ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ
ΟΠΟΙΩΝ Η «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΣΤ (ΕΦΕΞΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Η’ ΣΗΜΕΙΑ).
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ www.horseraces.gr και στην
ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε..
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΌΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης που καταρτίζεται ανάμεσα στον Παίκτη και την
εταιρία Ιπποδρομίες Α.Ε. (εφεξής «Εταιρία») ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, τους κανόνες συμπεριφοράς στα
Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, τον τρόπο απόδοσης των κερδών και
τους όρους, τις προϋποθέσεις και την κατά περίπτωση προθεσμία υποβολής καταγγελιών
ή αναφορών από τους Παίκτες. Ο Παίκτης με τη Συμμετοχή του στο Παίγνιο αυτόματα
συμφωνεί να τηρεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης, τον Κανονισμό και το ισχύον
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.
Λέξεις και φράσεις της παρούσας Σύμβασης με κεφαλαίο αρχικό γράμμα έχουν την
έννοια που δίδεται σε αυτές στο Γενικό και Ειδικό Κανονισμό Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού
Στοιχήματος
Β.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 1: Όροι διεξαγωγής Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος
1.1. Οι ειδικότεροι όροι διεξαγωγής κάθε ειδικής μορφής στοιχήματος περιγράφονται
αναλυτικά στον αντίστοιχο Οδηγό Τύπου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, ο οποίος
διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Αμοιβαίου
Ιπποδρομιακού Στοιχήματος στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, και στα Σημεία
Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Οι ως άνω Οδηγοί τροποποιούνται μονομερώς
από την Εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού
Στοιχήματος
1.2. Τα Στοιχήματα διεξάγονται και διοργανώνονται από την Εταιρία επί τη βάσει
Προγράμματος, το οποίο έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Το Πρόγραμμα
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περιλαμβάνει τα προσφερόμενα για στοιχηματισμό Ιπποδρομιακά Γεγονότα, τις
ημερομηνίες και ώρες τελέσεως των γεγονότων αυτών, τις ειδικότερες μορφές
στοιχημάτων που προσφέρονται για κάθε Ιπποδρομιακό Γεγονός και συνδυασμό
Ιπποδρομιακών Γεγονότων, πιθανούς ειδικότερους όρους που θα έχουν ισχύ στο
συγκεκριμένο Πρόγραμμα, καθώς και κάθε στοιχείο ή πληροφορία, κατά την κρίση της
Εταιρίας, για τα Ιπποδρομιακά αυτά Γεγονότα που διευκολύνει τη συμμετοχή των
παικτών.
1.3. Το Πρόγραμμα δημοσιοποιείται από την Εταιρία μέσω των Σημείων Αμοιβαίου
Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, του Ιστοτόπου της καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο
κατά την κρίση της.
1.4. Η περίοδος διεξαγωγής των Στοιχημάτων που προσφέρονται μέσω του
Προγράμματος αρχίζει με την ενεργοποίηση στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ)
της δυνατότητας αποδοχής Στοιχημάτων για γεγονότα που αναγράφονται στο εν λόγω
Πρόγραμμα και λήγει με την έναρξη του τελευταίου χρονικά γεγονότος του
Προγράμματος. Στοιχήματα γίνονται δεκτά εντός της περιόδου ισχύος του
Προγράμματος και μέχρι την εκκίνηση του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από
το σύνολο των γεγονότων που έχει επιλέξει ο Παίκτης.
Η Εταιρία δικαιούται, ανά πάσα στιγμή, να μεταβάλει το περιεχόμενο του
Προγράμματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της με αριθμό 171/14.8.2015 (Β 1708)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού
Παιγνίων με τίτλο Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος», όπως ισχύει.
Άρθρο 2: Συμμετοχή στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα
2.1 Η συμμετοχή ενός Παίκτη στο Παίγνιο του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του και συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Γενικού και
Ειδικού Κανονισμού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, των Οδηγών κάθε τύπου
Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθώς και των παρόντων όρων συμμετοχής.
2.2.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και εφόσον ενεργούν για δικό τους λογαριασμό.
2.3 Η διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος γίνεται με την έκδοση
δελτίου Συμμετοχής στα ταμεία του Ιπποδρόμου καθώς και στα Πρακτορεία της Eταιρίας
που φέρουν τη σήμανση «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.».
Τα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
www.horseraces.gr και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε..
2.4. Η έκδοση Δελτίου Συμμετοχής σημαίνει την από μέρους του Παίκτη πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας.
2.5 Τα Δελτία Συμμετοχής εκδίδονται το αργότερο μέχρι την εκκίνηση της Ιπποδρομίας ή
σε περίπτωση διεξαγωγής τύπου στοιχήματος, επί συνδυασμού περισσοτέρων
ιπποδρομιών, της πρώτης από αυτές.
2.6. Τη χρονική στιγμή εκκίνησης της Ιπποδρομίας, διακόπτεται αυτόματα η κατάθεση
Δελτίων σε όλα τα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Σε περίπτωση
ανάκλησης της εκκίνησης της Ιπποδρομίας, επαναφέρεται η δυνατότητα κατάθεσης
Δελτίων μέχρι την επόμενη εκκίνηση.
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2.7. Η συμμετοχή του Παίκτη γίνεται έναντι πληρωμής του προβλεπόμενου αντιτίμου για
την έκδοση του Δελτία Συμμετοχής αναλόγως του Τύπου Στοιχήματος, όπως το αντίτιμο
αυτό εκάστοτε καθορίζεται από την Εταιρία και αποτυπώνεται στους δημοσιευμένους
Οδηγούς Τύπων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, οι οποίοι βρίσκονται
αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και στα Σημεία Αμοιβαίου
Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε..
2.8 Η αξία των δελτίων Συμμετοχής καταβάλλεται μετρητοίς, απαγορεύεται δε κάθε
μορφής πίστωση προς τον Παίκτη. Τυχόν διαφορετικές συμφωνίες, προφορικές ή
γραπτές, μεταξύ των Παικτών και Πρακτόρων, απαγορεύονται και σε περίπτωση ύπαρξής
τους ουδεμία ισχύ έχουν έναντι της Εταιρίας της τελευταίας μη ευθυνόμενης για πράξεις
ή παραλείψεις τους.
Άρθρο 3: Ακυρότητα Δελτίου
3.1. Κέρδη καταβάλλονται αποκλειστικά σε έγκυρα κερδοφόρα Δελτία σύμφωνα με τα
κατωτέρω και τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
3.2. Προκειμένου ένα Δελτίο να πιστοποιηθεί ως έγκυρο κερδοφόρο δελτίο, πρέπει να
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.2.1. Τα στοιχεία του Δελτίου να ταυτοποιούνται με τα αντίστοιχα στοιχεία για το
συγκεκριμένο Δελτίο που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα.
3.2.2. Το κάθε Δελτίο να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία που προβλέπονται στο
Κανονισμό Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
3.2.3. Το Δελτίο να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τεχνικού
Κανονισμού της ΕΕΕΠ.
3.2.4. Δεν έχει καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Εταιρίας ακύρωσή του
σύμφωνα με το άρθρο 10.9 του Κανονισμού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
3.3. Το Δελτίο δεν φέρει αλλοιώσεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη της αναγνώριση
αυτού από τις τερματικές μηχανές ή δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση.
3.4. Το Δελτίο δεν έχει εξαργυρωθεί.
3.5 Ακύρωση του δελτίου συμμετοχής επιτρέπεται στις περιπτώσεις διαγραφής ίππου, ή
ματαίωσης ή ακύρωσης της Ιπποδρομίας, ματαίωσης στοιχήματος ή διόρθωσης λαθών.
Η ακύρωση πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης όπως
καθορίζονται από την Εταιρία και με την προϋπόθεση ότι η ακύρωση πραγματοποιείται
με το αντίστοιχο αποδεικτικό συμμετοχής και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παρούσας παραγράφου. Η ακύρωση είναι δυνατόν να αποδεικνύεται με σχετική
εκτύπωση. Η ακύρωση πραγματοποιείται πάντα από την ίδια τερματική μηχανή για τον
κάθε πελάτη και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει η εκκίνηση της Ιπποδρομίας ή, σε
περίπτωση συνδυασμού Ιπποδρομιών, της πρώτης από αυτές, η οποία
συμπεριλαμβάνεται στο προς ακύρωση Δελτίο Συμμετοχής.
3.6. Άκυρο Δελτίο ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή κάθε
άλλη αξίωση για αποζημίωση από την Εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου.
3.7. Εφόσον το Δελτίο είναι άκυρο ή ακυρώνεται για λόγο για τον οποίο ευθύνεται
αποκλειστικά η Εταιρία και εφόσον ενήργησε χωρίς νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα,
καταβάλει στον κομιστή του Δελτίου το αποδιδόμενο κέρδος που αναλογεί.
3

3.8. Σε κάθε περίπτωση, τα καταχωρημένα στο Πληροφορικό Σύστημα της Ιπποδρομίες
ΑΕ στοιχεία πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να πιστοποιηθεί
ένα Δελτίο ως έγκυρο κερδοφόρο, υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου.
Άρθρο 4: Απώλεια Δελτίου
4.1. Ο Παίκτης υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς τη φύλαξη του
Δελτίου του και φέρει αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που θα υποστεί τυχόν η
Εταιρία, ο ίδιος ή τρίτος από την καταβολή ή μη καταβολή των κερδών επί δελτίων που
έχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απολεσθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί, πλαστογραφηθεί ή
αλλοιωθεί.
4.2. Σε περίπτωση απώλειας Δελτίου, ο Παίκτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία
αμελλητί υποβάλλοντας αμέσως δήλωση απώλειας, καλώντας για σχετικές πληροφορίες
στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Εταιρίας που αναγράφονται στο δικτυακό της τόπο και
στον Οδηγό του Παιγνίου. Δηλώσεις απώλειας που δεν συνοδεύονται από τα
αναγνωριστικά του Δελτίου δεν γίνονται δεκτές. Η δήλωση της απώλειας ισχύει για την
Εταιρία από την καταχώρισή της στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Άρθρο 5: Απόδοση Στοιχήματος - Τρόπος απόδοσης κερδών
5.1 Ο τρόπος υπολογισμού της Απόδοσης κάθε στοιχήματος καθορίζεται μονομερώς από
την Εταιρία στο Σύστημα Διανομής Κερδών κάθε τύπου στοιχήματος, το οποίο
συντάσσεται και ανακοινώνεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του Ειδικού
Κανονισμού του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας Σύμβασης Προσχώρησης. Δύναται δε να τροποποιηθεί συμφώνως
με τα οριζόμενα στον Ειδικό Κανονισμό, οποτεδήποτε, μονομερώς από την Εταιρία.
5.2. Η καταβολή των κερδών οποιουδήποτε Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού
Στοιχήματος πραγματοποιείται μετά την επίσημη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση
των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης Ιπποδρομίας και, επί περισσοτέρων, της τελευταίας
από αυτές.
5.3. Η καταβολή των κερδών οποιουδήποτε Τύπου Ημεδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού
Στοιχήματος, στην περίπτωση Ιπποδρομιών που διοργανώνονται και διεξάγονται στην
ημεδαπή, αρχίζει μετά την εκδίκαση των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων από τους
Ελλανοδίκες όπως προβλέπεται στον Κώδικα Ιπποδρομιών, τις κείμενες διατάξεις και την
επίσημη έκδοση των αποτελεσμάτων που φέρει την ένδειξη «Η Ιπποδρομία έχει καλώς».
Από τη στιγμή αυτή, η πληρωμή είναι οριστική, ακόμη και στην περίπτωση που
μεταγενέστερα μεταβληθεί η σειρά άφιξης των ίππων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
5.4. Η καταβολή των κερδών οποιουδήποτε Τύπου Ημεδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού
Στοιχήματος που διοργανώνει και διεξάγει η Εταιρία, επί Ιπποδρομιών που
διοργανώνονται και διεξάγονται στην αλλοδαπή, αρχίζει μετά την επίσημη έκδοση των
αποτελεσμάτων της αντίστοιχης Ιπποδρομίας και, επί περισσοτέρων, της τελευταίας από
αυτές από τον φορέα διοργάνωσης των αλλοδαπών Ιπποδρομιών. Από τη στιγμή αυτή η
πληρωμή είναι οριστική, ακόμη και στην περίπτωση που μεταγενέστερα μεταβληθεί η
σειρά άφιξης των ίππων, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην αλλοδαπή διατάξεις.
5.5 Αν ωστόσο και παρά τα παραπάνω, κατά την ίδια ημέρα, διαπιστωθεί από τους
αρμόδιους ότι για οποιονδήποτε λόγο έχει επισημοποιηθεί σειρά άφιξης διαφορετική
από την πραγματική, τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία: Σταματά αμέσως η πληρωμή
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των δελτίων, το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας διορθώνεται από τους αρμόδιους φορείς
και παράλληλα ενημερώνονται οι φίλιπποι για την σωστή σειρά τερματισμού. Από το
σημείο αυτό και μετά δεν εξαργυρώνονται τα δελτία που εμπεριέχουν την λανθασμένη
σειρά άφιξης και εξαργυρώνονται πλέον τα δελτία με βάση την διορθωμένη σειρά
τερματισμού. Το προς διανομή ποσό επαναπροσδιορίζεται με βάση το διορθωμένο
αποτέλεσμα, ενώ δεν δικαιούνται καμιάς αξίωσης πληρωμής όσοι διαθέτουν δελτία με
συνδυασμούς της λανθασμένης σειράς άφιξης. Σε περίπτωση που στο ίδιο δελτίο
υπάρχουν και οι δύο αφίξεις και έχει πληρωθεί ήδη η λανθασμένη σειρά, ο κάτοχος του
δελτίου δικαιούται να αιτηθεί πληρωμή της σωστής σειράς, μόνον εφόσον επιστρέψει το
ποσόν της αρχικής πληρωμής.
5.6. Η καταβολή των κερδών Αλλοδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, αρχίζει
μετά τον καθορισμό των Αποδόσεων από τον φορέα διοργάνωσης των αντίστοιχων
Ιπποδρομιών και την ανακοίνωσή τους στους Παίκτες στα Σημεία Αμοιβαίου
Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
5.7. Η πληρωμή των κερδών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά
από την Εταιρία. Οι καταβολές κερδών διενεργούνται ως ακολούθως:
5.7.1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129/2/07.11.2014 (ΦΕΚ Β’ 3162/2014) Απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., ως ισχύει, πληρωμές προς τους Παίκτες μεικτών κερδών προ φόρων, άνω του
ορίου των οκτακοσίων (800) ευρώ, ανά δελτίο, καταβάλλονται, αποκλειστικά και μόνο,
μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατόπιν
ταυτοποίησης του παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής. To ως άνω όριο, αυξάνεται στα
χίλια πεντακόσια ευρώ για όσο διάστημα ισχύουν στην Ελλάδα περιορισμοί στην κίνηση
κεφαλαίων. Πληρωμές κερδών Παικτών από το Κεντρικό Ταμείο του Ιπποδρόμου στο
Μαρκόπουλο Αττικής δύνανται να διενεργούνται από την Εταιρία σε μετρητά μέχρι το
ποσό των 1500 ευρώ.
5.7.2. Πληρωμές προς τους παίκτες μεικτών κερδών προ φόρων, άνω των διακοσίων
(200) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων) και ως το όριο της παραγράφου 5.7.1, ανά δελτίο,
μπορούν να καταβάλλονται, μετά από αίτημα του Παίκτη, είτε μέσω πιστωτικών
ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., είτε μετρητά μέσω ενός
Πρακτορείου του Δικτύου της Εταιρίας ή στα ταμεία του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο
Αττικής.
5.7.3. Πληρωμές προς τους παίκτες μεικτών κερδών προ φόρων, κάτω των διακοσίων
(200) ευρώ, ανά δελτίο, καταβάλλονται αποκλειστικά είτε μέσω ενός Πρακτορείου του
Δικτύου της Εταιρίας είτε μέσω των ταμείων του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Αττικής.
5.7.4. Σύμφωνα με τον Ν.2961/2001 (Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια),
άρθρο 60, παρ. 2 τα κέρδη δελτίων αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος
υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού
εκατό ευρώ (€100), με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη από εκατό
ευρώ και ένα λεπτό μέχρι πεντακόσια ευρώ (€100,01 μέχρι €500) και με συντελεστή
είκοσι τοις εκατό για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό και άνω (>€500,01). Τα
κέρδη, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, καταβάλλονται μετά την αποκοπή
τους στα δυο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
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5.8. Η Εταιρία δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της
εγκυρότητας ενός Δελτίου, με τις διαδικασίες επαλήθευσης, όπως αυτές περιγράφονται
στον Κανονισμό Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
5.9. Η Εταιρία δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες
περιπτώσεις που, κατά την κρίση του, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του
κέρδους από μη δικαιούχο. Η αναστολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού
δικαιούχου ή, το ανώτατο, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση
προς πληρωμή του κερδοφόρου δελτίου. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι γενικές
δικονομικές διατάξεις περί αναστολής πληρωμής.
5.10. Η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη σε περίπτωση καλόπιστης καταβολής των
κερδών από την ίδια ή Πράκτορα σε κομιστή Έγκυρου Δελτίου.
Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 6: Επίγεια Σημεία Διεξαγωγής Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος
6.1. Τo παίγνια Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος διεξάγονται νομίμως, βάσει της
παρούσας σύμβασης του νόμου και των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., στα Σημεία του
Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος,.
6.2. Τυχόν συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές μεταξύ, των Παικτών και του προσωπικού
του Ιπποδρόμου ή/ και του Πράκτορα, ουδεμία ισχύ έχουν έναντι της εταιρίας. Ο
Πράκτορας και το τυχόν προσωπικό του Σημείου δεν δύνανται να αναλαμβάνουν
οποιαδήποτε δέσμευση ή να συνάπτουν οποιαδήποτε υποχρέωση στο όνομα της
Εταιρίας έναντι του Παίκτη.
Άρθρο 7: Κανόνες Συμπεριφοράς
7.1. Ο Παίκτης, με την είσοδό του στο Σημείο, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και να
τηρεί χαμηλούς τόνους.
7.2. Ο Παίκτης οφείλει να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες ή υποδείξεις συμπεριφοράς
του Πράκτορα και του προσωπικού του Σημείου.
7.3. Ο Παίκτης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να
επηρεάσει την ελεύθερη και ανεξάρτητη βούληση άλλου Παίκτη, ιδίως δε από
παρακινήσεις, προτροπές, συμβουλές προς άλλο Παίκτη.
7.4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες συμπεριφοράς του παρόντος
άρθρου, ο Πράκτορας ή το προσωπικό του Σημείου δύναται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο
νόμιμο μέτρο για την αποχώρηση του Παίκτη από το Σημείο.
7.5. Ο Παίκτης απαγορεύεται να συνοδεύεται στο Κατάστημα από ανήλικο ή άτομο που
δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του. Η ύπαρξη σχέσης συγγένειας ή
επιτροπείας δεν αίρει την απαγόρευση αυτή.
Άρθρο 8: Ευθύνη Παίκτη –Υποχρεώσεις Παίκτη
8.1. Η συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική
του απόφαση.

6

8.2. Ο Παίκτης υποχρεούται να συμμορφώνεται διαρκώς με τους όρους της παρούσας,
όπως κατά καιρούς ισχύουν και με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το
οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
8.3. Ο Παίκτης υποχρεούται να συνεργάζεται με την Εταιρία για την παροχή προς την
Ε.Ε.Ε.Π. οποιονδήποτε στοιχείων απαιτηθούν από αυτήν.
8.4. Σε περίπτωση παραβίασης από τον Παίκτη των όρων της παρούσας ή/και του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα Παίγνια, ο
Παίκτης υπέχει ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρίας ή και τυχόν τρίτων που έλκουν
δικαιώματα από την τελευταία, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, της εταιρίας
δυνάμενης σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει τον αποκλεισμό του Παίκτη από τη
συμμετοχή στα Παίγνια.
Άρθρο 9: Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης Εταιρίας
9.1. Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική ζημία τυχόν
υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής
φύσεως, εξ αιτίας της οποίας καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η συμμετοχή του Παίκτη
στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, η οποία δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια
της Εταιρίας ή των προστηθέντων αυτής, ή οφείλεται σε εξωγενείς προς την Εταιρία και
τους προστηθέντες της παράγοντες.
9.2. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από λάθη στην
καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων
δεδομένων ή από ατελή και ανακριβή μεταδιδόμενα δεδομένα, πλην των αναγόμενων
ευθέως σε δόλο ή βαρεία αμέλεια των προστηθέντων από την ίδια.
9.3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει το Ιπποδρομιακό Στοίχημα εφόσον
συντρέχουν κίνδυνοι παραβίασης των αρχών της ακεραιότητας των Ιπποδρομιακών
γεγονότων επί των οποίων διοργανώνει το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, ιδίως δε σε
περίπτωση υπόνοιας νοθείας ή επέμβασης στο αποτέλεσμα με απατηλές μεθόδους.
9.4. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα ματαίωσης ιπποδρομίας ή στοιχήματος ή εν γένει
άρνησης παροχής των υπηρεσιών της, μη απόδοσης στον Παίκτη κερδών και θεώρησης
άκυρης της συμμετοχή του, εφόσον υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις μη κανονικής
διεξαγωγής του Στοιχήματος, ιδίως δε σε περίπτωση ένδειξης νοθείας ή επέμβασης στο
αποτέλεσμα με απατηλές μεθόδους.
9.5. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για διαφυγόντα
κέρδη Παίκτη από τη συμμετοχή ή μη σε Παίγνια.
Άρθρο 10: Διάρκεια Ισχύος - Καταγγελία
Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου και μπορεί να
καταγγελθεί εγγράφως, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος. Η ανωτέρω καταγγελία επιφέρει λύση της σύμβασης από την
περιέλευσή της στον αντισυμβαλλόμενο.
Άρθρο 11: Αποδεικτική Συμφωνία
11.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό
Πληροφορικό Σύστημα στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, που
εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική
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μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη
αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.
11.2. Η Εταιρία στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και από
τη φύση των στοιχείων θα τηρεί τα αποδεικτικά στοιχεία της συναλλακτικής της σχέσης
με τον Παίκτη σε ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 12: Εκχώρηση
Ο Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή
/και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο.
Άρθρο 13: Καταγγελίες
13.1 Η Εταιρία επιθυμεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Παικτών,
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, τηρώντας στο ακέραιο τις αρχές
του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε προβλήματος του
Παίκτη με την Εταιρία ως προς την παροχή των υπηρεσιών της σε σχέση με το Παίγνιο
του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, ο Παίκτης θα πρέπει να ενημερώσει την
Εταιρία υποβάλλοντας καταγγελία, προκειμένου η Εταιρία να αναλάβει την εξέταση και
διευθέτηση του θέματος.
13.2. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά αμφισβήτηση του αποτελέσματος του
Ιπποδρομιακού γεγονότος και το ποσό του καταβαλλόμενου κέρδους, η καταγγελία θα
πρέπει να υποβάλλεται άμεσα συμπληρώνοντας το σχετικό έγγραφο στο Σημείο
Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Αξιώσεις καταβολής κερδών παραγράφονται με
την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των
επισήμων αποτελεσμάτων του τελευταίο από τα Ιπποδρομιακά Γεγονότα του Δελτίου
από το οποίο απορρέουν οι αξιώσεις αυτές. Εφόσον η Εταιρία απορρίψει το αίτημα
καταβολής κερδών, ο κομιστής του αντίστοιχου Δελτίου μπορεί να υποβάλλει, μέσα στην
προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών γραπτή καταγγελία προς την ΕΕΕΠ, η οποία και
αποφασίζει σχετικά. Η εμπρόθεσμη υποβολή καταγγελίας διακόπτει την ανωτέρω
αναφερόμενη προθεσμία.
13.3. Κάθε άλλου είδους καταγγελία θα πρέπει να υποβάλλεται εντός ευλόγου χρόνου
από το γεγονός, το οποίο αφορά και δύναται να υποβάλλεται είτε τηλεφωνικά στη
γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας, είτε εγγράφως στο ειδικό κυτίο
καταγγελιών/παραπόνων που βρίσκεται σε κάθε Σημείο, είτε με επιστολή προς την
Ιπποδρομίες Α.Ε. στη διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 90-92 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 12132

Άρθρο 14: Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Πελατών και Υπεύθυνου Παιχνιδιού
Οι εκπρόσωποι της Εταιρίας βρίσκονται πάντα στη διάθεση του Παίκτη για την
εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του για κάθε ζήτημα που αφορά τη διεξαγωγή του
Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθώς και για την παροχή πληροφοριών σχετικά
με την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εθισμού. Για το σκοπό αυτό, ο Παίκτης μπορεί να
καλεί από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη
τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του Παίκτη στις κάτωθι
τηλεφωνικές γραμμές: 2105798888 / 8011100260 (αστική χρέωση)
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Άρθρο15: Λοιποί Όροι
15.1. Η παρούσα σύμβαση, καθώς και τα κείμενα στα οποία παραπέμπει αποτελούν την
πλήρη συμφωνία της Εταιρίας με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζει.
15.2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους της παρούσας κριθεί άκυρος ή
ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή ισχύ των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρία
δικαιούται να αναπροσαρμόζει όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να
εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, στο μέτρο
του δυνατού, το περιεχόμενό του.
15.3. Η Εταιρία δύναται, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ε.Ε.Π. να τροποποιεί οποτεδήποτε τους
παρόντες όρους ή να επιβάλλει πρόσθετους όρους, η δε τροποποίηση ή ο νέος όρος
αντίστοιχα, θα ισχύει από την ημέρα γνωστοποίησης στον Παίκτη, μέσω της ιστοσελίδας
της Εταιρίας και σε έντυπη μορφή στα Σημεία, της τροποποίησης των όρων και του
τρόπου με τον οποίο αυτός μπορεί να αναζητήσει τους νέους όρους. Η αποδοχή των
τροποποιημένων ή των νέων όρων αντίστοιχα, διενεργείται με την έκδοση του Δελτίου.
15.4. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά
προκύψει από αυτήν θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της
Αθήνας.
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