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Τα τυχερά παίγνια αποτελούν ένα δυναμικό και εξελισσόμενο κλάδο της 
ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, η αγορά των τυχερών παιγνίων αποτελείται 
από έξι βασικούς τομείς: 

•      Αριθμοπαιχνίδια 
•      Αθλητικός στοιχηματισμός και αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα
•      Παιγνιομηχανήματα (Video Lottery Terminals)
•      Λαχεία και στιγμιαία τυχερά παίγνια 
•      Καζίνο
•      Διαδικτυακά παίγνια 

Εξέχουσα θέση στον κλάδο κατέχει ο ΟΠΑΠ, με παρουσία άνω των 60 χρό-
νων στην αγορά. Διαχρονικά, ο ΟΠΑΠ είναι μια από τις εταιρείες με τη με-
γαλύτερη συμβολή στα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου. 

Επιπλέον, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, ο ΟΠΑΠ ενσωματώνει πλήρως 
τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του και υλοποιεί 
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, που εστιάζει στην 
Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση.
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Γνώρισε τον ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία  
τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και 
μία από τις πλέον καταξιωμένες στον  
κλάδο της παγκοσμίως. 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 και δρα-
στηριοποιείται στη διεξαγωγή και δια-
χείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών 
αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου 
ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, 
στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παι-
γνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. 
Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση 
στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση 
των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου 
Παιχνιδιού στις δραστηριότητές του.
Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχου-
σα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά 
υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
Μέσω εκτενούς προγράμματος Εται-
ρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικε-
ντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό 
και την Απασχόληση, στηρίζει έμπρακτα 
και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

ΟΠΑΠ: Ομάδα σε κίνηση Fast Forward! 
Ο ΟΠΑΠ αποτελεί εργοδότη επιλογής, 
προσφέροντας μία μοναδική εργασι-
ακή εμπειρία σε περισσότερους από 
1.200 εξαιρετικούς επαγγελματίες, κα-
θώς και ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε 
νέους εργαζόμενους της Γενιάς Υ και 
Ζ, σε ένα σύγχρονο και βραβευμένο 
εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα,  
οι δραστηριότητες του Ομίλου στη 

ρίζουν - άμεσα και έμμεσα - περίπου 
36.700 θέσεις εργασίας στην ελληνική 
αγορά.

Επιδεικνύοντας ευελιξία και προσαρμο-
στικότητα στις συνθήκες που επέβαλε η 
πανδημία του κορωνοϊού, ο ΟΠΑΠ αξι-
οποίησε πλήρως τις δυνατότητες της 
σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυ-
ξη των Ανθρώπων του και βραβεύτηκε 
για τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση 
του eLearning Hub της Opapacademy 
(HR Awards 2021). Ταυτόχρονα, με γνώ-
μονα την υγεία και την ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας, η εταιρεία διαχειρίστη-
κε αποτελεσματικά και με ταχύτητα την 
υγειονομική κρίση και βραβεύτηκε για 
αυτό στα Health & Safety Awards 2021. 
Παράλληλα, διασφάλισε την επιχειρη-
σιακή του συνέχεια υλοποιώντας ση-
μαντικά έργα, όπως η ανάπτυξη και η 
διάθεση νέων παιχνιδιών.

Στον ΟΠΑΠ, η δέσμευση για την ανά-
πτυξη των Ανθρώπων πηγάζει μέσα από 
την εταιρική Fast Forward στρατηγική 
που στόχο έχει τη δημιουργία μιας ευ-
έλικτης και δυναμικής ομάδας υψηλής 
απόδοσης, μέσα από προγράμματα για 
την προσέλκυση ταλαντούχων νέων, 
την ανάπτυξη των ανθρώπων του και 
την εδραίωση μιας ενιαίας εταιρικής 
κουλτούρας.
Περισσότερες πληροφορίες www.opap.gr 
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ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ PLAY.
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114. ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.




