
Αριθμ. 2167 ( ΦΕΚ Β 78/22.01.2009) 
 
Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της  
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 
 
 
             ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
1. Του άρθρου 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  
Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005  
(ΦΕΚ Α' 98). 
 
2. Του α.ν. 397/1968 "Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  
και των αρμοδιοτήτων αυτής" (ΦΕΚ Α' 38). 
 
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ219, τ. Α', 12.10.2000) "Εκσυγχρονισμός 
των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην 
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άλλες διατάξεις". 
 
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ96, τ. Α', 20.4.2005) "Εναρμόνιση της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2003 περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις". 
 
5. Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121, τ. Α', 17.6.1999), "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός 
Αθλητισμός", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 
239/ τ. Α/10.10.2002) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
 
6. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180, τ. Α', 12.8.1996) "Ρύθμιση 
θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις". 
 
7. Του π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ193, τ. Α' , 21.9.1999) "Μετατροπή του Οργανισμού 
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)". 
 
8. Της υπ' αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ23, τ. Β' 16.1.2001) κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού "Καταστατικό 
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.". 
 
9. Του από 25.6.2008 Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 
22.7.2008). 
 
10. Το π.δ. 4/2009 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών"  
(ΦΕΚ Α' 2/8.1.2009). 



 
11. Το υπ' αριθμ. 14/24.10.2008, θέμα 3ο Πρακτικό άνευ συνεδριάσεως του Δ.Σ.  
της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει  
σήμερα. 
 
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
 
Την έγκριση του "Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής,  
των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.", που ακολουθεί. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
ΤΗΣ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 
 
Άρθρο 1  
 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου" 
(Ο.Π.Α.Π.  
Α.Ε.) διενεργεί κληρώσεις και διαγωνισμούς των παιγνιδιών της σε τακτά  
χρονικά διαστήματα, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ της. Το χρονικό  
διάστημα συμμετοχής σε κλήρωση ή διαγωνισμό ορίζεται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 
 
2. Η συμμετοχή στα παιγνίδια που διεξάγει η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. συνεπάγεται την  
πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης  
νομοθεσίας και των Κανονισμών Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής όλων των  
παιγνιδιών, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η 
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 
 
3. Η συμμετοχή στα παιγνίδια γίνεται μέσω ειδικών τερματικών μηχανών, οι  
οποίες είναι εγκατεστημένες σε εξουσιοδοτημένα από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. σημεία  
πώλησης και είναι συνδεδεμένες με Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (στο εξής  
Κ.Μ.Σ.) για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο (on line  
σύνδεση). 
 
4. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να διακόπτει οποιοδήποτε είδος  
συναλλαγών από όλες ή κάποιες τερματικές μηχανές, όταν αυτό απαιτείται για 
εμπορικούς,  
τεχνικούς ή λόγους ασφαλείας. 
 
5. Η συμμετοχή στα παιγνίδια γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των  
συμμετεχόντων, είτε με ειδικά έντυπα/δελτία, τα οποία διατίθενται για το  
σκοπό αυτό αποκλειστικά από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., είτε με ηλεκτρονικό τρόπο με  
απευθείας καταχώρηση των προβλέψεων τους στις ειδικές τερματικές μηχανές και  
την επικύρωση τους και στις δύο περιπτώσεις. Η με οποιονδήποτε τρόπο  



συμμετοχή καταγράφεται (αποδεικτικό συμμετοχής) είτε σε εκτύπωση από τις  
ειδικές τερματικές μηχανές, είτε σε ηλεκτρονικό μέσο. Με το αποδεικτικό  
συμμετοχής είναι δυνατή η διαπίστωση της καταχώρησης της εν λόγω συμμετοχής  
στο Κ.Μ.Σ.. Η συμμετοχή προϋποθέτει την καταβολή από τον συμμετέχοντα του  
αναλόγου αντιτίμου. 
 
6. Το αποδεικτικό συμμετοχής περιλαμβάνει τις προβλέψεις του συμμετέχοντα  
και όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του. 
 
7. Πέραν των τρόπων συμμετοχής που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, η  
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να διεξάγει τα παιγνίδια της και με κάθε άλλο πρόσφορο  
τρόπο, που θα ορίζεται κατά περίπτωση στους επιμέρους Κανονισμούς Οργάνωσης,  
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών. Στους ίδιους Κανονισμούς θα  
αναφέρονται επίσης και τυχόν άλλες ιδιαιτερότητες, που μπορεί να  
διαφοροποιούν το πλαίσιο Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής τους, όπως  
αυτό περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό. 
 
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να εκδίδει σχετικές  
εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής  
του παρόντος Κανονισμού καθώς και όλων των επιμέρους Κανονισμών Οργάνωσης,  
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών αυτής. 
 
 
Άρθρο 2  
 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Η συμμετοχή στα παιγνίδια της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι έγκυρη όταν όλα τα  
στοιχεία της έχουν καταχωρηθεί στο Κ.Μ.Σ. και έχουν διασφαλιστεί, σύμφωνα με  
τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Η συμμετοχή ισχύει εφόσον δεν έχει  
ακυρωθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. 
 
2. Ο συμμετέχων, κατά την επικύρωση οποιασδήποτε συμμετοχής του, οφείλει να  
ελέγξει ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη  
συγκεκριμένη  
συμμετοχή του. 
 
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αντιστοιχούν  
στο αποδεικτικό συμμετοχής, και αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο Κ.Μ.Σ. της  
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και έχουν διασφαλιστεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4  
του παρόντος, υπερισχύουν, πάντα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο  
Κ.Μ.Σ.  
της Ο.Π.Α.Π Α.Ε. και έχουν διασφαλισθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο  
4 του παρόντος. 
 
4. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία  
αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κ.Μ.Σ. ή/και δεν έχουν  



διασφαλιστεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Σε αυτές  
τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται  
καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης. 
 
 
 
Άρθρο 3  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ Α` 219) συγκροτείται  
Επιτροπή Ελέγχου.Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της  
εγκυρότητας των στοιχείων όλων των παιγνιδιών που έχουν καταχωρηθεί στο  
Κ.Μ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., η επικύρωση της ανακήρυξης των νικητών, καθώς  
επίσης και η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. 
 
2. Η επιτροπή αυτή έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό με το έργο της 
στοιχείο και μπορεί να προβαίνει στις προς τούτο αναγκαίες ενέργειες, είτε 
ενεργώντας συλλογικά, είτε αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες σε μέλος ή μέλη της. 
 
 
 
Άρθρο 4  
 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
1. Η διασφάλιση των στοιχείων των συμμετοχών των παιγνιδιών πραγματοποιείται  
είτε με την παραγωγή ειδικών κλειδαρίθμων, είτε με την μεταφορά τους σε  
ανεξάρτητο Μηχανογραφικό Σύστημα από το Κ.Μ.Σ, είτε με το συνδυασμό και των  
δύο παραπάνω. 
 
2. Η μεταφορά των στοιχείων των συμμετοχών σε ανεξάρτητο Μηχανογραφικό  
Σύστημα από το Κ.Μ.Σ, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον ειδικά ασφαλισμένο,  
με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου, χώρο, γίνεται είτε με απευθείας σύνδεση του  
ανεξάρτητου αυτού συστήματος με το Κ.Μ.Σ., είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών  
αποθηκευτικών μέσων. Τα στοιχεία φυλάσσονται με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου  
και υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, σε περίπτωση ύπαρξης  
οποιασδήποτε διαφοράς. 
 
3. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει στη διάθεση της κατάλληλο λογισμικό για την  
επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων όλων των παιχνιδιών που έχουν  
καταχωρηθεί στο Κ.Μ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., της ανακήρυξης των νικητών, καθώς  
επίσης και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων. 
 
 
Άρθρο 5  
 



ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την  
επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από 
την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά 
από την ΟΠΑΠ ΑΕ. 
 
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ακύρωση συμμετοχής μέσω της  
τερματικής μηχανής, τότε η ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο από την Ο.Π.Α.Π.  
Α.Ε., πάντα όμως εντός του χρονικού διαστήματος που μπορεί να ασκηθεί το  
δικαίωμα της ακύρωσης κατά περίπτωση και, που ορίζεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ. 
 
3. Για τις περιπτώσεις που η ακύρωση καθίσταται αδύνατη σύμφωνα με όσα  
περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δεν φέρουν ευθύνη η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή το  
αντίστοιχο σημείο πώλησης. 
 
 
 
Άρθρο 6  
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων ανωτέρας βίας, τα οποία έχουν ως 
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή κλήρωσης ή διαγωνισμού 
οποιουδήποτε παιγνιδιού και η καταβολή κερδών στους συμμετέχοντες, η Ο.Π.Α.Π. 
Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι αυτών. Στην ίδια περίπτωση, η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 
ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από οποιουδήποτε είδους 
απώλεια δεδομένων, ολική ή μερική καταστροφή ή άλλη αδυναμία εντοπισμού ή 
ανάκτησης στοιχείων συμμετοχής παιγνιδιού. 
 
 
 
Άρθρο 7  
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
1. Κάθε κέρδος καταβάλλεται πάντοτε στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής  
που κερδίζει και, σε περίπτωση απώλειας του, αποκλείεται η αξίωση καταβολής  
κέρδους ή άλλης αποζημίωσης. 
 
"2. Η πληρωμή των κερδών κατά την παράγραφο 1 διενεργείται ως ακολούθως: 
 α) Μικτά κέρδη προ φόρων, μέχρι του ορίου των διακοσίων (200) ευρώ ανά δελτίο, 
διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης της ΟΠΑΠ ΑΕ. 
  β) Μικτά κέρδη προ φόρων, από διακόσια (200) έως οκτακόσια (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. 
  γ) Μικτά κέρδη προ φόρων, άνω του ορίου των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά δελτίο,  
καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενου με την ΟΠΑΠ ΑΕ 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 
  δ) Η καταβολή των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των 
κερδών της περίπτωσης (γ), διενεργείται κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής 
πληρωμής κερδών από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης που ορίζει η ΟΠΑΠ ΑΕ 
προς συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η διαδικασία που ακολουθεί η 
ΟΠΑΠ ΑΕ για την έκδοση της εντολής πληρωμής των κερδών του τελευταίου 
εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ), επιτρέπει την 
ταυτοποίηση του προσώπου που εμφάνισε το δελτίο προς είσπραξη". 
 
***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε από 1/1/2015 ως κάτωθι με το ΜΕΡΟΣ ΙΙ παρ.1.1 της 
αποφ. της Ε.Ε.Ε.Π. υπ`αριθμ. 129/2/7-11-2014 (ΦΕΚ Β` 3162/25/11/2014). 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το ΜΕΡΟΣ ΙV παρ.1.2 της αποφ. της Ε.Ε.Ε.Π. υπ`αριθμ.  
129/2/7-11-2014 (ΦΕΚ Β` 3162/25/11/2014) ορίζεται ότι: 
" 1.2 Εξαιρετικά, η Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και η ΟΠΑΠ ΑΕ εκδίδουν βεβαιώσεις κερδών 
που αφορούν το οικονομικό έτος από 1.1.2014 έως 31.12.2014, και προηγούμενα 
οικονομικά έτη αποκλειστικά κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες του επόμενου 
οικονομικού έτους, κατόπιν αίτησης των δικαιούχων, μόνο για κέρδη που 
υπερβαίνουν το όριο των παραγράφων 2(β) του άρθρου 8 του γενικού κανονισμού 
διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίου κρατικών λαχείων και 2(β) του άρθρου 7 του 
γενικού κανονισμού οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της 
ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους, αντίστοιχα, με την απόφαση 
αυτή. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για αιτήματα βεβαιώσεων που παρελήφθησαν 
πριν την έκδοση της παρούσας αλλά για τα οποία δεν εκδόθηκε μέχρι τη 
δημοσίευση της παρούσας βεβαίωση, όπως επίσης και για οποιαδήποτε κέρδη δεν 
έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας." 
 
3. Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ο  
αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
4. Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, καταβάλλονται μετά την αποκοπή τους στα  
δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία. 
 
5. 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, 
αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής αποδεικτικού συμμετοχής. 
 
6. Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία 
του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η 



ανάκτηση τους από το 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.. 
 
7. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των συμμετοχών που έχουν διασφαλιστεί 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, αποτελούν το μόνο 
αποδεικτικό στοιχείο για την αναγνώριση κέρδους και, σε περίπτωση διαφοράς, 
υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου. Το αποδεικτικό συμμετοχής 
χρησιμεύει για να αποδεικνύει την οφειλόμενη, σε περίπτωση κέρδους, πληρωμή 
και μόνο εφόσον συμφωνεί απόλυτα με τα στοιχεία που έχουν διασφαλιστεί. 
 
 
Άρθρο 8  
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 
 
1. Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της  
νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους. 
 
2. Τα αδιάθετα κέρδη που απομένουν μετά την πάροδο του προαναφερόμενου  
χρονικού διαστήματος, καθώς και τα προερχόμενα από τις στρογγυλοποιήσεις  
ποσά, διανέμονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
3. 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. 
 
 
 
Άρθρο 9  
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 
 
 
«Η ΟΠΑΠ χορηγεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, βεβαίωση κέρδους 
για το σύνολο των εντολών πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της 
περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ) του άρθρου 7, για την αμέσως 
προηγούμενη οικονομική χρήση, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο 
πληροφοριακό της σύστημα. Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται μαζί με το 
αίτημα του δικαιούχου να προσκομίζονται το σύνολο των ως άνω εντολών 
πληρωμής, τα στοιχεία των οποίων επαληθεύονται με το πληροφοριακό Σύστημα. Η 
βεβαίωση κέρδους περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, τα στοιχεία του δικαιούχου, που 
δεν επιτρέπεται να είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν καταγραφεί κατά τη 
διαδικασία ταυτοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 7, το ΑΦΜ του 
δικαιούχου, η οικονομική χρήση την οποία φορά, το αντίτιμο συμμετοχής, το μεικτό 



και καθαρό κέρδος, και τυχόν φόρους που παρακρατήθηκαν από το Φορέα 
Εκμετάλλευσης». 
 
**Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε από 1/1/2015 ως κάτωθι με το ΜΕΡΟΣ ΙΙ παρ.1.2 της 
αποφ. της Ε.Ε.Ε.Π. υπ`αριθμ.   129/2/7-11-2014 (ΦΕΚ Β` 3162/25/11/2014)  
 
**Με την υπ’ αριθμ. 155/6/24-4-2015 (ΦΕΚ Β 954 28.5.2015) απόφαση της ΕΕΕΠ 
τροποποιήθηκε περαιτέρω ως άνω το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 της παρούσας. 
 
 
 
Άρθρο 10  
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της  
νικήτριας στήλης, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην  
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., επειδή δεν αναγνωρίζεται από το Κ.Μ.Σ το κέρδος που προκύπτει  
με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του. 
 
2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Ελέγχου μέσα σε επτά (7)  
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Η απόφαση ανακοινώνεται  
στους ενδιαφερόμενους και στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., προς την οποία υποβάλλονται  
όλα τα σχετικά στοιχεία και το πρακτικό εκδίκασης ενστάσεων που συντάσσει η  
Επιτροπή. 
 
 
 
Άρθρο 11 
 
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και συμπληρώνεται με όμοιο 
τρόπο.  
 
Από τη θέση της σε ισχύ καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφορούσε  
στην έγκριση του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής  
των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην  
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
                 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009 
 
                                              ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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