Οδυσσέας Χριστοφόρου
Προφίλ
Με επαγγελματική σταδιοδρομία άνω των 25 ετών, ο Οδυσσέας Χριστοφόρου είναι ένα
ιδιαίτερα έμπειρο στέλεχος, με θητεία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σημαντικών
ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, στους κλάδους των τυχερών παιγνίων, των
τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Από το 2014, αποτελεί μέλος της ηγετικής ομάδας του ΟΠΑΠ, του μεγαλύτερου ομίλου
τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και ενός από τους πλέον καταξιωμένους του κλάδου του
διεθνώς, έχοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής και τη διαχείριση κρίσιμων
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
Επαγγελματική εμπειρία
ΟΠΑΠ Α.Ε. | 2019 – σήμερα
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, αποτελεί μέλος της ανώτερης διοικητικής ομάδας
του ΟΠΑΠ και διατελεί Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, είναι υπεύθυνος για τους τομείς Εταιρικών Υποθέσεων,
Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Υποθέσεων, Εταιρικής και Εμπορικής Επικοινωνίας,
Δημοσίων Σχέσεων, Χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αναφέρεται απευθείας
στον Εκτελεστικό Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ.
Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών του ΟΠΑΠ
Ως μέλος της ανώτερης διοίκησης του ΟΠΑΠ, συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια
θυγατρικών του ομίλου, τα οποία έχουν τη συνολική ευθύνη για τη χάραξη της
στρατηγικής, την αναπτυξιακή πολιτική και τη συνολική επίβλεψη της διοίκησης των εν
λόγω εταιρειών. Συγκεκριμένα, κατέχει τις εξής θέσεις:
 Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. Tora Wallet Α.Ε.: H Tora Wallet είναι Ίδρυμα
Ηλεκτρονικού Χρήματος, αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Παρέχει
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος, για
καταναλωτές (B2C) και επιχειρήσεις (B2B). Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο
εξυπηρέτησης και παροχής σχετικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 3.000 σημεία σε
όλη την Ελλάδα.
 Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. Tora Direct A.E.: Η Tora Direct δραστηριοποιείται
στην παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την πληρωμή λογαριασμών, στη διανομή
προπληρωμένων καρτών και υποθεμάτων ηλεκτρονικού χρήματος (Paysafe) και στην
παροχή υπηρεσιών άυλου χρόνου ομιλίας.
 Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.: Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. διαθέτει
το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και
διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων (Λαϊκό, Εθνικό, Πρωτοχρονιάτικο και
Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο).
 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ιπποδρομίες Α.Ε.: Η Ιπποδρομίες Α.Ε. δραστηριοποιείται στη
διοργάνωση και διεξαγωγή αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος για ελληνικές και
διεθνείς ιπποδρομίες, καθώς και στην οργάνωση και διεξαγωγή των ελληνικών
ιπποδρομιών.
ΟΠΑΠ Α.Ε. | 2014 – 2019
Chief Corporate & Regulatory Affairs and Communications Officer
Mέλος της ανώτερης διοικητικής ομάδας του ΟΠΑΠ και αναφερόταν απευθείας στον
Εκτελεστικό Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, ήταν υπεύθυνος για τους τομείς Εταιρικών Υποθέσεων, Ρυθμιστικών και
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Κανονιστικών Υποθέσεων, Εταιρικής και Εμπορικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων,
Χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Τράπεζα της Ελλάδος | 2009 – 2014
Εντεταλμένος Σύμβουλος
Από τη θέση αυτή αναφερόταν απευθείας στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του
MoU με τους διεθνείς θεσμικούς εταίρους της χώρας. Επιπλέον, ως μέρος του ρόλου του,
ήταν υπεύθυνος για τις δραστηριότητες Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με
τα ΜΜΕ.
Τράπεζα Κύπρου | 2006 – 2008
Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου
Μέλος της ανώτερης διοίκησης του Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου, με αρμοδιότητες για τις
αγορές Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και για τις διεθνείς θυγατρικές του Ομίλου. Στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του, ήταν υπεύθυνος για τις δραστηριότητες του Ομίλου στους τομείς
Εταιρικών Υποθέσεων, Εταιρικής Επικοινωνίας, Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και
Σχέσεων με τα ΜΜΕ. Επιπλέον, ηγήθηκε του συντονισμού πρωτοβουλιών πωλήσεων μέσω
διατμηματικών συνεργειών (cross-selling).
Εμπορική Τράπεζα | 2004 – 2006
Γενικός Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας
Μέλος της ανώτερης διοίκησης της Τράπεζας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ήταν
υπεύθυνος για τις δραστηριότητες του Ομίλου στους τομείς Marketing, Διαφήμισης,
Εταιρικών Υποθέσεων, Εταιρικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με τα ΜΜΕ.
Ernst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης | 2002 - 2004
Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Επικοινωνίας
Μέλος της ανώτερης διοίκησης, με ευθύνη τους τομείς Πωλήσεων, Marketing, Εταιρικής
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με τα ΜΜΕ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του, είχε την ευθύνη και την επίβλεψη των δραστηριοτήτων σε αυτούς τους τομείς για 11
χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία, Σερβία,
Βουλγαρία, Τουρκία, Μολδαβία, Σκόπια κ.ά.). Κατά τη θητεία του, καθιερώθηκε η
λειτουργία Key Account Management για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, μέσω της οποίας
πραγματοποιούνταν πωλήσεις σε μεγάλους πελάτες.
Arthur Andersen | 1998 - 2002
Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Επικοινωνίας
Μέλος της ανώτερης διοίκησης της εταιρείας για την Ελλάδα, με ευθύνη τους τομείς
Πωλήσεων, Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεων με τα ΜΜΕ.
Επιπλέον, ηγήθηκε του Key Account Management, με στόχο την προώθηση των πωλήσεων
και τη διαχείριση σχέσεων με μεγάλους πελάτες της εταιρείας.
Σπουδές
Πανεπιστήμιο Ulster (Β. Ιρλανδία) | 1996 – 1997: Master στις Δημόσιες Σχέσεις &
Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 1989 – 1993: Πτυχίο από το Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας

[Business/Internal Use]

