
 

 

ΟΔΗΓΟΣ POWERSPIN 

Φορέας Εκμετάλλευσης: ΟΠΑΠ A.E. 

 

Συμμετοχή στο POWERSPIN 

To Powerspin είναι ένα παιχνίδι στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης.  

Η Συμμετοχή στο POWERSPIN διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των 

παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., του Κανονισμού Διοργάνωσης και Διεξαγωγής του παιγνίου 

«ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως ισχύουν, καθώς και υπό τους ειδικότερους όρους 

και προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και η Ε.Ε.Ε.Π. 

Το τυχερό παίγνιο έγκειται στην λειτουργία ενός εικονικού τροχού,  ο οποίος αποτελείται 

από 27 ισομερή τμήματα. Στα 24/27 τμήματα απεικονίζουν αριθμούς από το 1 έως το 24  και 

στα υπόλοιπα 3/27 τμήματα του τροχού απεικονίζεται ένα όμοιο σύμβολο. Ο παίκτης 

επιλέγει το σημείο που θα σταματήσει ο τροχός. Το τμήμα στο οποίο θα σταματήσει ο τροχός 

αποτελεί και το νικητήριο αποτέλεσμα. 

Εάν η πρόβλεψη του παίκτη είναι σωστή τότε κερδίζει το ποσό που προκύπτει από τον πίνακα 

αποδόσεων. 

Η κλήρωση αποτελεί ουσιαστικά την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των κληρώσεων που 

παράγονται από μία Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, από τις οποίες κληρώσεις προκύπτει το 

νικητήριο αποτέλεσμα. Η Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (RNG) είναι πιστοποιημένη από 

ανεξάρτητη εταιρία διεξαγωγής ελέγχων στο χώρο των τυχερών παιγνίων. 

Η Συμμετοχή στο POWERSPIN επιτρέπεται μέσω Πρακτορείων, σε άτομα που έχουν 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. 

Διευκρινίζεται ότι: 

Η ακύρωση εκτυπωμένου Αποδεικτικού Συμμετοχής επιτρέπεται εφόσον οι επιλογές ενός 

δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του Αποδεικτικού Συμμετοχής. Αν δηλαδή το 

Αποδεικτικό Συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. 

επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο 

παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση. H ακύρωση συμμετοχής 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Παιχνιδιών Στοιχημάτων 

Προκαθορισμένης Απόδοσης.  

Αντίτιμο Συμμετοχής 

Το αντίτιμο συμμετοχής ανά Στήλη είναι είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,25). Ο παίκτης 

δύναται να συμμετάσχει στο POWERSPIN με απλή στήλη, επιλέγοντας αριθμό, σύμβολο ή 

χρωματική ζώνη. 

Σύστημα Διανομής Κερδών 

Προσφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες παιχνιδιού.  

Κατηγορία Παιχνιδιού: Αριθμός 



 

 

Επιλογή ενός ή περισσοτέρων αριθμών από το ένα (1) έως το είκοσι τέσσερα (24) 

Υπάρχουν επτά (7) διαθέσιμες επιλογές στην κατηγορία παιχνιδιού αριθμός: 

1. Αριθμός: Επιλογή ενός αριθμού για την δημιουργία μίας στήλης με έναν αριθμό 

2. Δυάδα: Επιλογή δύο αριθμών για τη δημιουργία μίας στήλης με δυάδα 

3. Τριάδα: Επιλογή τριών αριθμών για δημιουργία μίας στήλης με τριάδα   

4. Τετράδα: Επιλογή τεσσάρων αριθμών για δημιουργία μίας στήλης με τετράδα 

5. Εξάδα: Επιλογή έξι αριθμών για δημιουργία μίας στήλης με εξάδα 

6. Οκτάδα: Επιλογή οκτώ αριθμών για δημιουργία μίας στήλης με οκτάδα 

7. Δωδεκάδα: Επιλογή δώδεκα αριθμών για δημιουργία μίας στήλης με δωδεκάδα 

Για τη συμμετοχή στην εκάστοτε κλήρωση ο παίκτης επιλέγει πρώτα μια από τις παραπάνω 

επιλογές και στη συνέχεια επιλέγει τους αριθμούς του. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει μια 

από τις παραπάνω επιλογές, η κατηγορία Αριθμός επιλέγεται αυτόματα.  

Στη συνέχεια θα επιλέξει  και το αντίστοιχο πλήθος αριθμών από το εύρος ένα (1) έως 

εικοσιτέσσερα (24). 

Εάν το πλήθος των αριθμών που επιλεγούν είναι μεγαλύτερο από αυτό που ορίζει μια 

επιλογή παιχνιδιού, τότε δημιουργούνται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί. (Π.χ. τρεις (3) 

επιλεγμένοι αριθμοί για την κατηγορία παιχνιδιού Δυάδα, θα δημιουργήσουν τρεις (3) 

στήλες με Δυάδες) 

Το μέγιστο πλήθος στηλών που επιτρέπονται είναι 20.000 στήλες.  

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας ανάπτυξης στηλών μέχρι 24 επιλεγμένους αριθμούς.  

Το παιχνίδι επιτρέπει την επιλογή μέχρι και 24 αριθμών αρκεί να μην δημιουργούνται 

παραπάνω από 20.000 στήλες ανά παιχνίδι ή συνδυασμό ή συνδυασμό στοιχημάτων.  

Πίνακας Ανάπτυξης Στηλών 

 
Επιλεγμένοι 

Αριθμοί 

Επιλογή Παιχνιδιού 

Αριθμός 2άδα 3άδα 4άδα 6άδα 8άδα 12άδα 

1 1             

2 2 1           

3 3 3 1         

4 4 6 4 1       

5 5 10 10 5       

6 6 15 20 15 1     

7 7 21 35 35 7     

8 8 28 56 70 28 1   

9 9 36 84 126 84 9   

10 10 45 120 210 210 45   

11 11 55 165 330 462 165   

12 12 66 220 495 924 495 1 

13 13 78 286 715 1716 1287 13 

14 14 91 364 1001 3003 3003 91 

15 15 105 455 1365 5005 6435 455 



 

 

16 16 120 560 1820 8008 12870 1820 

17 17 136 680 2380 12376 24310 6188 

18 18 153 816 3060 18564 43758 18564 

19 19 171 969 3876 27132 75582 50388 

20 20 190 1140 4845 38760 125970 125970 

21 21 210 1330 5985 54264 203490 293930 

22 22 231 1540 7315 74613 319770 646646 

23 23 253 1771 8855 100947 490314 1352078 

24 24 276 2024 10626 134596 735471 2704156 

 

Στη στήλη «Επιλεγμένοι Αριθμοί»  αναφέρονται οι αριθμοί που έχουν επιλεχθεί ενώ στη 

γραμμή αναφέρεται η «Κατηγορία παιχνιδιού».  

Για παράδειγμα, εάν ο παίκτης επιλέξει παιχνίδι 3άδα και επιλέξει 6 αριθμούς τότε θα 

συμμετέχει στην κλήρωση με όλες τις πιθανές τριάδες των έξι επιλεγμένων αριθμών, οι 

οποίοι δημιουργούν 20 στήλες.   

Εφόσον επαληθευτεί το ζητούμενο γεγονός τότε το πλήθος των στηλών που το 

περιλαμβάνουν αντιστοιχεί στο πλήθος των επιτυχιών. 

Κατηγορία παιχνιδιού Σύμβολο: 

Η επιλογή του συμβόλου αντιστοιχεί σε τρία (3) σημεία στον τροχό, τοποθετημένα σε ίσες 

αποστάσεις μεταξύ τους.  

Κατηγορία παιχνιδιού Χρωματική ζώνη: 

Οι είκοσι τέσσερις αριθμοί του τροχού έχουν κατανεμηθεί σε τρεις (3) χρωματικές ζώνες. Ο 

παίκτης μπορεί να στοιχηματίσει εάν ο τροχός θα σταματήσει σε μία από τις 3 χρωματικές 

ζώνες.   

Οι χρωματικές επιλογές ζώνης είναι κόκκινο, μπλε, πράσινο και μπορούν να επιλεγούν και 

συνδυαστικά δημιουργώντας περισσότερες στήλες. 

Η πληρωμή κερδών πραγματοποιείται ανά νικήτρια στήλη. 

 

Αντίτιμο Συμμετοχής  

Η αξία της στήλης καθορίζεται στα είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (0,25€), με απόφαση του ΔΣ  

του ΟΠΑΠ ΑΕ. Η ελάχιστη στοιχηματιζόμενη αξία συμμετοχής αφορά τη διαμόρφωση μίας 

στήλης στοιχήματος. 

Το μέγιστο ποσό στοιχηματισμού ανά παιχνίδι ή συνδυασμό ή συνδυασμούς στοιχημάτων 

ορίζεται κατ` ανώτατο όριο το ισόποσο της αξίας 20.000 στηλών.  Σε περίπτωση που η αξία 

του στοιχήματος υπερβαίνει το εκάστοτε καθορισμένο από την ΟΠΑΠ ΑΕ μέγιστο ποσό, το 

στοίχημα δε γίνεται αποδεκτό.  

Συνεχόμενες κληρώσεις 

Στο δελτίο αποτυπώνονται οι παρακάτω συνεχόμενες κληρώσεις: 

Δύο (2) 



 

 

Τρεις (3) 

Τέσσερεις (4) 

Πέντε (5) 

Έξι (6) 

Δέκα (10) 

Είκοσι (20) 

Πενήντα (50) 

Εκατό (100) 

Οι συνεχόμενες κληρώσεις λειτουργούν και αθροιστικά επιλέγοντας μέχρι και όλα τα 

παραπάνω ποσά. 

Κληρώσεις 

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του POWERSPIN διενεργείται ανά 4 λεπτά μέσω 

RNG και προβάλλεται μέσω οθονών εντός των πρακτορείων.  

Φορολογία Κερδών 

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής: 

Κέρδος έως 100€: αφορολόγητο 

Κέρδος από 100,01€ έως 500€: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€) 

Κέρδος από 500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€) 

Παραγραφή Κερδών 

1. Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους που προκύπτει από τη Συμμετοχή στο POWERSPIN 

μέσω των Πρακτορείων, παραγράφεται μετά από πάροδο τριών (3) μηνών από την 

ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό 

Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

δύναται, μετά την πάροδο του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, να καταβάλλει κέρδος σε κατόχους αποδεικτικών συμμετοχής όταν, άνευ 

υπαιτιότητας τους, δεν εισέπραξαν εγκαίρως το αναλογούν κέρδος, ούτε πρόβαλαν τη 

σχετική τους αξίωση εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. 

Καταβολή Κερδών 

Τα κέρδη ορίζονται βάσει του γινομένου του ποσού στοιχηματισμού επι του παρακάτω 

πίνακα αποδόσεων: 

1. Αριθμός: 24 φορές το ποντάρισμα 

2. Δυάδα: 12 φορές το ποντάρισμα 

3. Τριάδα: 8 φορές το ποντάρισμα 

4. Τετράδα: 6 φορές το ποντάρισμα  

5. Εξάδα: 4 φορές το ποντάρισμα 

6. Οκτάδα: 3 φορές το ποντάρισμα 

7. Δωδεκάδα: 2 φορές το ποντάρισμα 



 

 

8. Σύμβολο: 8 φορές το ποντάρισμα 

9. Ζώνη: 3 φορές το ποντάρισμα 

Το μέγιστο ποσό κερδών ανά συμμετοχή είναι 1.000.000,00 €. 

Καταβολή κερδών που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο POWERSPIN μέσω των 

Πρακτορείων: 

α) Γίνεται πάντοτε στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει και, σε 

περίπτωση απώλειας του, αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης. 

Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το 

Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα «Κ.Μ.Σ.», ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση 

καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

β) Διενεργείται ως ακολούθως : 

i) Μικτά κέρδη προ φόρων, μέχρι του ορίου των διακοσίων (200) ευρώ ανά δελτίο, 

διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης της ΟΠΑΠ ΑΕ. 

ii) Μικτά κέρδη προ φόρων, από διακόσια (200) έως οχτακόσια (800) ευρώ ανά δελτίο, 

διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης της ΟΠΑΠ ΑΕ. Κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του δικαιούχου, η πληρωμή διενεργείται μέσω συνεργαζόμενου με την ΟΠΑΠ ΑΕ 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής πληρωμής κερδών από 

εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης που ορίζει η ΟΠΑΠ ΑΕ. 

iii) Μικτά κέρδη προ φόρων, άνω του ορίου των οχτακοσίων (800) ευρώ ανά δελτίο, 

καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενου με την ΟΠΑΠ ΑΕ χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος, κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής πληρωμής κερδών από εξουσιοδοτημένα 

σημεία πώλησης που ορίζει η ΟΠΑΠ ΑΕ. 

v) Η διαδικασία που ακολουθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ για την έκδοση της εντολής πληρωμής των κερδών 

επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που εμφάνισε το δελτίο προς είσπραξη. 

2. Κατά την καταβολή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ο αναλογών 

φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, καταβάλλονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα 

δεκαδικά ψηφία. 

4. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να δεσμεύσει την πληρωμή κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες 

περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, στοιχειοθετείται πιθανότητα είσπραξης του κέρδους 

από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση κερδών που προκύπτουν 

από τη Συμμετοχή στο POWERSPIN μέσω των Πρακτορείων , αναφέρονται οι περιπτώσεις 

απώλειας ή κλοπής αποδεικτικού συμμετοχής. 

5. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των συμμετοχών που έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα τυχερών παιγνίων, αποτελούν το μόνο 

αποδεικτικό στοιχείο για την αναγνώριση κέρδους και, σε περίπτωση διαφοράς, 

υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου. Για συμμετοχή μέσω Πρακτορείου, το 

αποδεικτικό συμμετοχής χρησιμεύει για να αποδεικνύει την οφειλόμενη, σε περίπτωση 

κέρδους, πληρωμή και μόνο εφόσον συμφωνεί απόλυτα με τα στοιχεία που έχουν 

διασφαλιστεί. 



 

 

Βεβαιώσεις Κέρδους 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, το οποίο 

υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Χορήγησης Βεβαιώσεων Κέρδους της 

ΟΠΑΠ Α.Ε., εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης των κερδών και 

έως την 31η Οκτωβρίου (εκτός εάν η Εταιρεία παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία με 

ανακοίνωση που γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, www.opap.gr). 

Βεβαίωση Κέρδους χορηγείται αποκλειστικά για κέρδη που έχουν εισπραχθεί μέσω 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Δεν χορηγούνται βεβαιώσεις μικτών κερδών, προ φόρων, κάτω του ορίου του ποσού 200€ 

ανά συμμετοχή. 

Ρυθμιστική Αρχή 

Η ΟΠΑΠ ΑΕ εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π). 

Στοιχεία επικοινωνίας με την Ε.Ε.Ε.Π.: Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, 104 38 

Αθήνα, Τηλέφωνο: + 30 2111075000, Fax: + 30 2111075005, Site: 

www.gamingcommission.gov.gr. 

Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης & τηλεσυμβουλευτικής Στη διάθεση όλων όσοι 

αντιμετωπίζουν προβλήματα από την υπέρμετρη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια βρίσκεται 

η τηλεφωνική γραμμή 1114 που έχει δημιουργήσει ο όμιλος ΟΠΑΠ σε συνεργασία με το 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και λειτουργεί από Δευτέρα έως 

Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 21.00. Επίσης υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης 

παρέχονται και μέσω αποστολής email στη διεύθυνση 1114a@kethea-alfa.gr 

Έντυπα 

Στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr), και στο www.gamingcommission.gov.gr. 

βρίσκονται αναρτημένοι: α) Ο παρών οδηγός, β) ο Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης, 

Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και γ) ο Κανονισμός Διοργάνωσης 

και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. 

Επικοινωνία 

Για περισσότερες πληροφορίες, αποτελέσματα κληρώσεων, ή υποβολή καταγγελιών, 

μπορείτε να καλέσετε στο 210 5798888. 

ΟΠΑΠ Α.Ε, Λ. Αθηνών 112, 10442 Αθήνα 


