
Το κοινωνικό έργο του ΟΠΑΠ στην 76η ΔΕΘ 
 

Το ευρύτατο κοινωνικό έργο που επιτελεί η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες 
που  έχουν  περισσότερο  ανάγκη,  αναδείχθηκε  κατά  τα  εγκαίνια  του  περιπτέρου  της 
εταιρείας  στην  76η  Διεθνή  Έκθεση  Θεσσαλονίκης,  όπως  αναφέρεται  σε  σχετική 
ανακοίνωση,  καθώς  έγιναν  παρουσία  αντιπροσωπείας  του  Πανελλήνιου  Συλλόγου 
Παραπληγικών‐παράρτημα Μακεδονίας‐Θράκης, η οποία αφίχθηκε στο χώρο με το ειδικά 
διαμορφωμένο  για  τις  ανάγκες  μεταφοράς  των  μελών  του  λεωφορείο,  δωρεά  της  ΟΠΑΠ 
Α.Ε., αλλά και μελών του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ του Νομού 
Θεσσαλονίκης,  στον  οποίο  η  διοίκηση  της  εταιρείας  αποφάσισε  να  διατεθούν  εφέτος  τα 
κέρδη  από  την  λειτουργία  του  περιπτέρου‐πρακτορείου  στην  76η  ΔΕΘ  (10‐18 
Σεπτεμβρίου).  
 
Το  πολύπλευρο  κοινωνικό  έργο  της  ΟΠΑΠ  Α.Ε.  υπογράμμισε  και  ο  Πρωτοσύγκελλος  της 
Ιεράς  Μητρόπολης  Θεσσαλονίκης  Αρχιμανδρίτης  Στέφανος,  ως  εκπρόσωπος  του 
Μητροπολίτη  Άνθιμου,  καλώντας  τη  διοίκηση  της  εταιρείας  να  συνεχίσει  το  "καλό  έργο 
προς  όφελος  όλων  των  συνανθρώπων  μας"  και  ευχόμενος  "καλή  δύναμη".  
 
Στην  κοινωνική  δράση  της  ΟΠΑΠ  Α.Ε.  αναφέρθηκε  και  ο  Πρόεδρος  και  Διευθύνων 
Σύμβουλος  της  εταιρείας  Γιάννης  Σπανουδάκης  κατά  την  σύντομη  ομιλία  του, 
επισημαίνοντας ότι, πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, αυτό είναι που επιβεβαιώνει πως η 
ΟΠΑΠ  Α.Ε.  είναι  πράγματι  η  σημαντικότερη  εταιρεία  στη  χώρα  μας  και  δικαιωματικά 
προβάλλει  ως  κεντρικό  της  σύνθημα  το  «Μια  εταιρεία,  μια  ιδέα,  Καλό  για  όλους».  
 
Διαχειριζόμενη η εταιρεία τα τυχερά παιχνίδια με απόλυτα υπεύθυνο τρόπο, δεν συμβάλει 
μόνο στα άμεσα και σημαντικά έσοδα του κράτους, αλλά κάθε χρόνο έρχεται ως αρωγός 
για να καλύψει μια σειρά από σημαντικά κοινωνικά ζητήματα στους τομείς της υγείας, της 
παιδείας,  του  περιβάλλοντος,  του  πολιτισμού  και  του  αθλητισμού,  υπογράμμισε.  
 
Αναφερόμενος ειδικότερα στις σημαντικές χορηγίες τις οποίες έχει κάνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. τον 
τελευταίο χρόνο στην Θεσσαλονίκη, υπενθύμισε τη δωρεά του Γραμμικού Επιταχυντή στο 
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,  την αποφασιστική οικονομική στήριξη στις  εκδηλώσεις  "Σταυροδρόμι 
του Πολιτισμού"  και  του Φεστιβάλ Κινηματογράφου,  τη διοργάνωση μεγάλης γιορτής για 
τα παιδιά των Ιδρυμάτων, αλλά και την στήριξη την οποία παρέχει στον αθλητισμό, με τις 
χορηγίες προς τις ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ κλπ. 

"Στην  κατεύθυνση  αυτή  θα  επιμείνουμε  και  το  επόμενο  διάστημα"  τόνισε  ο  κ. 
Σπανουδάκης, ο οποίος υπενθύμισε πως η ΟΠΑΠ Α.Ε. σταθερά στηρίζει και τον θεσμό της 
ΔΕΘ  ‐  εφέτος,  μάλιστα  είναι  ο  μέγας  χορηγός  της‐τον  οποίο  χαρακτήρισε  ως  το 
σπουδαιότερο  γεγονός  για  την  ανάδειξη  των  εξελίξεων  της  οικονομίας  και  της  προβολής 
των ελληνικών προϊόντων.  

Στα  εγκαίνια  του  περιπτέρου  παραβρέθηκε  ο  βουλευτής  της  Ν.Δ.  Γιάννης  Ιωαννίδης, 
εκπρόσωποι της διοίκησης της ΔΕΘ και της HELEXPO, παράγοντες του αθλητισμού, πολλοί 
ιδιοκτήτες  πρακτορείων  της  ΟΠΑΠ  και  πλήθος  κόσμου,  ενώ  το  επισκέφθηκε  ο  υπουργός 
Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ηλίας Μόσιαλος και οι Περιφερειάρχες Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης και Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.  



Στην  76η  Διεθνή  Έκθεσης  Θεσσαλονίκης  η  ΟΠΑΠ  Α.Ε.  με  το  μόνιμο  πρότυπο  περίπτερo–
πρακτορείο το οποίο διαθέτει από πέρσι, παρουσιάζει τη νέα εμφάνιση των πρακτορείων, 
όπως, επίσης, και ορισμένα από τα επόμενα βήματα σε μια αναπτυξιακή πορεία την οποία 
χαράζει αυτή την περίοδο. 

Οι  επισκέπτες  του  περιπτέρου‐πρακτορείου  έχουν  την  ευκαιρία  να  δοκιμάσουν  την  τύχη 
τους  και  στα  νέα TAX GAMES,  τα  οποία  είναι  εξοπλισμένα  με  κερματοδέκτες,  φυσικά  να 
παίξουν όλα τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. και με το σύστημα της "άμεσης νίκης"  (κατά την 
επικύρωση  οποιουδήποτε  δελτίου)  να  συμμετάσχουν  στην  κλήρωση  για  ένα  από  τα  15 
Apple  iPad  2  και  90  Apple  iPod  nano  16  GB,  συμβάλλοντας  ταυτόχρονα  στα  κέρδη  του 
πρακτορείου τα οποία, όπως προαναφέραμε, θα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου 
«Άλμα Ζωής», παράρτημα Θεσσαλονίκης. 

Στο  περιθώριο  των  εγκαινίων  ο  κ.  Σπανουδάκης,  απαντώντας  σε  ερωτήσεις 
δημοσιογράφων,  υπογράμμισε ότι  η ΟΠΑΠ Α.Ε.  περνά σε μια  νέα  και  δυναμική περίοδο. 
Είναι  έτοιμη  να  διαπραγματευτεί  με  το  ελληνικό  δημόσιο  την  επέκταση  της  σύμβασης 
αποκλειστικής  διεξαγωγής  των  έως  σήμερα  γνωστών  παιχνιδιών  της,  όπως,  επίσης,  την 
απόκτηση  των  35.000  αδειών  για  VLT΄S,  αποφάσεις  μείζονος  σημασίας  τις  οποίες  θα 
απαιτηθεί να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.  

Σε  ότι  αφορά  την  αποπληρωμή  αυτών  των  συμφωνιών,  η  διοίκηση  της  εταιρείας  έχει 
διερευνήσει  αρκετά  διαφορετικά  "σενάρια"  χρηματοδότησης,  μια  και  το  επενδυτικό  της 
πρόγραμμα είναι από τα σημαντικότερα στην ιστορία της.  

Αναφορικά με τον τρόπο που θα κατανεμηθούν τα VLT΄S υπενθύμισε ότι ο νόμος ορίζει πως 
τα 16.500 θα εγκατασταθούν στο δίκτυο των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του ΟΔΙΕ, ενώ 
τα  υπόλοιπα,  μετά  από  διαφημιστική  διαδικασία,  θα  διατεθούν  σε  παρασιούχους,  για 
εγκατάσταση σε χώρους αποκλειστικής χρήσης, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις,  μια  εκ  των  οποίων  θα  είναι  η  γεωγραφική  κατανομή  με  πληθυσμιακά 
κριτήρια.  
 
Παράλληλα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. σχεδιάζει την αναβάθμιση των γνωστών της παιχνιδιών, αλλά και 
τη  δυνατότητα  να  παίζονται  αυτά  μέσω  του  διαδικτύου,  με  χρήση  της  προπληρωμένης 
κάρτας  η  οποία  θα  διατίθεται  από  τα  πρακτορεία,  ενώ  επανέλαβε  ότι  η  εταιρεία  θα 
διεκδικήσει και μια από τις άδειες του διαδικτυακού στοιχηματισμού. 
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