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Παράρτημα 1:  

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Η OPAP SPORTS LTD καθορίζει ότι το “Μέγιστο Καταβαλλόμενο Ποσό Κέρδους” ανά “Απόδειξη 
Στοιχήματος” όπως περιγράφεται στους “Γενικούς Κανονισμούς Παιχνιδιών Στοιχημάτων 
Προκαθορισμένης Απόδοσης” της Εταιρείας είναι ως ακολούθως: 
 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

1. Για στοιχήματα με επιλογές από αγώνες ποδοσφαίρου μόνο και που αφορούν μόνο στην 
πρόβλεψη  για «Τελικό Αποτέλεσμα» (Final Result  - 1X2) πριν την έναρξη των αγώνων (Pre-game) 
στις ακόλουθες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις ανδρών,  

• Αγγλία - (English Premier, English Championship, English League 1, English League 2) 

• Σκωτία – (Scottish Premier, Scottish Championship, Scottish League 1, Scottish League 2) 
το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό στο πιθανό κέρδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €425.000, 
ανεξαρτήτως έκβασης οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής. 
 

2. Για στοιχήματα με επιλογές από αγώνες ποδοσφαίρου μόνο και που αφορούν μόνο στην 
πρόβλεψη  για «Τελικό Αποτέλεσμα» (Final Result  - 1X2) πριν την έναρξη των αγώνων (Pre-game) 
σε όλες τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις πλην αυτών που αναφέρονται στις 
Παραγράφου 1 και 5, το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό στο πιθανό κέρδος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις €100.000, ανεξαρτήτως έκβασης οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής. 
 

3. Για στοίχημα με έστω και μια επιλογή από οποιεσδήποτε άλλες επιλογές πριν την έναρξη των 
αγώνων (Pre-game) από αγώνες ποδοσφαίρου μόνο, εκτός από τα στοιχήματα των Παραγράφων 
1, 2, 4, 5 και 6  ή/και όπου αλλού αναφέρεται διαφορετικά, το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό στο 
πιθανό κέρδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €50.000, ανεξαρτήτως έκβασης οποιασδήποτε 
στοιχηματικής επιλογής. 
 

4. Το ανώτατο όριο πληρωμής σε στοιχήματα που περιλαμβάνουν έστω και μια πρόβλεψη από  
αγώνα ποδοσφαίρου για Πρώτο/Τελευταίο/Οποιοδήποτε Σκόρερ στον αγώνα (FIRST/LAST/ANY 
GOALSCORER) και/ή Χρόνος Επίτευξης του Πρώτου Τέρματος (Time of First Goal) το μέγιστο 
καταβαλλόμενο ποσό στο πιθανό κέρδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €20.000, ανεξαρτήτως 
έκβασης οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής. 

 
5. Στοίχημα που περιέχει έστω και μια επιλογή από αγώνες ποδοσφαίρου (α) όπου συμμετέχει 

Κυπριακή ομάδα (συμπεριλαμβανομένων και των Εθνικών ομάδων) (β) των Αυστραλιανών 
(Australian) πρωταθλημάτων, το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό στο πιθανό κέρδος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις €20.000, ανεξαρτήτως έκβασης οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής. 

 
6. Για στοίχημα που περιλαμβάνει έστω και μια οποιαδήποτε επιλογή σε Ζωντανό Στοίχημα (Live 

Betting), από αγώνα ποδοσφαίρου, το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό στο πιθανό κέρδος δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις €20.000, ανεξαρτήτως έκβασης οποιασδήποτε στοιχηματικής επιλογής. 
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ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
 

7. Για στοιχήματα (Pre-game και Live Betting) που περιλαμβάνουν έστω και μια επιλογή από αγώνα 
σε οποιοδήποτε άλλο Άθλημα, πλην του ποδοσφαίρου, το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό στο 
πιθανό κέρδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €20.000 εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 

8. Το ανώτατο όριο πληρωμής για όλα τα στοιχήματα σε Ηλεκτρονικά Αθλήματα (E-Sports), 
συμπεριλαμβανομένου και του E-soccer είναι €5.000 . 

 
 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ANTE POST/OUTRIGHTS) 
 

9. Για στοιχήματα που περιλαμβάνουν έστω και μια επιλογή για Μακροχρόνια στοιχήματα (Ante 
Post) ή Στοιχήματα Διοργανώσεων σε όλα τα Αθλήματα/Γεγονότα/Διοργανώσεις, το μέγιστο 
καταβαλλόμενο ποσό στο πιθανό κέρδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €20.000.  
 
Ενδεικτικά Παραδείγματα και όχι περιοριστικά είναι τα ακόλουθα:  

• Νικητής Ομίλου ή Νικητής του τροπαίου του Champions League ή Πρώτος σκόρερ 
διοργάνωσης Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. 

• Να προχωρήσει στην διοργάνωση και να φθάσει μέχρι τον ημιτελικό ή να προβλεφθεί το 
ζευγάρι του τελικού. 

• Group Advancing Double 

• Group Straight Forecast 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

10. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καθορισθεί ανώτατο όριο πληρωμής για 
κάποιο είδος στοιχήματος τότε το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό στο πιθανό κέρδος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις €10.000. 
 

11. Το ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού ανά δελτίο είναι €2,00 και ανά στήλη είναι €0.02. 
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Οι Κανονισμοί αυτοί ισχύουν από την 14/07/2020 

Για περισσότερες πληροφορίες και τους Γενικούς Κανονισμούς στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

www.opapsports.com/bettingrules  

Οι παρόντες κανονισμοί καταργούν οποιουσδήποτε προηγούμενους κανονισμούς της εταιρείας. 

 

http://www.opapsports.com/bettingrules

