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Εισαγωγή 
Κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους και μέτρα προκειμένου να 

προσδιορίζει τη θέση της στην αγορά που δραστηριοποιείται, με σκοπό την, όσο το 

δυνατόν, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και κατ’ επέκταση την επίτευξη κέρδους. Μια 

από τις πλέον σύγχρονες τέτοιου είδους μεθόδους είναι αυτή της Συγκριτικής 

Αξιολόγησης ή του Benchmarking, όπως είναι διεθνώς γνωστή.  

Το Benchmarking συνίσταται στη σύγκριση των λειτουργιών μιας επιχείρησης και 

στον εντοπισμό καλύτερων πρακτικών για την αύξηση της απόδοσης. Η σύγκριση αυτή 

μπορεί να πραγματοποιείται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, ανάμεσα στις ποικίλες 

λειτουργίες της ή σε σχέση με τις λειτουργίες μιας επιχείρησης ανάλογου αντικειμένου. 

Ακόμα, η προς εξέταση επιχείρηση μπορεί να συγκρίνει τις λειτουργίες της με βάση τη 

βέλτιστη θέση που θα ήθελε να επιτύχει. Πάντα, όμως, το ζητούμενο είναι ο εντοπισμός 

της μεταβολής που πρέπει να επέλθει σε μια λειτουργία ή και σε περισσότερες, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό ποιοτικό αποτέλεσμα. Οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρηθούν αλλά και να εξελιχθούν θα πρέπει λόγω 

του ανταγωνισμού να προβούν σε διαδικασίες δραστικών αλλαγών. Στην παρούσα 

εργασία θα παρουσιαστούν αρχικά τα είδη του, η φιλοσοφία του και γενικά η βασική 

ιδέα του benchmarking ή αλλιώς της συγκριτικής αξιολόγησης. Θα αναφερθούν επίσης 

τα στάδια υλοποίησης του και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του. Τέλος θα 

παρουσιαστεί η διαδικασία υλοποίησής του, τα αποτελέσματά του, βήματα και 

τεχνικές. Η υλοποίησή του θα γίνει πάνω στις βέλτιστες πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και συγκεκριμένα στα 

πρακτορεία ΟΠΑΠ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Περίληψη 
Το benchmarking αναγνωρίζεται συχνά ως ένα από τα σύγχρονα εργαλεία ποιότητας. 

Η αποτελεσματικότητά του benchmarking στον τομέα της συνεχούς βελτίωσης και η 

σημαντική συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων ποιότητας, είναι πλέον κοινώς 

αποδεκτή και εφαρμόζεται σε αρκετούς τομείς. Στόχος του benchmarking είναι η 

αναζήτηση εφαρμογών που λειτούργησαν ήδη με επιτυχία και οι οποίες ενέχουν την 

πιθανότητα ύπαρξης βέλτιστων πρακτικών. Προϋποθέτει την καθιέρωση μίας 

ξεχωριστής διοικητικής προσέγγισης σύμφωνα με την οποία συνεχώς αναζητούνται και 

εντοπίζονται επιτυχείς πρακτικές είτε εντός είτε εκτός των ορίων του οργανισμού οι 

οποίες μπορούν να γίνουν κατανοητές και να επαναληφθούν με επιτυχία. Στη 

διπλωματική εργασία αναλύεται η εφαρμογή του benchmarking στις αποδόσεις 

πρακτόρων ΟΠΑΠ και τα θετικά αποτελέσματα που επέφερε.  
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Κεφάλαιο 1: Benchmarking  
 

1.1 Ορισμός Benchmarking 

Το benchmarking περιλαμβάνει ένα πλήθος ορισμών. Η ιστορία της Συγκριτικής 

Αξιολόγησης -Benchmarking- ξεκινά το 1979 όταν η εταιρία Xerox αποφάσισε να 

συγκρίνει τα φωτοτυπικά της μηχανήματα με τα αντίστοιχα προϊόντα του 

ανταγωνισμού. Αφορμή για την κίνηση αυτή στάθηκε το γεγονός ότι μόνο το κόστος 

της παραγωγικής διαδικασίας της Xerox ήταν αντίστοιχο με τις λιανικές τιμές πώλησης 

προϊόντων στην Ιαπωνία. (Qualitynet, 2005). Συνήθης ορισμός για το benchmarking 

που συναντάται στη βιβλιογραφία είναι «η αναζήτηση για την ανεύρεση και εκτέλεση 

των βέλτιστων πρακτικών» (Trosa, 1996). Όμως, με την πάροδο των ετών η πληθώρα 

των εφαρμογών που είχε το benchmarking, καθώς και η συνεχής εξέλιξη στη 

διαδικασία εφαρμογής του δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός πληρέστερου ορισμού. Ένας 

πιο εκτενής ορισμός που δόθηκε από το American Productivity and Quality Center 

αναφέρει ότι το benchmarking είναι « η διαδικασία της συνεχούς σύγκρισης και 

μέτρησης ενός οργανισμού με εκείνους τους οργανισμούς που θεωρούνται ηγέτες σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα 

βοηθήσουν τον οργανισμό να δραστηριοποιηθεί αναλόγως ώστε να βελτιώσει την 

απόδοσή του ». 

 

1.2 Είδη Benchmarking 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες εφαρμογής:  

  Η σύγκριση μιας επιχείρησης με μία άλλη που παρουσιάζει εξαιρετικά 

αποτελέσματα στην γενική λειτουργία της ή σε συγκεκριμένους τομείς. Ο 

σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η υιοθέτηση πρακτικών ανάπτυξης σε 

συγκεκριμένους τομείς όπου η επιχείρηση μας υστερεί, π.χ. η διαχείριση 

αποθεμάτων, ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες & προμηθευτές, διαχείριση 

κεφαλαίου και προσωπικού κ.α.  

  Η σύγκριση της απόδοσης με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους 

προκαθορισμένους δείκτες .Ο σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι ο εντοπισμός 

και η επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης σε 

τομείς όπως:  
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▪ Των χρηματοοικονομικών 

▪ Της διοίκησης και διαχείρισης πόρων και προσωπικού  

▪ Της στρατηγικής  

▪ Της έρευνας και ανάπτυξης 

▪ Της τεχνολογίας παραγωγής  

▪ Των προϊόντων και του marketing  

▪ Της ποιότητας και ικανοποίησης των πελατών  

▪ Της αποθήκης  

▪ Της αλυσίδας των προμηθειών.  

 

1.3 Διαδικασία υλοποίησης 

Α) Ορισμός παραμέτρων λειτουργίας που φωτογραφίζουν την απόδοση της 

επιχείρησης.  

Β) Μέτρηση των παραμέτρων αυτών σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων  

Γ) Αξιολόγηση της υπό έλεγχο επιχείρησης στις παραμέτρους αυτές  

Δ) Εύρεση σημείων όπου φαίνεται πως η επιχείρηση υστερεί σε σύγκριση με το 

καταγεγραμμένο σύνολο. 

 Η επιτυχία και η αξιοπιστία μιας εφαρμογής στηρίζεται στην ύπαρξη μιας υπάρχουσας 

βάσης δεδομένων όπου οι παράμετροι-δείκτες έχουν καταγραφεί σε μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων. 

 

1.4 Προϋποθέσεις εφαρμογής του Benchmarking 

Σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας θα 

πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Oi επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται να αποκομίσουν οφέλη μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει 

να ακολουθήσουν τα εξής: 

 • Υποστήριξη του προγράμματος από την ανώτατη διοίκηση, με αντιληπτό τρόπο από 

όλους, εντός και εκτός της επιχείρησης.  

• Κατάλληλη εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή των μελών του προσωπικού που είναι 

υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην συγκριτική αξιολόγηση. 
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• Εστίαση του προγράμματος στην πλησιέστερη ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών.  

• Χρήση τεχνικών benchmarking για την επίτευξη ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων 

και εισαγωγή βελτιώσεων.  

• Ευθυγράμμιση έργων συγκριτικής αξιολόγησης με αντικειμενικές στρατηγικές.  

• Θέσπιση ρεαλιστικών και αντικειμενικών στόχων.  

• Επιλογή του καλύτερου συνεταίρου για benchmarking.  

• Διαθεσιμότητα των κατάλληλων πόρων, δίνοντας βάση στον χρόνο, τα χρήματα και 

τα απαραίτητα υλικά.  

• Τήρηση της μορφής της διαδικασίας.  

• Συνεχής καλλιέργεια ης νοοτροπίας στο προσωπικό, ώστε να υπάρχει συνεχής 

βελτίωση ικανοποίησης πελατών. 

 • Κατανόηση της επιχειρησιακής κουλτούρας, για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες 

αλλαγές με τον πιο κατάλληλο τρόπο. 

 • Αφοσίωση στην υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών  

• Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων μέτρησης της επίδοσης. 

 (Henczel.S, (2002)) 

 

1.5 Εμπόδια στην εφαρμογή του benchmarking 

 Το στοιχείο εκείνο που φαίνεται να δυσκολεύει αρκετά τους οργανισμούς που 

αποφασίζουν να ασχοληθούν με την εφαρμογή του benchmarking είναι η αποδοχή της 

άποψης ότι «μπορούμε να μάθουμε από τους άλλους» (Bullivant, 1996). Το 

benchmarking απαιτεί από τους οργανισμούς που το εφαρμόζουν αρκετή 

«ταπεινότητα» ώστε να αποδεχτούν την ιδέα της αναζήτησης καινοτόμων ιδεών εκτός 

του περιβάλλοντός τους και «διάθεση συνεργασίας» ώστε να μπορούν να 

ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνώσεις με άλλους οργανισμούς. Οι Ιάπωνες εφαρμόζουν 

ευρέως το benchmarking χωρίς δυσκολία επειδή διαθέτουν την κατάλληλη κουλτούρα 

η οποία διευκολύνει την απόκτηση, την από κοινού χρήση και τη μετάδοση της γνώσης 

ταχύτατα (Grayson, 1992). Αντίθετα οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τον 
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Grayson, δεν έχουν την ίδια σχέση με το benchmarking κυρίως εξαιτίας της 

περιορισμένης εμπειρίας τους στην ανταλλαγή πληροφοριών και της προκατάληψής 

τους για τήρηση μυστικότητας.  

Οι Brah et al (2000) χωρίζουν τα εμπόδια του benchmarking σε τρεις κατηγορίες:  

(α) εκείνα που συναντώνται κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων  

(β) εκείνα που σχετίζονται με τον ανεπαρκή σχεδιασμό και 

 (γ) εκείνα που αφορούν τη δέσμευση της διοίκησης στην εφαρμογή του benchmarking 

και στην αναγνώρισή του ως στρατηγικό διοικητικό εργαλείο  

Ο Main (1994) και ο Τhen (1996) αναφέρουν ότι η συνηθέστερη παγίδα στην οποία 

πέφτουν οι οργανισμοί που ξεκινούν την εφαρμογή του benchmarking είναι η 

υπερβολική εστίαση της προσοχής τους στη συλλογή πληροφοριών. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται η ανάπτυξη στρατηγικής στη συλλογή πληροφοριών με τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο Then πιστεύει ότι η συλλογή 

και ανάλυση περιττών δεδομένων είναι συνήθως αποτέλεσμα μη ξεκάθαρων στόχων 

για την εφαρμογή του benchmarking και προτείνει την ελαχιστοποίηση των 

δεδομένων. 

 

Η ελαχιστοποίηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί αν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:  

(α) ξεκάθαροι στόχοι benchmarking, 

 (β) ποιότητα δεδομένων,  

(γ) καταλληλόλητα δεδομένων, 

(δ) συνάφεια και χρήση των δεδομένων.  

Οι Trosa και Williams (1996) προσθέτουν τη διάσταση του κόστους και υποστηρίζουν 

ότι, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που συνεπάγεται η συνεχής βελτίωση των 

διαδικασιών με την εφαρμογή του benchmarking και το κόστος της επίδρασης των 

εισαγομένων αλλαγών στο προσωπικό, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η συνεχής αλλαγή 

μπορεί να αποδειχθεί δυσλειτουργική και για το λόγο αυτό προτείνουν τη διατήρηση 

ισορροπίας μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής. 
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Καθώς οι βέλτιστες πρακτικές εξελίσσονται και βελτιώνονται συνεχώς, οποιαδήποτε 

καθυστέρηση στην εφαρμογή της διαδικασίας του benchmarking μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και κατά συνέπεια να 

επιδράσει αρνητικά στα τελικά αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή. Βέβαια, η 

ταχύτητα των ενεργειών δεν θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της ποιότητας της 

συνολικής προσπάθειας και προτείνεται η διατήρηση ισορροπίας στη χρονική διάρκεια 

εκτέλεσης των ενεργειών για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.  

 Ωστόσο αξίζει να τονισθεί ότι τα εμπόδια του benchmarking δεν σχετίζονται αρνητικά 

με τα οφέλη του και άρα δεν αποτελούν λόγο για την επιλογή ή όχι της εφαρμογής του. 

Διαπιστώθηκε ότι οι οργανισμοί παρόλο που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και 

δυσχέρειες του benchmarking, προτιμούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στην 

εκτέλεσή του παρά να το αποκλείσουν από τις δραστηριότητές τους.  

Τα συνηθέστερα λάθη που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι τα εξής (De Toro, 

1995) (Elmuti et al, 1997) (Burpo, 1998) (Love και Dale, 1999):  

• έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση  

• ελλιπής κατανόηση της αποστολής, των στόχων και του αντικειμενικού σκοπού του 

οργανισμού και παράβλεψη συσχέτισης του benchmarking με τη στρατηγική του 

οργανισμού 

 • ανεπαρκής σχεδιασμός και προετοιμασία, έλλειψη σχεδίου δράσης  

• μη ρεαλιστικές υποθέσεις κατά τον προγραμματισμό της εφαρμογής του 

benchmarking σχετικά με τις απαιτήσεις σε χρόνο, πόρους και προσωπικό  

• ανεπαρκής στελέχωση της ομάδας benchmarking και του υπευθύνου  

• αποφυγή της διαδικασίας εκπαίδευσης για το benchmarking και μη κατανόηση των 

ενεργειών από τους συμμετέχοντες 

 • περιορισμένη συμμετοχή του προσωπικού, μη συμμετοχή του προσωπικού που 

σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία που πρόκειται να αλλάξει  

• ανεπαρκής επικοινωνία του σχεδίου και των αποτελεσμάτων των ενεργειών στο 

προσωπικό  

• ελλιπής κατανόηση των διαδικασιών και πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται  
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• μεγάλο εύρος της διαδικασίας στην οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί το benchmarking  

• επικέντρωση των ερευνών benchmarking σε αριθμητικά στοιχεία και όχι σε 

διαδικασίες, άκριτη πραγματοποίηση επί τόπου επισκέψεων οι οποίες μπορούν να 

αποφευχθούν και 99 να αντικατασταθούν από έρευνα, εφαρμογή του benchmarking 

μόνο στους άμεσους ανταγωνιστές κλπ  

• σφάλματα πρακτικής π.χ. εφαρμογή του benchmarking σε μη κρίσιμα στοιχεία του 

οργανισμού 

 • ελλιπή και μη ξεκάθαρα δεδομένα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία 

εκτέλεσης αποτελεσματικών συγκρίσεων  

• αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της αντίδρασης των εργαζομένων στην 

εισαγωγή αλλαγών  

• παράβλεψη εφαρμογής της διαδικασίας αναθεώρησης του benchmarking  

• θεώρηση του benchmarking ως απλή διαδικασία αντιγραφής και περιορισμός των 

εφαρμογών του για ηθικούς λόγους  

• αντιμετώπιση του benchmarking ως έργου και όχι ως συνεχούς προσπάθειας.  

 

Η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω παράγοντες μπορεί να 

περιορίσει την αποτελεσματικότητα ή ακόμη και να οδηγήσει σε αποτυχία τις 

εφαρμογές benchmarking. Σύμφωνα με έρευνα του APQC (APQC, 1993), οι πιο συχνά 

εμφανιζόμενοι λόγοι αποτυχίας του benchmarking είναι 

 ο ανεπαρκής σχεδιασμός,  

 η μη συμμετοχή του προσωπικού που ασχολείται με τη διαδικασία στην οποία 

εφαρμόζεται το benchmarking,  

 η έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση, και  

 η ανεπάρκεια γνώσης στις ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται για την 

εφαρμογή benchmarking. 

Η μη επιτυχής ολοκλήρωση κάποιων προσπαθειών benchmarking είχε ως αποτέλεσμα 

να του ασκηθεί κριτική σχετικά με την αποτελεσματικότητά του και την ικανότητά του 

να επιφέρει τις προσδοκώμενες βελτιώσεις και να περιγράφεται κάποιες φορές ως 
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διαδικασία μίμησης και αντιγραφής χωρίς θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα ο 

Drew (1997) αναφέρει ότι επειδή βασίζεται στη μίμηση πρακτικών δεν μπορεί από 

μόνο του να αποτελέσει στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος . 

Επιπλέον για τον ίδιο λόγο ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν το benchmarking δεν μπορούν να κερδίσουν τα πλεονεκτήματα του 

πρωτοστάτη (first mover) και είναι απίθανο να αναγνωρισθούν ως πρωτοπόροι στον 

κλάδο τους (market pioneers). Ανάλογα ο Dervitsiotis (2000) θεωρεί ότι το 

benchmarking διερευνά την υπάρχουσα κατάσταση και δεν είναι κατάλληλο εργαλείο 

για τη διερεύνηση του ανταγωνιστικού τοπίου όπως αυτό πρόκειται να διαμορφωθεί 

στο μέλλον. Οι Kouzmin et al (1999) πιστεύουν ότι εξαιτίας του υψηλού κόστους 

εκτέλεσης των ερευνών, η βέλτιστη πρακτική ενός συγκεκριμένου προϊόντος, μίας 

υπηρεσίας ή μίας διαδικασίας μπορεί να μην εντοπισθεί ποτέ και άρα η εφαρμογή του 

benchmarking μπορεί να οδηγήσει μόνο σε σχετικά ή σε μερικά βέλτιστα ευρήματα. 

Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς προτιμούν να προσδιορίζουν το benchmarking ως μία 

διαδικασία μέτρησης προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών έναντι οργανισμών που 

θεωρούνται βέλτιστοι με στόχο τη διόρθωση των χασμάτων απόδοσης και όχι του 

εντοπισμού βέλτιστων πρακτικών.  

 

Επιπλέον οι Kouzmin et al πιστεύουν ότι το benchmarking βοηθά στη διάχυση της 

καινοτομίας, όχι όμως και στη δημιουργία καινοτομίας, ενώ οι Arrowsmith et al (2004) 

υποστηρίζουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η εφαρμογή του benchmarking μπορεί να 

οδηγήσει σε περιορισμό της καινοτομίας και της δημιουργικότητας και να 

καθυστερήσει τη βελτίωση της απόδοσης μακροπρόθεσμα. Οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι η σταθερή βελτίωση συχνά προέρχεται από παράγοντες που δεν 

μπορούν να προσδιορισθούν με ακριβείς μετρήσεις και εμπεριέχονται σε περισσότερο 

αφηρημένες έννοιες όπως για παράδειγμα η έννοια του μαθησιακού οργανισμού 

(learning organization) η οποία συντίθεται από παράγοντες οι οποίοι είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να εντοπισθούν και να προσομοιωθούν από άλλους οργανισμούς. Οι 

Arrowsmith et al θεωρούν το benchmarking καταλληλότερο για την αντιμετώπιση 

τεχνικών προβλημάτων παρά των σύνθετων θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση 

των διαδικασιών. Αντίστοιχα ο Dervitsiotis (2000) πιστεύει ότι το benchmarking έχει 

περιορισμένο εύρος βελτιώσεων και ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ως 
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εργαλείο επίτευξης σημαντικών βελτιώσεων στις ήδη επιτυχημένες πρακτικές που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Τέλος ο Beckford (1998), αναφέρει ότι με την εφαρμογή 

του benchmarking ελλοχεύει ένας σημαντικός κίνδυνος: η επιχείρηση περιορίζει το 

βαθμό βελτίωσης που μπορεί να επιτύχει προσπαθώντας απλά να βελτιωθεί στο 

επίπεδο που βρίσκεται και η επιχείρηση-στόχος και όχι να την ξεπεράσει. Ένα επιπλέον 

στοιχείο κριτικής εκφράζει η Rohlfer (2004) η οποία υποστηρίζει ότι το benchmarking 

δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα καθαρά θετικό διαχειριστικό εργαλείο ούτε 

ως μία ήπια μεθοδολογία μεγιστοποίησης της απόδοσης. Η έρευνα της συγγραφέως σε 

οργανισμούς που χρησιμοποιούν ευρέως το benchmarking κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι το benchmarking αντιμετωπίζεται συνήθως με προκατάληψη ως μία απόλυτα 

αποδεκτή και αδιαμφισβήτητη έννοια ενώ τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του 

θα πρέπει να ζυγοσταθμίζονται ανάλογα με τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στις 

εργασιακές σχέσεις εντός του οργανισμού. Σύμφωνα με τη Rohlfer η απόφαση για τη 

χρήση ή όχι του benchmarking θα πρέπει να διερευνάται εκ των προτέρων σε βάθος 

και η απόφαση να λαμβάνεται με βάση το περιεχόμενο της εφαρμογής του και τα 

τελικά οφέλη του. Ανάλογη άποψη εκφράζουν και οι Arrowsmith et al (2004) οι οποίοι 

χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι τα στοιχεία της αναζήτησης των βέλτιστων πρακτικών, 

της μάθησης και της συνεχούς βελτίωσης αποτελούν το ένα κομμάτι του 

benchmarking. Το άλλο κομμάτι του – κυρίως όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες 

επιχειρήσεις – περιλαμβάνει στοιχεία όπως η άσκηση ελέγχου και η πίεση για την 

επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Μάλιστα οι Arrowsmith et al πιστεύουν ότι 

το benchmarking δεν είναι τελικά μία τόσο ξεκάθαρη πρακτική όσο υποστηρίζεται ότι 

είναι και ότι η κάθε αποτυχία ή δυσκολία που απαντάται στην εφαρμογή του δεν 

οφείλεται σε εκείνους που την εφαρμόζουν. 

1.6 Αποτελέσματα του Benchmarking 

Τα αποτελέσματα και τα οφέλη που αναμένουν οι οργανισμοί από την εφαρμογή του 

benchmarking αφορούν διάφορες πτυχές της οργανωσιακής λειτουργίας. Ο Zairi 

(1994) υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του benchmarking μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικότατες βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες αποδόσεις, σε εισαγωγή αλλαγών με 

ταχύτατο τρόπο και σε επίτευξη αριστείας, ενώ οι Yasin και Zimmerer (1995) 

συνδυάζουν τα πιθανά οφέλη από την επιτυχή εφαρμογή και ενσωμάτωσή του στη 

συνολική οργανωσιακή κουλτούρα με την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

την αύξηση κερδοφορίας και την επιβίωση του οργανισμού. Το benchmarking μπορεί 
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να εφαρμοσθεί με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη στρατηγική 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, τη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων, την προώθηση του 

κλίματος μάθησης μεταξύ των εργαζομένων και την παρακίνηση των εργαζομένων, 

την ανάπτυξη νέων ιδεών από πηγές εκτός των ορίων της επιχείρησης, τη ρεαλιστική 

εκτίμηση και βελτίωση της απόδοσης, και τη συνεχή βελτίωση σε διάφορους τομείς 

του οργανισμού (Camp, 1989) (Zairi, 1992) (Elmuti και Kathawala, 1997) (Whymark, 

1999). Ωστόσο τα βασικότερα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την 

εφαρμογή του benchmarking, σύμφωνα με τους Brah et al (2000) είναι η ικανοποίηση 

του πελάτη, η βελτίωση στους χρόνους παράδοσης και η βελτίωση της αξιοπιστίας των 

λειτουργιών. Επιπλέον οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι τα οφέλη αυτά σχετίζονται 

θετικά με το βαθμό επιτυχίας των επιμέρους εφαρμογών. Οι λειτουργίες της 

επιχείρησης που επωφελούνται περισσότερο από την εφαρμογή του benchmarking, 

σύμφωνα με τους Jarrar και Zairi (2001), είναι η βελτίωση των διαδικασιών, η θέσπιση 

εσωτερικών στόχων και η βελτίωση της ποιότητας. Οι συγγραφείς μάλιστα 

διαπίστωσαν ότι το benchmarking μπορεί να επιφέρει από μεγάλα έως πολύ μεγάλα 

οφέλη σε πολλές λειτουργίες της επιχείρησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

επίτευξη των αναμενόμενων οφελών σύμφωνα με τους Jarrar και Zairi, είναι η 

κατανόηση της έννοιας του benchmarking εντός της επιχείρησης και η εφαρμογή 

κατάλληλης μεθοδολογίας. Ανάλογη άποψη υποστηρίζει και ο Andersen (1999) ο 

οποίος επιπλέον συμπεραίνει ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα οφέλη που μπορεί 

να αποκομίσει μία επιχείρηση από την εφαρμογή του benchmarking και ότι κάθε 

περίπτωση είναι ξεχωριστή. Η Codling (1998) διαχωρίζει τα οφέλη του benchmarking 

σε απτά και σε άυλα. Τα απτά οφέλη αποτελούν τους βασικούς λόγους εφαρμογής του 

benchmarking και αφορούν τα άμεσα ορατά αποτελέσματά του όπως είναι η βελτίωση 

της αποδοτικότητας, η εξοικονόμηση πόρων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των λειτουργιών κλπ. Τα άυλα οφέλη του benchmarking, όπως αναφέρει η Codling, 

συνήθως γίνονται αντιληπτά πριν διαπιστωθούν οι βελτιώσεις σε οικονομικά μεγέθη 

και είναι στοιχεία που σχετίζονται περισσότερα με θέματα κουλτούρας και εργασιακού 

περιβάλλοντος όπως η βελτίωση της επικοινωνίας και της διάχυσης της γνώσης, η 

βελτίωση της μάθησης και της καινοτομίας, η υιοθέτηση «εξωτερικής» προοπτικής 

κλπ.  

Tα οφέλη του benchmarking συνοψίζονται:  

▪ Στην oρθή µέτρηση της παρούσας απόδοσης της εταιρείας  
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▪ Στην αναγνώριση των δυνατών και των αδύναµων σηµείων της 

▪ Στη σαφέστερη αντίληψη της θέσης της επιχείρησης στον “επιχειρηµατικό 

χάρτη” και κατά συνέπεια, ευστοχότερες επιλογές και αποτελεσµατικότερες 

δράσεις  

▪ Στη δυνατότητα σύγκρισης µε το µέσο όρο των ανταγωνιστικών εταιρειών του 

τοµέα σας και εξαγωγής πολύτιµων συµπερασµάτων  

▪ Στη δυνατότητα σύγκρισης των λειτουργιών της εταιρείας µε τις αντίστοιχες 

που εκτελούνται από εταιρείες διαφορετικών οικονοµικών κλάδων  

▪ Στην επιτάχυνση της αναδιοργάνωσης µε τη χρήση ήδη δοκιµασµένων και 

πετυχηµένων πρακτικών  

▪ Στη συνεχή βελτίωση 

 

 

 

  



11 
 

Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ  

 

2.1 Η εταιρία ΟΠΑΠ 

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958, ως 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), δυνάµει του Β.∆. της από 20 

Δεκεμβρίου 1958, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη µε την διάταξη της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Ν.∆. 3865/1958, για την οργάνωση και  τη λειτουργία του παιχνιδιού 

ΠΡΟΠΟ. Αν το 1958 είναι το έτος γέννησης του ΟΠΑΠ, το 1999 είναι το έτος 

αναγέννησης του, καθώς μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία (Προεδρικό Διάταγμα 

228/1999) με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο και καταρτίζεται το 

καταστατικό λειτουργίας της. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, η Ανώνυμη 

Εταιρεία μετονομάζεται σε «Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» 

(σε συντομογραφία «ΟΠΑΠ Α.Ε.»). Κατά τα έτη 2002, 2003 και 2005 το Ελληνικό 

δημόσιο μείωσε σταδιακά τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Από 

το 4ο τρίμηνο του 2013 η εταιρία, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ιδιωτικοποιήθηκε 

πλήρως, με την Emma Delta Hellenic Holding Ltd να αποκτά το 33%, γεγονός που 

έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο. Η αποκλειστική άδεια για τα παιχνίδια της 

εταιρίας λήγει το 2030, για το Scratch και τα Λαχεία το 2026 και για τις Ιπποδρομίες 

το 2036. Επιπρόσθετα, η αποκλειστική άδεια λειτουργίας 25.000 παιγιομηχανημάτων 

(vlt’s) στην Ελλάδα, λήγει το 2035. Η εταιρία δρατηριοποιείται επίσης στην Κύπρο, 

ενώ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και μέσω διαδικτύου. 
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2.2 Σκοπός της εταιρίας 

 Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, 

ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΣΟΥΠΕΡ 

3,ΣΟΥΠΕΡ 4, ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35 και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  H ΜΗ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ (στα πάσης φύσεως ατομικά ή 

ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για 

διεξαγωγή στοιχημάτων), καθώς και όποιου άλλου τυχερού παιχνιδιού ή 

παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε να επιτραπεί 

και ν' ανατεθεί στην Εταιρεία η λειτουργία και διεξαγωγή του σε ολόκληρη τη 

χώρα αλλά και εκτός αυτής. Η Εταιρία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο µε το 

οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, 

απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. 

 Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρία, αλλά και 

όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρία, ασκείται κατ' 

αποκλειστικότητα από αυτήν σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις. 

 Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών 

μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που 

συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών, για δηµόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 
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 Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί µε 

την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων 

υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής 

εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα 

σηµεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρίας, αξιοποιώντας όλες τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδιαίτερα, στο χώρο της πληροφορικής, των 

τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. 

 Η διαφήµιση µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο των παιχνιδιών που διεξάγει 

και η ανάληψη χορηγιών που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και 

συνδυάζονται µε την προβολή της Εταιρίας και την προώθηση των πωλήσεων 

των προϊόντων της. 

 Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών 

εντύπων. 

 Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδοµής της Εταιρίας για την παροχή 

υπηρεσιών σε τρίτους. 

 Η Εταιρία μπορεί να οργανώνει, να λειτουργεί και να διεξάγει παιχνίδια και σε 

χώρες του εξωτερικού, εφόσον αναληφθεί µε οποιονδήποτε τρόπο η οργάνωση, 

λειτουργία και διεξαγωγή τους από την Εταιρία από φορέα χώρας του 

εξωτερικού, Δημόσιο ή Ιδιωτικό. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή λαμβάνει 

κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το 

αδιάβλητο καθώς και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών 

που της ανατίθενται, µε τρόπο που καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και 

δεν θίγεται η φήμη και το κύρος της, στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, 

συμμορφούμενη µε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας, στην οποία της 

ανατίθεται η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού. 

 Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της 

κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών 

ενδεχόμενου σχετικού εθισμού. 

 Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την 

καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον 

στοιχηματισμό.     
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2.3 Φύση δραστηριοτήτων  

Στις 13.10.2000 η Εταιρεία απέκτησε από το Ελληνικό Δημόσιο το 20ετές 

αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας 

συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, με 

κάθε πρόσφορο μέσο που διατίθεται από την τρέχουσα τεχνολογία, έναντι τιμήματος € 

322.817 χιλ.. Η Εταιρεία απέκτησε επίσης, το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης 

και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην 

Ελλάδα, καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα 

επιτραπεί με Νόμο. Ο αριθμός των παιχνιδιών αυξήθηκε σταδιακά με την πάροδο του 

χρόνου και περιλαμβάνει επί του παρόντος 13 παιχνίδια. Το παραπάνω αποκλειστικό 

δικαίωμα της Εταιρείας έχει επεκταθεί για μια περίοδο 10 ετών, δηλαδή μέχρι τις 

12.10.2030 έναντι, (α) εφάπαξ ποσού € 375.000 χιλ. και (β) για το διάστημα από 

13.10.2020 έως 12.10.2030, καταβολή ποσοστού 5% επί των καθαρών εσόδων που 

απορρέουν από τα εν λόγω παιχνίδια στην Ελληνική Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, η 

Εταιρεία κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και 

λειτουργίας, με κάθε πρόσφορο μέσο, έξι αριθμολαχείων (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, 

ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3 και KΙΝΟ), τριών παιχνιδιών αθλητικών και λοιπών 

στοιχηματισμών (ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και ΣΤΟΙΧΗΜΑ [το οποίο περιλαμβάνει 

τα MONITOR GAMES και το GO LUCKY]), δύο νέων τυχερών παιχνιδιών (BINGO 

και SUPER 4) καθώς επίσης και των παιχνιδιών "Προγνωστικά Αγώνων 

Καλαθοσφαίρισης" και "Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων" (τα τελευταία 

τέσσερα παιχνίδια ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη). Τα ανωτέρω αριθμολαχεία 

και παιχνίδια στοιχηματισμών προσφέρονται και στην Κύπρο, μέσω των θυγατρικών 

εταιρειών ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ SPORTS LTD, αντίστοιχα.  

Άδεια VLTs 

 Το Νοέμβριο του 2011, χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδεια για την εγκατάσταση και 

εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων εντός της Ελληνικής επικράτειας. 

Σύμφωνα με τους όρους της άδειας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ήδη προκαταβάλει ποσό € 

16.000 ανά VLT (ήτοι, € 560 εκ. σύνολο). Από τα ανωτέρω, τα 16.500 θα 

εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν από το εταιρικό δίκτυο, ενώ τα 18.500 θα 

εκμεταλλευτούν από παραχωρησιούχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ ΑΕ θα 

παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους.  Ως αποτέλεσμα της 

εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω 
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Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ο 

ΟΠΑΠ αποφάσισε την επανεκκίνηση του σχεδιασμού για την λειτουργία των VLTs 

στην Ελλάδα. Ακολούθως στις 11.01.2017, ξεκίνησε η φάση υλοποίησης της 

επένδυσης των VLTs με την λειτουργία των 4 πρώτων πιλοτικών καταστημάτων Play, 

ενώ στις 29.03.2017, ήταν σε λειτουργία 1.274 VLTs σε 50 καταστήματα Play και 10 

πρακτορεία ΟΠΑΠ.  

Ελληνικά Λαχεία 

 Η ΟΠΑΠ Α.Ε., μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της, ήταν επικεφαλής της 

κοινοπραξίας των εταιρειών ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD, Lottomatica Giochi e 

Partecipazioni S.r.l., Intralot Lotteries Limited και Scientific Games Global Gaming 

S.a r.l., η οποία ανακηρύχθηκε νικήτρια στο διαγωνισμό για την από 30.07.2013 

παραχώρηση 12ετούς αποκλειστικής άδειας λειτουργίας και διαχείρισης των Κρατικών 

Λαχείων και του Στιγμιαίου Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ) στην Ελληνική επικράτεια, η οποία 

περιλαμβάνει το Εθνικό Λαχείο, το Λαϊκό Λαχείο, το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο 

Λαχείο (ΣΚΡΑΤΣ), το Στεγαστικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο. Η 

κοινοπραξία έχει καταβάλλει αμοιβή ύψους € 190 εκ. Επιπροσθέτως, η κοινοπραξία θα 

καταβάλει 30% του μικτού εσόδου (GGR) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 

στο κράτος (με εξαίρεση το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο). Σε κάθε περίπτωση το ποσό 

αυτό δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από € 30 εκ. για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

και € 50 εκ. για τα επόμενα έντεκα (11) χρόνια (σύνολο € 580 εκ. καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης). Η εταιρεία ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD κατέχει το 67% του 

καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε..  

Ιπποδρομίες 

 Στις 22.12.2014 ιδρύθηκε η εταιρεία Ιπποδρομίες Α.Ε.. Σκοπός της είναι η άσκηση 

του αποκλειστικού 20ετούς δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου 

ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, έναντι αμοιβής € 40εκ., σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της από 24.04.2015 Σύμβασης Παραχώρησης με το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το γενικό νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. ΟΠΑΠ Α.Ε.  

Λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου TORA DIRECT  
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Στις 19.11.2014, η OPAP INVESTMENT LTD, 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.E, 

εξαγόρασε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της TORA DIRECT Α.Ε. (πρώην 

Payzone Hellas Α.Ε.) και στις 24.08.2015 προχώρησε στην εξαγορά του υπόλοιπου μη 

ελεγχόμενου 10%, έναντι συνολικού τιμήματος € 9.135. Η TORA DIRECT Α.Ε. 

παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, υπηρεσίες πώλησης άυλου 

χρόνου ομιλίας καθώς επίσης και υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών κοινής ωφελείας. 

ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Την 01.09.2016 συστάθηκε η εταιρεία ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. με 

κύριο σκοπό τη διενέργεια εργασιών και δραστηριοτήτων που επιτρέπονται για τα 

ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Η ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. είναι 100% θυγατρική 

της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD (100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε.).  

2.4 Νέες στρατηγικές τεχνολογικές συνεργασίες  

Στις 01.02.2017, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αναθεώρηση της 

στρατηγικής της στον τομέα της τεχνολογίας και επέλεξε τους κύριους συνεργάτες, με 

τους οποίους θα προχωρήσει στο πλαίσιο της υλοποίησης του Οράματος 2020. Οι νέες 

συνεργασίες είναι συνεπείς με τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΠΑΠ για την 

ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης και την 

αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο 

ΟΠΑΠ επέλεξε τη Novomatic Lottery Systems (NLS), μέλος του ομίλου Novomatic, 

ως το νέο τεχνολογικό του συνεργάτη στον τομέα των αριθμολαχειών, με τη 

συνεργασία να καλύπτει το ΚΙΝΟ, το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ και το ΠΡΟΤΟ. Η 

μετάβαση του ΟΠΑΠ στην πλατφόρμα της NLS θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 

του 2018, με τη διαδικασία αυτή να περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των 

υπαρχόντων τερματικών μηχανών στα πρακτορεία ΟΠΑΠ. Επίσης, η NLS θα παράσχει 

στον ΟΠΑΠ το σύστημα Player Account Management (PAM), το οποίο θα αποτελέσει 

τη βάση για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, αρχικά για τα ψηφιακά 

κανάλια. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ ήρθε σε συμφωνία με την Playtech BGT Sports για την 

παροχή αδειών λογισμικού και υπηρεσιών για τις συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης 

στοιχηματισμού (SSBTs), καθώς και την επακόλουθη εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης 

πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού για το δίκτυο πρακτορείων του ΟΠΑΠ. Η 

εισαγωγή των SSBTs θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2017 και το 2018 θα 

ακολουθήσει η πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού (over the counter) στα 

πρακτορεία. Σημαντική θα είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού 

στοιχήματος του ΟΠΑΠ. Με δεδομένη τη μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική φύση 
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αυτής της αγοράς, ο ΟΠΑΠ επέλεξε την Betgenius ως κύριο προμηθευτή μιας 

ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού (integrated digital 

sportsbook service). Βάσει της συμφωνίας, ο ΟΠΑΠ θα λάβει επίσης για τα επόμενα 

δύο χρόνια, πλήρως αυτοματοποιημένες αποδόσεις για περίπου 130.000 αθλητικά 

γεγονότα ετησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων αγώνων ποδοσφαίρου, 

μπάσκετ και τένις. 

2.5 Νέα σύμβαση με τους πράκτορες και νέα πολιτική προμηθειών  

Έως τις 24.03.2017, τελευταία ημέρα της λήξης της σχετικής προθεσμίας, η σημαντική 

πλειοψηφία, περίπου 90%, των πρακτόρων είχαν συμφωνήσει στο νέο πλαίσιο 

συνεργασίας υπογράφοντας τη νέα σύμβαση πρακτόρων. Η νέα σύμβαση περιλαμβάνει 

εμπορικές και λειτουργικές αλλαγές καθώς και νέα πολιτική προμηθειών, με βάση 

υπολογισμού τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια. Η νέα σύμβαση και πολιτική 

προμηθειών ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών, προβλέπει 

το ίδιο ύψος προμήθειας για όλα τα παραδοσιακά παιχνίδια, δίνει μεγαλύτερη 

λειτουργική ευελιξία στην εταιρεία ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερη στα 

παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού. 

2.6 Στρατηγική – Όραμα 2020  

Τόσο οι νέες τεχνολογικές συνεργασίες όσο και το νέο πλαίσιο συνεργασίας που 

ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, ουσιαστικά αποτελούν τα εργαλεία για την υλοποίηση του 

Οράματος 2020. Η επένδυση στο δίκτυο των πρακτορείων και η ποιοτική τους 

αναβάθμιση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του ΟΠΑΠ, η οποία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματος 2020. Το Όραμα 2020 έχει ως στόχο 

την ανάπτυξη των πρακτορείων σε τοπικούς προορισμούς διασκέδασης και 

χρησιμοποιεί 8 πυλώνες ή καλύτερα χαρακτηρισμένες ως «Μακροπρόθεσμες 

Στρατηγικές Προτεραιότητες» για να το υλοποιήσει:  
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Αναλυτικά περιγράφεται η κάθε στρατηγική προτεραιότητα καθώς και ο στόχος που 

αποσκοπεί και ο συνδυασμός αυτών των 8 θα σημάνει την επίτευξη του σκοπού της 

εταιρίας. Κυρίως η επένδυση στο δίκτυο, αλλά και κατά μέρους μερικές από τις 

υπόλοιπες στρατηγικές, σχετίζονται άμεσα με τη βαρύτητα που δίνει η διοίκηση στην 

υλοποίηση του Οράματος 2020 χρησιμοποιώντας καινοτόμες τακτικές, μία εκ των 

οποίων είναι και το Benchmarking. 
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Στρατηγική προτεραιότητα Νο 1 : Τα πάντα για τον Πελάτη 

Κατανόηση του πελάτη  

1. Καλύτερη γνώση. Επένδυση σε περισσότερα εργαλεία/πόρους για τη βαθύτερη 

δυνατή κατανόηση των αναγκών πελατών 

 2. Δημιουργία προφίλ των πελατών, τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών 

(με ταυτόχρονο στόχο περισσότερους νέους & γυναίκες)  

3. Ισχυρότερες σχέσεις. Εισαγωγή ενός ενισχυμένου προγράμματος επιβράβευσης 

πελατών  

Επικέντρωση στον Πελάτη 

1. Διακριτή ηγεσία. Δημιουργία ρόλου επικεφαλής σχέσεων με πελάτες και μιας 

ομάδας επικεντρωμένης στους πελάτες  

2. Δέσμευση και συμμετοχή των εργαζόμενων «Γίνε ο Πελάτης» και «Υιοθέτησε ένα 

Κατάστημα» είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες που θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι 

του ΟΠΑΠ 

 3. Ενίσχυση του μηνύματος γνωστοποίηση αξιοσημείωτων παραδειγμάτων 

επικέντρωσης στον πελάτη , ώστε να ενεργοποιείται κάθε μέλος της ομάδας του ΟΠΑΠ 

Διαρκής Βελτίωση 

1. Επίκεντρο: η ικανοποίηση του πελάτη. Θέσπιση σαφών, πελατοκεντρικών δεικτών 

απόδοσης  

2. Διατήρηση επικοινωνίας με τους πελάτες. Βελτίωση του επιπέδου και του εύρους 

της επικοινωνίας  με τους πελάτες με τη χρήση νέων εργαλείων επικοινωνίας  

 3. Φωνή του πελάτη. Βαρύτητα στη γνώμη των πελατών για την ανάπτυξη των 

προϊόντων 

Στόχος: Ο πελάτης στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων  
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Στρατηγική προτεραιότητα Νο 2 : Επένδυση στο δίκτυο 

Τα Πρακτορεία  

 1. Αναβάθμιση καταστημάτων. Βελτιστοποίηση των καταστημάτων βάσει του 

σχεδίου ανάπτυξης του δικτύου   

2. Εξέλιξη σχεδιασμού πρακτορείων. Εισαγωγή διεθνών βέλτιστων πρακτικών με 

σεβασμό στα τοπικά χαρακτηριστικά (από το 2017) 

3. Εκσυγχρονισμός/ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, βελτιωμένων υποδομών και νέων 

βασικών συστημάτων συναλλαγών (από το 2017) 

Τα Προϊόντα & οι Υπηρεσίες   

1. Νέες υπηρεσίες. Προώθηση συσκευών self-service (από Α’ Εξάμηνο 2017), νέων 

προϊόντων και νέων υπηρεσιών (Payzone)  

2. Περισσότερη ψυχαγωγία. Βελτιωμένη εμπειρία μεταδόσεων (από Α’ Εξάμηνο 2017)  

3. Προστασία του δικτύου. Αυξημένες επενδύσεις για την αντιμετώπιση παράνομων 

δραστηριοτήτων 

Οι Άνθρωποι 

1. Ευθυγράμμιση ενδιαφερόμενων μερών. Ευθυγράμμιση των συμφερόντων του 

ΟΠΑΠ και των πρακτόρων, οι οποίοι είναι οι πρεσβευτές του ΟΠΑΠ στις τοπικές 

κοινωνίες  

2. Υποστήριξη για ανάπτυξη. Επέκταση του υφιστάμενου Προγράμματος Retail 

Excellence Team της υποστήριξης και της εκπαίδευσης των πρακτόρων  

3. Ομάδα υψηλών επιδόσεων. Βελτιωμένη διαχείριση απόδοσης, παροχή κινήτρων και 

τήρηση πολιτικών συμμόρφωσης 

 

Στόχος: Εξέλιξη των πρακτορείων ΟΠΑΠ σε τοπικούς προορισμούς ψυχαγωγίας 
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Στρατηγική προτεραιότητα Νο 3 : Ανάπτυξη των Ανθρώπων  

Προσέλκυση 

1. Κατανόηση της αγοράς. Πρόγραμμα αξιολόγησης των πιθανών θέσεων 

απασχόλησης σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ικανών στελεχών στην αγορά  

2. Βελτιώσεις στο χώρο εργασίας. Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας στα γραφεία (νέα 

γραφεία σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη ) 

Ανάπτυξη  

1. Επέκταση του προγράμματος «Ακαδημία ΟΠΑΠ», με εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 

πλάνα, πρόγραμμα ικανοτήτων και ανάπτυξης ηγεσίας και προώθηση του ρόλου των 

γυναικών σε εταιρικές πρωτοβουλίες  

2. Πλήρης ένταξη σε πρόγραμμα ενημέρωσης νέων εργαζόμενων/πρακτόρων  

3. Αναθεωρημένο πρόγραμμα διαχείρισης απόδοσης για όλο τον Όμιλο  

Δέσμευση 

1. Βελτιωμένη, αμφίδρομη εσωτερική επικοινωνία και αναγνώριση εργαζόμενων  

2. Ισορροπία εργασιακής/προσωπικής ζωής.  

3. Ενεργή Συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

του ΟΠΑΠ 

Διατήρηση 

1. Επιβράβευση των Ανθρώπων. Δημιουργία ελκυστικών πακέτων αμοιβών και 

παροχών  

2. Εξέλιξη σταδιοδρομίας.  

3.  Δομημένη διαχείριση ταλέντων και σχεδιασμός πλάνων διαδοχής 

Στόχος: Δημιουργία μιας ομάδας με υψηλή απόδοση αποτελούμενη από τους 

εργαζόμενους και τους πράκτορές μας 
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Στρατηγική προτεραιότητα Νο 4 : Δημιουργία Προϊόντων και Υπηρεσιών 

παγκόσμιων προδιαγραφών  

Υφιστάμενα Προϊόντα 

1. Πλήρης επισκόπηση προϊόντων. Άμεση επισκόπηση όλων των προϊόντων από τον 

νέο επικεφαλής προϊόντων  

2. Καλύτερη προσφορά Αθλητικού Στοιχηματισμού. Βελτίωση των αποδόσεων, των 

ειδικών στοιχημάτων, των προσφορών και του περιεχομένου, καθώς και προώθηση 

συσκευών self-service 

 3. Προώθηση ιπποδρομιακού προϊόντος. Αυξημένες επενδύσεις στην ανάπτυξη και τη 

διανομή του προϊόντος 

 4. Μεταμόρφωση της διαδικτυακής παρουσίας Μεταμόρφωση της υφιστάμενης 

προσφοράς μας στο on-line/mobile και εισαγωγή νέων ψηφιακών παιχνιδιών 

Νέα Προϊόντα 

1. VLTs Ελκυστικές δυνατότητες τόσο για το δίκτυο πρακτόρων μας όσο και για τα 

καταστήματα PLAY 

 2. Virtual Games Δοκιμασμένα σε άλλες παρόμοιες ευρωπαϊκές αγορές (από Α’ 

Εξάμηνο 2017) 

 3. European Jackpots. Συζητήσεις για την εισαγωγή διεθνών λοτταριών στην ελληνική 

αγορά 

Νέες Υπηρεσίες  

1. Payzone Εισαγωγή υπηρεσιών πληρωμών στο δίκτυό μας 

 2. Εξετάζονται άλλες υπηρεσίες που δεν έχουν άμεση σχέση με τα παιχνίδια  

Στόχος: Προσφορά ενός ευρέος φάσματος ελκυστικών προϊόντων στους πελάτες όταν 

και όποτε θέλουν 

 

 



23 
 

Στρατηγική προτεραιότητα Νο 5 : Αξιοποίηση των Ψηφιακών & Τεχνολογικών 

Δυνατοτήτων 

Άνθρωποι / Πόροι 

1. Βαθύτερη γνώση του κλάδου. Πρόσληψη νέου επικεφαλής τεχνολογίας με 

σημαντική εμπειρία στην αγορά  

2. Εσωτερική τεχνογνωσία. Ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης σε βασικούς τομείς 

3. Εξωτερικοί συνεργάτες. Διαρκής αναζήτηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών με 

τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους παρόχους τεχνολογίας 

Συστήματα 

1. Επιτάχυνση στην ολοκλήρωση έργων. Μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση για 

τη βελτίωση της ταχύτητας και της ευελιξίας των τεχνολογικών λύσεων  

2. Ανοιχτή αρχιτεκτονική. Θέσπιση ανοιχτής αρχιτεκτονικής στις πλατφόρμες τυχερών 

παιγνίων για την εύκολη ενσωμάτωση περιεχομένου και εφαρμογών 

 3. Περισσότερος έλεγχος. Αύξηση του επιπέδου ελέγχου που θα επιτρέπει την άμεση 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη 

Δυνατότητες 

1.Ψηφιακό. Εστίαση στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας με επίκεντρο τις κινητές 

συσκευές για όλες τις υπηρεσίες, εσωτερικές και εξωτερικές  

2. Νέες προτάσεις πληρωμών. Προώθηση νέων τρόπων πληρωμών για τους πελάτες 

μας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας cash in/cash out στα πρακτορεία για τους 

διαδικτυακούς πελάτες (2017) 

 3. Πολυεπίπεδη παικτικη εμπειρία. Μελλοντικός οδικός χάρτης ανάπτυξης για μια 

ολοκληρωμένη παικτική εμπειρία στα διαφορετικά κανάλια 

Στόχος: Αναβάθμιση του ρόλου του διαδικτύου και της τεχνολογίας στον Όμιλο 
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Στρατηγική προτεραιότητα Νο 6 : Δέσμευση στην Κοινωνία 

Ισχυρή Δέσμευση 

1. Υγεία Ανακαίνιση των 2 μεγαλύτερων Νοσοκομείων Παίδων στην Ελλάδα, «Αγία 

Σοφία» και «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» και πολλές άλλες αναγνωρισμένες δράσεις 

στην Κύπρο 

 2. Αθλητισμός Δημιουργία αξίας για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού μέσω του 

Προγράμματος «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ»  

3. Απασχόληση Επιλογή και στήριξη αναπτυσσόμενων εταιρειών με στόχο τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας 

Σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

1. Οι Άνθρωποί : Συμμετοχή των ανθρώπων στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης για τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών με τα προγράμματα 

 

 2. Οι Πελάτες :  Συμμετοχή των πελατών στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (π.χ. σύνδεση του Μαραθωνίου της Αθήνας με το πρόγραμμα ανακαίνισης 

των νοσοκομείων)  

3. Ευαισθητοποίηση Ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πελάτες σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο 

Υπεύθυνο Παιχνίδι 

1. Σημαντική επένδυση στην εκπαίδευση για την προστασία των παικτών και την 

ενημέρωση για την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού 

 2. Διεθνής αναγνώριση με σαφείς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης και με τη συνεργασία 

για επίτευξη της Ανώτατης Πιστοποίησης Επιπέδου 4 για την αναγνώριση της 

δέσμευσης στο Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Παγκόσμια Ένωση Λοτταριών (WLA) 

Στόχος: Δημιουργία μακροπρόθεσμου, ουσιαστικού οφέλους που βάζει τα θεμέλια για 

ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα και την Κύπρο 
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Στρατηγική προτεραιότητα Νο 7 : Ενίσχυση της δύναμης του brand 

Δυνατή Εταιρική Εικόνα 

1. Η Θέση στην αγορά -  Διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της εταιρικής εικόνας και 

της προσφοράς στους πελάτες  

 2. Λογότυπο / Σλόγκαν -  Ενίσχυση του ήδη δυνατού λογότυπου «Ανθρωπάκι» και 

δημιουργία ενός νέου, απλού σλόγκαν 

 3. Εταιρικό Όνομα vs Όνομα Προϊόντων - Επανεξέταση της χρήσης του εταιρικού 

ονόματος σε σχέση με τα ονόματα των προϊόντων (ειδικά σε θέματα χορηγιών). 

Διατύπωση σαφών οδηγιών χρήσης τους 

Ισχυρή Σύνδεση με τους πελάτες 

1. Επικοινωνία που συνδέει με τον πελάτη - Επικοινωνιακές καμπάνιες 360° που 

υποστηρίζουν την εικόνα του ΟΠΑΠ και των προϊόντων του 

 2. Χορηγίες & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Διαμόρφωση ενός προγράμματος 

χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ακουμπά στις ανάγκες των πελατών  

 3. Δίκτυο «Πρεσβευτών» - Δημιουργία ενός ισχυρού Δικτύου εσωτερικών 

(εργαζόμενοι, πράκτορες, συνεργάτες) και εξωτερικών πρεσβευτών της εταιρίας . 

Εμπόδια & Κίνδυνοι 

1. Αξιοπιστία/Διαφάνεια -Ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τα παιχνίδια με περαιτέρω 

επικοινωνιακές δράσεις  

2. Αποδόσεις Επανεξέταση των αποδόσεων όλων των παιχνιδιών και μέγιστη δυνατή 

προβολή των παικτών/παιχνιδιών που κέρδισαν 

 3. Υπεύθυνο Παιχνίδι Ενίσχυση του υφιστάμενου ολοκληρωμένου προγράμματος, 

τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ως απόδειξη της δέσμευσης . 

Στόχος: Διατήρηση μιας ισχυρής και διαρκούς συναισθηματικής σύνδεσης με τους 

πελάτες  
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Στρατηγική προτεραιότητα Νο 8 : Βελτίωση σχέσεων με το Κράτος, τη 

Ρυθμιστική Αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς 

Κυβέρνηση 

1. Συνεργασία για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού - Συνεργασία με 

την κυβέρνηση και αρμόδιες αρχές για την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση 

του παράνομου στοιχηματισμού 

 2. Συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας του αθλητισμού - Στενή συνεργασία με 

την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη διαρκή βελτίωση της 

ποιότητας του αθλητισμού στην Ελλάδα 

Ρυθμιστική Αρχή 

1. Ανοιχτός Διάλογος - Διατήρηση ανοιχτού διαλόγου για σημαντικά ζητήματα και 

αρμονική συνεργασία για καλύτερη κατανόηση των θεμάτων  

2. Σταθερότητα Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργία σε σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον 

με σαφείς διαδικασίες 

 3. Σχέση συνεργασίας & εμπιστοσύνης - Πολυεπιπέδη συνεργασία σε καθημερινή 

βάση 

Άλλοι φορείς 

1. Κλάδος Τυχερών Παιγνίων - Ενίσχυση της συμμετοχής σε φορείς του κλάδου (π.χ. 

WLA ), και ανταλλαγή απόψεων  

2. Ελληνικός Αθλητισμός - Στενή συνεργασία με φορείς του αθλητισμού για την 

προώθηση των αθλητικών αξιών και την αναβάθμιση της ποιότητας του αθλητισμού 

 

 3. Τράπεζα της Ελλάδος - Θεμελίωση νέων σχέσεων συνεργασίας (Payzone) 

Στόχος: Θεμελίωση μιας στενής σχέσης συνεργασίας με την Κυβέρνηση, τη Ρυθμιστική 

Αρχή & άλλους οργανισμούς 
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2.7 Δίκτυο διανομής  

Οι δραστηριότητες του Ομίλου προσφέρονται μέσω ενός διευρυμένου online και 

συμβατικού δικτύου πωλήσεων. Στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν συνολικά 11.718 

σημεία διανομής για την προώθηση των προϊόντων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ( μετά τις 

τελευταίες εξελίξεις , τη Νέα Σύμβαση έχουν υπογράψει 3.900 πρακτορεία , 

24.03.2017 ) , της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.. Τα 

προϊόντα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., εκτός των πρακτορείων, διατίθενται επίσης 

και μέσω χονδρεμπόρων, minimarkets και πλανόδιων πωλητών. Στην Κύπρο, τα 

σημεία πώλησης ανέρχονται σε 200 και περιλαμβάνουν τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ 

ΚΥΠΡΟΥ LTD και της ΟΠΑΠ SPORTS LTD.  

 

2.7.1 Ομάδες Υποστήριξης Δικτύου 

 Η Ομάδα Πωλήσεων, δημιουργήθηκε το 2015 και βρίσκεται στο πλευρό των 

πρακτόρων με υπεύθυνους πωλήσεων οι οποίοι με τακτικές επισκέψεις στα 

πρακτορεία ευθύνης τους, δημιουργούν μια αμφίδρομη επικοινωνία και σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ του Δικτύου Συνεργατών και της Εταιρίας. 

 Η Ομάδα Merchandising, παρέχει υποστήριξη για την τοποθέτηση και προβολή 

του διαφημιστικού υλικού στα πρακτορεία καθώς επίσης βοηθάει τους 

πράκτορες στην υλοποίηση των υποχρεωτικών προδιαγραφών. 

 Η Ομάδα Τηλεφωνικών Συμβούλων, για άμεση εξυπηρέτηση και παροχή 

πληροφοριών σχετικά με αιτήματα των πρακτόρων. 
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 Η Ομάδα Retail Excellence με ενεργό δράση το 2016, η οποία έχει ως στόχο τη 

συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των πρακτορείων και την ουσιαστική 

αναβάθμιση του δικτύου, παρέχει υποστήριξη στην προώθηση των προϊόντων, 

μοιράζεται τεχνικές βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και καλές 

πρακτικές που συμβάλουν έμπρακτα στην βελτίωση της εικόνας του κάθε 

πρακτορείου. 

 

2.8 Retail Excellence Team 

Η ανακοίνωση του Οράματος 2020 δημιούργησε μία μεγάλη ανάγκη σε πολλούς 

συνεργάτες του δικτύου για μεγαλύτερη επαφή και παρουσία ανθρώπων του ΟΠΑΠ, 

κατά την διάρκεια της λειτουργίας του πρακτορείου, ώστε να μοιραστούν σκέψεις και 

ιδέες προς βελτίωσή τους. Η συλλογή πολλών καλών πρακτικών και ενεργειών από την 

Ομάδα Πωλήσεων κατάφερε να αξιοποιηθεί και να διοχετευθεί στο Δίκτυο μέσω της 

Retail Excellence Team η οποία μοιράστηκε και συνέβαλε στην υλοποίηση αυτών 

προσθέτοντας αξία τόσο στο πρακτορείο όσο και στους πελάτες. Οι άνθρωποι της 

ομάδας Retail Excellence, βρίσκονται δίπλα στον πράκτορα και  εκπονούν σε 

συνεργασία μαζί του, ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών, υλοποιώντας πρακτικές 

άμεσα που θα βοηθήσουν το πρακτορείο να καλύψει όλη τη δυναμική του. 

 

2.8.1. Πλαίσιο ενεργειών REX  

▪ Καθοδήγηση  

Συστηματική παρουσία των εκπροσώπων του ΟΠΑΠ μέσα στο πρακτορείο με σκοπό 

την πλήρη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών του κάθε πρακτορείου ώστε 

να προταθούν οι ανάλογες βελτιώσεις.  

▪ Υποστήριξη  

Σχεδιασμός πλάνου ενεργειών και άμεση υλοποίηση κοινώς αποδεκτών πρακτικών που 

αποδεδειγμένα βελτιώνουν την ικανοποίηση των πελατών αλλά και την απόδοση του 

πρακτορείου.  

▪ Συνεργασία  

Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με τον πράκτορα που θα μας οδηγήσουν από κοινού 

στην συνολική βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πελατών μας. 
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▪ Εκπαίδευση  

Βοήθεια σε δυσκολίες και ελλείψεις που πιθανώς έχει ο πράκτορας ή οι εργαζόμενοι 

του πρακτορείου σε διαδικασίες ή παιχνίδια.  

 

 

2.8.2 Τρόπος λειτουργίας REX Team 

 

Οι εκπρόσωποι της ομάδας Retail Excellence έχουν συνεχή παρουσία εντός του 

πρακτορείου για διάστημα 2-3 εβδομάδων ακολουθώντας τα εξής βήματα:  

i) επικοινωνία και συζήτηση με τον πράκτορα  

ii) εντοπισμός σημείων προς βελτίωση  

iii) συμφωνία με τον πράκτορα και τον Υπεύθυνο Πωλήσεων του πρακτορείου για 

την δημιουργία συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών  

iv) υλοποίηση πλάνου και ενημέρωση του Υπεύθυνου Πωλήσεων της εκάστοτε 

περιοχής με σκοπό την ολοκλήρωση τυχόν εκκρεμοτήτων 

Οι επισκέψεις της REX Team αρχικά ξεκίνησαν πιλοτικά σε πρακτορεία λαμβάνοντας 

υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια όπως η συνολική δυναμική και προοπτική της 

περιοχής, το μέγεθος και ο τζίρος του πρακτορείου αλλά και από την επιθυμία του 

συνεργάτη να αναπτύξει το πρακτορείο του και να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία 

των πελατών.  

Προσδοκία του όλου εγχειρήματος ήταν με τη συμβολή της REX να αναβαθμιστεί η 

εμπειρία του πελάτη και να βελτιωθεί η απόδοση του πρακτορείου.   

 

2.9 Βασικοί πυλώνες της ομάδας REX  

 

2.9.1 Βελτίωση της εικόνας, της διαρρύθμισης και λειτουργίας του πρακτορείου 

Σκοπός των επισκέψεων ήταν η βελτίωση της αποδοτικότητας και της δυναμικής του 

πρακτορείου, να υπάρχει κατά το δυνατόν μία ομοιόμορφη, ενιαία εταιρική εικόνα και 

στο εσωτερικό των πρακτορείων, πέραν της εξωτερικής, η αξιοποίηση του 
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χαρτοφυλακίου των προϊόντων στο σημείο πώλησης  και φυσικά η μεγιστοποίηση της 

εμπειρίας σε πελάτες διαφόρων τύπων. Ανάλογα με τη διάταξη του καταστήματος 

υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν διακριτές ζώνες παιχνιδιού οι οποίες 

ανταποκρίνονται σε διαφορετικά προφίλ πελατών μεγιστοποιώντας την εμπειρία τους 

σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ: 

 On the go => Η συγκεκριμένη ζώνη απευθύνεται σε εκείνους τους πελάτες οι 

οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία σύντομη επίσκεψη στο σημείο 

πώλησης. Για αυτό το λόγο ενδείκνυται η τοποθέτηση πάγκου με σκαμπό 

κοντά στην είσοδο του πρακτορείου με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα στις 

ανάγκες τους 2 

 Κεντρικός χώρος  => Η συγκεκριμένη ζώνη απευθύνεται σε εκείνους τους 

πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία μεγαλύτερη σε 

διάρκεια επίσκεψη στο σημείο πώλησης. Για αυτό το λόγο η τοποθέτηση 

άνετων τραπεζιών και καθισμάτων είναι απαραίτητη. Τα τραπέζια θα πρέπει 

να διακρίνονται σε ατομικά και ομαδικά σε μία αναλογία 3 προς 1 

 Σαλόνι => Η συγκεκριμένη ζώνη απευθύνεται σε εκείνους τους πελάτες με 

μεγαλύτερη συχνότητα επισκέψεων και διάρκειας. Στο χώρο αυτό μπορούν να 

τοποθετηθούν αναπαυτικά καθίσματα, καναπέδες και πολυθρόνες ώστε να 

δημιουργηθεί ένας ευχάριστος & άνετος χώρος για τους παίχτες που θέλουν να 

περάσουν αρκετή ώρα στο πρακτορείο. 

Το εσωτερικό του καταστήματος αναφέρεται σε όλα τα επιμέρους στοιχεία 

σχετικά με τη δομή, την εμφάνιση & τη λειτουργία ενός πρακτορείου.  

Ένα σωστά δομημένο, προσεγμένο και τακτοποιημένο πρακτορείο δημιουργεί μια 

ευχάριστη ατμόσφαιρα και ενθαρρύνει τον πελάτη να περάσει περισσότερο χρόνο 

στο κατάστημα και να συμμετέχει στα παιχνίδια. Το πρακτορείο πρέπει να 

διατηρείται πάντα καθαρό και να διαθέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές φιλοξενίας 

του κοινού όπως τουαλέτα, εξαερισμό, κλιματισμό, καλό φωτισμό και να πληροί 

τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, 

πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων. 

 Παρακάτω αναφέρονται κάποιες απλές συμβουλές που παρέχονται στον 

πράκτορα: 
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 ཞ Οι επιφάνειες στον πάγκο συναλλαγών, στα τραπέζια, στους πάγκους και τα 

καθίσματα πελατών είναι καθαρές  

ཞ Το δάπεδο είναι καθαρό, χωρίς πατημασιές  

ཞ Η τζαμαρία του πρακτορείου και η πόρτα είναι καθαρές, χωρίς δαχτυλιές  

ཞ Οι εσωτερικοί χώροι είναι τακτοποιημένοι  

ཞ Δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα (π.χ. οικογενειακές φωτογραφίες, 

εικόνες) πίσω από τον πάγκο συναλλαγών, στα τραπέζια ή τους τοίχους 

ཞ Υπάρχει επαρκής φωτισμός στον εσωτερικό χώρο του πρακτορείου  

ཞ Επικρατεί σχετική ησυχία (όχι υψηλή ένταση ήχου τηλεόρασης) και η 

ατμόσφαιρα είναι ευχάριστη (καθαρή, όχι αποπνικτική)  

ཞ Η θερμοκρασία είναι ευχάριστη 

ཞ Στα τραπέζια/πάγκους των πελατών υπάρχουν δελτιοθήκες γεμάτες δελτία, 

στυλό και ενημερωτικά φυλλάδια για τα παιχνίδια  

ཞ Υπάρχουν εφημερίδες διαθέσιμες για τους πελάτες  

2.9.2 Ενίσχυση Παιχνιδιών μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και καλών πρακτικών 

Οι καλές πρακτικές έχουν αποδεδειγμένα φέρει θετικά αποτελέσματα στα 

καταστήματα που τις εφάρμοσαν τόσο σε επίπεδο τζίρου όσο και προσέλκυσης και 

διατήρησης πελατών. Οι πρακτικές αυτές συμβάλουν στην αναβάθμιση της 

λειτουργίας των καταστημάτων, ανεξάρτητα από το μέγεθος του πρακτορείου, την 

διαρρύθμιση και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται. 

Οι ενέργειες που εφαρμόζονται στα πρακτορεία που επιισκέπται η REX Team είναι 

εκείνες που έχουν προταθεί και δοκιμαστεί στα αρχικά πιλοτικά πρακτορεία 

καταγράφοντας τα αποτελέσματα αυτών. Κάθε παιχνίδι προσεγγίζεται με διαφορετικό 

τρόπο για σωστότερη προώθησή του.  

Αναλυτικά οι ενέργειες και τα αποτελέσματα αυτών: 

 KINO 

1. Ορατές και μεγάλες οθόνες για προβολή των κληρώσεων και των στατιστικών του 

 

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Πληρέστερη προβολή των κληρώσεων στο πρακτορείο  

ཞ Προβολή στατιστικών για παροχή επιπλέον πληροφοριών στους παίκτες  
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ཞ Προβολή του ΚΙΝΟ σε παίκτες άλλων παιχνιδιών π.χ. Πάμε Στοίχημα 

 

2. Προβολή στατιστικών σε οθόνη δίπλα ή κάτω από οθόνη κλήρωσης  

 

Αποτέλεσμα ενέργειας: 

ཞ Μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση των παικτών  

ཞ Επιβεβαίωση των επιτυχιών του παιχνιδιού, καθώς ανακοινώνονται τα κερδισμένα 

ποσά σε όλη την Ελλάδα 

 ཞ Οι παίκτες διασκεδάζουν περισσότερο επιλέγοντας τα νούμερά τους σύμφωνα με 

την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, «στρατηγική» που προκύπτει από τη 

συχνότητα εμφάνισής τους  

ཞ Βελτιώνεται η συνολική εμπειρία καθώς ο παίκτης έχει συγκεντρωμένη όλη την 

απαιτούμενη πληροφορία συγκεντρωμένη 

 

3. Δημιουργία παικτικής ζώνης στην οποία θα παρέχονται και μικρές “ατομικές” 

οθόνες προβολής ή τραπέζια αποκλειστικά για ΚΙΝΟ παίκτες, προσδίδοντας μια 

αίσθηση ιδιωτικότητας και προσωπικής εξυπηρέτησης στους παίκτες 

  

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Δημιουργείται αίσθηση ιδιωτικότητας, κάτι που διευκολύνει την παραμονή των 

παικτών στο κατάστημα  

ཞ Ευνοεί κυρίως τους πιο απαιτητικούς παίκτες  

ཞ Αίσθηση ιδιωτικότητας των παικτών, χωρίς όχληση από εκδηλωτικούς παίκτες 

άλλων παιχνιδιών  

ཞ Πληρέστερη ενημέρωση και βέλτιστη θέαση  

ཞ Αρκετοί πελάτες βρίσκουν πρακτική την προσωπική οθόνη, μπορούν να παίξουν 

αναπόσπαστοι και διασκεδάζουν περισσότερο 

 

4. Διάθεση προτυπωμένων εξάστηλων δελτίων με κατηγοριοποίηση ανά αξία δελτίου 

 

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Διευκολύνονται οι παίκτες που αποδεδειγμένα προτιμούν αυτή την πρακτική  
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ཞ Το παιχνίδι γίνεται πιο προσιτό στους μη έμπειρους παίκτες  

ཞ Ενημέρωση για το ΚΙΝΟ Βonus - Προτείνεται να προστίθεται στα προτυπωμένα 

δελτία ΚΙΝΟ με τα παιχνίδια 8-12  

ཞ Βέλτιστη προβολή του προϊόντος  

ཞ Διευκολύνεται ο πράκτορας σε ώρες αιχμής 

 

5. Τοποθέτηση επιπλέον οθόνης δίπλα σε οθόνη προβολής αθλητικών γεγονότων 

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Διευκόλυνση των παικτών που συμμετέχουν και στα Πάμε Στοίχημα, Virtual Sports, 

Races και στον Ιππόδρομο να συμμετάσχουν και στο αγαπημένο τους παιχνίδι ΚΙΝΟ 

 

 ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

1. Δημιουργία παικτικής ζώνης  με επαρκείς οθόνες για παροχή όλης της πληροφορίας 

για το Πάμε Στοίχημα και προβολή σχετικού υλικού στα τραπέζια  

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Πληρέστερη πληροφόρηση των παικτών  

ཞ Εντυπωσιακή εμφάνιση πρακτορείου - Δημιουργία αίσθησης πρακτορείου νέας 

τεχνολογίας 

ཞ Ευκολότερη συγκέντρωση παικτών σε παρέες  

ཞ Το Πρακτορείο μετατρέπεται σε χώρο συναναστροφής  

ཞ Αύξηση της ενέργειας - ζωντάνιας του πρακτορείου  

ཞ Όλη η προσφερόμενη πληροφορία συγκεντρωμένη, ευκολία στο ποντάρισμα 

 ཞ Καλύτερη συνολική εμπειρία, άνετη παραμονή του πελάτη και παρακολούθηση 

των αθλητικών γεγονότων  

ཞ Eνοποίηση του Pre με το Live για δυνατότητα συμμετοχής του παίκτη και στα δύο 

συναφή προϊόντα  

ཞ Εστίαση σε διαφορετικές παραλλαγές στοιχηματισμού, δίνοντας περισσότερες 

επιλογές στον πελάτη με εύκολο τρόπο 

2. Τοποθέτηση των οθονών σε τοίχο της παικτικής ζώνης στοιχήματος 

δημιουργώντας ένα ορθογώνιο πάνελ 
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Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Πληρέστερη πληροφόρηση των παικτών - ευκολία στο στοιχηματισμό 

ཞ Το παιχνίδι γίνεται πιο προσιτό στους μη έμπειρους παίκτες  

ཞ Ευκολότερη συγκέντρωση παικτών σε παρέες  

ཞ Το πρακτορείο μετατρέπεται σε χώρο συναναστροφής  

ཞ Αύξηση της ενέργειας - ζωντάνιας του πρακτορείου 

 ཞ Καλύτερη συνολική εμπειρία, άνετη παραμονή του πελάτη 

3. Προσθήκη οθόνης για προβολή Live Scores και Final Results  

Αποτέλεσμα ενέργειας: 

 ཞ Ταχύτατη ενημέρωση στον παίκτη και άμεση εξυπηρέτηση  

ཞ Κάνει ευχάριστη την παραμονή του παίκτη που στοιχηματίζει στο live 

 ཞ Παρακολούθηση πολλαπλών αποτελεσμάτων αγώνων με τους οποίους συμμετέχει 

ο παίκτης  

ཞ Παρακολούθηση πολλαπλών αποτελεσμάτων αγώνων της ημέρας ή και 

προηγούμενης επιλέγοντάς την από το site 

4. Προβολή των τελικών αποτελεσμάτων των αγώνων της ημέρας ή προηγούμενων 

ημερών, με εκτύπωση σε stand ή σε άλλη επιφάνεια ή ακόμα καλύτερα σε οθόνη 

κάθετης προβολής στην παικτική ζώνη  

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Παρέχει ενημέρωση για αποτελέσματα προηγούμενης ημέρας.  

ཞ Διευκολύνει την παρακολούθηση πολλαπλών αποτελεσμάτων αγώνων με τους 

οποίους συμμετέχει ο παίκτης 

5. Προβολή πίνακα δημοφιλών/ειδικών στοιχημάτων  

Αποτέλεσμα ενέργειας: 

 ཞ Ενημέρωση των παικτών και για τους υπόλοιπους στοιχηματισμούς εκτός των 

βασικών, αλλά και για τους κωδικούς αυτών 

6. Ανάρτηση Πίνακα με διαθέσιμα παιχνίδια που δεν υπάρχουν στο Κουπόνι  

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Ενημέρωση των παικτών για τους αγώνες εκτός κουπονιού δίνοντάς τους το σύνολο 

της στοιχηματικής προσφοράς 
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7. Δημιουργία και ανάρτηση πίνακα με τις επερχόμενες live προβολές του 

πρακτορείου  

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Πλήρης ενημέρωση των παικτών για τον Live στοιχηματισμό  

ཞ Βελτίωση της εμπειρίας του παίκτη στο πρακτορείο 

8. Προβολή της οθόνης Live Odds πάνω από το World Till στον πάγκο συναλλαγών  

Αποτέλεσμα ενέργειας: 

 ཞ Άμεση ενημέρωση των αποδόσεων στο σημείο στο οποίο ο παίκτης θα δώσει στον 

πράκτορα τις προβλέψεις του για τη δημιουργία δελτίου  

ཞ Βελτίωση της εμπειρίας του παίκτη στο πρακτορείο λόγω της άμεσης δημιουργίας 

του Live δελτίου 

9. Γωνία Internet με πρόσβαση σε sites προγνωστικών μέσω Η/Υ και διάθεση 

αθλητικών εφημερίδων και άλλου υλικού με προγνωστικά για την καλύτερη 

ενημέρωση των παικτών  

Αποτέλεσμα ενέργειας:  

ཞ Ευχάριστη παραμονή στο πρακτορείο 

 ཞ Πληρέστερη ενημέρωση και βελτίωση της εμπειρίας των παικτών 

 ཞ Ενημέρωση για τις τελευταίες προσφερθείσες αποδόσεις, αλλά και όλη η 

πληροφορία που προσφέρει η ιστοσελίδα  

 VIRTUAL SPORTS 

1. Ορατές και μεγάλες οθόνες για προβολή των παιχνιδιών και της υποστηρικτικής 

οθόνης με τις αποδόσεις και τα αποτελέσματα  

2. Τοποθέτηση επιπλέον οθόνης Virtual Sports στην περιοχή του πάγκου  

3. Ρύθμιση της έντασης στη φωνή σχολιασμού  

4. Τοποθέτηση δελτίων σε όλα τα τραπέζια και τη fast lane  

5. Δημιουργία παικτικής “ζώνης Virtuals”  

6. Προβολή αποδόσεων επόμενων αγώνων είτε σε έξτρα οθόνη είτε ενσωματωμένα 

σε videowall  

7. Ενημέρωση από τον πράκτορα για το παιχνίδι, ιδιαίτερα στους παίκτες του Παμε 

Στοίχημα, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού 
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 VLT’s 

Tα Παιγνιομηχανήματα Play είναι ένα νέο προϊόν για τα καταστήματα, το οποίο όμως 

είναι πολύ αυστηρά ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο από την Επιτροπή Ελέγχου & 

Εποπτείας Παιγνίων, επομένως η προώθηση του παιχνιδιού στηρίζεται περισσότερο 

στην καλή γνώση του παιχνιδιού από τον πράκτορα και στην εξυπηρέτηση του παίκτη. 

 

 OPAPBET (ssbt’s) 

Tα Τερματικά Αυτόματης Εξυπηρέτησης Στοιχιματισμού (Self Service Betting 

Terminals) είναι και αυτά ένα νέο προϊόν για τα καταστήματα στα πλαίσια της 

τεχνολογικής αναβάθμισης και των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων των 

παικτών. Οι πρακτικές που προτείνονται κατά την επίσκεψη της ομάδας REX στο 

πρακτορείο είναι οι ακόλουθες:   

1.Τακτικός έλεγχος των τερματικών, ώστε να είναι σε σωστή λειτουργία και να 

βρίσκονται στην κεντρική οθόνη  

2. Σωστή διαχείριση και εξυπηρέτηση των παικτών που κάθονται μπροστά στα 

τερματικά OpapBet  

3. Ο πράκτορας είναι σημαντικό να προσεγγίσει τον πελάτη, να τον κάνει να νιώσει 

άνετα και να δοκιμάσει αυτή τη νέα στοιχηματική εμπειρία  

4. Εκ νέου διαρρύθμιση του χώρου που τοποθετήθηκαν τα Οpapbet ώστε να μην 

επηρεάζεται η ιδιωτικότητα του παίκτη  

5. Ο παίκτης που στοιχηματίζει στα Οpapbet, θα πρέπει να μπορεί να βλέπει το 

πάνελ/oθόνες που μεταδίδονται οι αγώνες, ώστε στην περίπτωση του Live Betting, να 

είναι ενήμερος ανά πάσα στιγμή για την εξέλιξη των αγώνων  

 

 SCRATCH 

1.Τοποθέτηση καταρράκτη ΣΚΡΑΤΣ πίσω από τον πάγκο συναλλαγών  

2. Τοποθέτηση προθηκών ΣΚΡΑΤΣ στον πάγκο συναλλαγών και διάταξη βάση τιμής  

3. Διεύρυνση γκάμας κωδικών ΣΚΡΑΤΣ  

4. Προβολή κερδισμένων λαχνών στην ειδική αφίσα νικητών ΣΚΡΑΤΣ και προβολή 

δελτίου σημαντικού κέρδους στην ειδική Α4 Αφίσα Μεγάλων Νικητών ΣΚΡΑΤΣ 

 5. Προβολή της οθόνης που προβάλλει ενημερωτικό περιεχόμενο, νικητές ΣΚΡΑΤΣ 
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(ΚΙΝΟ και αριθμοπαιχνίδια), κατά προτίμηση πίσω ή κοντά στον πάγκο συναλλαγών  

6. Ένταξη στην διαδικασία αυτόματης παραγγελίας ΣΚΡΑΤΣ  

7. Προωθητικά Πακέτα των 5€ και 10€ για την προβολή της γκάμας των κωδικών και 

των τιμών 

 

 

 TZOKEP 

1. Δημιουργία προτυπωμένων δελτίων με κατηγοριοποίηση ανά αξία δελτίου στον 

πάγκο  

2. Ενημέρωση πελατών για μεγάλα τζακποτς, συμπληρώνοντας το εκάστοτε ποσό και 

ανανεώνοντας το στην αφίσα που είναι τοποθετημένη στη βιτρίνα  

3. Δημιουργία ομαδικών δελτίων  

4. Δημιουργία προτυπωμένων δελτίων Τζόκερ με μεταβλητά-τυποποιημένα 

συστήματα και προβολή πίνακα με τα συστήματα πλήρους ανάπτυξης και 

τοποθέτηση τους στην fast lane ή στον πάγκο συναλλαγών  

5. Ενημέρωση για δυνατότητα συμπλήρωσης ΠΡΟΤΟ κατά την κατάθεση του Τζόκερ 

και/ή προτυπωμένα δελτία Τζόκερ με επιλογή και ΠΡΟΤΟ (cross selling) 

 6. Συγκεντρωτική προβολή αποτελεσμάτων και τζακποτ σε εμφανές σημείο με 

ενημέρωση των εκάστοτε αποτελεσμάτων ή με ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη  

2.9.3 Εκπαίδευση και ενημέρωση των πρακτόρων και υπαλλήλων του πρακτορείου 

  

Ο πράκτορας διατηρεί ικανό αριθμό υπαλλήλων ώστε να εξυπηρετήσει το διευρυμένο 

ωράριο και τις ανάγκες των παικτών, μεταφέρει τις γνώσεις του και την πληροφόρηση 

που έχει στους υπαλλήλους του, μεριμνά για την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού 

μέσω των σεμιναρίων του ΟΠΑΠ και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εκπαίδευσης https://academy.opapnet.gr/login/index.php. 

 Ιδανικά προτείνεται κάποιος από το προσωπικό να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο 

παιχνίδι π.χ. Πάμε Στοίχημα, παρακολουθώντας κάποια από τα θεματικά σεμινάρια 

που παρέχει ο ΟΠΑΠ. Πιθανή προσθήκη έξτρα υπαλλήλου σε περιόδους αιχμής ή 

εποχικότητας της περιοχής του πρακτορείου είναι βοηθητική. Εφίσταται προσοχή 

στην εμφάνιση του προσωπικού του πρακτορείου (επαγγελματική εμφάνιση, θετική 

διάθεση. 

https://academy.opapnet.gr/login/index.php
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2.10 Στόχος του Benchmarking στην απόδοση ενός πρακτορείου 

 

Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται για ορθή εφαρμογή Benchmarking, όπως 

αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1.4, χρειάστηκε επιπλέον προσοχή ώστε να 

εντοπιστούν και να αποφευχθούν τα εμπόδια που ήταν πολύ πιθανό να προκύψουν με 

ένα δίκτυο 4.000 σημείων πώλησης και την προσπάθεια βελτιστοποίησης εμπειρίας 

του πελάτη. Μέχρι πρότινος οι πράκτορες λάμβαναν ενημέρωση των οικονομικών τους 

στοιχείων κατά την επίσκεψη του Υπεύθυνου Πωλήσεων όπου συζητιόταν η πορεία 

του πρακτορείου και τυχόν προτάσεις προς βελτίωση. Αργότερα, μέσω ενός site 

«Διαδικτυακή Πύλη Πρακτόρων» το οποίο τροφοδοτούνταν με δεδομένα μέσω της 

εταιρίας, παρείχε σε κάθε πρακτορείο ξεχωριστά και με μεμονωμένη πρόσβαση του  

καθενός στα οικονομικά του στοιχεία ανά μήνα. Στο site προστέθηκε και μία κατάταξη 

σε επίπεδο Νομού και Ελλάδος δίνοντας μία εικόνα του κάθε πράκτορα σε σχέση με 

τους υπόλοιπους (π.χ. 216 θέση στους 504 του Ν. Θεσσαλονίκης).  Η μέθοδος αυτή 

ωστόσο δεν έδινε πραγματική αξία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει το κάθε 

πρακτορείο τα οικονομικά του στοιχεία, να συγκριθεί με όμοιούς του και να καταφέρει 

να βελτιωθεί. Η εταιρία λοιπόν, κατάφερε να ομαδοποιήσει τα πρακτορεία της 

σύμφωνα με ορισμένα ποιοτικά κριτήρια (χαρακτηριστικά τυπολογίας):  

 Μέγεθος => Μικρό (>50τμ), Μεσαίο (~80τμ), Μεγάλο (<90+) 

 Δείκτης εμπορικότητας => Μικρός, Μεσαίος, Μεγάλος 

 Εκτίμηση Τοποθεσία; => Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή 

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται περισσότερο αντικειμενικός ο τρόπος στοχοθέτησης για 

κάθε πρακτορείο καθώς και η σύγκριση μεταξύ τους όσον αφορά τα οικονομικά 

δεδομένα. Κάθε πρακτορείο ανήκει σε μία ομάδα (cluster) με κοινά χαρακτηριστικά 

και συγκρίνεται με αυτά ώστε να τις κατάλληλες ενέργειες που προτείνονται κατά την 

επίσκεψη REX Team να καταφέρει να ανέβει θέσεις σε σχέση με τους λοιπούς 

«καλύτερους» συναδέλφους του.  Η νέα σελίδα που δημιουργήθηκε με το όνομα 

OPAPNET παρέχει πέραν της πλήρους ενημέρωσης σχετικά με όσα λαμβάνουν χώρα 

στην εταιρία, εξελίξεις, ανακοινώσεις, δίνει πλέον τη δυνατότητα στον πράκτορα να 

έχει πλήρη εικόνα της δυναμικής του πρακτορείου παρουσιάζοντας αναλυτικά όλα τα 

στοιχεία που χρειάζονται (πωλήσεις ανά ώρα/ημέρα/εβδομάδα/μήνα). Καταφέρνει 

μέσω της dashboard πλατφόρμας να ελέγχει τα σημεία (ανά παιχνίδι) που χρήζουν 

βελτίωσης και να χτίσει την αντίστοιχη τακτική αντιμετώπισης τους. 
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2.11 Αποτελέσματα  

Η έκδοση του Σύγχρονου Σχεδιαστικού Οδηγού με στόχο να παρέχει κατευθύνσεις για 

κάθε τύπο καταστήματος και μια σαφή αποτύπωση του ιδανικού σημείου πώλησης είναι 

ένα από τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος REX. Η ενιαία εικόνα και η 

δυναμική του δικτύου ΟΠΑΠ, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την τοποθεσία του κάθε 

πρακτορείου, καθορίζεται από τη συνέπεια ως προς τα βασικά στοιχεία που την 

προσδιορίζουν, οπότε θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη παροχής στο δίκτυο ενός 

Οδηγού που θα χρησιμοποιεί έμπιστα ο πράκτορας. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο 

η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός σημείου πώλησης ΟΠΑΠ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες 

διαφορετικών τύπων πελατών μεγιστοποιώντας την εμπειρία τους. Η σχεδίαση 

επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των πελατών και την ενίσχυση της δυναμικής του 

σημείου πώλησης μέσα από τη συντονισμένη προβολή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που παρέχονται. 

Τη χρονιά 2016 η ομάδα REX έχει επισκεφθεί 522 πρακτορεία, τα οποία διαμόρφωσαν 

incremental τζίρο κατά €12.5m με 2.700 συμφωνημένες και υλοποιημένες ενέργειες με 

τον πράκτορα και το προσωπικό. Επιπλέον 2.900 παρεμβάσεις στο look and feel των 

πρακτορείων υλοποιήθηκαν καθώς και 7.400 ενέργειες βελτίωσης προώθησης των 

παιχνιδιών. Αξίζει να σημειωθεί πως το 97% των πρακτόρων που συμμετείχαν σε 

πρόγραμμα REX θα το συνιστούσαν και σε άλλους συναδέλφους, όπως καταγράφηκε 

τόσο από το 1ο όσο και από 2ο  survey κατά το Νοέμβριο του 2016 και Μάρτιο 2017 

αντίστοιχα. Το 96% των πρακτόρων επένδυσαν μερικώς ή προέβησαν σε ολική 

ανακαίνιση ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΟΠΑΠ. Αναλυτικότερα, 

€0,9m διατέθηκαν από την εταιρία για επενδύσεις εντός των πιλοτικών καταστημάτων 

και €2,7m επενδύθηκαν από τα 522 πρακτορεία που συμμετείχαν έως σήμερα. 

Ουσιαστικά έγινε μία προσπάθεια να αντιληφθεί ο πράκτορας τη στρατηγική 

προσέγγιση προκειμένου να βοηθηθεί ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό για το 

πρακτορείο του, θέτοντας τους στόχους για τον καθένα ξεχωριστά ώστε μέσω 

προτεινόμενων ενεργειών (2.9.2) να πετύχει αυτή τη βελτίωση και επιπλέον οι 

καλύτεροι του δικτύου να ξεχωρίσουν, να γίνουν παραδείγματα προς μίμηση και να 

λάβουν την ανάλογη επιβράβευση. 
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Ο τρόπος που ενημερώνεται ο πράκτορας για τη θέση του σε σχέση με όμοια με αυτόν 

πρακτορεία (ίδιο cluster) είναι μέσω της σελίδας opapnet όπου με τους δικούς του 

μοναδικούς κωδικούς μπορεί να εγγραφεί και να ενημερώνεται καθημερινά για την 

πορεία του όσον αφορά τζίρο ή δελτία σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.  Η δυναμική του 

πρακτορείου υπολογίζεται βάσει σύγκρισης με το benchmark (Μ.Ο. 20% - 30%) του 

cluster στο οποίο ανήκει. Στην παρακάτω εικόνα με μαύρο χρωματισμό απεικονίζεται 

η θέση στην οποία βρίσκεται το πρακτορείο σε σχέση με το τζίρο του για εκείνη την 

περίοδο που επέλεξε να ελέγξει (παρέχεται ημερήσια, μηνιαία και ετήσια δυνατότητα 

ελέγχου) συγκριτικά με τους λοιπούς πράκτορες του cluster του.  

 

Σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη 2.10 παράγραφο, ορίζονται τα cluster 

στα οποία ανήκει το κάθε πρακτορείο. Πανελλαδικά υπάρχουν 24 cluster και σε κάθε 

ένα από αυτά ανήκει διαφορετικός αριθμός πρακτορείων. Υπάρχουν cluster με 

πρακτορεία από 50 έως 300.  
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Δίνοντας μία αναλυτικότερη εικόνα του τρόπου ενημέρωσης του πράκτορα για το στόχο 

του παρατίθενται τα παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο στόχος του πρακτορείου αναγράφεται ανά έτος και χωρίζεται μετέπειτα ανά τρίμηνο 

για διευκόλυνση στην παρακολούθησή του. Στη συγκεκριμένη εικόνα απεικονίζεται 

τόσο ο στόχος του πρακτορείου, όσο και το περιθώριο βελτίωσης που αναμένεται για 

το συγκεκριμένο. Ο στόχος για τα πρακτορεία που συμμετέχουν στο REX Team 

πρόγραμμα υπολογίζεται σύμφωνα με το κριτήριο «δυναμικής βάσει Benchmark 

πρακτορεία» ώστε να φανεί ακόμη πιο ξεκάθαρα το incremental που μπορεί να φέρει  η 

συμμετοχή στο όλο εγχείρημα. Στο συγκεκριμένο είναι  €151K (Benchmark – πωλήσεις 

πρακτορείου), από το οποίο στοχοποιείται για 10% επιπλέον, δηλαδή €15Κ  

To 10% προκύπτει  

i) βρίσκοντας ποια δυναμική υπάρχει από όλα τα clusters στο KINO 

ii) αθροίζοντας αυτή τη δυναμική όλων των clusters (=€500M) 

iii) λαμβάνοντας υπόψη το Business Plan που έχει η εταιρία για το ΚΙΝΟ €50M 

 (10% του € 500Μ) 

Αυτό το 10% εφαρμόζεται σε κάθε πρακτορείο σύμφωνα πάντα με τη δυναμική 

πρακτορείου που έχει. 

10
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Στην παρακάτω εικόνα συγκρίνεται η απόδοση ssbt’s σε πρακτορεία που συμμετείχαν 

σε πρόγραμμα REX για μία εβδομάδα σε σχέση με πρακτορεία που δε συμμετείχαν 

 

 

  

Το budget που διέθετε η εταιρία προς αυτή τη μορφή επένδυσης στο δίκτυο, το παρέχει 

πλέον με μορφή bonus σε περιπτώσεις επίτευξης τριμηνιαίων στόχων μέσω ενός 

προγράμματος OpapLeague. Οι συγκεκριμένοι στόχοι θέτονται σε όλα τα πρακτορεία 

του δικτύου λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του σημείου όσον αφορά την 

εμπορικότητά του, την ιστορικότητα στις πωλήσεις του πρακτορείου και την 

εποχικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές (πχ. σε παραθαλάσσιες περιοχές κατά τους 

θερινούς μήνες θέτονται υψηλοί στόχοι). 
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Όσον αφορά τις πωλήσεις και τον τρόπο που παρουσιάζεται στους μετόχους, 

παρατίθεται το παρακάτω ραβδόγραμμα στο οποίο απεικονίζεται ο επιπλέον τζίρος που 

προστέθηκε σε εκείνον που προσδοκούσε η εταιρία (plan) , από πρακτορεία που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα REX.  

 

                

 

Ξεκινώντας από τα 18 πιλοτικά καταστήματα κατά το τέλος του 2015, προσθέτοντας 8 

καταστήματα που συμμετείχαν τον Ιανουάριο, 11 το Φεβρουάριο, 12 το Μάρτιο και 32 

τον Απρίλιο και συγκρίνοντας συνολικά σε χρονικό διάστημα 6 μηνών τις πωλήσεις 

των πρακτορείων, φαίνεται ξεκάθαρα η αύξηση κατά 15% από τα προσδοκώμενα 

(plan). Συγκεκριμένα, ο προσδοκώμενος τζίρος ξεπεράστηκε κατά €230Κ (€1.806Κ - 

€1.576Κ) για εκείνο το χρονικό διάστημα. 
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Επιπλέον αποτελέσματα ανά παιχνίδι: 

             

Συνολικά στα 522 πρακτορεία τα οποία συμμετείχαν, συνέβαλαν στη εξαγωγή των 

παραπάνω αποτελεσμάτων ανά παιχνίδι. Αναλυτικότερα, σε σύνολο όλων των 

παιχνιδιών ο επιπλέον τζίρος άγγιξε το 10%, επιπλέον δελτία κατά 4% και αύξηση ανά 

αξία δελτίου που κατά 0,18€. Συγκεκριμένα για την αύξηση ανά αξία δελτίου, οι 

ενέργειες που θεωρήθηκαν από τις πλέον καλύτερες πρακτικές για να εφαρμοστούν σε 

πρακτορείο είναι η σωστή τοποθέτηση έτοιμων δελτίων επάνω στον πάγκο, αλλά με 

προσυμπληρωμένα δελτία η αξία των οποίων θα είναι αυξημένη κατά 1-2€ τουλάχιστον 

σε σχέση με τις έως τώρα πωλήσεις του πρακτορείου και φυσικά η επικοινωνία για τις 

αυξανόμενες πιθανότητες κέρδους αυτών των δελτίων από τον πράκτορα. 

Το έργο της REX Team συνεχίζεται ακόμη και σήμερα όχι με τη μέθοδο της 

συνεπένδυσης όπως στα αρχικά πιλοτικά καταστήματα, αλλά με τη στήριξη στον κάθε 

πράκτορα που προτίθεται να διαμορφώσει το κατάστημά του βελτιστοποιώντας την 

εμπειρία του πελάτη και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί κατά το μέγιστο δυνατό τη 

δυναμική του χώρου του, προωθώντας με τον κατάλληλο τρόπο τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της εταιρίας, Εκ του αποτελέσματος , επιβεβαιώνεται  ότι η ομάδα “Retail 

Excellence” έχει συμβάλλει έμπρακτα στην αναμόρφωση και την αναβάθμιση των 

καταστημάτων καθώς και έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά στο 

τζίρο τους και την εμπειρία των παικτών. 
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Για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2017 η ομάδα των Πωλήσεων του ΟΠΑΠ συμμετείχε 

στην τελετή απονομής των Sales Excellence Awards 2017, των βραβείων που 

διοργανώνει το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ) και η εταιρεία Boussias 

Communications, που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές 

πωλήσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους στην Ελλάδα.  Στην τελετή 

παρευρέθηκαν 600 υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς, επιχειρηματίες και 

δημοσιογράφοι και παρουσιάστηκαν και βραβεύθηκαν οι πρακτικές και οι εταιρείες 

εκείνες που διακρίθηκαν στις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων.  Μεταξύ αυτών 

εταιρείες όπως Cosmote, Wind Hellas ,Unilever food solution και πολλές άλλες. H 

Ομάδα των πωλήσεων του ΟΠΑΠ, διακρίθηκε και απέσπασε συνολικά επτά 

βραβεία - τέσσερα χρυσά και τρία ασημένια – και με ένα εξ ’αυτών τιμήθηκε και η 

Ομάδα Sales Retail Excellence και συγκεκριμένα στον τομέα «καινοτομία στις 

πωλήσεις - νέα, εναλλακτικά κανάλια πώλησης»  

Η εταιρία ΟΠΑΠ συνεχίζει με το ίδιο πάθος και δυναμισμό, να βρίσκεται δίπλα στους 

συνεργάτες της, με τη δέσμευση να παρέχει συνεχώς βέλτιστες υπηρεσίες και να 

δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης. 
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Κεφάλαιο 3: Συμπεράσματα  
 

Το Benchmarking αποτελεί μια πρακτική βελτίωσης της παραγωγικότητας και της 

αποδοτικότητας μιας επιχείρησης. Η εταιρία ΟΠΑΠ μελετώντας τις λειτουργίες των 

πρακτορείων της, καταγράφοντας και συγκρίνοντάς τες, κατάφερε σε μεγάλο βαθμό 

να εντοπίσει τα σημεία στα οποία υστερούσε και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις με 

σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

Το είδος της συγκριτικής αξιολόγησης που εφάρμοσε η εταιρία ΟΠΑΠ είναι εκείνο 

που εξετάζει τις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες μιας επιχείρησης, 

συγκεκριμένα ενός πρακτορείου (το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως μεμονωμένη 

επιχείρηση θεωρώντας ανταγωνιστές τα υπόλοιπα πρακτορεία του δικτύου) θέτοντάς 

τες σε σύγκριση, και βοηθώντας να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές στο 

πλαίσιο της λειτουργίας τους. Η εσωτερική αξιολόγηση κυρίως στοχεύει στην ανάδειξη 

των καλύτερων πρακτικών, με σκοπό να προσδιοριστούν οι πιο αποτελεσματικές και 

αποδοτικές διαδικασίες λειτουργίας ώστε να αποτελέσουν οδηγό για τη βελτίωση των 

πρακτικών που ακολουθούνται. Το επιτυχημένο εγχείρημα υλοποιήθηκε μέσω της 

δημιουργίας μίας ομάδας ανθρώπων (REX Team) και ενός αρχικού budget που 

παραχωρήθηκε από τους μετόχους.  

Για το Μάρτιο του 2018 ανακοινώθηκε η συγχώνευση των ομάδων REX και 

Υπεύθυνων Πωλήσεων, καθώς εκτιμάται πως οι συχνές και ταυτόχρονα ποιοτικές 

επισκέψεις στα πρακτορεία συμβάλλουν θετικά ώστε να γίνουν κατανοητά από τον 

πράκτορα τόσο η χρησιμότητα όσο και το όφελος για επένδυση στην επιχείρησή του, 

ώστε τελικά να μπορέσει να εκμεταλλευτεί πλήρως τη δυναμική του σημείου που 

δραστηριοποιείται. Για να επιτευχθούν συχνότερες επισκέψεις ανά πρακτορείο, 

μειώθηκε ο αριθμός πρακτορείων ευθύνης ανά άτομο και δημιουργήθηκε μία κοινή 

ομάδα, με κοινούς στόχους πλέον ανά πρακτορείο. 

Μία μελλοντική ερευνητική πρόταση θα μπορούσε να έχει ως στόχο τον τρόπο 

διαχείρισης των πρακτορείων από τη νέα ομάδα πωλήσεων και αποτελέσματα που 

αυτός θα φέρει σε διάρκεια τουλάχιστον έτους. Η υλοποίηση του Οράματος 2020 

αποτελεί προτεραιότητα και πρόκληση ώστε να καθιερωθεί η ΟΠΑΠ ως μία εταιρία 

ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκοσμίου επιπέδου και όπως αποδείχθηκε η 

δοκιμή καινοτόμων πρακτικών βελτίωσης, όπως το benchmark, έχει θετικά συμβολή. 
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