
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εισήγαγε στην Ελλάδα τα παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης το έτος
2000,  με  μεγάλη  επιτυχία.
Τα παιχνίδια στοιχημάτων παίζονταν ήδη με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου αρχής
γενομένης από την Αγγλία (στις αρχές του αιώνα) και σταδιακά επεκτάθηκαν από το 1986 και μετά και
σε  άλλες  χώρες  όπως,  Σουηδία,  Δανία,  Νορβηγία,  Ολλανδία,  Καναδά  κ.λπ.
Με την ψήφιση του νόμου 2433/96,  η Βουλή των Ελλήνων δημιούργησε τις προϋποθέσεις  για τη
διοργάνωση των "Παιχνιδιών Στοιχημάτων" προκαθορισμένης και μεταβλητής απόδοσης στην Ελλάδα.
Η ευθύνη για τη διεξαγωγή τους ανατέθηκε αποκλειστικά στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., πράγμα που ισχύει και
για το ΠΡΟΠΟ, το ΛΟΤΤΟ, το ΠΡΟΤΟ, το ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ, το ΤΖΟΚΕΡ, το SUPER3 το EXTRA5 και το
ΚΙΝΟ.
Με την εφαρμογή των "Παιχνιδιών Στοιχημάτων" αυξήθηκαν θεαματικά οι εισπράξεις και τα έσοδα της
Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε..
Η  παραχώρηση  του  δικαιώματος  διαχείρισης  των  "Παιχνιδιών  Στοιχημάτων",  βάσει  νόμου,  στην
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ήταν η απάντηση της πολιτείας:

• στη  μεγάλη  εκροή  συναλλάγματος,  προς  τις  έδρες  των  ξένων  εταιρειών  που  διακινούν

παράνομα το παιχνίδι στη Χώρα μας

• στη φοροδιαφυγή, στην παρανομία και τον παράνομο πλουτισμό, λόγω της μη είσπραξης φόρων

από τα κέρδη που καταβάλλουν οι εταιρείες στους παίκτες

• στη μείωση των εσόδων του κράτους από τα παιχνίδια που διαχειρίζεται η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε..  

Επίσης, με τον ίδιο νόμο κατέστη αξιόποινη πράξη και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή για
τον οποιονδήποτε διενεργεί,  συμμετέχει,  προωθεί και διαφημίζει  το παράνομο στοίχημα. Την ευθύνη για τη
δίωξη  των  εμπλεκομένων  στο  παράνομο  στοίχημα  και  την  πάταξη της  φοροδιαφυγής,  έχουν  αντίστοιχα  οι
διωκτικές  αρχές  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Οικονομικών.

Με βάση το καταστατικό της και την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. λειτουργεί
χάριν  του  δημόσιου  συμφέροντος  και  διαθέτει  μέρος  των  εσόδων  της  για  την  υποστήριξη  διαφόρων
δραστηριοτήτων, κυρίως στον αθλητικό και πολιτιστικό χώρο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Τα στοιχήματα ήταν γνωστά, με τη μία ή την άλλη μορφή, ήδη από την αρχαιότητα. Ακόμη και τότε, η
προσπάθεια  του  ανθρώπου  να  «παίξει»  με  τις  πιθανότητες  πήρε  διαστάσεις  ψυχαγωγικές  και
μετατράπηκε  σε  παιχνίδι.
Σήμερα,  τα  παιχνίδια  στοιχημάτων  καταλαμβάνουν  σημαντικό  ποσοστό  της  αγοράς  τυχερών
παιχνιδιών ανά τον κόσμο και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στις ευρωπαϊκές χώρες, ορισμένες από τις
οποίες διεξάγουν τα παιχνίδια αυτά σε ευρεία κλίμακα από τον προηγούμενο αιώνα με μεγάλη επιτυχία
(Μ.  Βρετανία,  Γαλλία).
Τα παιχνίδια στοιχημάτων κυκλοφόρησαν με το γενικό προϊοντικό τίτλο "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ". Σύμφωνα
με  την  κείμενη  Νομοθεσία  περιλαμβάνουν  γεγονότα  από  ομαδικά  και  ατομικά  αθλήματα  (όπως
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Τένις, αγώνες Αυτοκινήτων κ.λπ.) ή από άλλα μη αθλητικά γεγονότα, η φύση
των  οποίων  προσφέρεται  για  διεξαγωγή  στοιχημάτων.
Το Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι συναρπαστικό παιχνίδι και παρουσιάζει τα εξής μοναδικά χαρακτηριστικά:

• το προκαθορισμένο κέρδος (είναι εκ των προτέρων γνωστό και δεν εξαρτάται από τις εισπράξεις

του παιχνιδιού ή τον αριθμό των νικητών)

• την ποικιλία επιλογών που επιτρέπει στον παίκτη να δημιουργήσει το «δικό του» παιχνίδι

• στην  on-line  μορφή  τους  συνδυάζουν  ένα  εξ  ίσου  σημαντικό  χαρακτηριστικό  που  είναι  η

καθημερινή δυνατότητα συμμετοχής

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΑΠ ΑΕ

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.:

• διαθέτει  ένα τεράστιο δίκτυο διανομής το οποίο  περιλαμβάνει  5.300 περίπου σημεία πώλησης

(πρακτορεία) σε ολόκληρη τη χώρα



• έχει την αναγκαία μηχανογραφική υποδομή

• διαθέτει οργανωμένο δίκτυο εφοδιασμού των πρακτορείων της

• έχει πολυετή εμπειρία, αξιοπιστία και κύρος, όσον αφορά τη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών

• μπορεί να προστατεύσει τον παίκτη και το κοινό όφελος

• δεν διενεργεί στοιχήματα που μπορεί να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή ή να προσβάλλουν

την ηθική και δημόσια τάξη 
Το γενικό και ειδικό πλαίσιο διεξαγωγής των παιχνιδιών, τα βασικά θέματα λειτουργίας και οι  ορισμοί των
βασικών εννοιών,  περιγράφονται  στον Κανονισμό Οργάνωσης,  Λειτουργίας  και  Διεξαγωγής των Παιχνιδιών
Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄1590/2008.

ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ

Η Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε.  διεξάγει  διαγωνισμούς των «Παιχνιδιών Στοιχημάτων» σε  συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους  και  με  καθορισμένη  χρονική  διάρκεια.  Δημοσιοποιείται  το  Πρόγραμμα,  το  οποίο
αποστέλλεται  σε  όλα  τα  σημεία  πώλησης  (πρακτορεία)  και  αναρτάται  σε  σελίδες  teletext  και  σε
αντίστοιχες  σελίδες  στο  internet.  Το  Πρόγραμμα  περιέχει  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  των
γεγονότων (τις αποδόσεις τους, την ημερομηνία και ώρα έναρξης τους, τους αναγκαίους κανονισμούς
κάθε  στοιχηματικού  γεγονότος  κ.λπ.).

Για την ενημέρωση των παικτών χρησιμοποιούνται  επιπροσθέτως οι  πλέον σύγχρονες τεχνολογίες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπως είναι το TELETEXT, το INTERNET και η on line σύνδεση
των πρακτορείων με την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε..

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., με δεδομένη την υψηλή αξιοπιστία της σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία
της κατοχυρώνει  τους  παίκτεςαπό  τα  κρούσματα  εξαπάτησής  τους,  από  τους  παράνομους
διοργανωτές  των  στοιχημάτων  (μη  πληρωμή  κερδών,  κ.λπ.). 

Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ο φόρος που αναλογεί,
σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα  Νομοθεσία  και  αποδίδεται  στο  Ελληνικό  Κράτος.

Το  ενιαίο  δελτίο  στοιχήματος  είναι  προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  της  Ελληνικής  αγοράς  και  στις
απαιτήσεις των παικτών και παρέχει μεγάλη ευελιξία στον παίκτη.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ σας δίνει τρεις μοναδικές δυνατότητες…

Ξέρεις τι κερδίζεις.
Τα κέρδη είναι προκαθορισμένα, έτσι τη στιγμή που καταθέτετε τις προβλέψεις σας ξέρετε ακριβώς 
πόσα χρήματα θα κερδίσετε εάν αυτές επαληθευτούν. Δε μοιράζεστε τα κέρδη σας με άλλους νικητές.

Επιλέγεις τα γεγονότα. 
Το Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ σας δίνει την ελευθερία να επιλέξετε τα γεγονότα από το σύνολο των 
προσφερομένων στο Πρόγραμμα, στα οποία θα στοιχηματίσετε, φτιάχνοντας το δικό σας παιχνίδι.

Παίζεις κάθε μέρα.
Κάθε μέρα μπορείτε να στοιχηματίσετε σε κάποια από τα τρέχοντα παιχνίδια στοιχημάτων. Αυτό είναι 
ένα ακόμα πλεονέκτημα του Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Γιατί, όπως γνωρίζετε, τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς 
κι έχει μεγάλη αξία να επιλέγετε οι ίδιοι τη χρονική στιγμή που θα καταθέσετε τις προβλέψεις σας.

Το Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε προβλέποντας το αποτέλεσμα αθλητικών ή 
μη αθλητικών γεγονότων που από τη φύση τους προσφέρονται για στοιχηματισμό.

Το Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι εύκολο, διασκεδαστικό και δίνει σημαντικά κέρδη. Σας δίνει την ευκαιρία να 
αξιοποιήσετε πλήρως τις γνώσεις σας και να ορίσετε μόνοι σας με ποιο τρόπο θα αυξήσετε τις 
πιθανότητές σας για επιτυχίες και κέρδη.

Κάθε μέρα και ένας διαφορετικός  διαγωνισμός με αθλητικά γεγονότα όπου μπορείτε να 
στοιχηματίσετε!!!

Ταξιδέψτε στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και στις διεθνείς διοργανώσεις  συμμετέχοντας στο παιχνίδι 



Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ με αγώνες ποδοσφαίρου
Από Παρασκευή έως Δευτέρα  το Πρόγραμμα  περιλαμβάνει αγώνες από τα  πρωταθλήματα Αγγλίας, 
Ισπανίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας, Γαλλίας, Αργεντινής, Βραζιλίας και άλλων 
χωρών.
Από Τρίτη έως Πέμπτη το Πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα και κύπελλα και άλλους σημαντικούς αγώνες που διεξάγονται στα μέσα της εβδομάδας.

Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ με αγώνες καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ)
Κάθε εβδομάδα  τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα μπάσκετ "παίζουν" στο  Πρόγραμμα του Πάμε 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Οι εθνικές διοργανώσεις κυρίως από την Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία,οι 
μεγάλες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις και ο μαγικός κόσμος του Αμερικανικού 
Πρωταθλήματος.    

Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ με ακόμα περισσότερα αθλήματα!

 τα  ιδιαίτερα  δημοφιλή  παγκόσμια  πρωταθλήματα  αγώνων  αυτοκινήτου  (Φόρμουλα)   και

μοτοσικλέτας προσφέρονται για να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους οι  λάτρεις του μηχανοκινήτου

αθλητισμού!!!

 τις μονομαχίες ανδρών και γυναικών  του παγκόσμιου τένις στα γήπεδα των μεγάλων τουρνουά!

 τους  ενδιαφέροντες αγώνες ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων στίβου.
Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ με μη αθλητικά γεγονότα

 Προσφορά  μη  αθλητικών  γεγονότων  κάθε  φορά  που  διεξάγονται  όπως  ο  Ευρωπαϊκός

Διαγωνισμός Τραγουδιού, η Απονομή των Κινηματογραφικών Βραβείων (Οscars) κ.α.
Στο Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ  επίσης, μπορείτε να προβλέψετε:

 τον πρωταθλητή της περιόδου στα μεγαλύτερα εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ

 τους νικητές κάθε ομίλου και το νικητή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και κυπέλου  

ποδοσφαίρου και μπάσκετ

 τους νικητές κάθε ευρωπαϊκού προκριματικού ομίλου και

 το νικητή του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου κ.λπ.

Γλωσσάρι

Όρος Επεξήγηση

Παιχνίδι 
Στοιχημάτων

Παιχνίδι που αφορά αθλητικά ή μη αθλητικά γεγονότα και διατίθεται περιοδικά ή για 
ορισμένη χρονική περίοδο.

Γεγονότα
Γεγονότα αθλητικού ή μη χαρακτήρα που προσφέρονται για στοιχηματισμό σε 
διαγωνισμούς παιχνιδιών στοιχημάτων.

Απόδοση 
Σημείου

Αριθμητικός συντελεστής ο οποίος καθορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για κάθε σημείο ή 
για κάθε αποτέλεσμα γεγονότος.

Δελτίο ή 
Συμμετοχή

Ειδικό μηχανογραφικό έντυπο δελτίο ή με ηλεκτρονικό τρόπο συμμετοχή

Αποδεικτικό 
Συμμετοχής

Η πιστοποίηση της συμμετοχής είτε με εκτύπωση είτε με ηλεκτρονικό μέσο

Διαγωνισμός
Κάθε διεξαγωγή παιχνιδιού που περιλαμβάνει ένα σύνολο γεγονότων και διαρκεί 
ορισμένη χρονική περίοδο

Πρόγραμμα
Πρόγραμμα για κάθε διαγωνισμό που περιλαμβάνει τα στοιχηματικά γεγονότα, τις 
αρχικές αποδόσεις και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για την ενημέρωση του παίκτη

Σημείο Πιθανή έκβαση γεγονότος, σύμφωνα με τους όρους κάθε στοιχηματικού γεγονότος

Στάνταρ
Γεγονός που πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά σε όλες τις ζητούμενες στήλες ενός 
συστήματος

Στήλη Επιλογή ζητούμενων γεγονότων και ενός σημείου για κάθε γεγονός



Σύστημα
Κωδικοποιημένος τρόπος ανάπτυξης στηλών, κατά τον οποίο οι επιλεγμένοι αγώνες 
σχηματίζουν στήλες ανά συγκεκριμένο αριθμό ζητούμενων αγώνων

 


