
 

  

 

 

 

    Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 

 

 

      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την έναρξη του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» 

 

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επίσημη έναρξη του προγράμματος 

«Επιχειρηματική Ανάπτυξη», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο  της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ. 

Το πρόγραμμα έχει  στόχο να δώσει μια μοναδική προοπτική στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, 

τις αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε μέσα από την εξέλιξή τους να δημιουργήσουν νέες 

θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες.  

 

To πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό 

σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες 

επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και τις βοηθά, σε συνεργασία με ένα ασυναγώνιστο δίκτυο κορυφαίων 

επαγγελματιών, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Στις επιλεγμένες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του 

προγράμματος και με την αρωγή της Endeavor Greece θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα, να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.  

 

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις, θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα 

σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που θα τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, 

αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, 

οι άξονες που θα υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος είναι:  

 προοπτικές σε διεθνείς αγορές,   

 πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό,   

 στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 

branding και επικοινωνίας. 

Είναι πεποίθησή μας ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της 

υγιούς επιχειρηματικότητας και την επιθυμία να συμβάλουμε στη δημιουργία των προϋποθέσεων για 

περαιτέρω ανάπτυξη των πιο υποσχόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  

 

Η στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος. Για το λόγο 

αυτό, θα θέλαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και να τους παροτρύνετε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 



 

  

στο πρόγραμμα. Η υποβολή των αιτήσεων, που θα ξεκινήσει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί 

στις 4 Νοεμβρίου, 2016, θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ 

www.somethingbetter.gr.    

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε για το 

πρόγραμμα και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Petr Matejovsky                                                                                                                             Χάρης Μακρυνιώτης  

Chief Customer Officer                                                                                                                    Managing Director    

ΟΠΑΠ Α.Ε.                                                                                                                                           Endeavor Greece                                                   

 

 

 

Πληροφορίες – διευκρινίσεις:  

Endeavor Greece- Υπεύθυνος Συντονισμού προγράμματος 

Τηλ:      210 36 24 812 

E-mail: businessgrowth.opap@endeavor.org  
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