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Συμφωνίες & Συναλλαγές
Μπορείτε να αγοράσετε, να πουλήσετε ή να ανταλλάξετε μια 
ιδιοκτησία με άλλους παίκτες οποιαδήποτε στιγμή.

Πρέπει να πουλήσετε όλα τα κτίρια που ανήκουν σε μία 
χρωματική ομάδα στην Τράπεζα, για να μπορέσετε να πουλήσετε 
ή να ανταλλάξετε ένα Οικόπεδο. Δεν μπορείτε να πουλήσετε (ή να 
ανταλλάξετε) κτίρια με άλλον παίκτη.

Μπορείτε να ανταλλάξετε μια ιδιοκτησία έναντι μετρητών, άλλης 
ιδιοκτησίας ή και καρτών Βγες από τη Φυλακή. Το ποσό αποφασίζεται 
από τους παίκτες που κάνουν τη συμφωνία.

Η υποθηκευμένη ιδιοκτησία μπορεί να ανταλλαγεί έναντι 
οποιασδήποτε συμφωνημένης τιμής.

Ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει αμέσως να κάνει μία από τις παρακάτω 
ενέργειες:

Να πληρώσει ξανά την υποθήκη 
(πληρώνει στην Τράπεζα το κόστος της υποθήκης).

Ή να διατηρήσει την υποθήκη 
(απλώς πληρώνοντας στην Τράπεζα το 10% της αξίας υποθήκευσης).

Πλειστηριασμοί
Εάν βρεθείτε σε Οικόπεδο, Σιδηροδρομικό Σταθμό ή Επιχείρηση Κοινής 
Ωφέλειας που δεν ανήκει σε κάποιον παίκτη και δεν θέλετε να αγοράσετε, 
ο Τραπεζίτης θα πρέπει να κάνει πλειστηριασμό.

1. Ο Τραπεζίτης αρχίζει τον πλειστηριασμό προσφέροντας τη θέση σε 
όλους για A10.

2. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να αυξήσει την προσφορά μέχρι A1 
(ακόμα και ο Τραπεζίτης και ο παίκτης που βρέθηκε αρχικά στη 
θέση αυτή).

3. Ο παίκτης που θα κάνει την υψηλότερη προσφορά κερδίζει τον 
πλειστηριασμό, πληρώνει την Τράπεζα και παίρνει την κάρτα του 
Τίτλου Ιδιοκτησίας.

Τι γίνεται εάν κανένας δεν θέλει να αγοράσει;
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανείς δεν πληρώνει τίποτα.

ΒΚΤΙΡΙΑ
Χτίσιμο Σπιτιών
Μόλις συμπληρώσετε μία ομάδα θέσεων ίδιου 
χρώματος, μπορείτε να αρχίσετε να αγοράζετε 
Σπίτια (δεν χρειάζεται να περιμένετε τη σειρά σας).

Πληρώστε στη Τράπεζα την τιμή που 
αναγράφεται στην κάρτα του Τίτλου Ιδιοκτησίας 
και τοποθετήστε ένα Σπίτι στο Οικόπεδο.

Χτίστε ομοιόμορφα. Δεν μπορείτε να χτίσετε δεύτερο Σπίτι σε ένα 
Οικόπεδο εάν προηγουμένως δεν χτίσετε από ένα Σπίτι σε κάθε 
Οικόπεδο της ίδιας χρωματικής ομάδας. Μπορείτε να έχετε 4 
Σπίτια σε ένα Οικόπεδο.

Χτίσιμο Ξενοδοχείων

Αφού τοποθετήσετε 4 Σπίτια σε ένα Οικόπεδο, 
μπορείτε να πληρώσετε για να το αναβαθμίσετε 
σε Ξενοδοχείο.

Πληρώστε την τιμή του Ξενοδοχείου που 
αναγράφεται στην κάρτα του Τίτλου 

Ιδιοκτησίας, επιστρέψτε τα 4 Σπίτια στην Τράπεζα και τοποθετήστε 
ένα Ξενοδοχείο στο Οικόπεδο.

Μπορείτε να έχετε μέχρι 1 Ξενοδοχείο σε κάθε Οικόπεδο. Και δεν 
μπορείτε να προσθέσετε άλλα Σπίτια.

  Δεν μπορείτε να χτίσετε σε ένα Οικόπεδο, εάν στη συγκεκριμένη 
χρωματική ομάδα υπάρχει κάποιο Οικόπεδο που είναι υποθηκευμένο.

Δεν υπάρχουν αρκετά κτίρια;
Εάν υπάρχουν πολλοί παίκτες που θέλουν το τελευταίο Σπίτι ή 
Ξενοδοχείο, ο Τραπεζίτης πρέπει να το βγάλει σε πλειστηριασμό. 
Οι προσφορές ξεκινούν από A10.

Δεν υπάρχουν κτίρια;
Δε μπορείτε να αγοράσετε έως ότου κάποιος πουλήσει τα δικά του.
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ε, 

ΒΟΗΘΕΙΑ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ!

Εάν εξακολουθείτε  να χρωστάτε, 

κηρύσσετε πτώχευση και βγαίνετε από το 

παιχνίδι!

Χρωστάτε χρήματα σε άλλον παίκτη;
Δώστε του όσες κάρτες Βγες από τη Φυλακή έχετε και όλες 
τις υποθηκευμένες ιδιοκτησίας σας.

Ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει αμέσως να κάνει τα εξής:

Να πληρώσει ξανά την υποθήκη (πληρώνοντας στην 
Τράπεζα το κόστος της υποθήκης).

Ή να διατηρήσει την υποθήκη (απλώς πληρώνοντας στην 
Τράπεζα το 10% της αξίας υποθήκευσης).

Χρωστάτε στην Τράπεζα;
Επιστρέψτε όλες τις ιδιοκτησίες σας στην Τράπεζα. 
Η υποθήκη των ιδιοκτησιών σας ακυρώνεται.

Όλες οι ιδιοκτησίες σας πρέπει να βγουν σε πλειστηριασμό. 

Επιστρέψτε τις κάρτες Βγες από τη Φυλακή στη βάση της 
αντίστοιχης δεσμίδας. 

Δεν μπορείτε να εισπράξετε ενοίκιο για ιδιοκτησίες που 
είναι υποθηκευμένες. Ωστόσο, μπορείτε να εισπράξετε το 
αυξημένο ενοίκιο για Οικόπεδα μιας χρωματικής ομάδας 
που δεν είναι πλέον υποθηκευμένες.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να συγκεντρώσετε το αυξημένο 
ενοίκιο για Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και Επιχειρήσεις 
Κοινής Ωφέλειας που δεν είναι πλέον υποθηκευμένα.

Οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν να παίζουν έως ότου 
απομείνει μόνο ένα άτομο στο παιχνίδι, ο νικητής!

Προσπαθήστε να συγκεντρώσετε χρήματα.
Εάν χρωστάτε χρήματα και δεν μπορείτε να πληρώσετε, 
προσπαθήστε να συγκεντρώσετε χρήματα πουλώντας κτίρια 
ή/και υποθηκεύοντας ιδιοκτησίες. 

Πώληση Κτιρίων
Πουλήστε Ξενοδοχεία στην Τράπεζα στη μισή τιμή κόστους 
και ανταλλάξτε τα αμέσως με 4 Σπίτια. Πουλήστε Σπίτια
στην Τράπεζα στη μισή τιμή κόστους. Τα Σπίτια πρέπει  να 
πωλούνται ομοιόμορφα σε μία χρωματική ομάδα. 

Υποθήκευση Ιδιοκτησιών
Για να υποθηκεύσετε μια ιδιοκτησία, πρέπει πρώτα να 
πουλήσετε όλα τα κτίρια σε μία χρωματική ομάδα στην  
Τράπεζα στη μισή τιμή. 

Για υποθήκη, γυρίστε την κάρτα Τίτλου Ιδιοκτησίας ανάποδα 
και πάρτε από την Τράπεζα την αξία της υποθήκης που 
αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. 

Για να πληρώσετε ξανά μια υποθήκη, πληρώστε το κόστος 
της υποθήκης στην Τράπεζα (αξία υποθήκης +10%) και στη 
συνέχεια, γυρίστε την κάρτα προς τα επάνω.
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Η ονομασία Apple και το λογότυπο της είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το κατάστημα App Store 
είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Η Google Play(TM) και η Android(TM) είναι σήματα κατατεθέντα από την Google Inc. Οι επωνυμίες 
HASBRO GAMING και MONOPOLY και τα λογότυπα, το χαρακτηριστικό σχέδιο του ταμπλό, τα τέσσερα τετράγωνα στις γωνίες, το όνομα και ο 
χαρακτήρας του MR. MONOPOLY, καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ταμπλό και μέρη του παιχνιδιού είναι εμπορικά 
σήματα της Hasbro για το παιχνίδι αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών της και τον εξοπλισμό του. © 1935, 2014 Hasbro, All Rights Reserved. 
Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, Μαρούσι – ΤΚ 15126, Αθήνα – Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά.
Χρώματα και περιεχόμενο μπορεί να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.

www.monopoly.com www.mymonopoly.com

Μπορείτε να φτιάξετε:

Θα χρειαστείτε:

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΑΣ!

Πιόνια

Κενά πλακίδιαΚενό φύλλο με αυτοκόλλητα

Περιλαμβάνονται Δεν περιλαμβάνονται

Συσκευή Εκτυπωτής

Κάρτες Εντολών και Αποφάσεων 

Η ποιότητα της εκτύπωσης θα διαφέρει σύμφωνα με την 
φωτογραφία και τα χαρακτηριστικά του εκτυπωτή.

Κάρτες Εντολών και Αποφάσεων

Αυτοκόλλητα για να
προσωποποιήσετε...

Οικόπεδα

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΙΤΗΣ

Ο ΜΗΤΣΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ
ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΟΜΟΡΦΙΑΣ.

ΠΑΡΤΕ a10.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΩΣΤΕ a15.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ a15.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΠΑΡΤΕ a10.

Τι μπορείτε να κάνετε: 
Μπείτε στην 
εφαρμογή!

Για κινητές συσκευές και tablets, κατεβάστε την δωρεάν 
εφαρμογή MY MONOPOLY app από το App StoreSM ή 
το Google Play™. (Δείτε στο mymonopoly.com για την 
διαθεσιμότητα και την συμβατότητα τους.) Προτιμάτε να 
χρησιμοποιείτε τον Mac σας ή τον Η/Υ σας? Πηγαίνετε στο 
www.mymonopoly.com.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό. 

Ξεκινήστε την προσωποποίηση! Επιλέξτε φωτογραφίες 
από τον υπολογιστή σας, την κινητή συσκευή σας και/ή 
από τα αγαπημένα σας μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως 
το Facebook. Για μια πλήρη λίστα των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το mymonopoly.com.

Ακολουθείστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επεξεργαστείτε 
τις φωτογραφίες σας και όταν είστε πια ευχαριστημένοι με τις 
εικόνες σας, εκτυπώστε τις στο φύλλο με τα αυτοκόλλητα που 
σας παρέχεται.  

Πλήρης οδηγίες για την εφαρμογή είναι διαθέσιμες στο 

MY MONOPOLY app και στο www.mymonopoly.com.

Κολλήστε!

Παίξτε!

Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα στα κενά πλακίδια και στις 
κάρτες Εντολών και Αποφάσεων όπως προσωποποιείτε το 
παιχνίδι σας.

Αυτό ήταν! Αφού δημιουργήσετε τα αυτοκόλλητα και τα 
τοποθετήσετε στα πλακίδια και τις κάρτες, είστε έτοιμοι 
να ξεκινήσετε το παιχνίδι! Δείτε την ενότητα ΣΤΗΣΙΜΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ στην αρχή αυτών των οδηγιών.

Οι περισσότερες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν να 
είστε τουλάχιστον 13 ετών (κάποιες μπορεί να απαιτούν να είστε ακόμα 
μεγαλύτεροι). Παρακαλούμε ζητήστε τη βοήθεια γονέα ή κηδεμόνα.
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c Γρήγορο Επιτραπέζιο Παιχνίδι Αγοραπωλησίας Ιδιοκτησιών c

Περιεχόμενα
Ταμπλό παιχνιδιού

4 Πιόνια

30 Κενά Πλακίδια 

4 Φύλλα με Αυτοκόλλητα 

28 Κάρτες Τίτλων Ιδιοκτησίας

16 Κάρτες Εντολών 

16 Κάρτες Αποφάσεων

32 Σπίτια

12 Ξενοδοχεία

2 Ζάρια

Δεσμίδα Χαρτονομισμάτων

ΗΛΙΚΙΑ

2-4
ΠΑΙΚΤΕΣ
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Δώστε σε κάθε παίκτη 
από:

(Συνολικά=A1500)
Κρατήστε τα υπόλοιπα 
χρήματα μέσα στο κουτί 
ως Τράπεζα.

Δεν έχετε προσωποποιήσει ακόμα το παιχνίδι σας; 
Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να παίξετε και το κλασικό παιχνίδι της MONOPOLY 
χωρίς να κάνετε καμία προσωποποίηση. 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!

Σύρετε τα προσωποποιημένα πλακίδια σας μέσα στις θέσεις 
των Οικοπέδων για να καλύψετε τα πραγματικά ονόματα των 
Οικοπέδων της MONOPOLY. 

Γυρίστε στην πίσω σελίδα αυτών των οδηγιών για να 
δείτε αναλυτικά πως να προσωποποιήσετε το παιχνίδι 
σας χρησιμοποιώντας τα κενά πλακίδια και το φύλλο 
με τα αυτοκόλλητα που σας παρέχετε.

Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα παίξετε, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα αυτοκόλλητα σας για να τυπώσετε περισσότερες 
εικόνες για τα Οικόπεδα σας, τα Πιόνια σας και τις Κάρτες Εντολών και 
Αποφάσεων. Θυμηθείτε επίσης, ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το 
πίσω μέρος των πλακιδίων σας! 
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© 1935, 2014 HASBRO.

2
ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ενοίκιο Οικοπέδου A26

Ενοίκιο χρωματικής ομάδας A52

Ενοίκιο με A130

Ενοίκιο με A390

Ενοίκιο με A900

Ενοίκιο με A1100

Ενοίκιο με A1275

Τιμή Σπιτιών A200 το κάθε ένα

Τιμή Ξενοδοχείων A200 το κάθε ένα
 (συν 4 σπίτια)
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Επιλέξτε κάποιον να κάνει τον 
Τραπεζίτη.

Ο Τραπεζίτης είναι υπεύθυνος για:

Τα χρήματα της Τράπεζας

Τα Σπίτια

Τα Ξενοδοχεία

Τις κάρτες των 
Τίτλων Ιδιοκτησίας

Τους Πλειστηριασμούς

Ο Τραπεζίτης μπορεί επίσης να 
παίξει στο παιχνίδι, αλλά θα πρέπει 
να κρατάει τα δικά του χρήματα 
ξεχωριστά από εκείνα της Τράπεζας.

ΠΑΙΞΤΕ!

Πως να κερδίσετε
Μετακινηθείτε στο ταμπλό και αγοράστε όσες περισσότερες 
ιδιοκτησίες μπορείτε (Οικόπεδα, Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και 
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας). Όσα περισσότερα έχετε, τόσο 
περισσότερα ενοίκια θα παίρνετε. Εάν είστε ο τελευταίος παίκτης 
που έχει κάποια χρήματα όταν όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν 
χρεοκοπήσει, τότε είστε ο νικητής!

Ποιος παίζει πρώτος;
Κάθε παίκτης ρίχνει και τα δύο ζάρια. 
Όποιος φέρει τη μεγαλύτερη ζαριά παίζει πρώτος.

Όταν έρθει η σειρά σας

Ρίξτε και τα δύο ζάρια.

Μετακινηθείτε όσες θέσεις φέρατε στη ζαριά.

Σε ποια θέση βρεθήκατε;
Δείτε στην ενότητα ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ.

Εάν φέρατε διπλές, ρίξτε ξανά τα ζάρια και κάντε έναν ακόμα γύρο. 

Προσοχή! Εάν φέρετε διπλές 3 φορές συνεχόμενες στον ίδιο γύρο, 
θα πρέπει να πάτε στη Φυλακή!

Η σειρά σας τελειώνει. Συνεχίζει ο παίκτης που βρίσκεται στα 
αριστερά σας.

Ξεκινήστε το παιχνίδι!
Αυτά χρειάζεται μόνο να ξέρετε, άρα ξεκινήστε αμέσως. Δείτε τι 
σημαίνουν οι θέσεις όταν μετακινήστε επάνω τους.

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα πιόνι. 
Σύρετε το προσωποποιημένο 
σας πλακίδιο μέσα στο πιόνι και 
τοποθετήστε το στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ.

Ο

α
τ
τ

Ό
α

Ανακατέψτε τις κάρτες των Εντολών 
και Αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων που έχετε προσωποποιήσει
και τοποθετήστε εδώ, σε δεσμίδες, 
να βλέπουν προς τα κάτω.
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A200
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A220
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ενοίκιο Οικοπέδου A18

Ενοίκιο χρωματικής ομάδας A36

Ενοίκιο με A90

Ενοίκιο με A250

Ενοίκιο με A700

Ενοίκιο με A875

Ενοίκιο με A1050

Τιμή Σπιτιών A150 το κάθε ένα

Τιμή Ξενοδοχείων A150 το κάθε ένα
 (συν 4 σπίτια)

© 1935, 2013 HASBRO.
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Για τον ιδιοκτήτη 2 Σταθμών a50

Για τον ιδιοκτήτη 3 Σταθμών a100

Για τον ιδιοκτήτη 4 Σταθμών a200
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Ενοίκιο Οικοπέδου A20

Ενοίκιο χρωματικής ομάδας A40

Ενοίκιο με A100

Ενοίκιο με A300

Ενοίκιο με A750

Ενοίκιο με A925

Ενοίκιο με A1100

Τιμή Σπιτιών A150 το κάθε ένα
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Οικόπεδα
Άγνωστα Οικόπεδα
Όταν βρεθείτε σε ένα Οικόπεδο που δεν ανήκει σε κανέναν, είτε 
αγοράστε την ιδιοκτησία αυτή είτε βγάλτε την σε πλειστηριασμό.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ

Θέλετε να την 

αγοράσετε;
Πληρώστε την τιμή που 
αναγράφεται στη θέση του 
ταμπλό και πάρτε την κάρτα 
του Τίτλου Ιδιοκτησίας.

Οικόπεδα που ανήκουν σε κάποιον παίκτη
Όταν βρεθείτε σε Οικόπεδο που ανήκει σε κάποιον άλλον, πληρώστε του ενοίκιο που 
αναγράφεται στην κάρτα του Τίτλου Ιδιοκτησίας.

Συγκεντρώστε χρωματικές ομάδες για να χτίσετε Σπίτια!
Δεν μπορείτε να χτίσετε Σπίτια μέχρι να συγκεντρώσετε μια χρωματική ομάδα!

•  Το ενοίκιο αυξάνετε σε κάθε Οικόπεδο μόλις συγκεντρώσετε 
ολόκληρη την χρωματική ομάδα.

•  Αν αγοράσετε επιπλέον Σπίτια, το ενοίκιο αυξάνετε 
ακόμα περισσότερο!

•  Αργότερα μπορείτε να τα αναβαθμίσετε σε Ξενοδοχεία
(Δείτε στην ενότητα ΚΤΙΡΙΑ για περισσότερες πληροφορίες.)

Δεν θέλετε να την 

αγοράσετε;
Τότε ο Τραπεζίτης πρέπει να την 
βγάλει σε πλειστηριασμό. 
Οι προσφορές ξεκινούν από A10. 
Όλοι οι παίκτες μπορούν να 
κάνουν προσφορά.

Σιδηροδρομικοί Στ
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί 

σε κάποιον
Εάν βρεθείτε σε έναν Σταθμό που 
αγοράστε τον είτε βγάλτε τον σε π

Επιχειρήσ
Επιχειρήσε

δεν ανήκου
Όταν βρεθείτε 
που δεν ανήκει
βγάλτε την σε π

Θέλετε να τον 

αγοράσετε;
Πληρώστε την τιμή που 
αναγράφεται στη θέση του 
ταμπλό και πάρτε την κάρτα 
του Τίτλου Ιδιοκτησίας.

Θέλετε να την αγοράσετε;
Πληρώστε την τιμή που 
αναγράφεται στη θέση του 
ταμπλό και πάρτε την κάρτα 
του Τίτλου Ιδιοκτησίας.

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που ανήκουν σ
Όταν βρεθείτε σε έναν Σταθμό που ανήκει σε κάποιον 
ενοίκιο. Το ενοίκιο εξαρτάται από τον αριθμό των Σταθ
κατοχή του.

Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Ενοίκιο

Επιχείρησεις Κοινής Ωφέλειας που ανήκ
Όταν βρεθείτε σε μια θέση Επιχείρησης Κοινής Ωφέλεια
παίκτη, πληρώστε του ενοίκιο. 

Ρίξτε τα ζάρια ξανά για να δείτε τι ποσό ενοικίου θα πλη
Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, το ενοίκιο είναι επί 4 φορ
ιδιοκτήτης έχει και τις 2 Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας,
ζαριά που θα φέρατε.

Δεν

αγο
Τότε
βγάλ
ξεκιν
μπο

Δεν
Τότε
βγάλ
ξεκι
μπο
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a25

a50

a100

a200

Υ

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΣ,

ΠΑΙΡΝΕΙΣ A200.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΩΣΕ 
A200

ΕΝΤΟΛΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΛΗΡΩΣΕ 
A200

ΑΠΟΦΑΣΗ

2

1

3

2        3      4
A50    A100   A200

NOPOLY      Instructions  (GK 110)

0.00 File Name: A85951100_MYMONOPOLY_I.indd

Θέσεις Δράσης

Πώς βγαίνω από την Φυλακή;

Έχετε 3 επιλογές:

Πληρώστε b50 πριν ξαναπαίξετε, στη συνέχεια, ρίξτε τα ζάρια και κινηθείτε κανονικά.

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα Βγες από τη Φυλακή στην αρχή του επόμενου γύρου, 
εφόσον έχετε τέτοια κάρτα (ή αγοράστε μία από κάποιον άλλο παίκτη). Όταν τελειώσετε 
τοποθετήστε την κάρτα στο κάτω μέρος της στοίβας, ρίξτε τα ζάρια και μετακινηθείτε.

Φέρτε διπλή ζαριά στον επόμενο γύρο. Εάν φέρετε διπλές βγαίνετε από τη Φυλακή! 
Χρησιμοποιήστε τη ζαριά για να μετακινηθείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 
3 γύρους για να φέρετε διπλές. Εάν δεν φέρετε διπλές και στον τρίτο γύρο που βρίσκεστε 
στη Φυλακή, πληρώστε A50 στην Τράπεζα και χρησιμοποιήστε την τελευταία ζαριά για 
να μετακινηθείτε.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Εάν με τη ζαριά που φέρατε βρεθήκατε ή περάσατε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, πάρτε 
A200 από την Τράπεζα.

Φόρος Εισοδήματος / Πρόσθετος Φόρος
Πληρώστε στην Τράπεζα το ποσό που αναγράφεται στη θέση.

Δωρεάν Στάθμευση
Χαλαρώστε! Δεν συμβαίνει τίποτα.

Απλός Επισκέπτης
Μην ανησυχείτε. Εάν βρεθείτε εδώ, απλά τοποθετήστε το πιόνι σας στην 
ενότητα "Μόνο για Επίσκεψη".

Κάρτες Εντολών / Αποφάσεων
Πάρτε την κάρτα που βρίσκεται πάνω-πάνω στη σχετική δεσμίδα και κάντε 
αμέσως αυτό που αναγράφεται στην κάρτα. Επιστρέψτε την στο κάτω μέρος 
της δεσμίδας όταν τελειώσετε.

Πήγαινε στη Φυλακή
Μετακινήστε το πιόνι σας στη θέση "Φυλακή" αμέσως! Δεν παίρνετε A200 
που περάσατε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ. Η σειρά σας τελείωσε. Εξακολουθείτε να 
μπορείτε να παίρνετε ενοίκια, να κάνετε πλειστηριασμούς, να αγοράζετε Σπίτια 
και Ξενοδοχεία, να υποθηκεύετε και να συναλλάσσεστε ενώ είστε στη Φυλακή.

οί Σταθμοί
ταθμοί που δεν ανήκουν 

θμό που δεν ανήκει σε κανέναν, είτε 
ε τον σε πλειστηριασμό.

χειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
χειρήσεις Κοινής Ωφέλειας που 

ανήκουν σε κάποιον παίκτη
βρεθείτε σε μια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας 
εν ανήκει σε κανέναν, είτε αγοράστε την είτε 
ε την σε πλειστηριασμό.

ήκουν σε κάποιον παίκτη
κάποιον άλλο παίκτη, πληρώστε του 
των Σταθμών που έχει ο παίκτης στην 

ου ανήκουν σε κάποιον παίκτη
ς Ωφέλειας που ανήκει σε κάποιον άλλο 

ου θα πληρώσετε. Εάν ο ιδιοκτήτης έχει 1 
επί 4 φορές τη ζαριά που φέρατε. Εάν ο 

Ωφέλειας, το ενοίκιο είναι επί 10 φορές τη 

Δεν θέλετε να τον 

αγοράσετε;
Τότε ο Τραπεζίτης θα πρέπει να τον 
βγάλει σε πλειστηριασμό. Οι προσφορές
ξεκινάνε από A10. Όλοι οι παίκτες 
μπορούν να κάνουν προσφορά.

Δεν θέλετε να την αγοράσετε;
Τότε ο Τραπεζίτης θα πρέπει να την 
βγάλει σε πλειστηριασμό. Οι προσφορές
ξεκινάνε από A10. Όλοι οι παίκτες 
μπορούν να κάνουν προσφορά.
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