
 

Όροι, Κανονισμοί και Οδηγίες για Πρόωρη Εκταμίευση Στοιχήματος (Cash Out)  

της OPAP SPORTS LTD 

 

Επεξήγηση 

Το «Cash Out» προσφέρει στον παίκτη μεγαλύτερο έλεγχο στα στοιχήματά του. Τώρα ο παίκτης μπορεί 

να κλείσει το στοίχημά του πριν την έναρξη (Pre-game) ή/και κατά τη διάρκεια (Σε-Εξέλιξη) ενός 

γεγονότος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει το στοίχημά του να φτάσει στη φυσική του 

ολοκλήρωση.  

Το «Cash Out» είναι διαθέσιμο:  

- για επιλεγμένες στοιχηματικές αγορές και αθλητικές διοργανώσεις, 

- πριν την έναρξη (Pre-game) αλλά και κατά την διάρκεια (Σε-Εξέλιξη) ενός αγώνα, 

- για μονά ή/και πολλαπλά στοιχήματα,  

- για αρκετά αθλήματα συμπεριλαμβάνοντας τo Ποδόσφαιρο, Τένις και Μπάσκετ.  

Πως λειτουργεί: 

Το ποσό πρόωρης εκταμίευσης που θα λάβει ο παίκτης καθορίζεται από τη χρονική στιγμή που θα 

επιλέξει να κλείσει το στοίχημά του και εξαρτάται από την τρέχουσα διακύμανση των αποδόσεων, για 

αυτό μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το αρχικό ποσό στοιχηματισμού (Stake).  

Για να ελέγξει ο παίκτης το προσφερόμενο ποσό πρόωρης εκταμίευσης ενός δελτίου έχει δύο επιλογές:  

1. Να προσκομίσει το δελτίο στο ταμείο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και εκείνος με τη 

σειρά του αφού το σαρώσει από την κάμερα (scan ticket) του τερματικού επιλέγει «Check Cash 

Out Availability» για να εμφανιστεί το διαθέσιμο ποσό για «Cash Out». Σε συνεννόηση με τον 

παίκτη, μπορεί να αποδεχτεί ή όχι το ποσό πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή. 

2. Να σαρώσει ο ίδιος το δελτίο του από την κάμερα ενός τερματικού αυτοεξυπηρέτησης (SSBT) 

και πατώντας στην επιλογή «Check Cash Out Availability» να εμφανιστεί το διαθέσιμο ποσό για 

«Cash Out». Αναλόγως αν αποδεχτεί ή όχι το προσφερόμενο ποσό θα πρέπει να πατήσει την 

αντίστοιχη επιλογή. Εάν αποδεχτεί το ποσό και επιλέξει «Cash Out» τότε τυπώνεται μια 

ενημερωτική απόδειξη με το ποσό του «Cash Out». O παίκτης μπορεί να λάβει τα χρήματά του 

ΜΟΝΟ αν προσκομίσει στο ταμείο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το αρχικό δελτίο το 

οποίο περιλαμβάνει και το αρχικό QR code.  

Μετά την έγκριση του αιτήματος αλλά πριν την ολοκλήρωση του «Cash Out», αν υπάρξει τέτοια αλλαγή 

όπου το ανανεωμένο προσφερόμενο ποσό «Cash Out» είναι μικρότερο από εκείνο που αρχικά 

προσφέρθηκε, η συναλλαγή αυτόματα αναστέλλεται. Στην περίπτωση όμως όπου το ανανεωμένο 

προσφερόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το αρχικό, τότε η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται κανονικά 

προσφέροντας το μεγαλύτερο ποσό και το σύστημα θα ενημερώνει τον χρήστη με σχετικό μήνυμα στην 

οθόνη του τερματικού του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου (ταμείο) ή του τερματικού 



αυτοεξυπηρέτησης (SSBT) αναλόγως που ο πελάτης θα επιλέξει να ολοκληρώσει την διαδικασία 

πρόωρης εκταμίευσης. 

Η διαδικασία «Cash Out» μπορεί να μην ολοκληρωθεί στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, 

κάποια από τις επιλογές στο δελτίο δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή οι αποδόσεις με τις οποίες υπολογίστηκε 

το ποσό του «Cash Out» έχουν αλλάξει. 

Παραδείγματα: 

1. Ένα στοίχημα σε 5 αγώνες ποδοσφαίρου όπου οι 4 αγώνες διεξάγονται το Σάββατο και ο 5ος αγώνας 

την Κυριακή. 

Όλες οι επιλογές για τους 4 αγώνες του Σαββάτου είναι επιτυχείς και εκκρεμεί μόνο η επιλογή για 

τον αγώνα της Κυριακής. 

Με βάση τις αποδόσεις των επιλογών που είναι επιτυχείς και την τρέχουσα απόδοση για την επιλογή 

που ακόμα δεν έχει αρχίσει, ο αγώνας προσφέρεται για  «Cash Out». Ο πελάτης έχει την επιλογή να 

αποδεχθεί την προσφορά του «Cash Out» ή να αφήσει το στοίχημά του να εξελιχθεί μέχρι την 

ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα. 

2. Ένα στοίχημα σε αγώνα ποδοσφαίρου με μοναδική επιλογή την νίκη της ομάδας Α.  

Α. Μετά από 20 λεπτά αγώνα η ομάδα Α κερδίζει με 2-0 και καθίσταται σοβαρό φαβορί για να 

κερδίσει. Πάντα όμως υπάρχει το ρίσκο τελικά να μην κερδίσει. Το «Cash Out» δίνει την επιλογή στον 

πελάτη να απαλείψει οποιοδήποτε ρίσκο σταματώντας το στοίχημα πριν την ολοκλήρωση του 

αγώνα. 

Β. Στην περίπτωση που το σκορ του αγώνα είναι 0-0 με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου και η επιλογή 

του πελάτη φαίνεται ότι δύσκολα θα επαληθευθεί, το «Cash Out» δίνει την δυνατότητα στον πελάτη 

να μειώσει την προβλεπόμενη ζημιά πάρα το γεγονός ότι η προσφορά μπορεί να είναι μικρότερη 

από το αρχικό ποσό στοιχηματισμού. 

 

 

Όροι & Προϋποθέσεις 

1. Η επιλογή «Cash Out» (πρόωρη εκταμίευση) είναι διαθέσιμη για επιλογές σε διάφορα γεγονότα 

όπως αθλητικά (Ποδόσφαιρο, Τένις και Μπάσκετ). Το «Cash Out» θα είναι διαθέσιμο σε 

επιλεγμένες στοιχηματικές αγορές και γεγονότα, πριν την έναρξη (Pre-game) αλλά και κατά την 

διάρκεια (Σε-Εξέλιξη) ενός γεγονότος και για όσο θα υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις.  

2. Για να πραγματοποιηθεί το «Cash Out» πρέπει να ικανοποιείται ο αριθμός επιτρεπόμενων 

συνδυασμών με τις επιλογές που έχουν κερδίσει ή να υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις, τόσο 

πριν την έναρξη οσο και κατα τη διάρκεια ενός γεγονότος: Π.χ. Σε δελτίο με 4 επιλογές σε τριπλά 

και άνω, όπου οι 2 επιλογές έχουν κερδίσει αλλά έστω και 1 από τις υπόλοιπες δεν έχει 

διαθέσιμη απόδοση, το «Cash Out» ΔΕΝ θα επιτρέπεται.  

3. Αν μία απόδοση αλλάζει ή μία αγορά αναστέλλεται τότε το αίτημα για «Cash Out» μπορεί να μην 

είναι εφικτό. 

4. Μετά από μια επιτυχή διαδικασία «Cash Out» τυπώνεται μια ενημερωτική απόδειξη με το 

ποσό του «Cash Out» το οποίο θεωρείται και το τελικό ποσό διευθέτησης του δελτίου. Ο 



παίκτης μπορεί να λάβει τα χρήματά του ΜΟΝΟ με τη προσκόμισή του αρχικού δελτίου το 

οποίο περιλαμβάνει και το αρχικό QR code στο ταμείο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 

5. Το ποσό που αναγράφει η ενημερωτική απόδειξη θα θεωρείται και το τελικό ποσό διευθέτησης 

του αρχικού δελτίου. 

6. Μετά την επιτυχή διαδικασία «Cash Out» και την εκτύπωση της ενημερωτικής απόδειξης δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία ακύρωση είτε του αρχικού δελτίου είτε της διαδικασίας 

(απόδειξης) «Cash Out». 

7. Τα προσφερόμενα ποσά «Cash Out» δεν είναι διαπραγματεύσιμα και η εταιρεία δεν θα 

εμπλέκεται σε καμία συζήτηση για τα ποσά αυτά. 

8. Όπου μια ή περισσότερες επιλογές έχουν ακυρωθεί (void) λόγω αναβολής/ακύρωσης, τα ποσά 

«Cash Out» θα καθορίζονται βάσει της διαθεσιμότητας και των αποδόσεων των εναπομείναντων 

επιλογών. 

9. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία «Cash Out» θα είναι διαθέσιμη για τη 

στοιχηματική επιλογή του παίκτη ακόμη και όταν ο αγώνας που έχει επιλέξει θα είναι Σε-εξέλιξη 

(live). Η εταιρεία δεν συνιστά το στοιχηματισμό με αυτοσκοπό τη διαδικασία «Cash Out» μιας 

και μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. 

10. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα «Cash Out» σε γεγονότα ή στοιχηματικές 

επιλογές οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν αυτά  έχουν προσφερθεί στο παρελθόν.  

11. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη αν η λειτουργία «Cash Out» δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς 

λόγους. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν. 

12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, ή να αφαιρέσει τη λειτουργία «Cash Out» 

οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, ή στοιχηματική αγορά.  

13. Το μέγιστο ποσό πληρωμής για «Cash Out» είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20,000) ανά δελτίο. Η 

Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το μέγιστο ποσό όπως και όποτε το επιθυμεί. 

Νοείται ότι οποιαδήποτε τροποποιήση θα τυγχάνει πρώτα έγκρισης της Εθνικής Αρχής 

Στοιχημάτων (ΕΑΣ). 

14. Το «Cash Out» δεν είναι διαθέσιμο για στοιχήματα που τοποθετούνται από free bets ή 

συμμετέχουν σε ειδικές προσφορές (bonus schemes).  

15. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη διευθέτηση «Cash Out» αν το στοίχημα ή 

κάποια αγορά έχει διευθετηθεί λανθασμένα 

 

OPAP SPORTS LTD 

Οι Κανονισμοί αυτοί ισχύουν από την 15/04/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες και τους Γενικούς Κανονισμούς στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

www.opapsports.com/betting-rules 


