ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΕΡΔΟΥΣ
Α. Εγγραφή στην
Κερδών ΟΠΑΠ

εφαρμογή

Βεβαίωσης

Κατά την εγγραφή σας πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία
συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου Επαλήθευσης Κειμένου (captcha). Εάν η εικόνα της
Επαλήθευσης Κειμένου δεν είναι ευδιάκριτη, μπορεί να αλλάξει πατώντας το κουμπί κάτωθι
της εικόνας.
Επίσης, επιλέγετε εάν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι, Εμπορικές Ενημερώσεις, σημειώνοντας
“Συναινώ” ή “Δεν Συναινώ” αντιστοίχως, κάτω από το ενημερωτικό κείμενο που βρίσκεται
στο αριστερό μέρος της σελίδας.
Η διαδικασία της εγγραφής ξεκινάει με την επιλογή του πλαισίου “Εγγραφή”.

Για να συνεχιστεί η διαδικασία εγγραφής, είναι απαραίτητο να πατήσετε τον σύνδεσμο που
περιέχεται στην αλληλογραφία και αυτομάτως θα μεταφερθείτε στη σελίδα ορισμού του
συνθηματικού (Κωδικός Πρόσβασης).

Β. Σύνδεση στην εφαρμογή

Εισέρχεστε στην εφαρμογή, εισάγοντας σωστά την ηλεκτρονική διεύθυνση (Email) που έχετε
δηλώσει και τον Κωδικό Πρόσβασης.
Εάν δε θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, πατάτε στο σύνδεσμο “Ξέχασα τον κωδικό μου” και
μεταφέρεστε στη σελίδα Αλλαγής / Επαναφοράς Κωδικού Πρόσβασης.

Γ. Ορισμός Κωδικού Πρόσβασης

Ορίζετε τον κωδικό πρόσβασής σας στην εφαρμογή, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθεί τις
οδηγίες της πολιτικής ασφαλείας, όπως αυτή περιγράφεται στο δεξί μέρος της οθόνης.
Η διαδικασία προβλέπει επίσης και την επιβεβαίωση του κωδικού, σε ξεχωριστό πεδίο.

Δ. Αλλαγή / Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε Αλλαγή / Επαναφορά του Κωδικού Πρόσβασής σας.
Θα πρέπει να συμπληρώσετε το Email που έχετε δηλώσει στην εφαρμογή όπου και θα σας
αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, θα περιέχεται σύνδεσμος (link) ο
οποίος θα σας επιτρέψει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης μέσα από τη σελίδα του
Ορισμού Κωδικού Πρόσβασης.

Ε.
Υποβολή
προσωπικών
(Υπεύθυνη Δήλωση)

στοιχείων

Αρχικά, θα πρέπει να υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία στη σελίδα Υπεύθυνη Δήλωση,
την οποία κατόπιν θα εκτυπώσετε και θα επικυρώσετε για το γνήσιο της υπογραφής σε
γραφείο ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής,
της κατάθεσης αίτησης για βεβαίωση κερδών.

Τα πεδία Όνομα, Επίθετο και Email είναι ήδη συμπληρωμένα από τη διαδικασία εγγραφής.
Τα πεδία που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά, και πρέπει να συμπληρωθούν
σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπομνήσεων που εμφανίζονται όταν ο χρήστης φέρει τον
κέρσορα πάνω από κάθε πεδίο.
Τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο κλπ., θα πρέπει να
αναγράφονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχουν αναγραφεί στην ταυτότητα ή το
διαβατήριό σας.
Εάν συμπληρωθεί το πεδίο του Αρ. Δελτίου Ταυτότητας δε δύναται να συμπληρωθούν τα
πεδία του Αριθμού Διαβατηρίου, Χώρας Έκδοσης Διαβατηρίου και Άδειας Παραμονής.
Αντίστροφα, εάν συμπληρωθούν τα πεδία του Αριθμού Διαβατηρίου και της Χώρας Έκδοσης
Διαβατηρίου, δε δύναται να συμπληρωθεί το πεδίο του Αρ. Δελτίου Ταυτότητας. Το πεδίο
της Άδειας Παραμονής συμπληρώνεται υποχρεωτικά από κατόχους διαβατηρίου χωρών
εκτός Ε.Ε.
Εάν στο πεδίο Επάγγελμα επιλεγεί η τιμή Ελεύθερος Επαγγελματίας/Επιχειρηματίας, τότε θα
πρέπει να επιλεγεί και μία εκ των εννέα υποκατηγοριών στο πεδίο των Λεπτομερειών
επαγγελματικής ιδιότητας ∙ άλλως, δε δύνασθε να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της
Αποθήκευσης. Εάν το επάγγελμά σας δεν ανήκει σε καμία από τις συγκεκριμένες
υποκατηγορίες, μπορείτε να επιλέξετε την υποκατηγορία «άλλο» και να συμπληρώσετε στο
πεδίο « Επαγγελματική ιδιότητα» το δικό σας επάγγελμα.

Επιλέγοντας, στο πεδίο Επάγγελμα, την τιμή Δημόσιος Υπάλληλος με υποχρέωση πόθεν
έσχες, εν συνεχεία θα πρέπει να επιλέξετε και μία εκ των οκτώ υποκατηγοριών στο πεδίο
των Λεπτομερειών επαγγελματικής ιδιότητας ∙ άλλως, δε δύνασθε να προχωρήσετε στην
ολοκλήρωση της Αποθήκευσης. Εάν το επάγγελμά σας δεν ανήκει σε καμία από τις
συγκεκριμένες υποκατηγορίες, μπορείτε να επιλέξετε την υποκατηγορία «άλλο» και να
συμπληρώσετε το δικό σας επάγγελμα.

Εάν τη διαδικασία παρακολουθεί αντίκλητος, τότε θα πρέπει τα στοιχεία αυτού να δηλωθούν
στα σχετικά πεδία, τα οποία πρέπει να ενεργοποιήσετε. Είναι απαραίτητο τα συγκεκριμένα
στοιχεία να έχουν δηλωθεί και στην υπεύθυνη δήλωση. Ο αντίκλητος λαμβάνει, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημέρωση για την πρόοδο της αίτησής σας.
Σε κάθε περίπτωση, ο Α.Φ.Μ. του αντικλήτου πρέπει να είναι διαφορετικός από τον δικό σας
Α.Φ.Μ.
Κατόπιν, επιλέγετε Αποθήκευση και Εκτύπωση.

Αμέσως, σας εμφανίζεται υπόμνηση για την εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης και τη
σάρωσή της. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε
γραφείο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ∙ στη σφραγίδα επικύρωσης θα πρέπει να αναγράφονται
το ονοματεπώνυμό σας και ο αριθμός του εγγράφου (Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο), το οποίο θα
χρησιμοποιήσετε για την επικύρωση.

ΣΤ. Υποβολή Αίτησης Βεβαίωσης Κερδών
Στην αρχική σελίδα του προφίλ σας, επιλέγετε «Νέα Αίτηση».

Η φόρμα της αίτησης έχει προ-συμπληρωμένα τα στοιχεία που έχετε ήδη υποβάλλει στη
σελίδα της Υπεύθυνης Δήλωσης. Εάν κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι σωστό, τότε θα πρέπει
να μεταβείτε πάλι στην «Αρχική» σελίδα και να επιλέξετε την «Αλλαγή» ώστε να
πραγματοποιήσετε τη σχετική διόρθωση, και κατόπιν να επιλέξετε το «Αποθήκευση».

Τα πεδία που έχουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν
σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπομνήσεων που εμφανίζονται όταν τοποθετείτε τον
κέρσορα πάνω από κάθε πεδίο.

Απαραίτητα έγγραφα τα οποία χρειάζεται να επισυναφθούν είναι, η υπεύθυνη δήλωση
επικυρωμένη από γραφείο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, καθώς και το πιο πρόσφατο
εκκαθαριστικό σας σημείωμα ∙ τα συγκεκριμένα αρχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε
μέγεθος τα 10 ΜΒ .
Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι οι ακόλουθοι:

●
●
●
●
●

.jpg
.jpeg
.png
.bmp
.pdf

●

.tiff

Στη συνέχεια, πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης της εφαρμογής και να πατήσετε το
πεδίο «Αποθήκευση».

Εάν η αίτηση αποθηκευτεί επιτυχώς, τότε στο επάνω μέρος της αρχικής σας οθόνης, θα
εμφανιστεί ένας αριθμός αιτήματος ∙ ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και αντιστοιχεί
αποκλειστικά στη δική σας αίτηση.

Η αίτηση που υποβάλετε, αφορά σε κέρδη που έχουν εισπραχθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε., τα
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και τις Ιπποδρομίες Α.Ε και υποβάλλεται μία φορά ανά έτος.

Εάν έχετε εισπράξει κέρδη σε δύο από τις Εταιρείες του Ομίλου, θα δημιουργηθούν δύο
αιτήσεις με διαφορετικούς αριθμούς πρωτοκόλλου, ενώ εάν έχετε εισπράξει κέρδη και στις
τρεις Εταιρείες του Ομίλου, θα δημιουργηθούν τρεις αιτήσεις με διαφορετικούς αριθμούς
πρωτοκόλλου ανά περίπτωση ∙ πιο συγκεκριμένα, ο κωδικός αίτησης 3/xxx2017 αφορά σε
κέρδη από την Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., ο κωδικός 4/ xxx2017 την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ
Α.Ε., και ο κωδικός 5/xxx2017 την Εταιρεία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.
Ο αριθμός αιτήματος αφορά συνολικά στο αίτημά σας προς τον Όμιλο, ενώ ο αριθμός
πρωτοκόλλου, αφορά στην κάθε μία αίτηση χωριστά.

Ζ. Επισκόπηση Λογαριασμού
Η σελίδα επισκόπησης λογαριασμού παρουσιάζει τα στοιχεία σας, τη δυνατότητα αλλαγής
τους, την κατάσταση των αιτήσεών σας για κάθε Εταιρεία ξεχωριστά, αλλά και το εν γένει
ιστορικό των αιτήσεών σας.
Έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και αλλαγή των στοιχείων
σας, καθώς και σε αλλαγή της αρχικής προτιμήσεώς σας σχετικά με τις εμπορικές
ενημερώσεις.

i. Πριν την υποβολή της Αίτησης Βεβαίωσης Κερδών
Πριν την υποβολή της Αίτησης Βεβαίωσης Κερδών, μπορείτε να ελέγξετε εάν τα προσωπικά
στοιχεία που έχετε υποβάλει είναι σωστά, ή και να προβείτε ενδεχομένως σε αλλαγή τους,
επιλέγοντας το πλαίσιο “Αλλαγή”.

Επιλέγοντας το πεδίο “Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις”, βλέπετε την αρχική προτίμηση
που είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας και έχετε τη δυνατότητα να την αλλάξετε.

Πατώντας το κουμπί “Λήψη Υπεύθυνης Δήλωσης”, εμφανίζεται σε μορφή pdf αρχείου η
Υπεύθυνη Δήλωσή σας με όλα τα στοιχεία, την οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε ή και να
εκτυπώσετε.

Πατώντας το κουμπί “Αλλαγή κωδικού πρόσβασης”, μεταφέρεστε αυτομάτως στη σελίδα
αλλαγής του κωδικού πρόσβασης.

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε Αίτηση Βεβαίωσης Κερδών μόνο για κέρδη που έχετε
εισπράξει ονομαστικά μέσω Τραπέζης, και που αφορούν αποκλειστικά στο προηγούμενο
ημερολογιακό έτος, ή για κέρδη από παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.
Αίτηση δημιουργείται εφόσον βρεθούν πληρωμές που αντιστοιχούν στον Α.Φ.Μ. σας στη
συγκεκριμένη Εταιρεία από την οποία είχατε εισπράξει τα κέρδη.
Στην περίπτωση κέρδους από παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, θα πρέπει πριν την υποβολή
της αίτησης, να έχετε δηλώσει τον ΑΦΜ σας σε κατάστημα PLAY, ή πρακτορείο ΟΠΑΠ με
Παιγνιομηχανήματα.

ii. Μετά την υποβολή της Αίτησης Βεβαίωσης Κερδών
Έπειτα από την υποβολή της αίτησης βεβαίωσης κερδών, μπορείτε να παρακολουθείτε την
πορεία της τόσο με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, όσο και διαμέσου της ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας που θα σας αποστέλλεται από πλευράς της Εταιρείας, για κάθε μεταβολή
στην κατάσταση της αίτησής σας.

Από τη στιγμή που η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «υποβλήθηκε», τίθεται σε επεξεργασία
από το αρμόδιο γραφείο του Ομίλου, και δεν απαιτούνται ενέργειες από μέρους σας.
Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ελέγχετε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, για τυχόν θέματα
που χρήζουν ενεργειών εκ μέρους σας.
Στα στοιχεία της αίτησης εμφανίζονται το έτος είσπραξης των κερδών, ο αριθμός
πρωτοκόλλου ανά Εταιρεία, η ημερομηνία υποβολής, το καθαρό ποσό - εφόσον έχουν
επιβεβαιωθεί πληρωμές - και η κατάσταση της αίτησης.
Για κάθε αλλαγή κατάστασης, τόσο εσείς όσο και ο αντίκλητος (εφόσον αυτός έχει οριστεί)
λαμβάνετε email ειδοποίησης.

iii. Προς διόρθωση προσωπικών στοιχείων - στοιχείων αίτησης
Στην περίπτωση που απαιτείται η διόρθωση προσωπικών στοιχείων ή/και των συνημμένων
εγγράφων, ειδοποιείστε σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα. Τα πεδία/αρχεία που χρειάζεται να
διορθωθούν, αναφέρονται τόσο στο ηλεκτρονικό μήνυμα, όσο και στη σελίδα επισκόπησης.
Επίσης, στην εφαρμογή, σας δίδονται οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε,
ανάλογα με το τι πρέπει να διορθώσετε.

Εάν οι όποιες διορθώσεις αφορούν σε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία του αντικλήτου, τότε
αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στη σελίδα των προσωπικών σας στοιχείων (Αλλαγή),
και κατόπιν να υποβάλετε εκ νέου την Αίτηση Βεβαίωσης Κερδών.

Εάν οι όποιες διορθώσεις αφορούν στα συνημμένα έγγραφα, θα πρέπει να τις
πραγματοποιήσετε στο πεδίο της Νέας υποβολής της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, σας
δίνεται η επιπλέον δυνατότητα να επισυνάψετε και τρίτο αρχείο στην αίτησή σας, εάν είναι
απαραίτητο, καθώς και να προσθέσετε Παρατηρήσεις / Σχόλια στο κάτω μέρος της σελίδας.

Εάν οι όποιες διορθώσεις αφορούν τόσο σε προσωπικά στοιχεία, όσο και σε στοιχεία του
αντικλήτου ή/και στα συνημμένα έγγραφα, τότε πρέπει απαραιτήτως πρώτα να
αποθηκεύσετε τις διορθώσεις των προσωπικών σας στοιχείων και κατόπιν να υποβάλετε εκ
νέου την Αίτηση Βεβαίωσης Κερδών.

iv. Επιβεβαίωση πληρωμών
Όταν μέσω της εφαρμογής βεβαιωθούν τα εισπραχθέντα ποσά με βάση τον Α.Φ.Μ. σας, τότε
λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των
πληρωμών.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πληρωμές σας, επιλέγοντας το εικονίδιο «μεγεθυντικός
φακός» στο πεδίο της Ανάλυσης πληρωμών ∙ εκτός από τα στοιχεία του κάθε δελτίου, εκεί
εμφανίζονται επίσης το μεικτό, το καθαρό κέρδος και ο φόρος, τα οποία θα αναγράφονται
κατά τον ίδιο τρόπο και στη βεβαίωση.

Εάν οι πληρωμές/ποσό συμφωνούν με τα δεδομένα σας, τότε πατώντας στο σύμβολο “ √” ,
ολοκληρώνεται η διαδικασία επεξεργασίας της βεβαίωσης κερδών σας, και παράλληλα έχετε
και τη δυνατότητα εκτύπωσής της.

Αν οι πληρωμές / ποσό δεν συμφωνούν με τα δεδομένα σας, τότε έχετε το δικαίωμα να
προχωρήσετε σε προσθήκη πληρωμών, πατώντας το κουμπί με το σύμβολο “+”.

v. Προσθήκη πληρωμών
Στην περίπτωση προσθήκης πληρωμών που δεν έχουν βρεθεί από την εφαρμογή,
συμπληρώνετε είτε τον Κωδικό Αίτησης Βεβαίωσης Κέρδους, είτε τον Κωδικό Πληρωμής
Τραπέζης, είτε τον κωδικό της Ατομικής Κάρτας Παίκτη (player id), εάν πρόκειται για κέρδη
από Παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.
Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον της μίας πληρωμής, επιλέγοντας κάθε φορά το κουμπί
Προσθήκη.

Ο κωδικός συμπληρώνεται χωρίς κενά και χρειάζεται προσοχή τόσο κατά την πληκτρολόγησή
του ώστε να μη γίνει λάθος στα ψηφία, όσο και στο ακριβές πεδίο στο οποίο πρέπει να
εισαχθεί.
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις δελτίων «live» τα οποία περιγράφονται ως «ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ – Εκταμίευση με τραπεζική μεταφορά», ο κωδικός εισάγεται στο πεδίο του
Κωδικού Πληρωμής Τραπέζης. Ο κωδικός Ατομικής Κάρτας Παίκτη, μπορεί να εισαχθεί σε
οποιοδήποτε από τα δύο πεδία.

vi. Επιβεβαίωση πληρωμών μετά από προσθήκη πληρωμών
Εφόσον οι επιπλέον πληρωμές σας γίνουν αποδεκτές, θα χρειαστεί να ελέγξετε τον πίνακα
στο πεδίο της Ανάλυσης πληρωμών, και να τις επιβεβαιώσετε εκ νέου, προκειμένου να
προχωρήσετε στην ολοκλήρωση και εκτύπωση της Βεβαίωσης Κερδών.

vii. Εκτύπωση πιστοποιητικού
Πατώντας το κουμπί της Επιβεβαίωσης πληρωμών, μπορείτε να αποθηκεύσετε και
εκτυπώσετε τη βεβαίωση για τις επιβεβαιωμένες πληρωμές.
Εάν έχετε επιβεβαιώσει πληρωμές που αφορούν σε περισσότερες από μία εταιρείες του
Ομίλου, τότε επιπλέον αντίστοιχοι σύνδεσμοι θα εμφανιστούν, με ξεχωριστές βεβαιώσεις
για κάθε Εταιρεία.

