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Συνέδρια σε Βουλγαρία και Ελλάδα για το ευρωπαϊκό έργο  

Success…ion και τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις  
 

 

Το ευρωπαϊκό έργο Success…ion - ‘Making family business transfers successful through training’ 

έφτασε στο τέλος του. Δύο συνέδρια πραγματοποιήθηκαν με αυτήν την αφορμή στη Βουλγαρία 

και την Ελλάδα στις 17 και 24 Οκτωβρίου 2017 αντίστοιχα. Τα συνέδρια παρακολούθησαν 

συνολικά 200 άτομα στην πόλη του Yambol στη Βουλγαρία και την Αθήνα στην Ελλάδα.  

 

Το συνέδριο της Βουλγαρίας οργανώθηκε από το συντονιστή του έργου Yambol Chamber of 

Commerce and Industry στις 17 Οκτωβρίου. Στο ακροατήριο βρέθηκαν οικογενειακές 

επιχειρήσεις, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης και 

της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα 

του έργου Success…ion, και να ανταλλάξουν απόψεις στη συνέχεια για τα ζητήματα που 

απασχολούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις στο τοπικό και εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με 

το θέμα της διαδοχής. Το συνέδριο απέσπασε την προσοχή των τοπικών μέσων ενημέρωσης 

διασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.   

 

 

 

 

 

 

 

Το συνέδριο του έργου στην Ελλάδα οργανώθηκε από την «Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε.» στις 24 

Οκτωβρίου 2017 και φιλοξενήθηκε από το Δημαρχείο Καλλιθέας. Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν 

Success…ion stories, ενώ ακολουθήθηκε το μοντέλο του δημόσιου διαλόγου που προσέφερε 

εύφορο έδαφος για ερωτήματα και συζήτηση μεταξύ ενός πάνελ ιδιοκτητών οικογενειακών 

επιχειρήσεων 1ης, 2ης, 3ης, ακόμη και 4ης γενιάς, επιχειρηματικών συμβούλων, εκπροσώπων του 

διοργανωτή εταίρου (Μίλητος) και της Κοιν.Σ.Επ knowl (εταίρου επίσης της κοινοπραξίας του 

έργου), και του ακροατηρίου.  Μέσα από τον ανοιχτό, δημόσιο διάλογο αναδύθηκαν απόψεις, 

εμπειρίες, βιώματα, ανησυχίες, που στο τέλος πλαισιώθηκαν από τα αποτελέσματα του έργου 

και του εκπαιδευτικού του υλικού που προσφέρει λύσεις και πρακτικές για τον επιτυχημένο 

σχεδιασμό της διαδοχής.    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Τα δύο συνέδρια κίνησαν το ενδιαφέρον του κόσμου που τα παρακολούθησαν, κατάφεραν να 

διαχύσουν τα αποτελέσματα του έργου, και τέλος, να αναδείξουν τη σημασία του έγκαιρου 

σχεδιασμού της διαδοχής και την ανάγκη για πρωτοβουλίες υποστήριξης προς αυτήν την 

κατεύθυνση.  

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.succession-project.eu και τη σελίδα του στο 

Facebook!  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Daniela Ilcheva 

(συντονιστής) yccibg@gmail.com ή να στείλετε μήνυμα στο contact@succession-project.eu  
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mailto:yccibg@gmail.com
mailto:contact@succession-project.eu

