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Βέροια, 4 ∆εκεµβρίου 2014

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέµα: Εξασφαλίστε τη συνέχεια της οικογενειακής σας επιχείρησης: ∆ΩΡΕΑΝ
σεµινάριο και διαγνωστική µελέτη από το Επιµελητήριο Ηµαθίας

Η Επιµελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία,(ΕΠΑΝΕΤ) του Επιµελητηρίου Ηµαθίας
διοργανώνει την Τετάρτη 10 ∆εκεµβρίου στις 7:00 το απόγευµα. σεµινάριο µε θέµα:
«Η ∆ιαχείριση και ∆ιαδοχή Οικογενειακών Επιχειρήσεων», στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Ηµαθίας (Κεντρικής 3 Βέροια, 1ος όροφος), µε εισηγητή
τον ∆ρα Χρήστο Ε. Γεωργίου.
Εκ µέρους του Επιµελητηρίου Ηµαθίας χαιρετισµό θα απευθύνει ο κ. Αναστάσιος
Γιάγκογλου, Πρόεδρος του Μεταποιητικού Τµήµατος.
Το σεµινάριο απευθύνεται σε κάθε ιδιοκτήτη και σε κάθε υποψήφιο διάδοχο µιας
οποιασδήποτε οικογενειακής επιχείρησης, και παρέχεται ∆ΩΡΕΑΝ σε κάθε
ενδιαφερόµενο.
Συγκεκριµένα:
Θέλετε να εξασφαλίσετε τη συνέχεια και την ανάπτυξη της οικογενειακής σας
επιχείρησης;
∆εν γνωρίζετε πως θα επιλέξετε τον διάδοχο στην οικογενειακή σας επιχείρηση;
Σας προβληµατίζει η διαδικασία της επιλογής και προετοιµασίας των παιδιών σας,
για να σας διαδεχθούν στη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης;
Γνωρίζετε ποια είναι η κατάλληλη στιγµή για την ανακοίνωση και την υλοποίηση
του σχεδίου της διαδοχής;
Μήπως πιστεύετε ότι κανείς από τους υποψήφιους διαδόχους δεν ανταποκρίνεται
επαρκώς να σας διαδεχθεί;
είναι µερικά από τα ερωτήµατα τα οποία θα συζητηθούν µε το κοινό κατά τη διάρκεια
του σεµιναρίου.
Κατά την διάρκεια του σεµιναρίου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου – πρακτικού
οδηγού µε τίτλο: «Η ∆ιαδικασία ∆ιαδοχής στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις». Το βιβλίο
έγραψαν οι κ.κ. Αστέριος Γ. Κεφαλάς και Χρήστος Ε. Γεωργίου και κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ- economia PUBLISHING.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου οι συγγραφείς επιθυµούν να κινητοποιήσουν τις
οικογενειακές επιχειρήσεις της χώρας µας ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, στο να
αποφασίσουν και να υλοποιήσουν µια επιτυχηµένη διαδικασία µεταβίβασης της
επιχείρησης στην επόµενη γενιά. Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν, «δεν µπορεί να
υπάρξει επιτυχία, χωρίς µια καλή διαδοχή».
Το συγκεκριµένο βιβλίο - εγχειρίδιο προσπαθεί να καλύψει ένα πολύ σηµαντικό
βιβλιογραφικό κενό που υφίσταται στη χώρα µας και το οποίο σχετίζεται µε τη µελέτη
των οικογενειακών επιχειρήσεων, και προσπαθεί να αντιµετωπίσει το πολύ κρίσιµο
ζήτηµα της διαδοχής σε µια οικογενειακή επιχείρηση, γι’ αυτό στις σελίδες του
συµπεριλαµβάνονται πρακτικές συµβουλές για τη διαδοχή σε µια οικογενειακή
επιχείρηση.
Για όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν το βιβλίο, αυτό θα διατίθεται προς
πώληση την ηµέρα του σεµιναρίου στο χώρο του Επιµελητηρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Σε καθεµιά από τις οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν
µια επιτυχηµένη διαδικασία διαδοχής στη δική τους οικογενειακή τους επιχείρηση, οι
συγγραφείς του βιβλίου ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Σύντοµο Βιογραφικό του Εισηγητή κ. Χρήστου Γεωργίου:
Ο ∆ρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο ΑΠΘ και
εργάσθηκε επί σειρά ετών ως µελετητής, για λογαριασµό εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα
µε αντικείµενα την εκπόνηση µελετών οργάνωσης και στρατηγικής ανάπτυξης. Από το
2003 είναι ∆ιευθυντής Τεκµηρίωσης και Μελετών του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και επικεφαλής της ελληνικής ερευνητικής οµάδας που συνεργάζεται
µε το Institute for Management Development (IMD), για την κατάρτιση της Ετήσιας
Παγκόσµιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY). Έχει συγγράψει το µοναδικό
βιβλίο για την Ελλάδα µε τίτλο: «Η ∆ιαδικασία ∆ιαδοχής στις Οικογενειακές
Επιχειρήσεις» µαζί µε τον καθ. Αστέριο Κεφαλά.
Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συµµετοχή µπορούν να επικοινωνήσουν στο
23310-24734. Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Έλσα Φανάρα

Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόµενο.
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