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ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΠΑΠ 

ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 Ο κλάδος των πρακτορείων ΟΠΑΠ 

 

 Περίπου 4,500 πρακτορεία σε όλη της Ελλάδα 

 Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις 

 22,000  εργαζόμενοι που απασχολούνται 

 € 80.000.000  φόροι που πληρώθηκαν μόνο από τους πράκτορες το 2014 στο 

Ελληνικό Δημόσιο 

 

 Βασικό χαρακτηριστικό του ΚΙΝΟ η ανακύκλωση των κερδών των νικητών 

 

 Κάθε 1 ευρώ που παίζεται δημιουργεί πολλαπλάσιο τζίρο 

 

 Ο παίκτης που σήμερα παίζει 100€ , θα συνεχίσει να παίζει το ίδιο ποσό και 

μετά την επιβολή του φόρου. Επί της ουσίας όμως,  θα παίζει λιγότερο κατά 

το ποσοστό του φόρου που θα επιβληθεί.  

 

 Στον παρακάτω πίνακα αποδεικνύεται μαθηματικά ότι ο τζίρος του Kino με 

την επιβολή φόρου, θα μειωθεί 25% : 

 

o Στην πρώτη στήλη, μέχρι ο παίκτης με την ανακύκλωση του παιχνιδιού 

να εξαντλήσει τα 100€ που παίζει αρχικά, έχει κάνει έναν τζίρο 326,47€. 

o Στην δεύτερη στήλη τα 100€, μείον τον φόρο διαμορφώνονται σε 90,91€, 

τα οποία με την ανακύκλωση δημιουργούν  τζίρο 246,66€. 

o Άρα 246.66/326,47 *100 = 75,5% ή  συνολική μείωση κατά 24,5% 

o Ο παίκτης έχει χάσει 100€ και στις 2 περιπτώσεις, αλλά στην δεύτερη 

περίπτωση από τα 100 € που έχασε, το 25% αφορά σε φόρους που 

κατευθύνεται στο κράτος και μειώνει αντίστοιχα τον τζίρο.  
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Παράδειγμα Ανακύκλωσης κερδών ΚΙΝΟ 
Προ φορολογίας -   

Υφιστάμενο Καθεστώς 
Μετά τη 

φορολόγηση Δ (%) 

Τζίρος 100,00 90,91   
Φόρος επί της στήλης   9,09   
Κέρδη Παικτών 69,50 63,18   

Τζίρος 69,50 57,44   
Φόρος επί της στήλης   5,74   
Κέρδη Παικτών 48,30 39,92   

Τζίρος 48,30 36,29   
Φόρος επί της στήλης   3,63   
Κέρδη Παικτών 33,57 25,22   

Τζίρος 33,57 22,93   
Φόρος επί της στήλης   2,29   
Κέρδη Παικτών 23,33 15,94   

Τζίρος 23,33 14,49   
Φόρος επί της στήλης   1,45   
Κέρδη Παικτών 16,22 10,07   

Τζίρος 16,22 9,15   
Φόρος επί της στήλης   0,92   
Κέρδη Παικτών 11,27 6,36   

Τζίρος 11,27 5,78   
Φόρος επί της στήλης   0,58   
Κέρδη Παικτών 7,83 4,02   

Τζίρος 7,83 3,65   
Φόρος επί της στήλης   0,37   
Κέρδη Παικτών 5,44 2,54   

Τζίρος 5,44 2,31   
Φόρος επί της στήλης   0,23   
Κέρδη Παικτών 3,78 1,60   

Τζίρος 3,78 1,46   
Φόρος επί της στήλης   0,15   
Κέρδη Παικτών 2,63 1,01   

Τζίρος 2,63 0,92   
Φόρος επί της στήλης   0,09   
Κέρδη Παικτών 1,83 0,64   

Τζίρος 1,83 0,58   
Φόρος επί της στήλης   0,06   
Κέρδη Παικτών 1,27 0,40   

Τζίρος 1,27 0,37   
Φόρος επί της στήλης   0,04   
Κέρδη Παικτών 0,88 0,26   

Τζίρος 0,88 0,23   
Φόρος επί της στήλης   0,02   
Κέρδη Παικτών 0,61 0,16   

Τζίρος 0,61 0,15   
Φόρος επί της στήλης   0,01   
Κέρδη Παικτών 0,43 0,10   

Σύνολο Τζίρου 326,47 246,66 -24% 
GGR 99,57 75,23 -24% 
Φόρος   24,67   
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 Η επιβολή επιπλέον φόρου στο ΚΙΝΟ οδηγεί σε μείωση του τζίρου της ΟΠΑΠ 

 

 Η συνολική δαπάνη των παικτών του ΚΙΝΟ στην Ελλάδα είναι περίπου €570εκ. 

Έπειτα από την επιβολή του φόρου και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 

δυσπραγία καθώς και τη δομή του παιχνιδιού, η συνολική δαπάνη (GGR + 

νέος φόρος) θα παραμείνει στην καλύτερη περίπτωση σταθερή 

 Ως συνέπεια του παραπάνω και με δεδομένο ότι ο φόρος θα φτάσει τα €141 

εκ., θα χτυπηθεί η ανακύκλωση των κερδών με φυσικό επακόλουθο να πέσει 

ο τζίρος και το GGR του παιχνιδιού κατά 25%, ενώ ανάλογη θα είναι και η 

πτώση στην προμήθεια των πρακτόρων 

 Επίσης σύμφωνα με εκτιμήσεις ανεξάρτητων αναλυτών, το κράτος θα 

συγκεντρώσει περίπου το ¼ των προσδοκώμενων εσόδων 
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 Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια τη μείωση του τζίρου 

κατά -24%, η πιθανή επιβολή ενός νέου μέτρου θα επιβαρύνει πρόσθετα την 

κατάσταση και θα μειώσει περαιτέρω τον τζίρο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Σημαντική μείωση του τζίρου των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ την περίοδο 2010-2014 
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 Πραγματικά ιστορικά στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα πως η δαπάνη των παικτών 

(GGR) στο ΚΙΝΟ κινείται ευθέως ανάλογα  με το ΑΕΠ, παρουσιάζοντας πολύ 

ισχυρή συσχέτιση. Κατά συνέπεια, η προβλεπόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ το 

2016 είναι αδύνατο να οδηγήσει σε υψηλότερη παικτική δαπάνη (GGR) για τη 

νέα χρονιά.  

 

 

  

 Η επιβολή φορολόγησης στα κέρδη των παικτών το 2013 οδήγησε σε μειωμένα 
έσοδα για το κράτος  

 

 Το ΚΙΝΟ κινείται σε πλήρη αντιστοιχία με το ΑΕΠ 
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 Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΟΠΑΠ, οι πωλήσεις του ΚΙΝΟ κατά 

το α’ τρίμηνο του 2013 (όταν και επιβλήθηκε η φορολόγηση των κερδών των 

παικτών από το 1ο ευρώ) μειώθηκαν κατά 12,8% ( 444 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο 

του 2013 έναντι 509 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012) ενώ ακόμα 

μεγαλύτερη ήταν και η πτώση της παικτικής δαπάνης (GGR)  κατά 14,6% 

αντίστοιχα. Ανάλογα αρνητικά κινήθηκε και η προμήθεια των πρακτόρων 

 

 Η πτώση στα μεγέθη της ΟΠΑΠ οδήγησε σε αρνητικό έδαφος (-1,8 εκ. ευρώ) 

την εισπρακτική απόδοση για την Κυβέρνηση, με συνέπεια το μέτρο να 

ανακληθεί 4 μήνες έπειτα από την εφαρμογή του. Έπειτα από την ανάκληση 

του μέτρου, οι πωλήσεις του ΚΙΝΟ ανέκαμψαν σημαντικά, καθώς μειώθηκαν 

κατά 5,2% το β’ τρίμηνο του 2013, 1,6% το γ’ τρίμηνο του 2013 και 1,0% το δ’ 

τρίμηνο του 2014, με θετικό φορολογικό αποτέλεσμα για το Ελληνικό 

Δημόσιο  

 

 

 

 

 

 Η επιβολή φορολόγησης θα οδηγήσει ένα μεγάλο αριθμό πρακτορείων που είναι 
ήδη στα όρια της βιωσιμότητας προς το κλείσιμο 
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Από τα στοιχεία της ΟΠΑΠ ΑΕ,  περίπου 1500 πρακτορεία εμφανίζουν συνολική 

ετήσια προμήθεια μικρότερη ή ίση των 40000€ , ενώ 900 από αυτά έχουν προμήθεια 

μικρότερη ή ίση των €30000.  Το ποσοστό των Εξόδων στο σύνολο του Τζίρου ενός 

πρακτορείου κυμαίνεται περίπου στο 60%.  

Αποτελέσματα προ επιβολής extra φόρου 

       
Πρακτορεία Προμήθεια 

 
(1) 

% 
εξόδων 

(2) 

Φορολογητέο 
εισόδημα 

(3)=(1)*1-(2) 

Φόρος 
εισοδήματος 
(4)=(26%)*(3) 

Φόρος 
αλληλεγγύης 

(5) 

Καθαρό 
εισόδημα 
(3)-(4)-(5) 

900 <€ 30.000 60% € 12.000 € 3.120 0 € 8.880 

600 <€ 40.000 60% € 18.000 € 4.680 € 135 € 13.185 

 

Αποτελέσματα μετά την επιβολή επιπλέον φόρου 

       
Πρακτορεία Προμήθεια 

 
(1) 

% 
εξόδων 

(2) 

Φορολογητέο 
εισόδημα 

(3)=(1)*1-(2) 

Φόρος 
εισοδήματος 
(4)=(26%)*(3) 

Φόρος 
αλληλεγγύης 

(5) 

Καθαρό 
εισόδημα 
(3)-(4)-(5) 

900 <€ 22.500 65%* € 7.875 € 2.047,50 0 € 5.827,50 

600 <€ 30.000 65%* € 10.500 € 2.730,00 0 € 7.770,00 
*Το ποσοστό των εξόδων αυξάνεται όσο μειώνεται ο τζίρος 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι, μετά την αναμενόμενη μείωση του Τζίρου κατά 25%, 900 

πρακτορεία  θα έχουν μετά την πληρωμή του φόρου και χωρίς την αυξημένη 

προκαταβολή του επόμενου έτους,   καθαρό εισόδημα 5.827,5 € και κάτω,   

ενώ 600 πρακτορεία θα έχουν αντίστοιχα καθαρό εισόδημα από 5.827,5€ έως 7.770€  

 

Περισσότερα από 1000 πρακτορεία,  δεν θα μπορούν να καλύψουν τις βιοποριστικές 

τους ανάγκες,  με αποτέλεσμα να κλείσουν και να στείλουν στην ανεργία τους ίδιους 

και τους εργαζόμενους τους. Υπενθυμίζεται  ότι οι πράκτορες δεν έχουν την 

δυνατότητα να ασκήσουν παράλληλη εργασία. 

 

 

 

 


