Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στις 17:00
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εκδήλωσης με τίτλο: «Προετοιμάζοντας τη διαδοχή στις οικογενειακές
επιχειρήσεις» σκοπό έχει να παρουσιάσει τις ενέργειες, που απαιτούνται για την
υλοποίηση μιας ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ από τη μια γενιά στην άλλη. Έτσι, θα γίνει
κατανοητό ότι η διαδοχή δεν είναι μια «αυτόματη» διαδικασία, αλλά μια συλλογική
προσπάθεια, μια σκυταλοδρομία, όλης της οικογένειας για την ομαλή μετάβαση
στην επόμενη γενιά, που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της επιχείρησης και θα
σηματοδοτήσει μια καινούργια αρχή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Τα τέσσερα «ΔΕΛΤΑ»
Οι 5 λόγοι αποτυχίας της διαδοχής
Η Οικογενειακή μας επιχείρηση είναι κατάλληλη επαγγελματική επιλογή για
μένα;
Η «Υγεία» της οικογενειακής επιχείρησης
Το «Οικογενειακό Συμβούλιο»
Τουλάχιστον 5 τρόποι για να φέρετε τα παιδιά σας στην Οικογενειακή
Επιχείρηση
Οι «Πολιτικές» για την αποφυγή συγκρούσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
•

Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΒΕ, του ερευνητικού
ινστιτούτου του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ)

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ
•
•

Μάριος Διακάκης, Ιδρυτής της «ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», και,
Νίκος
Παλατιανάς,
Διευθύνων
Σύμβουλος,
«PALAPLAST
οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις

A.E.»

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δρος Χρήστου Ε. Γεωργίου
Ο Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου εργάζεται ως Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού
Ινστιτούτου «ΙΝΣΒΕ» του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.» (ΣΒΕ) Σπούδασε
Μηχανολόγος Μηχανικός στο ΑΠΘ και είναι διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ασχολείται με τη διαχείριση των οικογενειακών
επιχειρήσεων και ειδικά με τη μελέτη του κρίσιμου
θέματος της διαδοχής, από το 1998, έτος κατά το
οποίο γνωρίσθηκε και ξεκίνησε τη συνεργασία του με
τον μέντορά του Ελληνοαμερικανό καθηγητή
management Αστέριο Γ. Κεφαλά.
Μαζί με τον καθηγητή Κεφαλά εξέδωσαν το 2013 το
βιβλίο – μεθοδολογικό οδηγό:
«Η διαδικασία
διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις» το οποίο
είχε προλογίσει ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒ κ.
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος. Το 2015, το βιβλίο
κυκλοφόρησε και στην Κύπρο.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021 το βιβλίο της «διαδοχής» αποτελούσε το μοναδικό
έργο στην Ελληνική γλώσσα, που αφορά στη διαδικασία διαδοχής σε μια
οικογενειακή επιχείρηση.
Πλέον κυκλοφορεί το δεύτερο βιβλίο του Δρος
Γεωργίου με τίτλο: «Προετοιμάζοντας τη
διαδοχή: πρακτικός οδηγός για προνοητικές
οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις «4
ΔΕΛΤΑ».
Ο Δρ. Γεωργίου έχει προσκληθεί από πλήθος
φορέων
(Επιμελητηρίων,
Συνδέσμων
Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων, κλπ.) στην
Ελλάδα και στην Κύπρο, για να παρουσιάσει τη
μεθοδολογία
υλοποίησης
μιας
σωστής
διαδικασίας διαδοχής και τη διαδικασία
εφαρμογής της.

