλαίσια της οικονοµικής ανάλυσης του δικαίου πρέπει τα 

επιδιωκόµενα οικονοµικά οφέλη να εξετάζονται και να διαπιστώνεται κάθε 

φορά αν µπορούν να υπερκεράσουν τη βλάβη που υφίσταται ο 

ανταγωνισµός. Γι’ αυτό χρειάζεται σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου ο 

συνολικός αντίκτυπος της προτεινόµενης συγχώνευσης στην κοινωνία είναι 

αµφιλεγόµενος, να λαµβάνει χώρα µια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των 

επιδιωκόµενων οικονοµικών ωφεληµάτων.  

Εάν διαπιστώνεται µε βεβαιότητα ότι µπορούν να αντισταθµίσουν τον 

περιορισµό στον ανταγωνισµό και οι τιµές των προϊόντων ή υπηρεσιών δε θα 

αυξηθούν, τότε η συγχώνευση πρέπει να εγκρίνεται. Μια τέτοια µέθοδος 

µπορεί να διασφαλίσει ότι δε θα εγκρίνονται συγχωνεύσεις που είναι 

οικονοµικά αναποτελεσµατικές, ότι δε θα απαγορεύονται συγχωνεύσεις που 

προάγουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και επιπλέον θα καταστήσει 

την όλη διαδικασία πιο διαφανή (Α. Κράτση, 2008). 
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1  Κεφάλαιο Πρώτο : Οι Επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

και η Λειτουργία τους 

1.1 Η έννοια της “Επιχείρησης” στην Ελλάδα και θεσµοί που 
σχετίζονται µε την λειτουργία τους 

Αναφερόµενος κάποιος στην έννοια της “επιχείρησης”, θα µπορούσε 

να πει πως πρόκειται για έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς µιας 

κοινωνίας. Η συγκεκριµένη έννοια κατέχει την ίδια θέση που έχουν και άλλοι 

εξίσου σηµαντικοί θεσµοί, όπως η αγορά και το κράτος εντός µιας κοινωνίας. 

Με την λειτουργία όλων των ειδών των επιχειρήσεων, επιτυγχάνεται η 

παραγωγή του µεγαλύτερου µέρους του πλούτου µιας κοινωνίας, παρέχεται η 

δυνατότητα στις διάφορες κυβερνήσεις να καταπολεµήσουν την ανεργία µε 

την δηµιουργία θέσεων εργασία καθώς επίσης γίνεται εφικτή η παροχή 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των µελών της κοινωνίας. Τέλος γίνεται 

προώθηση των επενδύσεων και των καινοτοµιών που οδηγούν στην 

κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι πλέον επιτυχηµένες κοινωνίες και οικονοµίες έχουν την ικανότητα να 

βασίζονται σε λειτουργία επιτυχηµένων επιχειρήσεων. Βέβαια για να 

µπορέσουν να υπάρχουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν 

και οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Οι θεσµοί εντός µιας κοινωνία, θα πρέπει να 

αποδέχονται και να σέβονται την παρουσία και το ρόλο των επιχειρηµατιών 

και επιχειρήσεων αυτών.  

Η εξάσκηση κρατικής πολιτικής πρέπει να αποδέχεται το κρατικό 

περιβάλλον και να δηµιουργεί µια αποτελεσµατική λειτουργία και ανάπτυξη 

αυτού. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως επιτυχηµένες, µπορούν να 
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απολαµβάνουν το πλεονέκτηµα της επιτυχίας τους και να είναι σε θέση να 

µπορούν να σταµατούν την λειτουργία τους έως ότου εξυγιανθεί η αγορά. Η 

κρατική πολιτική που εξασκείται, θα πρέπει πάντα να έχει ως πρωταρχικό 

σκοπό την κοινωνική συνεισφορά των διαφόρων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να 

φροντίζει για την εφαρµογή των νόµων και των κανόνων ανταγωνισµού αλλά 

και την δίκαιη διανοµή διαφόρων κοινωνικών πλεονασµάτων. 

Η ύπαρξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ξεπερνά το 

99% των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ενώ οι πολύ µικρές επιχειρήσεις έως 9 ατόµων, ανέρχονται στο 97% στην 

Ελλάδα και στο 92% στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοίχως και απασχολούν 

το 56% των εργαζοµένων στην Ελλάδα και το 35%  στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύµφωνα µε  το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, η αύξηση της απασχόλησης θα 

επιτυγχάνει µέσω των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι επτά από τις δέκα νέες 

θέσεις εργασίας που θα προκύψουν, θα προέρχονται από αυτού του είδους 

τις επιχειρήσεις (ICAP – Οδηγός Επιχειρήσεων – Έκδοση 2006). Είναι εξίσου 

σηµαντικό να αναφερθεί πως στους τοµείς ενίσχυσης των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, πραγµατοποιείται µια προσπάθεια για απλούστευση της 

φορολογίας και κάποιες διαρθρωτικές κινήσεις στην αγορά, οι οποίες θα 

βοηθήσουν σηµαντικά στην ανάπτυξη των αυτών. 

Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό πως οι υποδοµές της 

Ελληνικής οικονοµίας, είναι απαραίτητες για την σωστή και αποτελεσµατική 

λειτουργία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σχετικά µε τις υποδοµές αυτές, οι 

κρατικοί παράγοντες θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή εφαρµογή των 

ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων καθώς και την οµαλή λειτουργία των 
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δικτύων που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις αυτές. ∆ίκτυα όπως το 

ενεργειακό, τραπεζικό και τηλεπικοινωνιακό. Επιπλέον απαιτείται η 

απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ένα φαινόµενο που 

βασανίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην συναλλαγή τους µε το δηµόσιο 

καθώς και η παύση κάποιων αντικινήτρων και ευκολία πρόσβασης στο 

τραπεζικό σύστηµα.  

Το γεγονός αυτό θέτει τους όρους για την καλύτερη εφαρµογή ενός 

σωστού νοµοθετικού πλαισίου για την ορθή λειτουργία των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, αλλά και για µια δηµόσια διοίκηση η οποία θα µεριµνά για την 

εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής χωρίς να θέτει φραγµούς στην 

λειτουργία των οικονοµικών δραστηριοτήτων.  

Το κάθε διοικητικό και νοµοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να τονίζει την 

προστασία των δικαιωµάτων της επιχείρησης στην Ελλάδα, την ταχεία 

επίλυση όποιων διαφορών µε το δηµόσιο καθώς και την άµεση και 

αποτελεσµατική εφαρµογή νόµων και κανόνων προστασίας των πολιτών και 

του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να γίνει 

κατανοητό, πως µια µικροµεσαία επιχείρηση δεν λειτουργεί ανεξάρτητη από 

νόµους και θεσµούς εντός µιας κοινωνίας. Οι θεσµοί αυτοί σχετίζονται άµεσα 

από τις εκάστοτε φορολογικές και ασφαλιστικές δικλίδες που υπάρχουν και 

έχουν θεσπιστεί για την προστασία των εργαζοµένων σε αυτές. Προκειµένου 

όµως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µπορέσουν να λειτουργούν σωστά και 

να µην παρεµποδίζονται από τέτοιου είδους θεσµούς, θα πρέπει να 

εφαρµόζονται όσο το δυνατόν καλύτερα τα εξής παρακάτω : 
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� ∆ηµιουργία ενός ενιαίου φορέα διοικητικών διαδικασιών και 

αδειών 

� Απλούστευση και κωδικοποίηση των ρυθµίσεων και αδειών που 

χορηγούνται σε ετήσια βάση 

� Παροχή φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις 

� Εφαρµογή και εποπτεία αναπτυξιακών κινήτρων για την 

υλοποίηση κάποιων έργων υποδοµής µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, σε βάση ανάπτυξης οργανισµών περιφέρειας. 

1.2       Η Σηµασία των “Επιχειρήσεων” για την Ελλάδα 

Έως και το έτος 1970, η οικονοµική θεωρία εκείνης της εποχής τόνιζε 

ιδιαίτερα τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα των µεγάλων και δυνατών 

επιχειρήσεων αφού θεωρούσε πως η επιτυχία κάποιας επιχείρησης ήταν 

συνυφασµένη µε το µέγεθος εκείνης. Το ακριβές µέγεθος της παραγωγής και 

οι διάφορες οικονοµίες κλίµακας, ήταν από τα πλέον καθοριστικά σηµεία για 

την περαιτέρω επιβίωση και ανταγωνιστικότητα µιας µεγάλης ή µικρής 

επιχείρησης στην Ελληνική κοινωνία. Κάτι τέτοιο βέβαια ενίσχυε σηµαντικά 

την ανάπτυξη των µεγάλων επιχειρήσεων και έθετε κάποιους φραγµούς στην 

ανάπτυξη των αποκαλούµενων “Επιχειρήσεων”. Τα διάφορα όµως εµπειρικά 

στοιχεία σε παγκόσµια βάση, δείχνουν ότι τα εκάστοτε οικονοµικά 

αποτελέσµατα δεν συµβαδίζουν απολύτως µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν µεγάλο µέρος του ενεργού 

εργατικού πληθυσµού της χώρας και η παρουσία τους εξελίσσεται σε βασικό 

παράγοντα αύξησης της απασχόλησης, προώθηση της επιχειρηµατικής 

καινοτοµίας και βελτίωση της παραγωγικότητας. 
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Μια επιχείρηση δεν ορίζεται από έναν ευρέως αποδεκτό ορισµό αλλά 

κάθε φορά αναφέρεται βάσει των συγκεκριµένων κοινωνικών και οικονοµικών 

συνθηκών που επικρατούν στην χώρα και των εφαρµοσµένων σε αυτήν 

πολιτικών (Κόγκας, ∆., (2007). Μια µικροµεσαία επιχείρηση µπορεί να 

απασχολεί διαφορετικό αριθµό εργαζοµένων από χώρα σε χώρα, αφού οι 

διαφορές που εντοπίζονται στον πληθυσµό µιας χώρας µπορούν να 

καθορίζουν και τα ανάλογα µεγέθη. Για παράδειγµα, µια µικροµεσαία 

επιχείρηση στις Η.Π.Α. µπορεί να απασχολεί περίπου 400 εργαζοµένους, 

στην Κίνα λιγότερο από 300 και στις χώρες της Γαλλίας και Γερµανίας κάτι 

λιγότερους από 45. 

Σύµφωνα µε τον αντίστοιχο νόµο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (αρ. L107/8, 30-4-96), ως επιχείρηση ορίζεται εκείνη η οποία 

απασχολεί έως 250 άτοµα εργατικό προσωπικό, επιτυγχάνει έναν ετήσιο 

κύκλο εργασιών έως 40 εκατοµµύρια ευρώ και το σύνολο του ισολογισµού της 

δεν υπερβαίνει τα 27 εκατοµµύρια ευρώ (OECD, Key ICR Indicator). Στην 

χώρα της Ελλάδας βέβαια, ως µικροµεσαία επιχείρηση ορίζεται εκείνη η οποία 

απασχολεί έως 100 άτοµα εργατικό προσωπικό. Μια τέτοιου είδους 

επιχείρηση στον Ελληνικό χώρο, είναι συνήθως οικογενειακής φύσης και η 

διοίκηση της εξασκείται από τον κάτοχο της και επιχειρηµατία αυτής. 

Σύµφωνα µε αυτές τις συνθήκες, η Τράπεζα της Ελλάδος και για λόγους 

χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο κεφάλαιο της Νοµισµατικής Ένωσης 

197/11/78, χαρακτηρίζει την µικροµεσαία επιχείρηση ως µεταποιητική όπου το 

ανώτατο ύψος του µέσου κύκλου εργασιών της αντίστοιχης τελευταίας τριετίας 

δεν υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ (OECD, Key ICR Indicators). 
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Η Ελλάδα θεωρείται η χώρα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αφού 

αυτού του είδους οι εταιρείες οι οποίες απασχολούν λιγότερο από 100 άτοµα 

προσωπικό είναι πάρα πολλές. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται 

στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Εξίσου σηµαντική είναι και η ύπαρξη 

των λεγόµενων “µικρών” επιχειρήσεων, που απασχολούν λιγότερο από 10 

άτοµα προσωπικό. Σε µια αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη από την ΕΣΥΕ 

κατά την περίοδο της δεκαετίας 1978-88, η µέση ετήσια µεταβολή της 

απασχόλησης ήταν υψηλότερη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (+2,0%) από 

την αντίστοιχη στις µεγάλες επιχειρήσεις (-1,0%).  

 

Από στοιχεία του ICAP προκύπτει ότι και κατά το χρονικό διάστηµα 

1988-96, υπάρχει αύξηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε βάρος των 

µεγάλων επιχειρήσεων, και ως προς τον αριθµό των επιχειρήσεων και ως 

προς τον αριθµό των απασχολουµένων σε αυτές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η 

µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης προήλθε από την κατηγορία των 

µικρών επιχειρήσεων (ICAP – Οδηγός Επιχειρήσεων – Έκδοση 1997). 

1.3      Τα Πλεονεκτήµατα και οι Αδυναµίες των “ 
Επιχειρήσεων” 

Οι αποκαλούµενες επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολλές αδυναµίες αλλά 

και πλεονεκτήµατα συνάµα. Από τα πλέον σηµαντικότερα µειονεκτήµατα, είναι 

αυτό της χαµηλής παραγωγικότητας και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στον 

χαµηλό βαθµό χρησιµοποίησης εξελιγµένης τεχνολογίας καθώς και ανεπαρκή 

ύπαρξη οργανωµένης παραγωγής. Επιπλέον η µη σωστή εφαρµογή 

εξελιγµένων µεθόδων διαχείρισης και Marketing αλλά και διοίκησης, 

αποτελούν σοβαρά µειονεκτήµατα. 
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 Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και παγκοσµίως, 

παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες πρόσβασης λόγω της ύπαρξης υψηλού 

κινδύνου που τις διακατέχει καθώς και έλλειψη ικανών εγγυήσεων λόγω της 

οικογενειακής τους φύσης. Ένα ακόµα µειονέκτηµα που εντοπίζεται στην 

λειτουργία τους είναι και η περιορισµένη πρόσβαση που έχουν στις διάφορες 

κεφαλαιαγορές. Συνεπώς, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καταλήγουν σε έναν 

βραχυπρόθεσµο δανεισµό αλλά και σε πιστώσεις προµηθευτών για την 

κάλυψη των αυξηµένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης.  

Από αυτές τις επιχειρήσεις, λίγες είναι εκείνες οι οποίες εφαρµόζουν 

την µέθοδο leasing (χρηµατοδοτική µίσθωση), την µέθοδο factoring (σύµβαση 

πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων) αλλά και την µέθοδο venture 

capital (επιχειρηµατικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου), ως εναλλακτικές λύσεις 

εξεύρεσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, αυτού του είδους οι 

επιχειρήσεις παρουσιάζουν πρόβληµα στην ανάπτυξη των επενδύσεων τους 

σε µεγάλη εµβέλεια και έχουν δυσκολία στον σχεδιασµό των επενδυτικών 

τους προγραµµάτων. 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί πως οι επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση 

τoυ στρατηγικού προγραµµατισµού και άλλων σχετικών τεχνικών σύγχρονης 

διοίκησης και αρχών management. Επιπλέον δεν δίνουν ιδιαίτερη σηµασία 

στις στρατηγικές συµµαχίες, την µέτρηση ικανοποίησης πελατών αλλά και 

στον ανταγωνισµό και την σύγκριση τους µε άλλες επιχειρήσεις” (Clarke T. & 

Clegg S., (1998). Σύµφωνα επίσης µε τους ειδικούς, “οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις υστερούν σηµαντικά έναντι των µεγάλων στον τοµέα Marketing, 
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στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην σαφή και αποτελεσµατική χρήση 

δεδοµένων πληροφόρησης (Clarke T. & Clegg S., (1998).  

Η ύπαρξη βέβαια των επιχειρήσεων δεν χαρακτηρίζεται από αδυναµίες 

και µειονεκτήµατα. Οι λόγοι ύπαρξης τους είναι και εκείνοι που ουσιαστικά 

αποτελούν τα βασικά τους πλεονεκτήµατα. Κάποια από αυτά τα 

πλεονεκτήµατα είναι τα ακόλουθα : 

� Ευελιξία στην παραγωγή 

� Γρήγορη και εύκολη αφοµοίωση της νέας τεχνολογίας και 

καινοτοµίας 

� Προσαρµοστικότητα στην αγορά 

� Ταχύτητα στην λήψη των επιχειρηµατικών τους αποφάσεων 

� Συµβολή στην ανάπτυξη και απασχόληση αποµονωµένων 

περιοχών 

� Προσωπικές πελατειακές σχέσεις 

Η χρήση αυτών των επιχειρήσεων από τους καταναλωτές και µέσω του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι ένα σοβαρό θέµα το οποίο θα αναλυθεί στο 

επόµενο κεφάλαιο αυτής της πτυχιακής εργασίας. Συνάµα όµως η χρήση 

ευέλικτης τεχνολογίας µέσω υπολογιστών και η εισαγωγή νέων µηχανηµάτων 

και υλικών, είναι ένας θετικός παράγοντας ο οποίος τείνει να µειώσει 

δραµατικά το κατώτερο όριο στις κλίµακες παραγωγής. Η εκτίµηση η οποία 

διενεργείται σχετικά µε την οικονοµική συµπεριφορά των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, είναι ένας παράγοντας ο οποίος προκαλεί το ενδιαφέρον των 

τραπεζών, προµηθευτών, επενδυτικών εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών και 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.  
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Κύριος στόχος όλων αυτών είναι ο προσδιορισµός της οικονοµικά 

εύρωστης επιχείρησης ή αλλιώς της επιχείρησης που παρουσιάζει το 

µικρότερο πιστωτικό κίνδυνο (Montana P. & Charnov B., (2005 ). Βέβαια το 

σύνολο των προβληµατικών και αδύναµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για την άσκηση της κρατικής πολιτικής και 

ενδυνάµωσης αυτών των επιχειρήσεων αυτών. Χρειάζεται όµως µια 

περαιτέρω µελέτη η οποία θα ενσωµατώνει κάποιες ποιοτικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τοµείς αυτών, όπως τεχνογνωσία, 

θέση τους στην αγορά, διοίκηση και επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. 

1.4 Προοπτικές για τις “Επιχειρήσεις” 

 Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο πως οι επιχειρήσεις κατέχουν ιδιαίτερα 

υψηλό βάρος για την Ελληνική οικονοµία και από την επιτυχή τους ανάπτυξη, 

εξαρτάται και µεγάλο µέρος της οικονοµικής πορείας του τόπου. Όπως κάθε 

είδους επιχείρηση, έτσι και οι παρουσιάζουν προοπτικές αλλά και 

προβλήµατα. Για να µπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικές, θα πρέπει να 

υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν στρατηγικές σηµασίας, µε ή χωρίς την 

συµβολή του κράτους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική η ανάγκη 

ενός σχεδίου ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις αυτές. Σε αυτό το σχέδιο 

ανάπτυξης θα πρέπει να κωδικοποιηθούν και να συγκεντρωθούν όλα τα 

µέτρα που τάσσονται υπέρ της λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

και να εντοπισθούν τυχόν αδυναµίες και ελλείψεις. 

 Όπως έχει ειπωθεί αρκετές φορές εντός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, χαρακτηρίζεται ως επιτακτική η ανάγκη για δηµιουργία νέου 

χρηµατοδοτικού πλαισίου στήριξης, δηµιουργία απαιτούµενων υποδοµών, 
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όπως εκθεσιακοί χώροι, κέντρα καινοτοµίας και σχεδιασµού προϊόντων, 

υποστήριξης και πληροφόρησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στήριξη 

των παραγοµένων προϊόντων µε κατοχύρωση των προδιαγραφών ποιότητας 

και αποκλεισµού των προϊόντων που δεν πληρούν προϋποθέσεις υγιούς 

ανταγωνισµού, ενθάρρυνση δηµιουργίας συνεργασιών των επιχειρήσεων, 

συνεργασίες µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα για 

προώθηση της έρευνας, τεχνογνωσίας και καινοτοµίας, δηµιουργία 

«θερµοκοιτίδων», για τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων, προώθηση της 

δικτύωσής τους και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις επιχειρήσεις αυτές 

(OECD, Key ICR Indicators). 
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2 Κεφάλαιο ∆εύτερο : Μεθοδολογία και Τρόπος 

Συλλογής Πηγών και Πληροφοριών Εκπόνησης 

Πτυχιακής Εργασίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους 

ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την συγγραφή 

αυτής της πτυχιακής εργασίας. Η συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε 

µέσω βιβλιογραφικής έρευνας και σχετικών πληροφοριών για τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ως προς τις µετατροπές τους και τις 

συγχωνεύσεις που µπορούν να επέλθουν αλλά και ποιοι οι Νόµοι και κανόνες 

που ισχύουν στην συγκεκριµένη περίπτωση.  

Από τις αντίστοιχες πηγές που αφορούν το συγκεκριµένο αντικείµενο 

µελέτης, εξάχθηκαν χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά το πως εκτελούνται οι 

µετατροπές και συγχωνεύσεις αυτές βάσει Νόµων και τελικά ποιοι είναι οι 

σκοποί και οι στόχοι που πρέπει να εκπληρώνουν ως προς τη προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών από µέρους των επιχειρήσεων. Επίσης στην 

αναζήτηση συµπληρωµατικών πληροφοριών βοήθησαν κάποιες σηµειώσεις 

από βιβλία και πληροφορίες από το διαδίκτυο, τα οποία έχουν γραφτεί και 

παρουσιαστεί από άλλους συγγραφείς πρωτύτερα. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως η συλλογή πληροφοριών και δεδοµένων 

αποτελούν τα κύρια στοιχεία µιας έρευνας και καταγραφής αυτής, σχετικά µε 

την µελέτη ενός φαινοµένου ή γεγονότος όπως και στην συγκεκριµένη 

περίπτωση (Saunders et all, 2005). Επιπλέον µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως πρωτογενή στοιχεία για την έρευνα ενός θέµατος, αφού παρέχουν 

σηµαντικές πληροφορίες για αυτή αλλά και τις υποθέσεις που µπορούν να 
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γίνουν. Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα σε αυτήν την συγκεκριµένη φάση 

µπορούν να τροφοδοτήσουν την σχεδιαστική διαδικασία του πλάνου θα 

παρουσιαστεί στην συγκεκριµένη έρευνα και πτυχιακή εργασία. Σε αυτό το 

πλάνο µπορούν να αναφέρονται ξεκάθαρα ο τρόπος µε τον οποίο 

πραγµατοποιήθηκε η συλλογή των πληροφοριών και πως τεκµηριώνονται 

µέσα στην µελέτη και εργασία. 

Η έρευνα η οποία διεξήχθει στην συγκεκριµένη µελέτη, βοήθησε τον 

φοιτητή στην κατανόηση του θέµατος της πτυχιακής του εργασίας αλλά και 

στα καθηµερινά γεγονότα που συνδέονται άµεσα µε το θέµα που παραθέτει. 

Οι άνθρωποι διεξάγουν κάποια έρευνα για να συλλέξουν αποτελέσµατα µε 

ένα συστηµατικό τρόπο, και εποµένως να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους 

(Saunders et all, 2005). Κάθε ακαδηµαϊκή έρευνα απαιτεί µια “µεθοδολογία” 

προκειµένου να αναλύσει τα αποτελέσµατα. Αυτή αποτελείται από τρόπους 

και µεθόδους παραγωγής και ανάλυσης δεδοµένων έτσι ώστε οι διάφορες 

θεωρίες να δοκιµαστούν και να γίνουν αποδεκτές είτε να απορριφθούν.  

Εποµένως η µεθοδολογία η οποία χαρακτηρίζεται ως πρωταρχική, 

σχετίζεται τόσο µε την λεπτοµερή έρευνα µέσω της οποίας συλλέγονται τα 

δεδοµένα καθώς και µε τις πιο γενικές φιλοσοφικές απόψεις. Ο τρόπος που 

σκεφτόµαστε σχετικά µε την ανάπτυξη των γνώσεων µας, επηρεάζει 

σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγουµε την έρευνα (Zikmund W.G., 

2000). 
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2.1 Συλλογή ∆εδοµένων 

Λόγω της βιβλιογραφικής φύσης της συγκεκριµένης εργασίας, ένα 

είδος µεθοδολογίας δευτερογενούς έρευνας χρησιµοποιείται για να οδηγήσει 

στα αποτελέσµατα τα οποία επιθυµεί ο φοιτητής. Ένας αριθµός µεθόδων 

εµπλέκεται, προκειµένου να τον καταστήσει ικανό να επιτύχει µια µεγαλύτερη 

κατανόηση των πηγών που χρειάζεται για την ανάλυση των σκέψεων του 

σχετικά µε το θέµα που ερευνά. Αυτό είναι αναγκαίο µέσα σε µια έρευνα και 

µελέτη, καθώς τα αποτελέσµατα τα οποία συλλέγονται από µια συγκεκριµένη 

περιοχή µπορούν να είναι περισσότερο αποτελεσµατικά από εκείνα που 

προέρχονται από κάπου αλλού. Κάθε µέθοδος συλλογής δεδοµένων έχει 

τόσο πλεονεκτήµατα όσο και µειονεκτήµατα.  

Ο συνδυασµός λοιπόν µεθόδων συλλογής πληροφοριών και 

δεδοµένων, βοηθά σηµαντικά στο να µειωθούν τα µειονεκτήµατα που 

µπορούν να παρουσιαστούν στην έρευνα και τα οποία η συγγραφέας θέλει να 

ελαχιστοποιήσει. Βέβαια όπως θα αποδειχτεί και στην συνέχεια και όπως ήδη 

αναφέρθηκε παραπάνω, η έρευνα και µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος 

βασίζεται καθαρά σε βιβλιογραφική έρευνα και συλλογής σχετικών στοιχείων 

για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ως προς τις µετατροπές 

τους και τις συγχωνεύσεις που µπορούν να επέλθουν αλλά και ποιοι οι Νόµοι 

και κανόνες που ισχύουν στην συγκεκριµένη περίπτωση. 

2.2 ∆ευτερεύων ∆εδοµένα 

Ως ∆ευτερεύων δεδοµένα περιγράφονται εκείνα στα οποία οι 

πληροφορίες συλλέγονται και καταγράφονται από κάποιον άλλον νωρίτερα 

και για σκοπούς, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εκείνους του συγγραφέα 
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(Saunders et all, 2005). Τα δευτερεύων δεδοµένα παρέχουν την βάση για ένα 

καλό ιστορικό πληροφοριών, θέτοντας ικανό τον φοιτητή να καταλάβει το 

αντικείµενο εργασίας της καθώς και να παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για 

στήριξη των θεωριών από την πρωταρχική έρευνα. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι 

µπορεί ευκολότερα κάποιος να βρει δευτερεύων δεδοµένα για την έρευνα του, 

αφού αυτά έχουν γραφτεί προηγουµένως και έχουν εκδοθεί σε κάποια έντυπο 

τύπο ή στο διαδίκτυο. Τα περιοδικά και ο έντυπος τύπος είναι πρωταρχική 

φιλολογική πηγή για κάθε πληροφορία. Τα άρθρα σε αυτά είναι ικανοποιητικά 

πρoσβάσιµα και αναφέρονται σε ποικίλα θέµατα της καθηµερινότητας 

(Zikmund W.G., 2000). 

Επιπλέον τα βιβλία αλλά και τα άρθρα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σε 

αυτήν την συλλογή πληροφοριών και προτάσεων, παρείχαν πληροφορίες οι 

οποίες έδωσαν στον φοιτητή την ευκαιρία να αναπτύξει αναλυτικά τις θέσεις 

του στην συγκεκριµένη έρευνα. Πάντα τα βιβλία αποτελούν µια αξιόπιστη 

µέθοδο συλλογής πληροφοριών, καθώς έχουν γραφτεί για ένα συγκεκριµένο 

σκοπό και παρέχουν συγκροτηµένη σκέψη και ανάπτυξη αντικειµένου.  

Το σηµαντικότερο όµως πλεονέκτηµα των δευτερογενών στοιχείων 

αφορά το µικρό κόστος και το σύντοµο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για 

τη συλλογή τους. Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι διαθέσιµες µε τη 

µορφή δευτερογενών στοιχείων, ο ερευνητής απλά χρειάζεται να προστρέξει 

στην πηγή τους, να τα εντοπίσει και να τα συγκεντρώσει. Αυτό συνήθως 

απαιτεί µικρό χρονικό διάστηµα και µικρό κόστος. Ακόµη και στην περίπτωση 

που υπάρχει κάποια χρέωση για τη χρήση τους, το κόστος είναι πολύ 

µικρότερο από αυτό που θα απαιτείτο για να συγκεντρώσει η εταιρεία τα 
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στοιχεία αυτά. Πρέπει όµως να έχουµε υπόψη µας ότι όταν χρησιµοποιούνται 

δευτερογενή στοιχεία, είναι πολλές φορές αναγκαίο να γίνουν υποθέσεις και 

παραδοχές ώστε να καταστεί δυνατή η όσο αποτελεσµατικότερη χρήση τους. 

Ο αποφασιστικός παράγοντας εδώ είναι η χρησιµοποίηση “λογικών” 

υποθέσεων και παραδοχών.  

2.2.1 Μειονεκτήµατα ∆ευτερογενών ∆εδοµένων 

Παρά την σπουδαιότητα αλλά και την χρησιµότητα που 

παρουσιάζουν τα δευτερογενή δεδοµένα στην διεκπεραίωση και 

συλλογή στοιχείων, εµφανίζουν τρία (3) σηµαντικά προβλήµατα : 

� ∆ιαθεσιµότητα : Για συγκεκριµένα προβλήµατα είναι 

δυνατόν να µην υπάρχουν δευτερογενή δεδοµένα 

� Ακρίβεια  :  Ελλείψεις και µεθοδολογικές λεπτοµέρειες 

που τις περισσότερες φορές δεν αναφέρονται καθόλου 

� Επάρκεια  : Μπορεί να υπάρχουν δευτερογενή 

δεδοµένα τα οποία είναι διαθέσιµα και αρκετά ακριβή, αλλά να µην 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του συγγραφέα ή ερευνητή 

ενός θέµατος 

2.3 Ανάλυση ∆εδοµένων 

Τα στοιχεία που συλλέγονται από τον φοιτητή παράγουν ποιοτικά 

δεδοµένα, τα οποία αναλύονται και επεξεργάζονται από το άτοµο αυτό. Οι 

απαντήσεις που προσφέρονται σε αυτόν και σε συνδυασµό µε τις πηγές που 

ο ίδιος έχει επιλέξει για να τεκµηριώσει την έρευνα του, θα τον βοηθήσουν 

στην συνέχεια να εκτιµήσει σωστά τα γεγονότα και τις πηγές αυτές και να 

καταλήξει στα συµπεράσµατα του. Θα προχωρήσει έτσι µε αυτό τον τρόπο 
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στην καταγραφή των απόψεων του αλλά και του τι πραγµατικά συµβαίνει µε 

το θέµα που θέλει να αναλύσει εις βάθος. 
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3  Κεφάλαιο Τρίτο : Παράγοντες Εντός της 

Αγοράς που Επηρεάζουν τους Ιδιοκτήτες 

Επιχειρήσεων για να Προβούν σε Μετατροπές ή 

Συγχωνεύσεις Αυτών 

3.1 Ποια τα Χαρακτηριστικά της Λειτουργίας της 
Βιοµηχανικής Αγοράς 

Με κριτήριο τον βαθµό ανταγωνισµού σε µια αγορά, οι κλάδοι της 

οικονοµίας διακρίνονται σε τέσσερις τύπους –µορφές αγορών ως ακολούθως. 

Στο ένα άκρο έχουµε τον πλήρη ανταγωνισµό, µια µορφή αγοράς στην οποία 

υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Κάθε 

επιχείρηση είναι τόσο µικρή σε σχέση µε το σύνολο του κλάδου που δεν έχει 

δύναµη να επηρεάσει την τιµή. Στο άλλο άκρο έχουµε το µονοπώλιο, όπου 

υπάρχει µόνο µια επιχείρηση στον κλάδο, η οποία δεν υφίσταται καθόλου 

ανταγωνισµό. Ενδιάµεσες µορφές είναι ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός, 

όπου υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται και ελευθερία 

εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, και το ολιγοπώλιο, όπου υπάρχουν 

λίγες µόνο επιχειρήσεις και η είσοδος νέων επιχειρήσεων είναι περιορισµένη. 

3.2 Πλήρης Ανταγωνισµός 

Πλήρη ανταγωνισµό έχουµε, όταν στην αγορά υπάρχουν πολλοί 

πωλητές και δεν υπάρχουν περιορισµοί, οικονοµικοί ή νοµικοί, στην είσοδο 

και έξοδο από την αγορά για οποιονδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί ως 

πωλητής. Κανείς από τους πωλητές δεν έχει επίδραση στις τιµές, επειδή 

υπάρχουν πολλοί πωλητές και ο καταναλωτής έχει αναρίθµητες εναλλακτικές 

επιλογές. Οι καταναλωτές δεν παρατηρούν κάποια σηµαντική διαφοροποίηση 

µεταξύ των προϊόντων, άρα µία αύξηση των τιµών από έναν πωλητή θα 
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ζηµιώσει µόνο τον ίδιο, αφού θα οδηγήσει τους καταναλωτές στους άλλους 

πωλητές. Στην πράξη το µοντέλο αυτό δεν υπάρχει, αφού πάντα υπάρχουν 

ατέλειες στην αγορά. 

Χαρακτηριστικά του πλήρους ανταγωνισµού 

� Πολύ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων και αγοραστών 

� ∆υνατότητα εισόδου και εξόδου για οποιαδήποτε επιχείρηση, 

οποιαδήποτε στιγµή 

� Όλοι παράγουν ακριβώς το ίδιο αγαθό µε ακριβώς το ίδιο κόστος 

� Υπάρχει πλήρης πληροφόρηση σχετικά µε το τι συµβαίνει ανά πάσα 

στιγµή 

� Μια µεµονωµένη επιχείρηση δεν µπορεί να επηρεάσει την τιµή (είναι 

price taker) 

Ως αγορά πλήρους ανταγωνισµού θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε το 

χρηµατιστήριο και ορισµένα αγροτικά προϊόντα όπως το ρύζι, το 

καλαµπόκι και το σιτάρι. 

3.3 Μονοπώλιο 

Με τον όρο µονοπώλιο αναφερόµαστε στην ακραία µορφή αγοράς 

όπου µια µόνο επιχείρηση παράγει ένα προϊόν για το οποίο δεν υπάρχουν 

στενά υποκατάστατα. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση ταυτίζεται µε τον 

κλάδο παραγωγής του προϊόντος. Η φυσική τάση όλων των επιχειρήσεων 

είναι να αυξήσουν το κέρδος τους. Ο µονοπωλιακός προµηθευτής αυξάνει το 
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κέρδος του µειώνοντας την παραγωγή και αυξάνοντας τις τιµές. Στην αγορά 

κυκλοφορούν λιγότερα αγαθά και ο καταναλωτής τα πληρώνει ακριβά. 

Συνθήκες που οδηγούν σε µονοπώλια  

� Ύπαρξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή (ή/και το 

σχετικά µικρό µέγεθος της αγοράς). Το ελάχιστο µέσο κόστος 

επιτυγχάνεται σε υψηλό επίπεδο παραγωγής. Οι κλάδοι αυτοί 

αποτελούν «φυσικά µονοπώλια».  

� Η αποκλειστική ιδιοκτησία των πρώτων υλών. 

� Η κατοχή αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης ενός προϊόντος ή 

µιας µεθόδου παραγωγής µέσω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας (νοµική 

προστασία) 

� Η παραχώρηση από το κράτος αποκλειστικού δικαιώµατος στην 

παραγωγή (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφελείας) 

� Ο αθέµιτος ανταγωνισµός 

� Η κατοχή από µια επιχείρηση της γνώσης και της τεχνολογίας που 

απαιτείται για την παραγωγή του προϊόντος. 
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3.4 Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός 

Η δοµή αγοράς που παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά µονοπωλίου 

και ορισµένα χαρακτηριστικά ανταγωνισµού ονοµάζεται µονοπωλιακός 

ανταγωνισµός. Τα χαρακτηριστικά του είναι: 

� Υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται για την ίδια 

οµάδα πελατών. 

� ∆ιαφοροποίηση προϊόντος: κάθε επιχείρηση παράγει ένα προϊόν που 

είναι (λίγο ή πολύ) διαφορετικό από των άλλων επιχειρήσεων, άρα 

διαθέτει (περιορισµένη) µονοπωλιακή δύναµη. Έτσι η τιµή δεν θεωρείται 

ως δεδοµένη από την επιχείρηση και η ατοµική καµπύλη ζήτησης έχει 

αρνητική κλίση. Όµως λόγω της ύπαρξης στενών υποκατάστατων του 

προϊόντος η ζήτηση χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα. 

� Ελευθερία εισόδου και εξόδου στον κλάδο: έτσι ο αριθµός των 

επιχειρήσεων µεταβάλλεται µέχρι να µηδενιστούν τα υπερκανονικά 

κέρδη (επισηµαίνεται ότι η έννοια του κλάδου στον Μ.Α. δεν είναι πολύ 

σαφής, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να κατασκευαστούν 

καµπύλες αγοραίας προσφοράς και ζήτησης). Αύξηση της ζήτησης του 

προϊόντος µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση της διαφήµισης που είναι 

αρκετά έντονη στον µονοπωλιακό ανταγωνισµό.  

Παραδείγµατα µονοπωλιακού ανταγωνισµού είναι τα καταστήµατα 

ενδυµάτων, τα πρατήρια βενζίνης, τα κουρεία, τα κοµµωτήρια, τα 

φροντιστήρια, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια. 
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3.5 Ολιγοπώλιο 

Ολιγοπώλιο σχηµατίζεται, όταν ο αριθµός επιχειρήσεων στην αγορά 

είναι τέτοιος, ώστε κάθε επιχείρηση µεµονωµένα να έχει τη δυνατότητα να 

επιδρά πάνω στην συνολικά προσφερόµενη ποσότητα, άρα και στην τιµή. 

Βασικό χαρακτηριστικό του ολιγοπωλίου είναι ότι οι ενέργειες µιας 

επιχείρησης έχουν επίδραση στην συµπεριφορά των άλλων επιχειρήσεων. 

Μια αγορά ονοµάζεται ολιγοπωλιακή όταν ένας µικρός αριθµός επιχειρήσεων 

ελέγχει µεγάλο µέρος της αγοράς. Όµως οι ολιγοπωλιακές αγορές δεν είναι 

όλες πανοµοιότυπες, αλλά διαφέρουν ως προς την δοµή τους και εποµένως 

ως προς την συµπεριφορά των επιχειρήσεων. 

Σε κάποιες ολιγοπωλιακές αγορές το προϊόν είναι οµοιογενές ενώ σε κάποιες 

άλλες (που είναι η πλειοψηφία) διαφοροποιηµένο. Τα δύο κύρια 

χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις ολιγοπωλιακές αγορές είναι: 

I. Ύπαρξη εµποδίων εισόδου. Τέτοια είναι η διαφοροποίηση του 

προϊόντος, το απόλυτο κοστολογικό πλεονέκτηµα, οι οικονοµίες 

κλίµακας και γενικότερα η ύπαρξη υψηλού «µη ανακτήσιµου» κόστους 

(π.χ. δαπάνες για διαφήµιση, για έρευνα - ανάπτυξη κ.λ.π.) 

II. 2. Η αλληλεξάρτηση των επιχειρήσεων. Λόγω του µικρού αριθµού 

επιχειρήσεων η κάθε µια από αυτές πρέπει να λαµβάνει υπόψη της την 

συµπεριφορά των υπολοίπων. Είναι λοιπόν αδύνατο να προβλεφθεί η 

επίδραση µιας µεταβολής της τιµής µιας επιχείρησης επί των 

πωλήσεών της αν δεν γίνουν κάποιες υποθέσεις για τις αντιδράσεις 

των άλλων επιχειρήσεων. Για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει µια µοναδική 

γενική θεωρία του ολιγοπωλίου. 
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Παραδείγµατα ολιγοπωλίου είναι οι αγορές τσιµέντου, η κινητή 

τηλεφωνία, ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, 

αυτοκίνητα ΙΧ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εφηµερίδες, περιοδικά, 

τσιγάρα, απορρυπαντικά, γάλα. 

Συνοπτικά οι µορφές αγοράς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

µε τα χαρακτηριστικά τους. 

 Πλήρης 

ανταγωνισµός 

Ατελής ανταγωνισµός 

  Μονοπωλιακός 

ανταγωνισµός 

Ολιγοπώλιο Μονοπώλιο 

Αριθµός 

επιχειρήσεων 

Πολύ µεγάλος Μεγάλος Μικρός 1 επιχείρηση 

∆υνατότητα 

εισόδου 

Απεριόριστη Απεριόριστη Περιορισµένη Καµία 

Τύπος του 

Προϊόντος 

Οµοιογενές ∆ιαφοροποιηµένο Οµοιογενές ή 

διαφοροποιηµένο 

Μοναδικό 

Παράδειγµα Παραγωγή 

λαδιού 

Εστιατόρια Αυτοκινητο-

βιοµηχανία 

∆ΕΗ 

Καµπύλη 

ζήτησης της 

επιχείρησης 

Οριζόντια. Η 

επιχείρηση δεν 

επηρεάζει την 

τιµή 

Με αρνητική 

κλίση, αλλά 

σχετικά ελαστική. 

Η επιχείρηση έχει 

κάποιο έλεγχο 

στην τιµή 

Με αρνητική κλίση, 

σχετικά ανελαστική. 

αλλά εξαρτάται από 

τις αντιδράσεις των 

ανταγωνιστών στις 

µεταβολές της τιµής 

Με αρνητική κλίση, πιο 

ανελαστική από του 

ολιγοπωλίου. Η 

επιχείρηση έχει 

σηµαντικές δυνατότητες 

ελέγχου της τιµής 
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3.6 Οικονοµική Κρίση στην Ελλάδα και Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις –Επιρροή στους Εργαζοµένους  

Χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αδυνατώντας να αντιµετωπίσουν 

τις συνέπειες της κρίσης, καθηµερινά «κατεβάζουν ρολά». Οι εγγραφές και οι 

διαγραφές επιχειρήσεων στα κατά τόπους επιµελητήρια είναι ενδεικτικές του 

κλίµατος και της κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική αγορά.  

Έπειτα από έρευνα στα επιµελητήρια της χώρας, αποκαλυπτικά 

στοιχεία για τις επιχειρήσεις που κλείνουν αλλά και για όσες λειτουργούν για 

πρώτη φορά. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, στα επιµελητήρια της 

Μακεδονίας και της Θράκης οι εγγραφές για το α΄ πεντάµηνο του 2007 

σηµείωσαν µείωση κατά 8,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006, 

από 1.580 το 2006 σε 1.280 το 2007, ενώ οι διαγραφές επιχειρήσεων 

παρουσίασαν αύξηση 4,5%, από 1.337 το 2006 σε 1.443 το 2007 (ICAP – 

Οδηγός Επιχειρήσεων – Έκδοση 2008, Στατιστικά και Οικονοµικά Στοιχεία 

Επιχειρήσεων – Σχόλια και Παρατηρήσεις). 

Επίσης σε δέκα επιµελητήρια της χώρας, όπως το Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο Πειραιώς, Καβάλας, Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας, 

Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς, Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Θεσσαλονίκης, Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ροδόπης, 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Λακωνίας, Καρδίτσας και Εβρου, οι διαγραφές 

επιχειρήσεων από τα µητρώα των επιµελητηρίων ήταν περισσότερες από τις 

νέες εγγραφές το διάστηµα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2007.  

Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε 34 

επιµελητήρια της χώρας στη διάρκεια του 2007, οι εγγραφές επιχειρήσεων 
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ανέρχονταν σε 51.262 ενώ οι διαγραφές σε 32.216 µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

θετικό ισοζύγιο 19.046 εγγραφών. Εφέτος και το διάστηµα Ιανουαρίου- 

Αυγούστου, οι εγγραφές ήταν 28.877, οι διαγραφές 19.518 και το καθαρό 

αποτέλεσµα 9.176 επιχειρήσεις. Εµφανί ζεται, δηλαδή, µείωση 15,5% των 

εγγραφών. Ακόµη, µείωση των νέων εγγραφών παρατηρείται σε 25 από τα 34 

επιµελητήρια, ενώ σε οκτώ από αυτά η µείωση ξεπερνά το 25% σε σχέση µε 

το 2006 (ICAP – Οδηγός Επιχειρήσεων – Έκδοση 2008, Στατιστικά και 

Οικονοµικά Στοιχεία Επιχειρήσεων – Σχόλια και Παρατηρήσεις). 

3.7 Οικονοµικοί Κύκλοι της Αγοράς και Επίδραση στις 
Μικροµεσαίες   Επιχειρήσεις 

Σε κάθε κοινωνία η οποία διακατέχεται από οικονοµικούς παράγοντες 

αλλά και φαινόµενα, η οικονοµία της διέρχεται από διάφορες φάσεις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως οικονοµικοί κύκλοι. Οι οικονοµικοί αυτοί κύκλοι µπορούν 

να προσφέρουν µια σαφή εικόνα για την παρούσα κατάσταση της οικονοµίας 

ανά πάσα στιγµή και να βοηθούν τους υπευθύνους να προλαµβάνουν 

δυσάρεστες καταστάσεις. Επηρεάζουν ιδιαίτερα την λειτουργία των 

επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των µικροµεσαίων. 

 Σύµφωνα µε τον Bairoch, (1993), Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι 

αυτοί οι οικονοµικοί κύκλοι διαµορφώνονται ουσιαστικά από την καταναλωτική 

συµπεριφορά των πολιτών µιας κοινωνίας και είναι ανάλογη των εισοδηµάτων 

τους (Α. Κράτση, 2008). Ανάλογα µε το εισόδηµα που οι πολίτες – 

καταναλωτές µιας κοινωνίας έχουν στην διάθεση τους, µπορούν να 

αγοράζουν και να καταναλώνουν διάφορα αγαθά τα οποία διαµορφώνονται σε 

ποικίλες τιµές. Τις τιµές αυτές τις ορίζουν κυρίως οι παραγωγοί αλλά και οι 

µεσολαβητές της αγοράς. Οι επιπτώσεις αυτών των τιµών αλλά και της 
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διαµόρφωσης τους, επιβαρύνουν περισσότερο τους επιχειρηµατίες των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων και κατά συνέπεια τα κέρδη τους αλλά και την 

δανειοδότηση στην οποία µπορούν να προβούν. 

 Επιπλέον υπεύθυνοι για την διακύµανση και παρουσία των 

οικονοµικών κύκλων σε µια κοινωνία, είναι και οι τοπικές αρχές. Αυτές 

ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που προβαίνουν αλλά και τα δηµοσιονοµικά µέτρα, 

προωθούν ή εµποδίζουν την υγιής κατανάλωση από µέρους των 

καταναλωτών. Για να µπορέσει ένας καταναλωτής να αγοράζει κάτι 

παραπάνω από τα απολύτως απαραίτητα, θα πρέπει να διαθέτει την 

οικονοµική εκείνη δυνατότητα που θα του επιτρέπει να προβεί σε κάτι τέτοιο. 

3.8 Το Εισόδηµα των Καταναλωτών ως Παράγοντας 
Επίδρασης Στην Καταναλωτική τους Συµπεριφορά Προς 
Τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις  

  

Εντός µιας κοινωνίας µπορεί κανείς να συναντήσει καταναλωτές µε τα 

ίδια δηµογραφικά αλλά και οικονοµικά χαρακτηριστικά, τα οποία όµως 

µπορούν πολύ εύκολα να µεταβληθούν προς το καλύτερο ή προς το 

χειρότερο στο µέλλον. Κατά συνέπεια, τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να 

επηρεάσουν την καταναλωτική τους συµπεριφορά και την όλη διαδικασία 

αγοράς αγαθών και υπηρεσιών από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το 

οποίο θα έχει συνέπεια στην µελλοντική συµπεριφορά των επιχειρήσεων 

αυτών αλλά και στην ενδεχόµενη δανειοδότηση τους. Επίσης, οι καταναλωτές 

αυτοί µπορεί στο παρελθόν να είχαν εντελώς διαφορετικά οικονοµικά 

χαρακτηριστικά και να διέθεταν µεγαλύτερο ή χαµηλότερο εισόδηµα. 
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 Το γεγονός ότι στις µέρες µας υπάρχουν καταναλωτές που διαθέτουν 

το ίδιο εισόδηµα, δεν σηµαίνει ότι θα καταναλώνουν και θα συµπεριφέρονται 

αγοραστικά ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο και στο µέλλον. Ο καθένας θα 

στηρίζεται στις εµπειρίες του παρελθόντος αλλά και του τι περιµένει στο 

µέλλον και θα προγραµµατίζει ανάλογα τις αγορές αλλά και τις επενδύσεις 

του. Φυσικά δεν είναι µόνο θέµα οικονοµικών παραγόντων αλλά και 

χαρακτήρων ανθρώπων και πως αυτοί αντιλαµβάνονται τα οικονοµικά µεγέθη 

εντός µιας κοινωνίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξοδεύουν αλόγιστα και 

διαθέτουν χαµηλό εισόδηµα και άλλοι οι οποίοι αµείβονται µε ένα πολύ καλό 

εισόδηµα και θέλουν να προνοούν για το µέλλον και να κάνουν κάποια 

αποταµίευση. 

  Κάποιος καταναλωτής ο οποίος στο παρελθόν είχε πολύ µεγαλύτερο 

εισόδηµα απ’ ότι έχει σήµερα, θα συµπεριφέρεται αρκετά επιφυλακτικά. Το 

γεγονός το οποίο θα πρέπει να εκτιµηθεί είναι για ποιο λόγο ακριβώς 

µειώθηκαν τα εισοδήµατα του συγκεκριµένου ανθρώπου και αν υπάρχει 

περίπτωση να επιστρέψουν πάλι στα προηγούµενα επίπεδα. Αν όχι, τότε η 

αγοραστική του δύναµη θα παραµένει χαµηλή µε αποτέλεσµα µια 

επιφυλακτική και δύσκολη καταναλωτική συµπεριφορά προς τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Αν τώρα κάποιος καταναλωτής είχε ακριβώς το ίδιο εισόδηµα 

στο παρελθόν αλλά φοβάται ότι αυτό θα µειωθεί στο µέλλον, τότε και του 

συγκεκριµένου ατόµου η καταναλωτική συµπεριφορά θα είναι προσεκτική και 

επιφυλακτική, µε αποτέλεσµα να  είναι ιδιαίτερα φειδωλός στο τι ξοδεύει και 

πως θα συµπεριφέρεται οικονοµικά. 
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 Τέλος ένας καταναλωτής ο οποίος διατηρεί ένα δεδοµένο εισόδηµα και 

περιµένει να αυξηθεί στο µέλλον µπορεί να προγραµµατίσει καλύτερα τα 

έξοδα στα οποία προβαίνει και να προχωρήσει και σε κάποιες άλλες 

επενδύσεις για το µέλλον. Το γεγονός ότι το εισόδηµα ενός καταναλωτή 

µπορεί να αυξηθεί µελλοντικά, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην 

κατανάλωση περισσοτέρων αγαθών αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των µικροµεσαίων. 

Ζούµε σε µια εποχή όπου το εµπόριο των ταχυκίνητων καταναλωτικών 

αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

έχει διαφοροποιηθεί αρκετά σε σχέση µε το άµεσο παρελθόν. Τα στελέχη 

αλλά και οι υπάλληλοι αυτών των επιχειρήσεων βρίσκονται σε µια διαρκή 

πίεση µε σκοπό την αύξηση των πωλήσεων των αγαθών και υπηρεσιών που 

παρέχουν προς τους καταναλωτές αλλά και τα κέρδη και µερίδια της αγοράς. 

Γνωρίζουν επιπλέον πολύ καλά πως τα διάφορα επιχειρηµατικά σχέδια που 

εκτελούν και αφορούν τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, δεν είναι πλέον 

επαρκή. 

 Η συµπεριφορά των καταναλωτών και η διαδικασία αγοράς των 

διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από κάποια µικροµεσαία 

επιχείρηση, σχετίζεται άµεσα µε την στρατηγική τιµών που ακολουθεί καθώς 

και την σωστή προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών. Για να 

µπορέσει λοιπόν κάποια µικροµεσαία επιχείρηση να ικανοποιήσει τις 

επιθυµίες των πελατών – καταναλωτών, θα πρέπει να είναι σε θέση να 

λειτουργεί άκρως ικανοποιητικά σε ένα απαιτητικό περιβάλλον αλλά και να 

προβλέπει τις ανάγκες και επιθυµίες των πελατών αυτών. Το µεγάλο ερώτηµα 
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λοιπόν το οποίο προκύπτει στην περίπτωση αυτή, είναι µε ποιους τρόπους 

µια µικροµεσαία επιχείρηση µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

καταναλωτών και να τον αποτρέψει από την προτίµηση του προς τις 

ανταγωνίστριες και µεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

3.9 Συµπεριφορά Καταναλωτή και Παράγοντες που 
Επηρεάζουν την Αγοραστική του ∆ύναµη και Συνεπώς τις 
Επιχειρήσεις 

 Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όλοι γινόµαστε µάρτυρες µιας 

σηµαντικής εµφάνισης πελατών και καταναλωτών, σχετικά µε την διαδικασία 

αγοράς που ακολουθούν για προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται από τις 

µικροµεσαίες υπηρεσίες. Παλαιότερα, ήταν οι γυναίκες εκείνες οι οποίες 

έδιναν µεγαλύτερη σηµασία στο λιανεµπόριο και τις τάσεις της µόδας. Με το 

πέρασµα των χρόνων όµως αυτό το γεγονός άλλαξε και πλέον σχεδόν όλοι οι 

άνδρες προσπαθούν να παρακολουθούν τις διάφορες τάσεις της µόδας και να 

συµβαδίζουν µε αυτή. Κάτι τέτοιο βέβαια έχει άµεση επίδραση στην 

συµπεριφορά όλων των καταναλωτών αλλά και στην λειτουργία των ν 

επιχειρήσεων εντός της εγχώριας αγοράς.  

 Με αφορµή τις διάφορες συζητήσεις αλλά και το θέµα της “ακρίβειας”, 

πολλοί από τους καταναλωτές έχουν µετατραπεί σε καχύποπτους και είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί στην συµπεριφορά τους ως προς την αγορά των 

αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζονται. Πολλοί από αυτούς θεωρούν πως η 

κερδοσκοπία και αισχροκέρδεια είναι χαρακτηριστικά της εποχής µας και η 

αντιµετώπιση τους πρέπει να είναι άµεση και µε ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Είναι 

γεγονός πως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο καλύπτουν 

µεγάλο µέρος των εµπορικών επιχειρήσεων και έχουν µικρό κύκλο 
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δραστηριοποίησης. Η λειτουργία τους βασίζεται περισσότερο στις 

διαπροσωπικές σχέσεις µε τον πελάτη – καταναλωτή και συνήθως 

«κινούνται» µε συγκεκριµένη πελατεία. 

 Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας το κόστος για 

τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ µεγαλύτερο σε σχέση µε τις 

µεγαλύτερες και τα πολυκαταστήµατα, καθώς ο κίνδυνος της απώλειας 

καταναλωτών είναι πολύ ποιο άµεσος και καθοριστικός. Σύµφωνα µε τον Κ. 

Τζωρτζάκη, το εµπόριο αποτελεί το τελευταίο στάδιο σε µια ολοκληρωµένη 

διαδικασία η οποία ξεκινά από την παραγωγή, την βιοµηχανία και συνεχίζει 

στην διανοµή και κάποιες φορές στο χονδρικό εµπόριο για να ολοκληρωθεί 

στην αγορά των προϊόντων από τους καταναλωτές στις µεγάλες ή 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις (Τζωρτζάκης Κ. & Τζωρτζάκη Α., (1999).  

Συνεπώς βρισκόµαστε ανάµεσα σε µια κατάσταση η οποία δεν βοηθά 

ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς οι βιοµηχανίες πωλούν ακριβά 

σε αυτές και οι καταναλωτές ζητούν να αγοράζουν φθηνά. Οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων αυτών, είναι υποχρεωµένοι να επωµίζονται την ακρίβεια αυτή 

και εν συνεχεία να την µεταφέρουν στην πώληση των αγαθών ή υπηρεσιών 

τους. Αυτό δεν σηµαίνει πάντα ότι γίνεται µε απώτερο σκοπό την αύξηση των 

κερδών, αλλά την περαιτέρω επιβίωση τους. 

 Στις µέρες όπου ζούµε η απαίτηση των καταναλωτών για καλύτερα 

αλλά και φθηνότερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά όλο και 

µεγαλώνει µε αποτέλεσµα να είναι σηµαντικό το ποσοστό εκείνων που 

τιµωρούν τις διάφορες επιχειρήσεις για τις κακές πρακτικές που εφαρµόζουν, 

όπως επίσης υπάρχουν και κάποιοι καταναλωτές οι οποίοι επιβραβεύουν 
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επιχειρήσεις που καταφέρνουν να πωλούν φθηνά και εξαιρετικής ποιότητας 

αγαθά ή υπηρεσίες. 

  Θα πρέπει λοιπόν οι διάφορες επιχειρήσεις να ενισχύσουν την 

κοινωνική τους ευθύνη ως ένα σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής τους, έτσι 

ώστε να αντεπεξέλθουν στην κοινωνική κριτική αλλά και να αναπτύξουν τον 

σεβασµό των πελατών προς αυτές. “Είναι γεγονός πως στις µέρες µας 

υπάρχουν καταναλωτές, οι  οποίοι εκδηλώνουν µε µεγάλη υπευθυνότητα την 

θέση τους και την αντίθεση τους µε κάποια δράση από µέρους τους, 

θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τα προϊόντα 

τα οποία παράγουν και υπηρεσίες που προσφέρουν, καθώς επίσης και για τα 

θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την οργάνωση αλλά και την παραγωγική 

διαδικασία της επιχείρησης µε άµεσο στόχο την προστασία και τον σωστό 

προσανατολισµό του πελάτη στην αγορά” (Brookes, R., Brodie, R., Lindgreen, 

A. (2002). 

 Οι Έλληνες καταναλωτές υποστηρίζουν ένα προφίλ το οποίο 

αναφέρεται στην υπευθυνότητα αλλά και την παραγωγική διαδικασία των 

επιχειρήσεων, καθώς πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι επηρεάζουν την 

υπεύθυνη στάση των εταιρειών. Επιπλέουν εκτιµούν και σέβονται την ηγεσία 

των εταιρειών αυτών, οι οποίες υποστηρίζουν σηµαντικά την ανάγκη για 

κοινωνική ευθύνη. Θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι η καταναλωτική αγορά 

µεταβάλλεται συνεχώς µε ταχείς ρυθµούς ακολουθώντας  σηµαντικά το 

σύγχρονο τρόπο ζωής αλλά και τις συνήθειες που διαµορφώνονται. Το 

περίεργο είναι ότι οι πελάτες / καταναλωτές ενώ έχουν τα περιθώρια για 

επιλογή και αγορά προϊόντων, µετατρέπονται σε αναποφάσιστους καθώς το 
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Marketing αλλά και οι στρατηγικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις, γίνονται 

όλο και πιο ατοµοκεντρικά, προσπαθώντας να εντοπίσουν τις πραγµατικές 

ανάγκες των καταναλωτών. 

 Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στην λειτουργία της αγοράς, είναι η 

µεγάλη πληροφόρηση που δέχονται καθηµερινά οι καταναλωτές και οι 

διάφορες προτάσεις και επιλογές οι οποίες βρίσκονται στην επιλογή τους. Στις 

µέρες όπου ζούµε, ο πελάτης - καταναλωτής είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα 

διάφορα εµπορικά σήµατα από πολύ µικρή ηλικία καθώς ο εργαζόµενος 

βρίσκεται στο µεγαλύτερο µέρος της ζωής του εκτός σπιτιού και απασχολείται 

µε την εργασία του αλλά και τις καθηµερινές αγορές ειδών ανάγκης και 

διαβίωσης αλλά και διασκέδασης. 

 Οι πελάτες - καταναλωτές στις µέρες µας είναι αρκετά αναποφάσιστοι, 

µε αποτέλεσµα το γεγονός αυτό να είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που να 

έχουν να αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων και κυρίως των 

µικροµεσαίων. Στον βαθµό αυτό, ο καταναλωτής προσπαθεί να συνδυάσει 

την κάλυψη των απαιτήσεων του µε τον δυνατό λιγότερο χρόνο που 

χρειάζεται να ξοδέψει για αυτές τις αγορές. Πολλοί καταναλωτές θεωρούν τον 

χρόνο ως µια πραγµατική αξία που χρειάζεται σωστή διαχείριση από µέρους 

τους αλλά και από το µέρος των επιχειρήσεων. 

 Ο πελάτης - καταναλωτής της εποχής µας είναι επιλεκτικός απέναντι 

στην πληροφόρηση που θα δεχθεί και από παθητικό δέκτη έχει εξελιχθεί σε 

ενεργητικό, θέτοντας συγχρόνως τους όρους σχετικά µε την κάλυψη των 

αναγκών και των επιθυµιών τους. Οι πελάτες - καταναλωτές της εποχής µας 

δεν θεωρούνται πλέον απλοί αγοραστές αλλά καταναλωτές µε προφίλ το 
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οποίο αναφέρει λεπτοµερώς και δίνει έµφαση στα ενδιαφέροντα τους, τις 

ανάγκες τους αλλά και τις συµπεριφορές τους. Επιπλέον οι νέοι καταναλωτές 

διαθέτουν περισσότερα χρήµατα για αγορά προϊόντων αλλά αυτό δεν 

σηµαίνει πως είναι διατεθειµένοι να ξοδέψουν και περισσότερα. 

Αντιµετωπίζουν έτσι την αξία του χρήµατος µε πιο αυστηρά κριτήρια και 

προσπαθούν να επιλέγουν προϊόντα τα οποία έχουν την καλύτερη σχέση 

τιµής και αγαθού.  

Παραµένουν ικανοποιηµένοι από τον τρόπο και το επίπεδο των 

αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται αλλά καθώς ο χρόνος τους είναι 

λιγότερος σήµερα, δεν ικανοποιούνται αρκετά από τις αγορές τους. Τέλος, θα 

λέγαµε ότι οι καταναλωτές της σηµερινής µας κοινωνίας είναι ενεργητικοί και 

απαιτητικοί αλλά συγχρόνως και αναποφάσιστοι, αφού απαιτούν από τους 

εαυτούς τους µια πιο προσωπική αντιµετώπιση στην αγορά των 

καταναλωτικών τους αγαθών. 

 Το σηµερινό περιβάλλον Marketing µας έχει οδηγήσει στο γεγονός ότι 

υπάρχει µια σύγκρουση της πραγµατικότητας που έχει δηµιουργηθεί µε τις 

παραδοσιακές αξίες. Ο πελάτης - καταναλωτής της εποχής µας λέγεται ότι 

βρίσκεται στο µέσο δύο διαφορετικών εποχών, σχετικά µε την µαζική 

κατανάλωση και η αντίδραση του επηρεάζεται από την προσωπική του 

καθηµερινότητα αλλά και τις προσωπικές του καταβολές. 

 Αξίες όπως η οικογένεια, οι φίλοι και η εργασία µπορούν να 

λειτουργήσουν προστατευτικά στις αλλαγές που προωθεί η πληροφόρηση 

αλλά και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος Marketing. Ο ρόλος του αυτός 

είναι η ανάλυση των καταναλωτικών τάσεων και τύπων των προϊόντων και 
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υπηρεσιών, γεγονός που κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο αφού τα παλιά και 

γνωστά πρότυπα δεν ανταποκρίνονται πλέον και οι πελάτες - καταναλωτές 

της εποχής µας δεν συµπεριφέρονται ανάλογα µε το φύλο τους και την ηλικία 

τους, αλλά αναζητούν διαφορετικές συνήθειες και κατευθύνσεις. 

 Ο σηµερινός πελάτης - καταναλωτής είναι εξαιρετικά ενηµερωµένος και 

γνωρίζει πολύ καλά τις ιδιότητες ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Για να 

µπορέσει ένα προϊόν να επιλεχθεί από έναν καταναλωτή, θα πρέπει να 

διαθέτει ποιότητα, εικόνα και διαφορετικότητα. Το περιβάλλον Marketing 

λοιπόν δεν διαµορφώνεται µε µόνο σκοπό να γίνει γνωστή µια µάρκα αλλά το 

προϊόν να έχει ως άµεσο στόχο να κερδίσει την εµπιστοσύνη του πελάτη - 

καταναλωτή και να µπορέσει να ανταποκριθεί στην στάση ζωής του και στις 

αξίες του, προσπαθώντας συγχρόνως να της προσφέρει µια καλύτερη 

ποιότητα και εξυπηρέτηση. 

 Μια από τις µεγαλύτερες δυσκολίες για την καθιέρωση ενός προϊόντος 

ή υπηρεσίας στις µέρες µας, είναι ο σκληρός ανταγωνισµός µεταξύ των 

επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διεκδικούν την προσοχή του 

πελάτη – καταναλωτή, διαµορφώνοντας µια συγκεκριµένη στάση ζωής αλλά 

και γενικότερης συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, ο ανταγωνιστής ενός νέου 

κινητού τηλεφώνου που κυκλοφορεί στην αγορά µπορεί να είναι ένα ζευγάρι 

αθλητικό παπούτσια, δηλαδή προϊόντα τα οποία καλύπτουν την εξωτερική 

εικόνα του καταναλωτή και την οποία εκείνος θέλει να προβάλλει προς τα έξω. 

Επιπλέον από την στιγµή όπου ο χρόνος θεωρείται αξία, οποιοσδήποτε ή 

οτιδήποτε διεκδικεί τον χρόνο δηµιουργεί έντονο ανταγωνισµό.  
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 Οι καταναλωτές στις µέρες µας σκέφτονται πολύ σοβαρά την επιλογή 

της αγοράς κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειµένου να ξοδέψουν τα 

χρήµατα τους κάπου έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτό επιλέγουν. Στο 

σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως οι επιχειρήσεις από µεριάς τους, 

µικροµεσαίες ή όχι, θα πρέπει να δοκιµάζουν την στρατηγική τους σε σχέση 

µε τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και τις νέες τάσεις µε την 

διαµορφούµενη πραγµατικότητα. Μέσω αυτών των στρατηγικών θα µπορεί η 

οποιαδήποτε επιχείρησης να βρίσκει λύσεις στις ανάγκες του καταναλωτικού 

κοινού και ακόµα πιο σηµαντικό, να έχει την δυνατότητα να τις προβλέπει να 

τις πραγµατοποιεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
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4 Κεφάλαιο Τέταρτο : Νόµοι Σχετικά µε τις Μορφές 

Μετατροπών και Συγχωνεύσεων Επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα 

4.1 Συγχνώνευση Ανωνύµων Εταιριών Βάση Νόµου 2166 
/1993 (∆. Αντωνόπουλος & Η. Κατούδης, 2008) 

Η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών, πέρα από επιλογή στρατηγικής, 

αποτελεί αυτοτελώς ένα εγχείρηµα µε µείζονα οικονοµική σηµασία, που 

προϋποθέτει από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις την προσεχτική 

εξέταση του ευρύτερου νοµοθετικού πλαισίου, προτού επιλέξουν τον τρόπο 

µε τον οποίον θα επιχειρήσουν την µεταξύ τους συγχώνευση. 

Και αυτό γιατί η διαδικασία της συγχώνευσης δεν διέπεται αποκλειστικά 

από τον νόµο περί ανωνύµων εταιρειών. Για την ακρίβεια µάλιστα, η πρακτική 

εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 2190/1920, σε σχέση µε την διαδικασία 

συγχώνευσης, εµφανίζεται ιδιαίτερα περιορισµένη, καθώς προτιµούνται οι 

διατάξεις είτε του νόµου 1297/1972 είτε, κυρίως, του 2166/1993, ο οποίος 

προσφέρει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µε αποτέλεσµα οι διατάξεις του 

να αποτελούν το κύριο νοµικό πεδίο εφαρµογής για κάθε µορφή 

συγχώνευσης. 

Βασικά µειονεκτήµατα της συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών µε βάση 

τον 2190/1920 είναι η διενέργεια του ελέγχου από την επιτροπή του άρθρου 9 

του ίδιου νόµου, η έλλειψη της ευχέρειας σχηµατισµού αφορολόγητων 

αποθεµατικών ως κινήτρου για την συγχώνευση και η υποχρέωση καταβολής 

φόρου µεταβίβασης ακινήτων αλλά και φόρου υπεραξίας επί της περιουσίας 

της απορροφούµενης επιχείρησης. 
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Συγκριτικά, η συγχώνευση εταιρειών υπό την ισχύ των διατάξεων του 

νόµου 2166/1993 απαιτεί καταρχήν την απλή διαπίστωση της περιουσίας των 

µετασχηµατιζοµένων επιχειρήσεων σε λογιστικές αξίες, όπως αυτές 

εµφανίζονται στα βιβλία τους. Αρκεί δηλαδή η επίκληση των νοµίµων 

δικαιολογητικών, τιµολογίων και συµβολαίων σε σχέση µε τα υπάρχοντα 

περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να υπολογίζεται συγκριτικά από την ελεγκτική 

αρχή η πραγµατική αξία του καθενός, δηλαδή χωρίς να αποτιµάται η αξία 

τους στις τρέχουσες τιµές σε σχέση µε τις αγοραίες αξίες ακινήτων, τα 

τρέχοντα επιτόκια σε σχέση µε τις απαιτήσεις κτλ. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει, ότι από τον διαπιστωτικό έλεγχο της 

περιουσίας των συγχωνευοµένων εταιρειών, που διενεργείται από το Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή και από την 

Επιτροπή του άρθρου 9 του νόµου 2190/20, δεν προκύπτει υπεραξία, 

συνιστάµενη στη διαφορά ανάµεσα στη λογιστική και την πραγµατική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων, και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέµα φορολόγησης για 

τον λόγο αυτό. 

Εξάλλου, το άρθρο 3 του 2166/93 ορίζει ρητώς, ότι η εισφορά και η 

µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων 

επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή 

µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για 

τον µετασχηµατισµό ή τη σύσταση της νέας εταιρίας, απαλλάσσονται από 

κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου. 
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο 2166/93 παρέχει απαλλαγή από τον φόρο 

µεταβίβασης ακινήτων (χωρίς µάλιστα να απαιτούνται οι προϋποθέσεις που 

τάσσει ο 1297/72),  τον φόρο εισφοράς και µεταβίβασης κάθε κινητού, όπως 

τα αυτοκίνητα, καθώς και για την ίδια την σύµβαση σύστασης της νέας 

εταιρείας. Το ίδιο ισχύει σε σχέση και µε την δηµοσίευση στο Τεύχος 

Ανωνύµων Εταιριών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και την µεταγραφή 

των σχετικών πράξεων. 

Εξαίρεση από την απαλλαγή φόρου µεταβίβασης σε σχέση µε τα 

ακίνητα αποτελεί η περίπτωση που αυτά εισφέρονται για την κάλυψη του 

απαιτούµενου κεφαλαίου της νέας εταιρείας από τρίτο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο που θα µετέχει σε αυτήν. Ένα από τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρει ο νόµος 2166/93 σε σχέση µε την 

συγχώνευση εταιρειών, είναι ότι τα αφορολόγητα αποθεµατικά που έχει 

σχηµατίσει η συγχωνευόµενη εταιρεία µε βάση τους ορισµούς των 

αναπτυξιακών νόµων δεν υπάγονται σε φορολογία κατά τον χρόνο της 

συγχώνευσης, εφόσον µεταφέρονται στον λογαριασµό αποθεµατικών της 

νεοσύστατης ή απορροφούσας εταιρείας. 

Το αφορολόγητο αποθεµατικό συνίσταται στο ποσό το οποίο εκπίπτει 

από τα κέρδη χρήσεως µιας εταιρείας, εφόσον αυτή αποδείξει ότι προέβη σε 

κάποιες παραγωγικές επενδύσεις. Το ποσό αυτό βέβαια δεν µπορεί να 

διανεµηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί, αλλά παραµένει δεσµευµένο στον ειδικό 

λογαριασµό αποθεµατικού, µε αντάλλαγµα την αναγνώριση του 

αφορολόγητου του.  Με βάση την διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 4 του 

2166/93, τα ειδικά αυτά αφορολόγητα αποθεµατικά των µετασχηµατιζόµενων 
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επιχειρήσεων, καθώς και οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών δεν 

φορολογούνται, εφόσον µεταφέρονται και εµφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς 

λογαριασµούς στην εταιρεία που θα προκύψει από την συγχώνευση. 

Αντιθέτως, σε περίπτωση απορρόφησης θυγατρικής ανώνυµης από 

την µητρική της, η οποία κατέχει ήδη µέρος ή το σύνολο των µετοχών της, το 

µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας αποσβένεται µεν µε βάση 

την συµµετοχή της µητρικής, ωστόσο η τελευταία δεν µπορεί να εκπέσει από 

τα ακαθάριστα έσοδα της το υπερβάλλον της συµµετοχής της, δηλαδή το 

ποσό που πλεονάζει σε σχέση µε την ονοµαστική αξία των µετοχών της 

απορροφούµενης θυγατρικής. Λογιστικά, το ποσό αυτό, εφόσον 

αντιπροσωπεύει υπεραξία επιχείρησης (Goodwill) καταχωρείται ως τέτοια και 

αποσβένεται εντός πενταετίας, διαφορετικά καταχωρείται ως έκτακτη ζηµία. 

Ιδιαίτερη σηµασία τέλος έχει το πλαίσιο των δυνατοτήτων 

µετασχηµατισµού εταιρειών που παρέχει ο νόµος 2166/93, καθώς, πέραν από 

την συγχώνευση ανωνύµων εταιριών, οι διατάξεις του επιτρέπουν την 

µετατροπή ή συγχώνευση κάθε µορφής επιχειρήσεων µε έδρα στην Ελλάδα 

σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης και επιπλέον 

την απορρόφηση επιχειρήσεων οιασδήποτε µορφής από υφιστάµενη ή 

νεοϊδρυόµενη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης, τη 

στιγµή που ο νόµος 2190/20 περιορίζεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη της 

δυνατότητας συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών µεταξύ τους. 
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4.2 Μετασχηµατισµοί Επιχειρήσεων –Μετατροπές –
Συγχωνεύσεις Φορολογικά Κίνητρα Βάσει του Νόµου 
2166 /1993, το Ν.∆. 1297 /1972 Καθώς και το Άρθρο 18 του 
Νόµου 3296 /2004 (∆. Αντωνόπουλος & Η. Κατούδης, 
2008) 

Μετασχηµατισµός είναι η µετατροπή ή η µεταβολή της νοµικής µορφής 

της επιχείρησης κατόπιν τήρησης των προβλεποµένων διαδικασιών. Οι 

επιχειρήσεις πολλές φορές προσαρµοζόµενες στα νέα οικονοµικά δεδοµένα 

και στις νέες προκλήσεις και σε συνδυασµό µε την ταχύτητα των οικονοµικών 

συναλλαγών και την τεχνολογική εξέλιξη αναζητούν νέες µορφές λειτουργίας 

και ανάπτυξης µέσω της αλλαγής νοµικού τύπου ή µέσω της συγχώνευσης µε 

άλλες επιχειρήσεις µε στόχο να ανταποκριθούν στα ζητήµατα που 

προκύπτουν από την σύγχρονη τεχνικοοικονοµική εξέλιξη (∆. Αντωνόπουλος 

& Η. Κατούδης, 2008).  

Στις µέρες µας µε την παγκοσµιοποίηση υφίσταται πλέον ένας 

παγκόσµιος πόλεµος συγχωνεύσεων µεγάλων εταιρειών, συνεργασιών µέσω 

εξαγορών ή ανταλλαγών µετοχών, απορρόφησης της µιας εταιρείας από την 

άλλη, µε αποτέλεσµα την έντονη συγκέντρωσή τους. Τα παραπάνω είδη 

µετασχηµατισµών αποτελούν σήµερα στη χώρα µας µε την άνθιση των 

κεφαλαιαγορών καθηµερινό φαινόµενο. Βέβαια, εκτός από τους οικονοµικούς 

λόγους οι επιχειρήσεις µετατρέπονται ή µεταβάλλουν την νοµική τους µορφή 

και για λόγους φορολογικούς, νοµικούς ή άλλους. Οι φορολογικοί λόγοι 

αποτελούν τον καταλυτικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων για 

µετασχηµατισµό από τα αρµόδια όργανα των επιχειρήσεων 

(www.taxheaven.gr, 2009).  
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Η πολιτεία σήµερα έχοντας σκοπό την ενίσχυση της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία ισχυρών οικονοµικών επιχειρήσεων 

δηµιούργησε ένα θεσµικό πλαίσιο µέσω των νοµοθετηµάτων που έχει σε 

ισχύ, δηλαδή του Ν.∆.1297/1972 για µετατροπές και συγχωνεύσεις 

επιχειρήσεων έως 31/12/2011 και αφετέρου µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 

του Ν.2166/1993, µε τον οποίο πιο εύκολα οι επιχειρήσεις µπορούν να 

συγχωνευθούν ή να µετατραπούν σε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης µε απλό και σύντοµο τρόπο, παρακάµπτοντας το πιο 

σύνθετο και χρονοβόρο από πλευράς διαδικασιών των µετασχηµατισµών του 

Ν.∆.1297/1972 ή και των διατάξεων του Ν.2190/1920 (άρθρα 67 έως 89). 

Επίσης, φορολογικά κίνητρα δίδονται µε το άρθρο 18 του Ν.3296/2004 

για τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν την µορφή της 

Ανώνυµης Εταιρείας, προκειµένου να συγχωνευθούν µεταξύ τους και να 

ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή 

ανώνυµη εταιρεία. Οι µετασχηµατισµοί των διατάξεων του άρθρου 18 του 

Ν.3296/2004 ακολουθούν τις διαδικασίες του Ν.∆.1297/1972 έχουν ανάλογη 

εφαρµογή και ισχύουν για συγχωνεύσεις που θα ολοκληρωθούν µέχρι 31η 

∆εκεµβρίου 2011 (άρθρο 20, παρ. 1 του Ν.3756/2009) (www.taxheaven.gr, 

2009).  

4.3 Μετατροπές Επιχειρήσεων Βάσει Συγκεκριµένης 
Νοµολογίας 

4.3.1 Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 

Αποτελεί γεγονός πως το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει 

δηµοσιοποιήσει και χρησιµοποιεί στις µέρες µας αναφορικά µε τις µετατροπές 
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επιχειρήσεων από ατοµική σε µονοπρόσωπη ΕΠΕ (Αρ. Πρ. 

1077254/19.09.06) τα ακόλουθα (∆. Αντωνόπουλος & Η. Κατούδης, 2008): 

� Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 1297/1972, οι 

διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται επί µετατροπής ή 

συγχώνευσης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, σε 

ανώνυµη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυµης εταιρείας καθώς 

και επί συγχωνεύσεως ή µετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε 

µορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαµβάνεται ανώνυµη εταιρεία, σε 

εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης, ενώ η υπεραξία που προκύπτει δε 

φορολογείται, µε την προϋπόθεση να εµφανιστεί απαραίτητα σε ειδικό 

λογαριασµό αποθεµατικού της συγχωνεύουσας ή της νέας εταιρείας 

µέχρι του χρόνου διαλύσεως αυτής, οπότε και φορολογείται κατά το 

χρόνο της διάλυσης, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 106 

του ν. 2238/1994. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι είναι δυνατή η 

µετατροπή µε τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 ατοµικής 

επιχείρησης σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, ενώ δεν προβλέπεται 

ρητό η µετατροπή ατοµικής επιχείρησης σε µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.  

� Με τις διατάξεις του ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης προβλέπεται η µετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης (άρθρο 51), καθώς και η µετατροπή 

οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας σε εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης (άρθρο 53). Αντίθετα, δεν προβλέπεται ρητά η µετατροπή 

ατοµικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.  
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� Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43α του ν. 3 

190/1955, που προστέθηκαν µε το άρθρο 2 του π.δ. 279/1993, ορίζεται 

ότι η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να συσταθεί από ένα 

πρόσωπο ή να καταστεί µονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυµία της 

συµπεριλαµβάνονται ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».  

� Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43α του ν. 3 

190/1955 ορίζεται ότι κατά τα λοιπά για τη Μονοπρόσωπη Εταιρεία 

Περιορισµένης Ευθύνης εφαρµόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος 

νόµου περί Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης.  

� Με την αριθµ. πρωτ. 1033459 / 10209 / Β00 12/ ΠΟΛ.  

1132 / 18.4.2002 εγκύκλιό µας έγινε δεκτό από την υπηρεσία µας ότι οι 

διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 δεν έχουν εφαρµογή σε µετατροπή 

ατοµικής επιχείρησης σε µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., λόγω της µη ρητής 

µνείας στο νόµο. Στη συνέχεια µε την αριθµ.  

πρωτ. 1056093/1 0768/Β00 12/ΠΟΛ. 1086/15.6.2006 εγκύκλιό µας, η 

υπηρεσία µας έκανε δεκτό ότι στις Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. έχουν 

εφαρµογή οι γενικές διατάξεις περί Ε.Π.Ε. και δεν έχουν θεσπιστεί 

ειδικές διατάξεις, που να διαφοροποιούν τη µετατροπή σε Ε.Π.Ε. από 

εκείνη σε µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ανακαλώντας τα όσα έγιναν δεκτά για 

το θέµα αυτό µε την αριθµ. πρωτ. 1033459 / 10209 / Β0012 / ΠΟΛ. 

1132 / 18.4.2002 εγκύκλιό µας.  

� Επίσης, µε τις διατάξεις του εµπορικού δικαίου (άρθρα 18-50), η 

σύσταση (ίδρυση) µιας νέας εταιρείας µπορεί να πραγµατοποιηθεί όχι 

µόνο µε την εξ υπαρχής σύστασή της από τους ιδρυτές της, αλλά και µε 



 50 

άλλους τρόπους σύστασης όπως η µετατροπή, η συγχώνευση και η 

διάσπαση της εταιρείας. Εποµένως και παρά το γεγονός ότι µε τις 

διατάξεις του ν. 3190/1995 δε ρυθµίζεται ρητά η µετατροπή ατοµικής 

επιχείρησης σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, συνάγεται ότι οι 

ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, που ασκούνται ατοµικά από τον 

επιχειρηµατία, µπορούν να µετατραπούν σε εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης ή σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  

� Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, συνάγεται ότι η µετατροπή και 

ατοµικής επιχείρησης σε µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. εµπίπτει στις διατάξεις 

του ν.δ. 1297/1972, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του 

νοµοθετήµατος αυτού. 

4.3.2 Μετατροπή Ατοµικής, Ε.Ε. και Ο.Ε. Επιχείρησης σε 
Επιχείρηση Α.Ε. Βάσει Άρθρου 67 του ΚΝ 2190 /20, Ν. 2197 
/72 και Ν. 2166 /93 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ισχύουν τα εξής (∆. Φάκος, 2004): 

� Λαµβάνεται απόφαση της Γ.Σ. των εταιρειών για µετατροπή 

καθορίζοντας τις διατάξεις και τον ισολογισµό βάση των οποίων θα γίνει 

ο µετασχηµατισµός. Εκτίµηση της περιουσιακής κατάστασης της 

εταιρείας από Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20. Σε περίπτωση 

µετασχηµατισµού µε το Ν.2166/93 η εκτίµηση µπορεί να γίνει και από 

ορκωτό ελεγκτή ή τον Προιστάµενο της ∆.Ο.Υ.   

� Έγκριση της µετατροπής από την Συνέλευση των εταιρειών που 

περιλαµβάνει τους όρους του καταστατικού της υπό ίδρυση Α.Ε. Η 

απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού 

εγγράφου και υποβάλλεται για έγκριση στην Υπηρεσία Ανωνύµων 
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Εταιρειών της έδρας της Α.Ε.  

Σηµειωση: Προυπόθεση για την µετατροπή µε βάση το Ν 2166/93 είναι 

η εταιρεία να τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας και να έχει συντάξει έναν 

τουλάχιστον ισολογισµό 12µηνου. Εάν η µετατροπή γίνει µε βάση το Ν 

2190/20, να τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας. Εάν η µετατροπή γίνει µε βάση 

το Ν.1297/72 οι προυποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται.  

4.3.3 Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε M.E.Π.Ε. Βάσει Ν. 2166 
/93 

Η µετατροπή µιας ατοµικής επιχείρησης σε κάποιον κεφαλαιουχικό 

εταιρικό τύπο αποτελεί µια επιλογή που, κατά κανόνα, τελεί σε συνάφεια µε τα 

φορολογικά πλεονεκτήµατα στα οποία αποβλέπει ο επιτηδευµατίας, ανάλογα 

µε τα προσδοκώµενα προ φόρων καθαρά κέρδη της επιχείρησής του, αλλά 

και από άλλους παράγοντες, όπως η πιστοληπτική ικανότητα, η συναλλακτική 

ευχέρεια και ο περιορισµός της προσωπικής ευθύνης του κατά περίπτωση (∆. 

Αντωνόπουλος & Η. Κατούδης, 2008). 

Σε νοµικό επίπεδο, η µετατροπή αυτή καθίσταται δυνατή στα πλαίσια 

που θέτουν οι ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 2166/1993, και, 

κυρίως, του νοµοθετικού διατάγµατος 1297/1972, το οποίο αφενός καλύπτει 

περισσότερες περιπτώσεις εταιρικών τύπων και αφετέρου απαιτεί λιγότερες 

προϋποθέσεις, καθώς η εταιρεία που προκύπτει από τον όποιο 

µετασχηµατισµό δεν απαιτείται να προϋφίσταται (www.taxheaven.gr, 2009). 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του ανωτέρω 

νοµοθετήµατος, οι διατάξεις του τυγχάνουν εφαρµογής επί µετατροπής ή 

συγχώνευσης οποιασδήποτε νοµικής µορφής επιχειρήσεων σε ανώνυµη 
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εταιρεία, ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυµης εταιρείας, καθώς και επί 

συγχώνευσης ή µετατροπής οποιασδήποτε µορφής επιχειρήσεων σε εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης, ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισµένης 

ευθύνης, εφόσον δεν περιλαµβάνεται σε αυτές ανώνυµη εταιρεία. Σηµαντικό 

πλεονέκτηµα αυτής της µετατροπής αποτελεί το γεγονός, ότι η υπεραξία που 

προκύπτει δεν φορολογείται, υπό την απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση της 

εµφάνισής της σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού της συγχωνεύουσας ή της 

νέας εταιρείας µέχρι του χρόνου διαλύσεως αυτής, οπότε και φορολογείται 

κατά τον χρόνο αυτό µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 του νόµου 

2238/1994 (www.taxheaven.gr, 2009). 

Στα πλαίσια αυτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της 

µετατροπής ατοµικής επιχείρησης σε µονοπρόσωπη εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης του άρθρου 43Α του νόµου 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης», το οποίο καθιέρωσε η δυνατότητα ενός µόνου φυσικού προσώπου 

να συστήσει εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µοναδικό εταίρο τον ίδιο 

(www.taxheaven.gr, 2009). 

Και αυτό, διότι από τις ανωτέρω διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 

προκύπτει µεν ότι επιτρέπεται η µετατροπή ατοµικής επιχείρησης σε εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης, αλλά δεν προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα 

µετατροπής της σε µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Επιπλέον, ο νόµος 3190/1955 

προβλέπει, στο άρθρο 51, τη µετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης, καθώς και τη µετατροπή οµόρρυθµης ή 

ετερόρρυθµης εταιρείας σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (άρθρο 53), χωρίς 
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όµως να προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα µετατροπής ατοµικής επιχείρησης 

σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (∆. Αντωνόπουλος & Η. Κατούδης, 2008). 

Εξάλλου, η ειδική διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 43Α του ίδιου 

ως άνω νόµου, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 2 του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος 279/1993, ορίζει, ότι σε σχέση µε τις Μ.Ε.Π.Ε. εφαρµόζονται οι 

λοιπές διατάξεις του συγκεκριµένου νόµου ως προς όλα τα επιµέρους θέµατα, 

χωρίς να αφήνει διακριτά περιθώρια για την ερµηνεία τους προς την 

κατεύθυνση του επιτρεπτού της εκ µετατροπής σύστασης τέτοιου είδους 

εταιρείας από ατοµική επιχείρηση (∆. Αντωνόπουλος & Η. Κατούδης, 2008). 

Το ζήτηµα απασχόλησε και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

(∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος) το οποίο, µετά την υποβολή σχετικών 

έγγραφων ερωτηµάτων, απεφάνθη µε σχετικές εγκυκλίους του, 

µεταβάλλοντας µάλιστα την αρχική αρνητική του στάση για την αναγνώριση 

της προκείµενης έννοµης δυνατότητας, η οποία βασίστηκε στη γραµµατική 

διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων και την έλλειψη σχετικής ρητής µνείας 

τόσο στο ν.δ. 1297/1972 όσο και στο νόµο 3190/1955 (www.taxheaven.gr, 

2009). 

Εν τέλει, µε την 1056093/10768/Β0012/ΠΟΛ.1086/15.6.2006 εγκύκλιό 

της, η ανωτέρω υπηρεσία έκανε δεκτή τη δυνατότητα της µετατροπής 

ατοµικής επιχείρησης σε Μ.Ε.Π.Ε., ξεκινώντας από το σκεπτικό ότι οι γενικές 

διατάξεις περί Ε.Π.Ε. έχουν εφαρµογή και στις Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε., καθώς 

και ότι δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις που να διαφοροποιούν τη 

µετατροπή σε Ε.Π.Ε. από εκείνη σε µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 



 54 

Υπό το πρίσµα αυτό, και µε δεδοµένο ότι η ίδρυση µιας νέας εταιρείας 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί όχι µόνο µε την εξ υπαρχής σύστασή της από 

τους ιδρυτές της, αλλά και µε άλλους τρόπους, όπως η µετατροπή, η 

συγχώνευση και η διάσπαση, γίνεται πλέον δεκτό ότι οι επιχειρήσεις, που 

ασκούνται ατοµικά από τον επιχειρηµατία, µπορούν να µετατραπούν σε 

µονοπρόσωπη εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, παρά το γεγονός ότι οι 

διατάξεις του νόµου 3190/1995 δεν περιέχουν ρητή µνεία της προκείµενης 

δυνατότητας. Η δε µετατροπή ατοµικής επιχείρησης σε µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

εµπίπτει στις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις του νοµοθετήµατος αυτού (∆. Αντωνόπουλος & Η. Κατούδης, 

2008).  
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Επίλογος 

Η ρύθµιση των µετατροπών και συγχωνεύσεων εταιριών είναι ζήτηµα που 

απασχολεί τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών και φυσικά της Ελλάδος. 

Οι οριζόντιες µετρατοπές και συγχωνεύσεις είναι δυνατόν να βλάψουν 

σηµαντικά τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, επειδή η νέα εταιρία 

µπορεί, είτε µονοµερώς, είτε από κοινού µε άλλες εταιρίες να αυξήσει τη 

δύναµή της στην αγορά και τις τιµές. 

Το κάθε διοικητικό και νοµοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να τονίζει την 

προστασία των δικαιωµάτων της επιχείρησης στην Ελλάδα, την ταχεία 

επίλυση όποιων διαφορών µε το δηµόσιο καθώς και την άµεση και 

αποτελεσµατική εφαρµογή νόµων και κανόνων προστασίας των πολιτών και 

του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να γίνει 

κατανοητό, πως µια µικροµεσαία επιχείρηση δεν λειτουργεί ανεξάρτητη από 

νόµους και θεσµούς εντός µιας κοινωνίας. 

Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο πως οι επιχειρήσεις κατέχουν ιδιαίτερα 

υψηλό βάρος για την Ελληνική οικονοµία και από την επιτυχή τους ανάπτυξη, 

εξαρτάται και µεγάλο µέρος της οικονοµικής πορείας του τόπου. Όπως κάθε 

είδους επιχείρηση, έτσι και οι παρουσιάζουν προοπτικές αλλά και 

προβλήµατα. Για να µπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικές, θα πρέπει να 

υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν στρατηγικές σηµασίας, µε ή χωρίς την 

συµβολή του κράτους. 
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Σε κάθε κοινωνία η οποία διακατέχεται από οικονοµικούς παράγοντες 

αλλά και φαινόµενα, η οικονοµία της διέρχεται από διάφορες φάσεις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως οικονοµικοί κύκλοι. Οι οικονοµικοί αυτοί κύκλοι µπορούν 

να προσφέρουν µια σαφή εικόνα για την παρούσα κατάσταση της οικονοµίας 

ανά πάσα στιγµή και να βοηθούν τους υπευθύνους να προλαµβάνουν 

δυσάρεστες καταστάσεις. Επηρεάζουν ιδιαίτερα την λειτουργία των 

επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των µικροµεσαίων. 

Η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών, πέρα από επιλογή στρατηγικής, 

αποτελεί αυτοτελώς ένα εγχείρηµα µε µείζονα οικονοµική σηµασία, που 

προϋποθέτει από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις την προσεχτική 

εξέταση του ευρύτερου νοµοθετικού πλαισίου, προτού επιλέξουν τον τρόπο 

µε τον οποίον θα επιχειρήσουν την µεταξύ τους συγχώνευση. 

Συγκριτικά, η συγχώνευση εταιρειών υπό την ισχύ των διατάξεων του 

νόµου 2166/1993 απαιτεί καταρχήν την απλή διαπίστωση της περιουσίας των 

µετασχηµατιζοµένων επιχειρήσεων σε λογιστικές αξίες, όπως αυτές 

εµφανίζονται στα βιβλία τους. Αρκεί δηλαδή η επίκληση των νοµίµων 

δικαιολογητικών, τιµολογίων και συµβολαίων σε σχέση µε τα υπάρχοντα 

περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να υπολογίζεται συγκριτικά από την ελεγκτική 

αρχή η πραγµατική αξία του καθενός, δηλαδή χωρίς να αποτιµάται η αξία 

τους στις τρέχουσες τιµές σε σχέση µε τις αγοραίες αξίες ακινήτων, τα 

τρέχοντα επιτόκια σε σχέση µε τις απαιτήσεις κτλ. 

Στα πλαίσια της οικονοµικής ανάλυσης του δικαίου πρέπει τα 

επιδιωκόµενα οικονοµικά οφέλη να εξετάζονται και να διαπιστώνεται κάθε 

φορά αν µπορούν να υπερκεράσουν τη βλάβη που υφίσταται ο 
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ανταγωνισµός. Γι’ αυτό χρειάζεται σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου ο 

συνολικός αντίκτυπος της προτεινόµενης συγχώνευσης στην κοινωνία είναι 

αµφιλεγόµενος, να λαµβάνει χώρα µια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των 

επιδιωκόµενων οικονοµικών ωφεληµάτων.  
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