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Case Study



• Ο Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΑΠ Α.Δ.) απνηειεί ηνλ θνξπθαίν δηνξγαλσηή ηπρεξώλ

παηγλίσλ ζηελ Διιάδα, δηαηεξώληαο ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο δηεμαγσγήο, δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη

ιεηηνπξγίαο έμη αξηζκνιαρείσλ θαη ηξηώλ παηρληδηώλ αζιεηηθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ ζε Διιάδα θαη Κύπξν, κέζσ ελόο

εθηελνύο δηθηύνπ πνπ ζήκεξα αξηζκεί 5.113 εμνπζηνδνηεκέλα πξαθηνξεία.

• Δθθηλώληαο ηελ πνξεία ηνπ ην 1958, σο ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ΠΡΟΠΟ θαη θαηεύζπλζεο ησλ εζόδσλ ηνπ

παηρληδηνύ ζε έξγα αζιεηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, ν ΟΠΑΠ ζύληνκα δηεύξπλε ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα λα

αγθαιηάζεη θαη ηα ζέκαηα πνιηηηζκνύ θαη λα εμειηρζεί ζε κόληκν ρνξεγό ησλ πνιηηηζηηθώλ δξσκέλσλ ηεο ρώξαο,

ελώ, σο Αλώλπκε Δηαηξεία από ην 1999, ε ΟΠΑΠ Α.Δ. πξνζέζεζε ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ηεο

δξαζηεξηνπνίεζεο ηελ Τγεία, ηελ Παηδεία, ην Πεξηβάιινλ, ηηο Δππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο, κεηαθξάδνληαο ηα

έζνδα ησλ παηρληδηώλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ζε θνηλσληθό αγαζό.

• Ο ΟΠΑΠ παξά ην γεγνλόο όηη απνηειεί ηελ εηαηξεία κε ηε κεγαιύηεξε πξνζθνξά ζε επίπεδν Δηαηξηθήο

Κνηλσληθήο Δπζύλεο, ε θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά δελ θαηαγξάθεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνύ, απνζηεξώληαο

από ηε δεκόζηα εηθόλα ηεο εηαηξείαο ηα νθέιε πνπ ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επζύλεο επηθέξνπλ ζηηο

επηρεηξήζεηο πνπ ηα πινπνηνύλ.



• Σελ άλνημε ηνπ 2008, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ γεληθόηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο

θαη εμέιημεο ηεο εηαηξείαο, ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην λέν πξόγξακκα νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ θαη

ρνξεγηώλ, κε ζθνπό ηελ επηθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο θνηλσληθήο δξάζεο, ηνλ

θαιύηεξν έιεγρν ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηε κεγαιύηεξε δηαθάλεηα, κέζσ ηεο

γλσζηνπνίεζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ησλ νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ ηεο εηαηξείαο.

• Η πηνζέηεζε ηεο Νέαο Πνιηηηθήο ΔΚΔ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη νη δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζην

πιαίζην απηήο, απνηέιεζαλ ηε βάζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηεο εηαηξείαο ζε

επίπεδν θνηλσληθήο ηεο παξνπζίαο, αιιά θαη επηρεηξεκαηηθήο ηεο ελίζρπζεο.



• Η απνπζία ηεο αλαθνξάο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ζε ζρεηηθέο κε ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία ησλ εηαηξεηώλ 

έξεπλεο γλώκεο (π.ρ ASBI 2008, 2007).

• Ο θαζνξηζκόο ηεο επθαηξίαο πξνέθπςε από ηελ έξεπλα, κειέηε θαη θαηαγξαθή ηνπ ηξόπνπ 

επηθνηλσλίαο ησλ ελεξγεηώλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ηνπ Οξγαληζκνύ θαηά ηα 

πξνεγνύκελα δύν έηε, εηδηθόηεξα ζε επίπεδν κελύκαηνο – ππνγξαθήο ησλ ελεξγεηώλ θαη 

δεκνζηόηεηαο ηνπο.

• Σα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλαδείθλπαλ ην γεγνλόο ηεο αληηζηξόθσο 

αλάινγεο ηνπ κεγέζνπο ηεο αλά έηνο πξνζθνξάο ηνπ Οξγαληζκνύ δεκνζηόηεηαο ησλ ζρεηηθώλ 

ελεξγεηώλ ηνπ, ηεο απνπζίαο επηθέληξσζεο ζε ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο, κε απνηέιεζκα λα 

εληζρύεηαη ε αληίιεςε πνπ ζέιεη ηνλ ΟΠΑΠ ζπλπθαζκέλν απνθιεηζηηθά κε ηα αζιεηηθά δξώκελα, 

θαζώο θαη ηεο απνζπαζκαηηθήο θαη ειιηπνύο ρξήζεο ησλ εθάζηνηε κελπκάησλ.



Σσεδιαζμόρ / Σηπαηηγική

• Η ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθέληξσζε ζηνπο εμήο ζηόσοςρ:

– Πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο πνιπεπίπεδεο πξνζθνξάο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.

– Αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνύ ξόινπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξεγηώλ θαη νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ.

– Δπηθνηλσλία ησλ αμόλσλ δξαζηεξηνπνίεζεο (Τγεία, Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Αζιεηηζκόο, Πεξηβάιινλ, Κνηλσλία 

– Δππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο) ηεο εηαηξείαο ζε επίπεδν θνηλσληθήο πξνζθνξάο.

– Γλσζηνπνίεζε ηεο ύπαξμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο ΔΚΔ θαη δηαζύλδεζήο ηνπ κε ηελ 

επξύηεξε ζηξαηεγηθή αλαδηνξγάλσζεο θαη εμέιημεο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.

– Τπελζύκηζε ηνπ γεγνλόηνο όηη πιένλ ν Οξγαληζκόο έρεη κεηεμειηρζεί ζε Αλώλπκε Δηαηξεία, κε ην Γεκόζην 

λα θαηέρεη κόλν ην 34,7%

– Πξνβνιή ηνπ ππεύζπλνπ ξόινπ ηεο εηαηξείαο:

• Ωο ηεο πξώηεο ζηελ Δπξώπε θαη ηεο ηξίηεο ζηνλ θόζκν επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ, κε ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο εηζθνξέο ζην Διιεληθό Γεκόζην θαη ζηαζεξή αλαπηπμηαθή πνξεία.

• Ωο ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ θνηλσληθνύ εηαίξνπ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ αλαιακβάλεη δξάζε ζε 6 ηνκείο, 

επηηπγράλνληαο απηά θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.

• Ωο ηνπ πιένλ αμηόπηζηνπ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θνξέα δηαρείξηζεο ηπρεξώλ παηγλίσλ.

– Τπνγξάκκηζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ε επηρεηξεκαηηθή πξόνδνο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. κεηαθξάδεηαη ζε θνηλσληθό 

όθεινο.



Σσεδιαζμόρ / Σηπαηηγική

• Ωο κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζζεθαλ ηα:

– Η έκκεζε δεκνζηόηεηα ησλ δεκνζηνπνηνύκελσλ ελεξγεηώλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 

ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.

– Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηηήζεσλ πξνο ηελ αξκόδηα επηηξνπή ΔΚΔ ηεο εηαηξείαο.

– Η δηεηζδπηηθόηεηα ηνπ κελύκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γελ αθήλνπκε ηίπνηα ζηελ ηύρε».

– Η θαηαγξαθή ηεο εηαηξείαο ζε ζρεηηθέο έξεπλεο γλώκεο γηα ηηο θνηλσληθά ππεύζπλεο 

επηρεηξήζεηο.



Σσεδιαζμόρ / Σηπαηηγική

• Οη ομάδερ κοινού πνπ πξνζεγγίζζεθαλ, ήηαλ νη αθόινπζεο:

• Σν επξύ θνηλό

– Πειάηεο ηεο εηαηξείαο θαη ρξήζηεο ησλ πξντόλησλ ηεο

– Γπλεηηθνί πειάηεο

• Οη ζπλεξγάηεο θαη νη εξγαδόκελνη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.

– Πξνζσπηθό ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.

– Πξάθηνξεο

– Πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο

– πιινγηθνί θνξείο θαη όξγαλα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία (World Lotteries Association, European 

Lotteries, θ.α.)

• Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο

• Οη δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλώκεο

– ΜΜΔ

– Κνηλσληθνί εηαίξνη

– Κνηλσληθνί & πνιηηηθνί θνξείο

• Οη δεκόζηνη θνξείο

– Τπνπξγεία

– Σνπηθή Απηνδηνίθεζε



Σσεδιαζμόρ / Σηπαηηγική
• Ωο κενηπικό μήνςμα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε ην:

«Δεν αθήνοςμε ηίποηε ζηην ηύση»

Βαζηδόκελνη ζηελ αξρηθή παξαδνμόηεηα ηνπ κελύκαηνο, θαζώο απηό ρξεζηκνπνηείηαη από εηαηξεία πνπ εμ’ 

αληηθεηκέλνπ βαζίδεηαη ζηελ ηύρε, επηηπγράλνπκε, θαηαξρήλ, λα πξνθαιέζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπ εθάζηνηε 

θνηλνύ, ελώ ζηε ζπλέρεηα λα αλαιύζνπκε ηνλ άμνλα ηεο θνηλσληθήο δξάζεο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πνπ 

ηεθκεξηώλεη πσο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο, απηή γίλεηαη νξγαλσκέλα, κε 

ζρεδηαζκό θαη νξζνινγηθέο – δηαθαλείο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνύλ ζε απηά απνηειέζκαηα.

Δπηπιένλ, ε δεύηεξε αλάγλσζε ηνπ κελύκαηνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ΟΠΑΠ Α.Δ., ζε ό,ηη αθνξά ζην 

θνηλσληθό ηεο κέξηζκα, δελ εμαηξεί θαλέλαλ. Αληίζεηα, όινη όζνη εκπίπηνπλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αμόλσλ 

πξνζθνξάο, είλαη θαη δπλεηηθνί απνδέθηεο ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο.

πκπιεξσκαηηθά ηνπ κελύκαηνο απηνύ, ρξεζηκνπνηνύληαη νη ηνκείο πνπ θάζε θνξά αθνξά ε 

εθάζηνηε ελέξγεηα θαη επηθνηλσλία, ελδεηθηηθά «γηα ηνλ πνιηηηζκό», «γηα ηελ πγεία», «γηα ηελ   

θνηλσλία» …. «δελ αθήλνπκε ηίπνηε ζηελ ηύρε».



Σσεδιαζμόρ / Σηπαηηγική

• Σα επηκέξνπο μηνύμαηα, ζηελ πξνώζεζε ησλ νπνίσλ ζηνρεύεη ην πξόγξακκα είλαη:

– Η ΟΠΑΠ Α.Δ. απνηειεί ηνλ δηαρξνληθόηεξν θαη ζεκαληηθόηεξν θνηλσληθό εηαίξν ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα.

– Οη ρνξεγίεο θαη νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα ηνπ 

αζιεηηζκνύ, αιιά αγθαιηάδνπλ ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο.

– Η ππεύζπλε θνηλσληθή ζηάζε είλαη πξντόλ ηεο ππεύζπλεο επηρεηξεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξείαο.

– Σν Νέν Πξόγξακκα ΔΚΔ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. βειηηζηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθνξάο θαη 

ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζηα θνηλά, ελώ παξάιιεια δηεπξύλεη ηνπο πηζαλνύο απνδέθηεο ηεο 

αξσγήο ηεο.

– Η ΟΠΑΠ Α.Δ. κέζσ ησλ ηπρεξώλ παηγλίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη παίξλεη ιίγα από πνιινύο γηα 

λα ηα επηζηξέςεη σο θνηλσληθό κέξηζκα ζην ζύλνιν.



Σσεδιαζμόρ / Σηπαηηγική

• ε επίπεδν ζηπαηηγικήρ πποζέγγιζηρ και ςλοποίηζηρ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ηαθηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη αλαιύεηαη ζε δπν επίπεδα:

– ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηα επηκέξνπο θνηλά – ζηόρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., ηεο επξύηεηάο ηνπ, ησλ αμόλσλ 

πνπ ππεξεηεί, ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ εκπεξηέρεη. Σηην πποώθηζη ηηρ ανηίλητηρ όηι η 

κοινυνικά ςπεύθςνη ζηάζη βπίζκεηαι ζηον πςπήνα ηηρ επισειπημαηικήρ κοςληούπαρ ηος 

Οπγανιζμού.

– ηελ πξνβνιή ησλ ελεξγεηώλ πνπ αλαιακβάλεη ν Οξγαληζκόο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Η αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ ζε θάζε άμνλα μερσξηζηά επηβεβαηώλεη 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ Οξγαληζκνύ ζε έμη ηνκείο θνηλσληθήο δξάζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

πεξαηηέξσ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά. Παξάιιεια, παξέρεηαη ελεκέξσζε γηα ην 

κέγεζνο / πεξηερόκελν ηεο εθάζηνηε ελέξγεηαο / ρνξεγίαο, θαζώο θαη γηα ην βαζκό πξνόδνπ ηνπ 

θάζε έξγνπ. 

• Σα κανάλια επικοινυνίαρ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηιακβάλνπλ: δηαθήκηζε, media relations, 

ελέξγεηεο έκκεζεο επηθνηλσλίαο.



Σσεδιαζμόρ / Σηπαηηγική

• Διαθήμιζη

– Κεληξηθό ηειενπηηθό ζπνη 61’’

– Γεκηνπξγία 5 cut versions, ηα νπνία «δαλείδνληαη» πιάλα από ην θεληξηθό ζπνη γηα λα 
αλαδείμνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ πξόζθαηνπ ρξνληθνύ 
δηαζηήκαηνο ζηνπο έμη άμνλεο θνηλσληθήο δξάζεο ηεο εηαηξείαο:

• Παηδηθέο Υαξέο – Γήκνο Αζελαίσλ, 27’’

• Δζληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Δζληθό Λανγξαθηθό Μνπζείν, Δλνπνίεζε 
Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, 33’’

• Αθηηλνζεξαπεπηηθό Μεράλεκα – ΝΠ «Αγιαΐα Κπξηαθνύ», 29’’

• Αλακόξθσζε Γεπέδσλ Superleague, 26’’

• AMEA, 31’’

– Καηαρσξήζεηο (επηζπλάπηνληαη ζε αθόινπζν slide)

– Banner campaign

• Ενέπγειερ Έμμεζη Επικοινυνίαρ

– πλεληεύμεηο ζηειερώλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.

– Αξζξνγξαθία 

– Advertorials

– Αθηεξώκαηα



Σσεδιαζμόρ / Σηπαηηγική
• Ενέπγειερ Έμμεζηρ Επικοινυνίαρ
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Υλοποίηζη

• Οι κςπιόηεπερ ενέπγειερ πος ππαγμαηοποιήθηκαν είναι οι εξήρ:

• Έκκεζε επηθνηλσλία:

–6ε Λακπαδεδξνκία Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ

–Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ρξηζηνπγελληάηηθώλ θαηαζθεπώλ Πιαηείαο πληάγκαηνο

–Πξνζθνξά Αθηηλνζεξαπεπηηθνύ κεραλήκαηνο

–Παξάδνζε Γεπέδνπ Καιιηζέαο

–Υξεκαηνδόηεζε αλαθαηαζθεπήο 5 παηδηθώλ ραξώλ ηνπ ΓΑ θαη ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ 
Γθξάβαο

–πλεξγαζία κε Superleague θαηά ηεο βίαο ζηα γήπεδα

–Υξεκαηνδόηεζε θαηαζθεπήο πξνζηαηεπηηθνύ ζηεγάζηξνπ Λπθείνπ Αξηζηνηέινπο

–Υνξεγία θηλεηνύ πνιπταηξείνπ γηα παηδηά 

• Πξνβνιή TVC & cut versions

• Πξνώζεζε ΚΣΥ

• Πξνώζεζε internet banner

• Γεκηνπξγία έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ αλαθνξώλ, ζπλεληεύμεσλ, ξεπνξηάδ.



Υλοποίηζη

• Καηασυπήζειρ



Υλοποίηζη
• Καηασυπήζειρ



Υλοποίηζη

• Καηασυπήζειρ



Υλοποίηζη

• Internet banner



Υλοποίηζη
• Banners δημοηικού ζηαδίος Καλλιθέαρ



Υλοποίηζη
• Λογοηύπηζη κινηηού πολςφαηπείος



Υλοποίηζη
• Branding ζςνένηεςξηρ Τύπος Super league

πιάηε
roll - up



Αξιολόγηζη

• Η είζνδνο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηελ 9ε ζέζε ηνπ Awareness & Social Behavior Index (ASBI) 2009.

• ε επίπεδν δηεηζδπηηθόηεηαο, ζπλνιηθά γηα ην δηάζηεκα 23/12/08 έσο 31/05/09, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

ηειενπηηθώλ κελπκάησλ ζην πξσηεύνλ θνηλό ενήλικερ 25 - 54 ήηαλ:

GRPs 3.639

Κάιπςε 1+: 100%

OTS 36,4

• Δμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν δεκνζηόηεηαο κε ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαθνηλώζεθαλ 

επηζήκσο κέζσ ζπλεληεύμεσλ Σύπνπ λα πεηπραίλνπλ ζπγθεληξσηηθό αξηζκό έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ (internet sites) 

αλαθνξώλ > 250. Δλώ νη (κνλαδηθέο) ηειενπηηθέο αλαθνξέο ζε ελέξγεηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. 

μεπεξλνύλ ηηο 35 ζηνπο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο. Σν media value ηεο δεκνζηόηεηαο απηήο είλαη 

ύςνπο 1.078.180 €.

• ε επίπεδν ποζοηικοποιημένηρ μεηαβολήρ ηυν αιηήζευν, ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαγξάθεηαη ήδε αύμεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα ΔΚΔ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. κεγαιύηεξε ηνπ 17%.



Αξιολόγηζη

Γηαρξνληθά ν ΟΠΑΠ επηηειεί ζεκαληηθό θνηλσληθό έξγν, ρσξίο όκσο απηό λα εληππώλεηαη θαηά ηξόπν 

ηθαλνπνηεηηθό ζηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνύ. Απνηέιεζκα απηνύ, ε θπξηαξρνύζα αληίιεςε ήζειε ηνλ 

ΟΠΑΠ επηθεληξσκέλν ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηζκό, κε ηηο δξάζεηο ΔΚΔ ηνπ πνπ έβιεπαλ ην 

θσο ηεο δεκνζηόηεηαο λα πξνβάιινληαη θαη λα ζεσξνύληαη, σο επί ην πιείζηνλ, σο απηνλόεηεο θαη 

δεδνκέλεο.

Σν παξόλ πξόγξακκα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ παγησκέλε απηή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηνλ ΟΠΑΠ, 

λα αλαδείμεη ην εύξνο θαη ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ θνηλσληθνύ έξγνπ ηεο εηαηξείαο θαη λα θαηαζηήζεη 

αληηιεπηό ζηα θνηλά – ζηόρνο ην κέγεζνο ηνπ θνηλσληθνύ κεξίζκαηνο πνπ ε εηαηξεία πξνζθέξεη ζε 6 

ηνκείο δξάζεο.

Σα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ ζηνπο ελλέα κήλεο εθαξκνγήο 

ηνπ θαηαδεηθλύνπλ ηε ζηαδηαθή κεηαζηξνθή πνπ επηηπγράλεηαη σο πξνο ηνλ ηξόπν πξόζιεςεο από 

πιεπξάο ησλ θνηλώλ -ζηόρνο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηνπ ξόινπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. Σν πξόγξακκα, 

πξνβάιινληαο ην όιν θαη εζηηάδνληαο ζην εηδηθό, ζε ό,ηη αθνξά ζηελ θνηλσληθή δξάζε ηεο εηαηξείαο, 

πεηπραίλεη λα αλαλεώζεη ηελ θνηλσληθή εηθόλα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., θαζώο θαη λα ελεκεξώζεη, αιιά θαη λα 

επαηζζεηνπνηήζεη, ην θνηλό ζε ζέκαηα νπζίαο.


