ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
Η πρόκληση της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση
Συνέντευξη στο naftemporiki.gr του καθηγητή management στο Πανεπιστήμιο
της Georgia των ΗΠΑ, δρα. Αστέριου Κεφαλά, συγγραφέα του βιβλίου «Η
διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις». Γιατί είναι σημαντική η
προετοιμασία της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις; Ποια είναι τα
τέσσερα Δ (Δημιουργία, Διαχείριση, Διαδοχή και Διαιώνιση) που προτείνονται
για το θεσμό της μέσης οικογενειακής επιχείρησης;
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/724698/i-proklisi-tis-diadoxis-stinoikogeneiaki-epixeirisi

Τα μυστικά της διαδοχής
Ο Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου – Σύμβουλος Διαδοχής οικογενειακών
επιχειρήσεων - αποκαλύπτει τα μυστικά της διαδοχής, που αφορούν από την
πιο μικρή ως τη μεγαλύτερη οικογενειακή εταιρία.
http://www.georgiouchristos.gr/index.php/el/latest-news/53-successionsecrets

Διαδοχή και κοινωνικά στερεότυπα

Ένα σύντομο αλλά ενδιαφέρον άρθρο για το πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες
στην οικογένεια στο θέμα της διαδοχής. (Της Φωτεινής Κ. Χατζηευστρατίου,
Master in Business Administration (MBA) for Executives - University of
Macedonia).

http://www.express.gr/news/business/630880oz_20120731630880.php3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ
Η κρίσιμη μετάβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων στην επόμενη γενιά
Η σημασία και οι απαιτήσεις του πλάνου διαδοχής, και ο ρόλος των
συμβούλων στο σχεδιασμό. Άρθρο του κ. Γιώργου Σαμοθράκη και της κ.
Τζένης Πάνου (υπεύθυνων του Φορολογικού Τμήματος της ASnetwork), στο
kathimerini.gr
http://www.kathimerini.gr/932097/article/oikonomia/epixeirhseis/h-krisimhmetavash-twn-oikogeneiakwn-epixeirhsewn-sthn-epomenh-genia

Η Διαμεσολάβηση στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις: Το ζήτημα της
διαδοχής
Οικογένεια και επιχείρηση: Δύο διαφορετικά «συστήματα» που αλληλοεπιδρούν,
συγκρούονται, συμπορεύονται. Άρθρο της κ. Ιωάννας Αναστασοπούλου
(δικηγόροu) στο epixeiro.gr
http://www.epixeiro.gr/article/1685

“10 εντολές επιβίωσης & επιτυχίας για τις Οικογενειακές επιχειρήσεις”
Τι θα πρέπει να κάνει μια οικογενειακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στις
προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος; Πως θα
προχωρήσει επιτυχημένα ώστε να υπάρξει συνέχεια από τις επόμενες γενιές; 10
εντολές όπως τις διατύπωσε κατά την διάρκεια ομιλίας του στο ALBA college
στην Αθήνα, ο Δρ. Παννίκος Πουτζιούρης, αναπληρωτής καθηγητής
Επιχειρηματικότητας και Οικογενειακών Επιχειρήσεων στο CIIM Business School
στην Κύπρο. (Πηγή: epixeirein.gr)
http://bit.ly/2i9BjVb

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οικογενειακές επιχειρήσεις: Εσύ είσαι πρόεδρος, εγώ παίρνω τις
αποφάσεις…
Μπορεί να ακούγεται οξύμωρο, αλλά συμβαίνει συχνά στις οικογενειακές
επιχειρήσεις και αποτελεί το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος που μπορεί να κάνει
ο ιδρυτής μιας επιχείρησης, όταν περνά τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά.
(Άρθρο στο in.gr - 9/2017)
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500163638

Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Η λύση της εξίσωσης για την
μετάβαση στην επόμενη γενιά
Άρθρο του Δημήτρη Ζαφειριάδη (σύμβουλος επιχειρήσεων & Αντιπρόεδρος
της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "knowl για την Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση") στο emea.gr
για την οργάνωση της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ως
στρατηγικού εργαλείου που θα μπορούσε να αποτελέσει κλειδί για το
μετασχηματισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εν γένει.
http://bit.ly/2hTBfVJ

