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Τα Gaming Halls συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό και την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την παροχή της 
απόλυτης εμπειρίας ψυχαγωγίας  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΩΝ GAMING HALLS 

▪ 130-180 τ.μ.  
χώρου, με τουλάχιστον 75 
τ.μ. χώρο 
παιγνιομηχανημάτων, 
χώρο υποδοχής και 
πλήρεις ανέσεις (μπαρ, 
τουαλέτες, αυτόματοι 
πωλητές φαγητών και 
ποτών)1  
 

▪ Έως και 25 τελευταίας 
τεχνολογίας 
παιγνιομηχανήματα 
(VLTs) από κορυφαίους 
κατασκευαστές 
GTECH/Spielo, SYNOT, 
Inspired, SGI/WMS 

Χαρακτηριστικά 

Σημείωση : Η διάταξη των GH είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί  ανάλογα με το 

διαθέσιμο χώρο. 

 1. Η πιθανότητα δημιουργίας μικρότερων χώρων είναι υπό συζήτηση  
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Β. Αιγαίο 
Νησιά 
Ιονίου 

Κρήτη 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Δυτική 
Μακεδονία 

Ήπειρος 

Δυτική 

Ελλάδα 

Ν. Αιγαίο 

Πελοπόννησος 

Στερεά 
Ελλάδα 

Αττική 

Ανατ. 
Μακεδονία 
και Θράκη 

Αριθμός Gaming Hall 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΩΝ GAMING HALLs 

Σημείωση : Ενδεικτικός αριθμός Gaming 

Halls ανά περιοχή 

~100 GHs θα παραχωρηθούν 
σε μεταγενέστερο χρόνο 

Η ΟΠΑΠ σκοπεύει να λειτουργήσει ~660 Gaming Halls σε 
όλη την Ελλάδα 
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Τα Gaming Halls υπόκεινται σε αυστηρό ρυθμιστικό & 
νομικό πλαίσιο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΩΝ GAMING HALLs 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

Gaming Ηall – Διάταξη 
▪ Απαιτούμενη επιφάνεια 

– 3 τ.μ. ανά Παιγνιομηχάνημα 
– 5 τ.μ. για 1 ανδρική τουαλέτα και 1 γυναικεία, με προθάλαμο 
– 10 τ.μ. για χώρο υποδοχής, ταμείο και χώρο αναμονής για το κοινό 
– 5 τμ για αποθηκευτικό χώρο 

Υπεύθυνος Καταστήματος 
▪ Βασικά προαπαιτούμενα για τον Υπεύθυνο καταστήματος/ Διαχειριστή 

– Ηλικίας μεταξύ 25 και 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, απόφοιτος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, γνώση  Ελληνικών 

▪ Ο υπεύθυνος καταστήματος πρέπει να περάσει από τη διαδικασία πιστοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π 

Παίκτες 
▪ Μόνο όσοι είναι άνω των 21 ετών επιτρέπεται να παίζουν 
▪ Υποχρεωτική χρήση κάρτας παίχτη 
▪ Ελάχιστο ποντάρισμα ανά “περιστροφή” (spin) 0,10 του ΕΥΡΩ, μέγιστο ποντάρισμα ανά 
    “περιστροφή” 2 ΕΥΡΩ 
▪ Μέγιστο κέρδος 1,000 €/περιστροφή, συμπεριλαμβάνει δωρεάν spins και γύρους δώρο,  
    εξαιρουμένων των jackpot 
 Χρονικοί περιορισμοί παιξίματος: 12 ώρες/εβδομαδιαία-40 ώρες/μηνιαία 

Gaming Ηall – Τοποθεσία 
▪ Ελάχιστες αποστάσεις 

– 5 χμ από καζίνο 
– Συγκεκριμένη απόσταση από σχολεία και άλλα GHs (θα καθοριστούν από την ΕΕΕΠ 
 το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα) 
 

Gaming Ηall – Λειτουργίες 
▪ Πώληση ή δωρεάν διάθεση φαγητού, ποτού και ελαφρών αλκοολούχων  
    ποτών (μπύρα & κρασί) μόνο μέσω αυτόματων  πωλητών 
▪ Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να περάσουν από αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΟΠΑΠ 
▪ Το κάπνισμα επιτρέπεται σε καθορισμένους χώρους (έως 50% του συνολικού χώρου) 
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Ο συνεργάτης θα λειτουργεί ένα Gaming Hall το οποίο θα 
κατασκευαστεί με ευθύνη της ΟΠΑΠ   

▪ Έρευνα, επιλογή και 
ενοικίαση των χώρων1   
 

▪ Πλήρη Σχεδιασμό και 
κατασκευή λειτουργικών  
Gaming Halls 
 

▪ Συνεχής εκπαίδευση και 
υποστήριξη  
 

▪ Παροχή 
παιγνιομηχανημάτων, 
παιχνιδιών και τεχνικής 
υποδομής  
 

▪ Τεχνική 
Υποστήριξη/συντήρηση όλου 
του τεχνολογικού εξοπλισμού 
του Gaming Hall 
 

▪ Προώθηση και επικοινωνιακή 
διαχείριση των VLTs 

Υποχρεώσεις ΟΠΑΠ: 

▪ Επικεφαλής της 
συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ 
(επικοινωνία για 
οικονομικά, ρυθμιστικά και 
διαχειριστικά ζητήματα) 

 

▪ Υπεύθυνος για την 
επένδυση και την έναρξη 
λειτουργίας του GH 

 

▪ Υπεύθυνος για την  
αντικατάσταση του 
Διαχειριστή σε περίπτωση 
χαμηλής απόδοσης ή άλλων 
αιτιολογημένων λόγων.  

Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη:  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ GAMING HALLs 

▪ Λήψη πιστοποίησης από την 
Ε.Ε.Ε.Π 

 

▪ Καθημερινή παρουσία και 
έλεγχος της σωστής 
λειτουργίας του Gaming Hall  

 

▪ Εξασφάλιση της συνεχούς 
συμμόρφωσης με τις 
ρυθμιστικές απαιτήσεις 

 

▪ Υπεύθυνος για την 
εξυπηρέτηση πελατών και την 
οικονομική διαχείριση του GH 

 

▪ Υπεύθυνος για τον έλεγχο και 
την συνεχή εκπαίδευση του 
προσωπικού 

 

▪ Επίλυση ζητημάτων και 
περιστατικών που συμβαίνουν 
στο GH  

Υποχρεώσεις Διαχειριστή:  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

1. Ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές παροτρύνονται να προτείνουν τοποθεσίες/καταστήματα 

Σημείωση : Παρόλο που οι βασικές απαιτήσεις σημειώνονται εδώ, αυτή είναι μια ενδεικτική λίστα των 

απαιτήσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη 
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Η οργανωτική δομή/στελέχωση θα καθορίσει το ποιος θα 
κληθεί στη διαδικασία της αξιολόγησης  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ GAMING HALLs 

Ιδιοκτήτης και 
Διαχειριστής 

είναι 
διαφορετικά 

πρόσωπα 

Ιδιοκτήτης και 
Διαχειριστής 
είναι το ίδιο 
πρόσωπο 

Α 

Β 

Ιδιοκτησία Λειτουργία 
Συμμετοχή στην 

αξιολόγηση 
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Προοπτική αγοράς  
βάσει διεθνών  
δεικτών αναφοράς 
Εκατομμύρια ΕΥΡΩ 

Με βάση την διεθνή εμπειρία η Ελληνική αγορά 
υπολογίζεται να φτάσει στο 1 δις ΕΥΡΩ ή σε έσοδα 
700 χιλιάδων ΕΥΡΩ ανά 1GH ανά έτος 

Ποσοστό 

 
 
 
Βάσει αγορών με παρόμοιο προφίλ με αυτό της 
Ελλάδας, το εύρος δαπάνης σε παιγνιομηχανημάτα 
υπολογίζεται σε 0,44%-0,53% του ΑΕΠ 

Στοιχεία από άλλες αγορές υποδηλώνουν υψηλές 
προοπτικές της αγοράς των VLTs στην Ελλάδα 

0,270,27

0,35

0,47

0,560,57

0,670,69

Αγορά 

800-1,000 

Μεμονωμένο 
Gaming Hall 

580-720 

435-535 
(75%) 

145-180 
(25%) 

 
 
 
 
 
 
 

Έσοδα (καθαρό ποσό 
που ξοδεύεται) ανά 
GH  με  
25 VLTs 
Χιλιάδες ΕΥΡΩ 

SK AU IT CZ PER FI BG ES 

Μερίδιο 
Συνεργάτη 

Μερίδιο των 
δημοσίων 
αρχών 
(φόρος), των 
προμηθευτών 
VLTs & της 
ΟΠΑΠ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ P&L ΕΝΟΣ GAMING HALL 

Η προοπτική της αγοράς έχει υπολογιστεί με 
35.000 VLTs και με καθαρό ποσό που 

ξοδεύεται 65-80 €/VLT ανά ημέρα 

Το εκτιμώμενο 
εύρος δαπάνης  
σε παιγνιομη-
χανήματα στην 
Ελλάδα είναι 
0,44-0,53 του 
ΑΕΠ 
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Ενδεικτικά ‘Εσοδα & ‘Εξοδα του Συνεργάτη ενός μέσου GH  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ P&L ΕΝΟΣ GAMING HALL 

Σε χιλιάδες €/έτος 

Κέρδη 
προ τόκων  
& φόρων 

Απόσβεση 

Άλλα λειτουργικά 
έξοδα 

Ενοίκιο και  
Λογαριασμοί κοινής 
ωφέλειας 

Προσωπικό 

Έσοδα 

▪ Εκτιμώμενο ετήσιο μεικτό έσοδο ανά 
συνεργάτη 

▪ Η καλύτερη απόδοση και διαχείριση από 
τον συνεργάτη αυξάνει την κερδοφορία 
του θεαματικά 

▪ Ο Συνεργάτης έχει την ευθύνη για όλα 
τα λειτουργικά έξοδα (π.χ. μισθούς, 
ενοίκιο, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας) 
καθώς και για την σωστή  τους 
διαχείριση  

 

▪ Ο Συνεργάτης θα επενδύσει € 70-90k για 
την έναρξη του Gaming Hall 

▪ Η ΟΠΑΠ έχει διαπραγματευτεί επωφελή 
συμβόλαια με τους προμηθευτές για 
λογαριασμό του συνεργάτη 

Το ακριβές  P&L (Έσοδα/Έξοδα) κάθε GH εξαρτάται από το σημείο, την 
προοπτική της περιοχής καθώς και την σωστή διαχείριση από τον συνεργάτη 
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Ο Ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες ρυθμιστικές προϋποθέσεις για να είναι ικανοί να 
λειτουργήσουν ένα Gaming Hall 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Απαιτήσεις  Ιδιοκτήτης/ες Διαχειριστής 

• Είναι ευρωπαίος πολίτης1 

  
• Αποδέχεται τον έλεγχο του Τειρεσία   

• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμερος 

  

• Δεν έχει άρση, κατάσχεση ή πάγωμα 
περιουσιακών στοιχείων, πτώχευση, 
αφερεγγυότητα ή αδυναμία πληρωμής 
χρεών  

  

• Δεν έχει νομικές διενέξεις με τον ΟΠΑΠ ή 
παραβίαση συμβολαίων 

  

• Ηλικία μεταξύ 25-60 
 

• Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

• Μόνιμος κάτοικος Ελλάδας  

• Ευχέρεια χρήσης της ελληνικής γλώσσας  

• Δεν έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις  

• Καθαρό ποινικό μητρώο2 
 

Ο Διαχειριστής θα πρέπει να δεσμευτεί 
πως θα περνάει σημαντικό μέρος του 
ημερήσιου χρόνου του στο GH και να 
αποκτήσει πιστοποίηση από την ΕΕΕΠ 

1. Πολίτες τρίτων χωρών επιτρέπονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

2. Οι περιπτώσεις ποινικού μητρώου θα αξιολογηθούν η καθεμία ξεχωριστά 
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 Το ιδανικό προφίλ ενός συνεργάτη/διαχειριστή ενός GH 
προϋποθέτει γνώση της τοπικής αγοράς, επιχειρηματικότητα 
και πελατοκεντρική φιλοσοφία 

Προσανατολισμός 
στον πελάτη 

Επιχειρηματικές 
δεξιότητες  

Προσανατολισμός 
στο  

επιχειρηματικό 
αποτέλεσμα 

Διαπροσωπικές   
δεξιότητες και  
ικανότητα  

διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού 

Προηγούμενη γνώση της 
αγοράς των VLT  

Γνώστης του 
τοπικού 

περιβάλλοντος 

Ισχυρός προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Ο συνεργάτης 
μπορεί να 
λειτουργήσει 
υποστηρικτικά 
προς τον 
υπεύθυνο σε 
αυτούς τους 
τομείς  
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Τα στάδια που θα οδηγήσουν στην έναρξη λειτουργίας ενός 
Gaming Hall από ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο 

Επόμενα βήματα 

Κέντρο 
Αξιολόγησης 

▪ Εάν κριθείτε 
κατάλληλος, 
θα κληθείτε 
για 
αξιολόγηση 
από  
εξωτερικό 
συνεργάτη 

Υποβολή 
δικαιολ/κών 

▪ Προετοιμάστε 
και 
υποβάλλετε 
στην ΟΠΑΠ 
όλα τα 
δικαιολογητικ
ά όπως αυτά 
ορίζονται 
μέσα στην 
ιστοσελίδα  

Συμπλήρωση  
αίτησης  

▪ Αναζητείστε online 
την ιστοσελίδα  
play.opap.gr 
συμπληρώστε και 
υποβάλετε την 
αίτηση (εδώ 
μπορείτε να 
αποφασίσετε που 
επιθυμείτε να 
ανοίξετε το 
Gaming Hall και 
εάν θα είστε 
ταυτόχρονα 
ιδιοκτήτης & 
διαχειριστής) 

Προετοιμασία για 
τη λειτουργία του 
GH 

▪ Η OΠΑΠ θα 
δημιουργήσει 
ένα πλήρως 
λειτουργικό 
Gaming Hall. 

▪ Στο 
μεσοδιάστημα 
εσείς θα πρέπει 
να βρείτε το 
προσωπικό 
σας, να 
εκπαιδευτείτε 
και να 
πιστοποιηθείτε 
από την 
Ε.Ε.Ε.Π  

Υπογραφή 
συμβολαίου 
σχετικά με την 
τοποθεσία 

▪ Συμφωνία με 
την ΟΠΑΠ 
σχετικά με 
την 
τοποθεσία 
που 
επιθυμείτε να 
ανοίξετε το 
Gaming Hall 
σας. 

▪ Υπογραφή 
συμβολαίου 
και κατάθεση 
40.000€ 

Συμφωνία  
συνεργασίας με 
την ΟΠΑΠ 

▪ Περνώντας 
επιτυχώς την 
αξιολόγηση, 
(και έχοντας 
καλύτερη 
βαθμολογία από 
άλλους 
υποψήφιους της 
περιοχής) 
μπορείτε να 
προχωρήσετε σε 
συμφωνία   
συνεργασίας με 
την ΟΠΑΠ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

Λειτουργία του 
Gaming Hall  

▪ Μετά την 
ολοκλήρωση της 
κατασκευής του 
Gaming Hall σας, 
ακολουθεί η 
πληρωμή του 
υπολοίπου ποσού 
της επένδυσής 
σας. 

▪ Με την 
ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης και 
της πιστοποίησης 

    το GH είναι 
έτοιμο να 
λειτουργήσει (τα 
πρώτα GH θα 
είναι έτοιμα τον 
Απρίλιο) 


