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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 78
22 Ιανουαρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και δι−
εξαγωγής των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ............
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΚΙΝΟ» της
ΟΠΑΠ Α.Ε. .............................................................................................
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΣΟΥΠΕΡ 3»
της ΟΠΑΠ Α.Ε....................................................................................
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 45 και
1 από 20 (ΤΖΟΚΕΡ)». .....................................................................
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του παιχνιδιού «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» της
ΟΠΑΠ Α.Ε. .............................................................................................
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΛΟΤΤΟ» της
ΟΠΑΠ Α.Ε. .............................................................................................
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΠΡΟΤΟ» της
ΟΠΑΠ Α.Ε. .............................................................................................
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 35»
της ΟΠΑΠ Α.Ε....................................................................................
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του παιχνιδιού «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΠΡΟΠΟ)» της ΟΠΑΠ Α.Ε. ................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2167
(1)
Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και
διεξαγωγής των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ96, τ. Α΄,
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτω−
βρίου 2003 περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις».
5. Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121, τ. Α΄ , 17.6.1999), «Ερασιτεχνι−
κός και επαγγελματικός Αθλητισμός», όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/
τ. Α΄/10.10.2002) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.
2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις».
7. Του π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ193, τ. Α΄ , 21.9.1999) «Μετα−
τροπή του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδο−
σφαίρου (ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)».
8. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ23, τ. Β΄ 16.1.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.».
9. Του από 25.6.2008 Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.
(ΦΕΚ 7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
11. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο Πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του «Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής, των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π.
Α.Ε.», που ακολουθεί.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
΄Αρθρο 1
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) διενεργεί κλη−
ρώσεις και διαγωνισμούς των παιγνιδιών της σε τακτά
χρονικά διαστήματα, που ορίζονται με απόφαση του
Δ.Σ της. Το χρονικό διάστημα συμμετοχής σε κλήρωση
ή διαγωνισμό ορίζεται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
2. Η συμμετοχή στα παιγνίδια που διεξάγει η Ο.Π.Α.Π.
Α.Ε. συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και
των Κανονισμών Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξα−
γωγής όλων των παιγνιδιών, καθώς και των όρων και
προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
3. Η συμμετοχή στα παιγνίδια γίνεται μέσω ειδικών
τερματικών μηχανών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε
εξουσιοδοτημένα από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. σημεία πώλησης
και είναι συνδεδεμένες με Κεντρικό Μηχανογραφικό
Σύστημα (στο εξής Κ.Μ.Σ.) για την πραγματοποίηση των
συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο (on line σύνδεση).
4. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να διακόπτει οποι−
οδήποτε είδος συναλλαγών από όλες ή κάποιες τερ−
ματικές μηχανές, όταν αυτό απαιτείται για εμπορικούς,
τεχνικούς ή λόγους ασφαλείας.
5. Η συμμετοχή στα παιγνίδια γίνεται με αποκλειστική
ευθύνη των συμμετεχόντων, είτε με ειδικά έντυπα/δελτία,
τα οποία διατίθενται για το σκοπό αυτό αποκλειστικά
από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., είτε με ηλεκτρονικό τρόπο με απευ−
θείας καταχώρηση των προβλέψεών τους στις ειδικές
τερματικές μηχανές και την επικύρωσή τους και στις δύο
περιπτώσεις. Η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή κα−
ταγράφεται (αποδεικτικό συμμετοχής) είτε σε εκτύπωση
από τις ειδικές τερματικές μηχανές, είτε σε ηλεκτρονικό
μέσο. Με το αποδεικτικό συμμετοχής είναι δυνατή η δι−
απίστωση της καταχώρησης της εν λόγω συμμετοχής
στο Κ.Μ.Σ.. Η συμμετοχή προϋποθέτει την καταβολή από
τον συμμετέχοντα του αναλόγου αντιτίμου.
6. Το αποδεικτικό συμμετοχής περιλαμβάνει τις προ−
βλέψεις του συμμετέχοντα και όλα τα στοιχεία εκείνα
που είναι απαραίτητα για την αναγνώρισή του.
7. Πέραν των τρόπων συμμετοχής που ορίζονται στον
παρόντα Κανονισμό, η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να διεξάγει
τα παιγνίδια της και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο,
που θα ορίζεται κατά περίπτωση στους επιμέρους Κα−
νονισμούς Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των
παιγνιδιών. Στους ίδιους Κανονισμούς θα αναφέρονται
επίσης και τυχόν άλλες ιδιαιτερότητες, που μπορεί να
διαφοροποιούν το πλαίσιο Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής τους, όπως αυτό περιγράφεται στον
παρόντα Κανονισμό.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται
να εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκει−
μένου να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
παρόντος Κανονισμού καθώς και όλων των επιμέρους
Κανονισμών Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής
των παιγνιδιών αυτής.
΄Αρθρο 2
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η συμμετοχή στα παιγνίδια της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι
έγκυρη όταν όλα τα στοιχεία της έχουν καταχωρη−

θεί στο Κ.Μ.Σ. και έχουν διασφαλιστεί, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Η συμμετοχή
ισχύει εφόσον δεν έχει ακυρωθεί, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.
2. Ο συμμετέχων, κατά την επικύρωση οποιασδήποτε
συμμετοχής του, οφείλει να ελέγξει ότι περιλαμβάνονται
όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη
συμμετοχή του.
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
στοιχείων που αντιστοιχούν στο αποδεικτικό συμμετο−
χής, και αυτών που έχουν καταχωρηθεί στο Κ.Μ.Σ. της
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και έχουν διασφαλιστεί, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, υπερισχύουν,
πάντα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Κ.Μ.Σ.
της Ο.Π.Α.Π Α.Ε. και έχουν διασφαλισθεί, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
4. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποι−
ουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής
δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κ.Μ.Σ. ή/και δεν έχουν
διασφαλιστεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
4 του παρόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος
του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής
κέρδους ή αποζημίωσης.
΄Αρθρο 3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 2843/2000
(ΦΕΚ Α΄ 219) συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου. Έργο της
Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της εγκυ−
ρότητας των στοιχείων όλων των παιγνιδιών που έχουν
καταχωρηθεί στο Κ.Μ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., η επικύρωση
της ανακήρυξης των νικητών, καθώς επίσης και η εκδί−
καση τυχόν ενστάσεων.
2. Η επιτροπή αυτή έχει δικαίωμα πρόσβασης σε
κάθε σχετικό με το έργο της στοιχείο και μπορεί να
προβαίνει στις προς τούτο αναγκαίες ενέργειες, είτε
ενεργώντας συλλογικά, είτε αναθέτοντας τις σχετικές
ενέργειες σε μέλος ή μέλη της.
΄Αρθρο 4
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Η διασφάλιση των στοιχείων των συμμετοχών των
παιγνιδιών πραγματοποιείται είτε με την παραγωγή
ειδικών κλειδαρίθμων, είτε με την μεταφορά τους σε
ανεξάρτητο Μηχανογραφικό Σύστημα από το Κ.Μ.Σ, είτε
με το συνδυασμό και των δύο παραπάνω.
2. Η μεταφορά των στοιχείων των συμμετοχών σε
ανεξάρτητο Μηχανογραφικό Σύστημα από το Κ.Μ.Σ, το
οποίο είναι εγκατεστημένο στον ειδικά ασφαλισμένο,
με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου, χώρο, γίνεται είτε
με απευθείας σύνδεση του ανεξάρτητου αυτού συστή−
ματος με το Κ.Μ.Σ., είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών
αποθηκευτικών μέσων. Τα στοιχεία φυλάσσονται με
ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου και υπερισχύουν έναντι
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, σε περίπτωση ύπαρξης
οποιασδήποτε διαφοράς.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει στη διάθεσή της κατάλλη−
λο λογισμικό για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των
στοιχείων όλων των παιχνιδιών που έχουν καταχωρηθεί
στο Κ.Μ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., της ανακήρυξης των νικητών,
καθώς επίσης και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
΄Αρθρο 5
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση
της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου
της αξίας της, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από
την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ−
σεις που τίθενται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ακύρωση
συμμετοχής μέσω της τερματικής μηχανής, τότε η ακύ−
ρωση μπορεί να γίνει μόνο από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., πάντα
όμως εντός του χρονικού διαστήματος που μπορεί να
ασκηθεί το δικαίωμα της ακύρωσης κατά περίπτωση
και, που ορίζεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
3. Για τις περιπτώσεις που η ακύρωση καθίσταται
αδύνατη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν
άρθρο, δεν φέρουν ευθύνη η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή το αντίστοι−
χο σημείο πώλησης.
΄Αρθρο 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων ανωτέρας βίας,
τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη
η διεξαγωγή κλήρωσης ή διαγωνισμού οποιουδήποτε
παιγνιδιού και η καταβολή κερδών στους συμμετέχο−
ντες, η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι αυτών.
Στην ίδια περίπτωση, η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέ−
ρει για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από οποιουδήποτε
είδους απώλεια δεδομένων, ολική ή μερική καταστροφή
ή άλλη αδυναμία εντοπισμού ή ανάκτησης στοιχείων
συμμετοχής παιγνιδιού.
΄Αρθρο 7
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Κάθε κέρδος καταβάλλεται πάντοτε στον κομιστή
του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει και, σε περί−
πτωση απώλειάς του, αποκλείεται η αξίωση καταβολής
κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
2. Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδο−
τημένα από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. σημεία πώλησης ή από τις
συνεργαζόμενες Τράπεζες, με διαδικασία που ορίζεται
κάθε φορά από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
3. Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμε−
σα από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ο αναλογών φόρος, σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, καταβάλλο−
νται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά
ψηφία.
5. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να δεσμεύσει την πληρωμή
κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά
την κρίση της, στοιχειοθετείται πιθανότητα είσπραξης
του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά και όχι πε−
ριοριστικά, αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή
κλοπής αποδεικτικού συμμετοχής.
6. Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή
έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδή−
ποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός
και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει
και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε
άλλη αξίωση για αποζημίωση από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
7. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των συμμετοχών
που έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 4 του παρόντος, αποτελούν το μόνο απο−
δεικτικό στοιχείο για την αναγνώριση κέρδους και, σε
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περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε
άλλου στοιχείου. Το αποδεικτικό συμμετοχής χρησιμεύει
για να αποδεικνύει την οφειλόμενη, σε περίπτωση κέρ−
δους, πληρωμή και μόνο εφόσον συμφωνεί απόλυτα με
τα στοιχεία που έχουν διασφαλιστεί.
΄Αρθρο 8
ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
1. Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερο−
μηνία της ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η
αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
2. Τα αδιάθετα κέρδη που απομένουν μετά την πάροδο
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, καθώς
και τα προερχόμενα από τις στρογγυλοποιήσεις ποσά,
διανέμονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται, μετά την πάροδο του προα−
ναφερθέντος χρονικού διαστήματος και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να καταβάλλει κέρδος σε κατόχους απο−
δεικτικών συμμετοχής όταν, άνευ υπαιτιότητάς τους,
δεν εισέπραξαν εγκαίρως το αναλογούν κέρδος, ούτε
πρόβαλαν τη σχετική τους αξίωση εντός του ίδιου χρο−
νικού διαστήματος.
΄Αρθρο 9
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ
1. Αποδεικτικό είσπραξης κέρδους, όπως κατά περί−
πτωση ορίζεται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., αποτελεί είτε
η απόδειξη πληρωμής για το αντίστοιχο κέρδος που
εκτυπώθηκε από την τερματική μηχανή, είτε η απόδειξη
είσπραξης του ποσού κέρδους από την Τράπεζα ή την
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είτε οτιδήποτε άλλο ορισθεί ως τέτοιο από
την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
2. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος
κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησής με την προσκόμιση
του σχετικού αποδεικτικού και σύμφωνα με την διαδι−
κασία που ορίζει κάθε φορά η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
΄Αρθρο 10
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ημε−
ρομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, κάθε εν−
διαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., επειδή δεν αναγνωρίζεται από το Κ.Μ.Σ
το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμ−
μετοχής του.
2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Ελέγ−
χου μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερο−
μηνία υποβολής τους. Η απόφαση ανακοινώνεται στους
ενδιαφερόμενους και στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., προς την οποία
υποβάλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και το πρακτικό
εκδίκασης ενστάσεων που συντάσσει η Επιτροπή.
΄Αρθρο 11
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε
ισχύ καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που
αφορούσε στην έγκριση του Γενικού Κανονισμού Ορ−
γάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

διενεργεί κληρώσεις του Αριθμολαχείου «ΚΙΝΟ» η ορ−
γάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή του οποίου εμπίπτει
στις διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.», των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού καθώς
επίσης των όρων και των προϋποθέσεων, που κάθε
φορά θέτει η «ΟΠΑΠ Α.Ε.»
΄Αρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

F
Αριθμ. 2170
(2)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΚΙΝΟ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ96, τ. Α΄
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτω−
βρίου 2003 περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις».
5. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις».
6. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)».
7. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ23, τ. Β΄ 16.1.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.».
8. Το από 25.6.2008 Καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
10. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο Πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΚΙΝΟ» της
ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟΥ «ΚΙΝΟ»
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)

Το αριθμολαχείο «ΚΙΝΟ» αφορά στην ακριβή πρόβλεψη
1 έως και 12 αριθμών – ανάλογα με τον αντίστοιχο τύπο
του παιχνιδιού – από ένα σύνολο 20 αριθμών που προ−
κύπτουν κάθε φορά μετά από κλήρωση από μία σειρά
αριθμών από το 1 έως και το 80.
΄Αρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο αριθμολαχείο «ΚΙΝΟ» υπάγεται στα
προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.
΄Αρθρο 3
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1. Σε κάθε κλήρωση κληρώνονται είκοσι (20) αριθμοί
από μία σειρά ογδόντα (80) αριθμών από το 1 έως και
το 80.
2. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται
είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλε−
κτρονικό τρόπο και πραγματοποιείται σε χρόνο που
ορίζεται με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
3. Οι αριθμοί που κληρώνονται δημοσιοποιούνται με
κάθε πρόσφορο τρόπο όπως επίσης και πιθανές αλλα−
γές του χρόνου διενέργειας των κληρώσεων κατόπιν
απόφασης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
4. Οι κληρώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στον Κανονισμό Κληρώσεων των παιγνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
΄Αρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Σε κάθε έναν από τους 12 τύπους παιχνιδιού, οι επι−
τυχίες κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το
πλήθος των επιλεγμένων αριθμών που περιλαμβάνονται
στους 20 αριθμούς που κληρώθηκαν . Σε κάθε μία από
τις εν λόγω κατηγορίες επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας
συντελεστής απόδοσης με βάση τον οποίο προκύπτει
το κέρδος κάθε συμμετοχής.
α) Τύπος παιχνιδιού 12 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
12
11
10
9
8
7
6
0

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1.000.000
25.000
2.500
1.000
150
25
5
4
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β) Τύπος παιχνιδιού 11 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
11
10
9
8
7
6
5
0

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
500.000
15.000
1500
250
50
10
1
2

γ) Τύπος παιχνιδιού 10 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
10
9
8
7
6
5
0

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
100.000
10.000
500
80
20
2
2

δ) Τύπος παιχνιδιού 9 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η
4η
5η
6η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
9
8
7
6
5
4

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
40.000
4.000
200
25
5
1

ε) Τύπος παιχνιδιού 8 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η
4η
5η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
8
7
6
5
4

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
15.000
1.000
50
10
2

στ) Τύπος παιχνιδιού 7 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η
4η
5η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
7
6
5
4
3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
5.000
100
20
3
1
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ζ) Τύπος παιχνιδιού 6 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η
4η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
6
5
4
3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1.600
50
7
1

η) Τύπος παιχνιδιού 5 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
5
4
3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
450
20
2

θ) Τύπος παιχνιδιού 4 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η
3η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
4
3
2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
100
4
1

ι) Τύπος παιχνιδιού 3 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
3
2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
25
2,5

ια) Τύπος παιχνιδιού 2 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η
2η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
2
1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
5
1

Ιβ) Τύπος παιχνιδιού 1 επιλεγμένων αριθμών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η

ΣΩΣΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
2,5

΄Αρθρο 5
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Τα κέρδη ανά επιτυχία κάθε κατηγορίας είναι προ−
καθορισμένα και προκύπτουν από αντίστοιχους συντε−
λεστές απόδοσης πολλαπλασιαζόμενους επί την αξία
κάθε συμμετοχής.
2. Ως βάση υπολογισμού των προκαθορισμένων ποσών
κέρδους ανά επιτυχία, όλων των κατηγοριών επιτυχιών,
λαμβάνεται υπόψη ποσοστό μέχρι 70% επί των ακαθα−
ρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού σε κάθε κλήρωση,
Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού τα
συνολικά ποσά κερδών προς διανομή στους τυχερούς
να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται των παραπάνω πο−
σοστών υπολογισμού.
3. Ειδικά για την πρώτη κατηγορία κέρδους, των τύπων
παιχνιδιού 12, 11 και 10 αριθμών, το συνολικό διανεμό−
μενο ποσό για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές, σε
κάθε κλήρωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας απλής
συμμετοχής, επί τον συντελεστή 2.000.000.
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Σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής δελτίου ή πε−
ρισσοτέρων νικητών σε κάθε μία από τις κατηγορίες
αυτές, το με τον παραπάνω τρόπο προσδιοριζόμενο
ποσό διανέμεται μεταξύ των νικητών σε μερίδια ανά−
λογα της αξίας συμμετοχής της κερδίζουσας περιοχής
κάθε δελτίου στη συγκεκριμένη κλήρωση.
΄Αρθρο 6
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ −ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή τόσων
αριθμών όσους καθορίζει ο τύπος του παιγνιδιού για
μια κλήρωση) ορίζεται στα πενήντα λεπτά του ευρώ
(0,50 ευρώ).
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το αριθμολαχείο
ΚΙΝΟ, καθορίζεται σε ποσοστό 8% επί της τιμής της
στήλης και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο που
καταβάλλει ο συμμετέχων.
΄Αρθρο 7
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κα−
νονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του αριθμολαχείου ΚΙΝΟ από την ΟΠΑΠ
Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις για την οργάνωση,
λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.
καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που
θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε
ισχύ καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που
αφορούσε στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής του αριθμολαχείου ΚΙΝΟ.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση με αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2173
(3)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΣΟΥΠΕΡ 3» της
ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).

3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ96, τ. Α΄,
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτω−
βρίου 2003 περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις».
5. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις».
6. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)».
7. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ23, τ. Β΄, 16.1.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.».
8. Το από 25.06.2008 Καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
10. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο Πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΣΟΥΠΕΡ 3»
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟΥ «ΣΟΥΠΕΡ 3»
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)
διενεργεί κληρώσεις του Αριθμολαχείου «ΣΟΥΠΕΡ 3»
με την διακριτική ονομασία «SUPER 3», η οργάνωση,
λειτουργία και διεξαγωγή του οποίου εμπίπτει στις δι−
ατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.»,
των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού καθώς επίσης
των όρων και των προϋποθέσεων, που κάθε φορά θέτει
η «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
΄Αρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
Το αριθμολαχείο «ΣΟΥΠΕΡ 3» αφορά στην πρόβλεψη
καθορισμένων ψηφίων − ανάλογα με τον τύπο του παι−
γνιδιού − ενός τριψήφιου αριθμού, ο οποίος προκύπτει
κάθε φορά μετά από κλήρωση.
΄Αρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο αριθμολαχείο «ΣΟΥΠΕΡ 3» υπάγεται
στα προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
΄Αρθρο 3
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1. Σε κάθε κλήρωση κληρώνεται ένας τριψήφιος αριθ−
μός από το 000 μέχρι και το 999 που αποτελεί την
νικήτρια στήλη.
2. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται
είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλε−
κτρονικό τρόπο και πραγματοποιείται σε χρόνο που
ορίζεται με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
3. Οι αριθμοί που κληρώνονται δημοσιοποιούνται με
κάθε πρόσφορο τρόπο όπως επίσης και πιθανές αλλα−
γές του χρόνου διενέργειας των κληρώσεων κατόπιν
απόφασης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
4. Οι κληρώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στον Κανονισμό Κληρώσεων των παιγνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
΄Αρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Κάθε τριψήφιος αριθμός με επιτυχία κατατάσσεται
σε μία μόνο κατηγορία επιτυχιών ανάλογα με τον τύπο
παιχνιδιού. Σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες
επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης
με βάση τον οποίο προκύπτει το αντίστοιχο κέρδος.
Αναλυτικότερα:
α) Στον τύπο παιχνιδιού «ΜΕ ΣΕΙΡΑ», όπου ζητείται
η πρόβλεψη και των τριών ψηφίων του κληρωθέντος
αριθμού με την ακριβή τους σειρά, ο συντελεστής από−
δοσης κέρδους ορίζεται σε 600.
β) Στον τύπο παιχνιδιού «ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ», όπου ζητείται
η πρόβλεψη και των τριών ψηφίων του κληρωθέντος
αριθμού ανεξαρτήτου σειράς, ο συντελεστής απόδοσης
κέρδους ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
i. Για την πρόβλεψη και των τριών ψηφίων του αριθ−
μού της κλήρωσης, ο συντελεστής απόδοσης κέρδους
ορίζεται σε 100.
ii. Για την πρόβλεψη και των τριών ψηφίων αριθμού της
κλήρωσης, στον οποίο περιέχονται δύο όμοια ψηφία, ο
συντελεστής απόδοσης κέρδους ορίζεται σε 200.
iii. Για την πρόβλεψη και των τριών ψηφίων αριθμού της
κλήρωσης στον οποίο περιέχονται τρία όμοια ψηφία, ο
συντελεστής απόδοσης κέρδους ορίζεται σε 600.
γ) Στον τύπο παιχνιδιού «ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ», όπου ζητείται
η πρόβλεψη δύο εκ των τριών ψηφίων του κληρωθέντος
αριθμού στη σωστή θέση, ο συντελεστής απόδοσης
κέρδους ορίζεται σε 60.
δ) Στον τύπο παιχνιδιού «ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ», όπου ζητείται η
πρόβλεψη ενός εκ των τριών ψηφίων του κληρωθέντος
αριθμού στη σωστή θέση, ο συντελεστής απόδοσης
κέρδους ορίζεται σε 6.
΄Αρθρο 5
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Τα κέρδη ανά επιτυχία κάθε κατηγορίας είναι προ−
καθορισμένα και προκύπτουν από τους αντίστοιχους
συντελεστές απόδοσης του άρθρου 4 του παρόντος
πολλαπλασιαζόμενους επί την αξία κάθε συμμετοχής.
2. Ως βάση υπολογισμού των προκαθορισμένων ποσών
κέρδους ανά επιτυχία, όλων των κατηγοριών επιτυχιών,
λαμβάνεται υπόψη ποσοστό μέχρι 60% επί των ακαθα−
ρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού σε κάθε κλήρωση.
Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού τα
συνολικά ποσά κερδών προς διανομή στους τυχερούς
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να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται των παραπάνω πο−
σοστών υπολογισμού.
3. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο συ−
νολικό ποσό που διατίθεται στο σύνολο των επιτυχιών
κάποιας κατηγορίας με προκαθορισμένο κέρδος. Στην
περίπτωση αυτή, αν το γινόμενο των επιτυχιών με το
προκαθορισμένο κέρδος της κατηγορίας υπερβαίνει το
ανώτατο όριο, τότε το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί
στο ανώτατο όριο διανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες
της αντίστοιχης κατηγορίας.
΄Αρθρο 6
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ −ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (τριών ή δύο ή
ενός ψηφίου ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού) ορίζεται
στα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50).
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το αριθμολαχείο
ΣΟΥΠΕΡ 3, καθορίζεται σε ποσοστό 8% επί της τιμής
της στήλης και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο
που καταβάλλει ο συμμετέχων.
΄Αρθρο 7
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα
Κανονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου ΣΟΥΠΕΡ 3 από
την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις για την
οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋ−
ποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε
ισχύ καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που
αφορούσε στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου ΣΟΥ−
ΠΕΡ 3.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2176
(4)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 45 και 1 από
20 (ΤΖΟΚΕΡ)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ96, τ. Α΄,
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτω−
βρίου 2003 περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις».
5. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ180,
τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες δι−
ατάξεις».
6. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)».
7. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ23, τ. Β΄, 16.1.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.».
8. Το από 25.6.2008 Καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
10. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο Πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 απο 45 και 1 απο
20 (ΤΖΟΚΕΡ)» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟΥ «5 ΑΠΟ 45 ΚΑΙ 1
ΑΠΟ 20 (ΤΖΟΚΕΡ)»
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)
διενεργεί κληρώσεις του Αριθμολαχείου «5 από 45 και
1 από 20 με την διακριτική ονομασία (ΤΖΟΚΕΡ)», η ορ−
γάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή του οποίου εμπίπτει
στις διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.», των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού καθώς
επίσης των όρων και των προϋποθέσεων, που κάθε
φορά θέτει η «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
΄Αρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
Το αριθμολαχείο «ΤΖΟΚΕΡ» αφορά στην ακριβή πρό−
βλεψη πέντε (5) αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά
45 αριθμών (από το 1 έως και το 45), και ενός αριθμού
που κληρώνεται από μία δεύτερη σειρά 20 αριθμών (από
το 1 έως και το 20).
΄Αρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο αριθμολαχείο «ΤΖΟΚΕΡ» υπάγεται
στα προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,

Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.
΄Αρθρο 3
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1. Για την κλήρωση των αριθμών, που θα αποτελέσουν
τη νικήτρια στήλη, χρησιμοποιείται μία σειρά αριθμών
από το 1 έως και το 45 από την οποία κληρώνονται
πέντε (5) αριθμοί και μία δεύτερη σειρά αριθμών από
το 1 έως και το 20 από την οποία κληρώνεται ένας (1)
αριθμός.
2. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται
είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλε−
κτρονικό τρόπο και πραγματοποιείται σε χρόνο που
ορίζεται με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
3. Οι αριθμοί που κληρώνονται δημοσιοποιούνται με
κάθε πρόσφορο τρόπο όπως επίσης και πιθανές αλλα−
γές του χρόνου διενέργειας των κληρώσεων κατόπιν
απόφασης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
4. Οι κληρώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στον Κανονισμό Κληρώσεων των παιγνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
΄Αρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Στο Αριθμολαχείο ΤΖΟΚΕΡ, υπάρχουν οκτώ (8) κατη−
γορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχουσα στήλη που πε−
ριλαμβάνει 5+1 αριθμούς και φέρει επιτυχία, κατατάσ−
σεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με τις σωστές
προβλέψεις που περιλαμβάνει.
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν όλους τους αριθμούς και
από τις δύο σειρές αριθμών που κληρώνονται (5+1).
β) Στη δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους πέντε (5)
αριθμούς που κληρώνονται από την πρώτη σειρά αριθ−
μών (5άρι).
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) από τους
πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την πρώτη
σειρά αριθμών και τον αριθμό που κληρώνεται από τη
δεύτερη σειρά αριθμών (4+1).
δ) Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι
στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τέσσερις (4)
από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από τη
πρώτη σειρά αριθμών (4άρι).
ε) Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τρεις (3) αριθμούς
από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την
πρώτη σειρά αριθμών και τον αριθμό που κληρώνεται
από τη δεύτερη σειρά αριθμών (3+1).
στ) Στην έκτη κατηγορία (VI) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν τρεις (3) αριθμούς από
τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται της πρώτης
σειράς αριθμών (3άρι).
ζ) Στην έβδομη κατηγορία (VII) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν δύο (2) αριθμούς
από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την
πρώτη σειρά αριθμών και τον αριθμό που κληρώνεται
από τη δεύτερη σειρά αριθμών (2+1).
η) Στην όγδοη κατηγορία (VIII) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν έναν (1) αριθμό
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από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την
πρώτη σειρά αριθμών και τον αριθμό που κληρώνεται
από τη δεύτερη σειρά αριθμών (1+1).
΄Αρθρο 5
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις
στήλες με επιτυχία πρώτης κατηγορίας (Ι) επιτυχιών
ανέρχεται σε ποσοστό 19,90% επί των ακαθάριστων
εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα
στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής.
2. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις
επιτυχίες της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) επιτυχιών ανέρ−
χεται σε ποσοστό 8,85% επί των ακαθάριστων εισπρά−
ξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις
επιτυχίες της κατηγορίας αυτής.
3. Όταν δεν υπάρχουν νικητές σε οποιαδήποτε από τις
δύο πρώτες κατηγορίες επιτυχιών, τότε το ποσό που
αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δεν μοιράζεται, αλλά
μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται
στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία.
4. Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως κέρ−
δος σε μία επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας επιτυχιών
είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό της πρώτης
κατηγορίας επιτυχιών, τα συνολικά διανεμόμενα ποσά
στις δύο αυτές κατηγορίες αθροίζονται και το ποσό
αυτό διανέμεται εξίσου μεταξύ όλων των επιτυχιών και
των δύο κατηγοριών.
5. Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος σε κάθε επιτυ−
χία των υπόλοιπων 6 κατηγοριών είναι προκαθορισμένα
ως ακολούθως:
• Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) διατί−
θεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€ 2.500)
ευρώ.
• Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (IV) δι−
ατίθεται το ποσό των πενήντα (€ 50) ευρώ.
• Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) δια−
τίθεται το ποσό των πενήντα (€ 50) ευρώ.
• Σε κάθε επιτυχία της έκτης κατηγορίας (VI) διατί−
θεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.
• Σε κάθε επιτυχία της έβδομης κατηγορίας (VII) δι−
ατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.
• Σε κάθε επιτυχία της όγδοης κατηγορίας (VIII) δι−
ατίθεται το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών
(€ 1,50 ευρώ).
6. Ως βάση υπολογισμού για το συνολικό ποσό των
προκαθορισμένων κερδών των παραπάνω 6 κατηγοριών,
για κάθε κλήρωση, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό μέχρι
21,25% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδι−
ού, Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού
τα προς διανομή κέρδη στις επιτυχίες των εν λόγω
6 κατηγοριών, να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του
παραπάνω ποσοστού υπολογισμού.
7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο συ−
νολικό ποσό που διατίθεται στο σύνολο των επιτυχιών
κάποιας κατηγορίας με προκαθορισμένο κέρδος. Στην
περίπτωση αυτή, αν το γινόμενο των επιτυχιών με το
προκαθορισμένο κέρδος της κατηγορίας υπερβαίνει το
ανώτατο όριο, τότε το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί
στο ανώτατο όριο διανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες
της αντίστοιχης κατηγορίας.
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΄Αρθρο 6
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ−ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (πέντε επιλεγ−
μένοι αριθμοί από την πρώτη σειρά και ένας αριθμός
από τη δεύτερη σειρά, για μία κλήρωση) ορίζεται στα
πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50).
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το αριθμολαχείο
ΤΖΟΚΕΡ, καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της τιμής της
στήλης και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο που
καταβάλλει ο συμμετέχων.
΄Αρθρο 7
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα
Κανονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου ΤΖΟΚΕΡ από
την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις για την
οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋ−
ποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και συ−
μπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε ισχύ
καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφορούσε
στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου ΤΖΟΚΕΡ.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2178
(5)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του παιχνιδιού «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄,
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.10.2003
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περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες
διατάξεις».
5. Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄, 17.6.1999), «Ερασιτε−
χνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός», όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3057/2002 (ΦΕΚ
239/τ. Α΄/10.10.2002) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις».
7. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)».
8. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ 23, τ. Β΄ 16.1.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»
9. Το από 25.6.2008 καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981/τ. ΑΕ και ΕΠΕ/22.7.2008).
10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
11. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ της
ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑ−
ΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)
διενεργεί διαγωνισμούς του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ η
οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή του οποίου εμπί−
πτει στις διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Οργάνω−
σης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της
ΟΠΑΠ Α.Ε.», των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού
καθώς επίσης των όρων και των προϋποθέσεων, που
κάθε φορά θέτει η «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιγνίδι ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αφορά στην πρόβλεψη οκτώ
(8) ποδοσφαιρικών αγώνων στους οποίους θα σημειωθεί
ο μεγαλύτερος αθροιστικά αριθμός τερμάτων από ένα
πλήθος τριάντα (30) αγώνων που δημοσιεύονται στο
δελτίο και φέρουν αρίθμηση από 1 έως 30.
Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο παιχνίδι «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» υπάγεται
στα προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.
Άρθρο 3
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
1. Κάθε διαγωνισμός του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ πε−
ριλαμβάνει τριάντα (30) ποδοσφαιρικούς αγώνες.

2. Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες κάθε διαγωνισμού ΠΡΟ−
ΠΟΓΚΟΛ επιλέγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., μετά από ει−
σήγηση της ειδικής Επιτροπής Σύνθεσης Δελτίου. Η
Επιτροπή αυτή αποτελείται από δεκατέσσερα (14) μέλη
της ΕΣΗΕΑ και ειδικότερα, του Συνδέσμου Αθλητικών
Συντακτών με εμπειρία στα θέματα ποδοσφαίρου, από
έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο., της ΕΠΑΕ και της ΠΟΕΠΠ,
καθώς επίσης και από τρεις (3) υπαλλήλους της ΟΠΑΠ
Α.Ε. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ορίζονται τα μέλη και ο
Γραμματέας της Επιτροπής και καθορίζεται το πλαίσιο
λειτουργίας της.
3. Ως αγώνας είναι δυνατόν να περιληφθεί στον δι−
αγωνισμό ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και κάθε ημίχρονο αγώνα εξο−
μοιούμενο προς αυτοτελή αγώνα.
Άρθρο 4
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ − ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
1. Η νικήτρια στήλη σχηματίζεται από τους οκτώ (8)
αγώνες στο αποτέλεσμα των οποίων έχει σημειωθεί ο
μεγαλύτερος αθροιστικά αριθμός τερμάτων. Εάν στις
τελευταίες θέσεις της νικήτριας στήλης υπάρχει ίσος
συνολικός αριθμός τερμάτων μεταξύ δύο ή περισσοτέ−
ρων αγώνων, τότε για τη συμπλήρωσή της, προτιμούνται
κατά σειρά εκείνοι οι αγώνες, στους οποίους η ομάδα
που σημειώνεται δεύτερη στο δελτίο έχει επιτύχει το
μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων. Εάν και πάλι προκύψει
ισοβαθμία, τότε προτιμούνται οι αγώνες εκείνοι, οι οποί−
οι προηγούνται στην αριθμητική σειρά του δελτίου.
2. Ως αποτέλεσμα αγώνα νοείται εκείνο που πραγμα−
τοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά την κανονική
λήξη αυτού και καταχωρήθηκε από το διαιτητή στο
φύλλο αγώνα ή σε περίπτωση απώλειας ή καταστρο−
φής του, σε αυτό που συντάχθηκε σύμφωνα με τους
κανονισμούς των αρμοδίων ποδοσφαιρικών αρχών. Το
αποτέλεσμα τυχόν παράτασης δε λαμβάνεται υπόψη.
3. Μεταγενέστερες διαφοροποιήσεις των αποτελε−
σμάτων που αποφασίζονται από τις ποδοσφαιρικές
αρχές μετά από ενστάσεις ή για οποιαδήποτε αιτία,
όπως επαναλήψεις αγώνων, επιβολές ποινών ή άλλα
οποιαδήποτε μέτρα, ουδεμία επιρροή έχουν στα απο−
τελέσματα του διαγωνισμού.
4. Αλλαγή τόπου ή γηπέδου διεξαγωγής αγώνα ουδε−
μία επίδραση έχει στο αποτέλεσμα του αγώνα για το
σχηματισμό της νικήτριας στήλης.
5. Αν η διεξαγωγή ενός ή περισσότερων αγώνων, που
δεν πραγματοποιήθηκαν στην προκαθορισμένη ημέρα,
προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία
δεν απέχει περισσότερο από μία (1) ημέρα από τον
τελευταίο χρονικά διεξαγόμενο αγώνα του δελτίου, για
το σχηματισμό της νικήτριας στήλης δε γίνεται κλή−
ρωση αλλά λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα, που θα
προκύψει από τη διεξαγωγή του. Η παραπάνω διάταξη
έχει εφαρμογή μόνο όταν κατά τη στιγμή της αναβο−
λής ή της διακοπής του αγώνα προσδιορίζεται και η
νέα ημερομηνία διεξαγωγής του είτε από τις κείμενες
διατάξεις της προκήρυξης των διοργανώσεων (πρω−
τάθλημα, κύπελλο), είτε κατά τη λήψη της απόφασης
αναβολής ή διακοπής του αγώνα. Η νέα ημερομηνία
διεξαγωγής γνωστοποιείται στο κοινό από την ΟΠΑΠ
Α.Ε., μαζί με την ανακοίνωση περί αναβολής ή διακοπής
του αγώνα.
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6. Αν ορισμένοι αγώνες δεν έγιναν την καθορισμένη
ημέρα για οποιοδήποτε λόγο ή έγιναν προγενέστερα
ή μεταγενέστερα ή έγιναν σε ώρα που καθιστά αδύνα−
τη την τήρηση των διατάξεων για τη διασφάλιση των
στοιχείων των δελτίων, όπως προβλέπεται στο «Γενικό
Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής
των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή διακόπηκαν προ της
κανονικής τους λήξης ή έγινε κατακύρωση του αγώνα
υπέρ της μίας ομάδας, για το σχηματισμό της νικήτριας
στήλης:
α) Ως αποτέλεσμα του πρώτου στην σειρά κατάταξης
αναβληθέντα, ματαιωθέντα ή διακοπέντα αγώνα που
αναγράφεται στο δελτίο, λαμβάνεται υπόψη το απο−
τέλεσμα του πρώτου στη σειρά κατάταξης αγώνα του
δελτίου που διεξήχθη κανονικά.
β) Σαν αποτέλεσμα του δεύτερου στη σειρά αγώνα,
που δεν διεξήχθη κανονικά, λαμβάνεται υπόψη το απο−
τέλεσμα του δεύτερου κανονικά διεξαχθέντα αγώνα,
κοκ.
γ) Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή, εάν οι
αγώνες που διακόπηκαν, ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν,
είναι περισσότεροι από τους πραγματοποιηθέντες και
μέχρι εξαντλήσεως όλων των αγώνων του δελτίου.
7. Στην περίπτωση που αναβληθούν, ματαιωθούν ή
διακοπούν όλοι οι αγώνες του δελτίου, τότε η νικήτρια
σειρά θα προκύψει κατόπιν δημόσιας κλήρωσης των
αριθμών, από το σύνολο των αριθμών των αγώνων του
δελτίου. Η κλήρωση πραγματοποιείται από την Επιτροπή
που διενεργεί την κλήρωση του Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ.
Στην περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί κατά την
κρίση της το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού.
Άρθρο 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Οι επιτυχίες για την πρόβλεψη των οκτώ (8) αγώνων,
ανάλογα με τον αριθμό των σωστών προβλέψεων που
περιλαμβάνουν, κατατάσσονται στις παρακάτω τρεις
(3) κατηγορίες:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους 8 αγώνες της
νικήτριας στήλης.
β) Στην δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν επτά (7) από τους
οκτώ (8) αγώνες της νικήτριας στήλης.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν έξι (6) από τους οκτώ
(8) αγώνες της νικήτριας στήλης.
Άρθρο 6
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος σε κάθε
διαγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες των επιτυχιών ορίζε−
ται σε ποσοστό 45% επί των ακαθάριστων εισπράξεων
μετά την αφαίρεση της αποζημίωσης των πρακτόρων
(συνολικά διατίθενται το 39,60% των ακαθάριστων ει−
σπράξεων) και κατανέμεται στις τρεις κατηγορίες ως
ακολούθως:
α) Ποσοστό 40% διατίθεται για τις επιτυχίες της πρώ−
της κατηγορίας (Ι).
β) Ποσοστό 33% διατίθεται για τις επιτυχίες της δεύ−
τερης κατηγορίας (ΙΙ).
γ) Ποσοστό 27% διατίθεται για τις επιτυχίες της τρί−
της κατηγορίας (ΙΙΙ).
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2. Όταν δεν υπάρχουν νικητές σε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω κατηγορίες επιτυχιών της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, το ποσό που αντιστοιχεί στην
κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στον
επόμενο διαγωνισμό και προστίθεται στο ποσό που
μοιράζει η συγκεκριμένη κατηγορία επιτυχιών.
3. Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως
κέρδος, σε μία επιτυχία των κατηγοριών της παραγρά−
φου 1 του παρόντος άρθρου, είναι μεγαλύτερο από το
αντίστοιχο ποσό ανώτερης κατηγορίας επιτυχιών, τα
συνολικά διανεμόμενα ποσά στις δύο αυτές κατηγορίες
αθροίζονται και διανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των
επιτυχιών και των δύο κατηγοριών.
Άρθρο 7
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ −
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή οκτώ
(8) αγώνων) ορίζεται στα είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ
(€ 0,25).
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το παιγνίδι ΠΡΟ−
ΠΟΓΚΟΛ, καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της τιμής
της στήλης και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο
που καταβάλλει ο συμμετέχων.
Άρθρο 8
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κα−
νονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής των διαγωνισμών του παιγνιδιού ΠΡΟ−
ΠΟΓΚΟΛ από την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες δια−
τάξεις για την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των
παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και συ−
μπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε ισχύ
καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφορούσε
στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2179
(6)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΛΟΤΤΟ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
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Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄,
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.10.2003
περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες
διατάξεις».
5. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις
6. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)»
7. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ 23, τ. Β΄ 16.1.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»
8. Το από 25.6.2008 καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
10. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΛΟΤΤΟ» της
ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑ−
ΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟΥ «ΛΟΤΤΟ»
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)
διενεργεί κληρώσεις του Αριθμολαχείου «ΛΟΤΤΟ» η ορ−
γάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή του οποίου εμπίπτει
στις διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.», των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού καθώς
επίσης των όρων και των προϋποθέσεων, που κάθε
φορά θέτει η «ΟΠΑΠ Α.Ε.»
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
Το αριθμολαχείο «ΛΟΤΤΟ» αφορά στην ακριβή πρό−
βλεψη έξι (6) αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά
σαράντα εννέα (49) αριθμών, από το 1 μέχρι και το 49
καθώς επίσης και ενός πρόσθετου αριθμού (έβδομος) ο
οποίος κληρώνεται στην συνέχεια από τους εναπομεί−
ναντες από την ίδια σειρά των 49 αριθμών και αφορά
μόνον στην δεύτερη κατηγορία επιτυχιών της περιπτώ−
σεως β του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο αριθμολαχείο «ΛΟΤΤΟ» υπάγεται
στα προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.
Άρθρο 3
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1. Σε κάθε κλήρωση κληρώνονται έξι (6) αριθμοί από μία
σειρά 49 αριθμών από το 1 έως και το 49. Στη συνέχεια και
από τους εναπομείναντες από την ίδια σειρά των 49 αριθ−
μών κληρώνεται ένας πρόσθετος αριθμός (έβδομος).
2. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται
είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλε−
κτρονικό τρόπο και πραγματοποιείται σε χρόνο που
ορίζεται με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
3. Οι αριθμοί που κληρώνονται δημοσιοποιούνται με
κάθε πρόσφορο τρόπο όπως επίσης και πιθανές αλλα−
γές του χρόνου διενέργειας των κληρώσεων κατόπιν
απόφασης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
4. Οι κληρώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στον Κανονισμό Κληρώσεων των παιγνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Άρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Στο Αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ, υπάρχουν πέντε (5) κατη−
γορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχουσα στήλη που φέρει
επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα
με τις ορθές προβλέψεις που περιλαμβάνει.
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους έξι (6) πρώτους
αριθμούς που κληρώνονται (6άρι).
β) Στη δεύτερη κατηγορία (IΙ) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους πέντε (5) από
τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται, καθώς
επίσης και τον πρόσθετο (έβδομο) αριθμό (5+1).
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙII) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους πέντε (5) από τους
έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (5αρι).
δ) Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τέσσερις (4) από
τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (4αρι).
ε) Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τρεις (3) από τους
έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (3αρι).
Άρθρο 5
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις
επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας (6αρι) ανέρχεται σε
20,37% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρω−
σης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατη−
γορίας αυτής.
2. Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην πρώτη κατηγορία
επιτυχιών (I), τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κα−
τηγορία αυτή δεν μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στην
επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοι−
ράζει η ίδια κατηγορία.
3. Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος στις επιτυχίες
των υπόλοιπων 4 κατηγοριών είναι ανά επιτυχία προ−
καθορισμένα ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α) Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (II)
διατίθεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000)
ευρώ.
β) Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) διατί−
θεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (€ 1.500) ευρώ.
γ) Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (IV)
διατίθεται το ποσό των τριάντα (€ 30) ευρώ.
δ) Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) δι−
ατίθεται το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών
(€ 1,50).
4. Ως βάση υπολογισμού για το συνολικό ποσό των
προκαθορισμένων κερδών των παραπάνω 4 κατηγοριών,
για κάθε κλήρωση, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό μέχρι
23,63% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνι−
διού. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού
τα προς διανομή κέρδη στις επιτυχίες των εν λόγω
4 κατηγοριών, να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του
παραπάνω ποσοστού υπολογισμού.
5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο συ−
νολικό ποσό που διατίθεται στο σύνολο των επιτυχιών
κάποιας κατηγορίας με προκαθορισμένο κέρδος. Στην
περίπτωση αυτή, αν το γινόμενο των επιτυχιών με το
προκαθορισμένο κέρδος της κατηγορίας υπερβαίνει το
ανώτατο όριο, τότε το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί
στο ανώτατο όριο διανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες
της αντίστοιχης κατηγορίας.
Άρθρο 6
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ −ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (έξι επιλεγμένοι
αριθμοί για μία κλήρωση) ορίζεται στα πενήντα λεπτά
του ευρώ (€ 0,50).
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το αριθμολαχείο
ΛΟΤΤΟ, καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της τιμής της
στήλης και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο που
καταβάλλει ο συμμετέχων.
Άρθρο 7
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα
Κανονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ από
την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις για την
οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋ−
ποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε
ισχύ καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφο−
ρούσε στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λει−
τουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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Αριθμ. 2180
(7)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΠΡΟΤΟ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄,
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.10.2003
περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες
διατάξεις».
5. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις».
6. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)»
7. Της υπ’ αριθμ. 442/2001» (ΦΕΚ 23, τ. Β΄ 16.1.2001)
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «καταστατι−
κό της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»
8. Το από 25.6.2008 καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
10. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΠΡΟΤΟ» της
ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑ−
ΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟΥ «ΠΡΟΤΟ»
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)
διενεργεί κληρώσεις του Αριθμολαχείου «ΠΡΟΤΟ» η ορ−
γάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή του οποίου εμπίπτει
στις διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.», των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού καθώς
επίσης των όρων και των προϋποθέσεων, που κάθε
φορά θέτει η «ΟΠΑΠ Α.Ε.»
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
Το αριθμολαχείο «ΠΡΟΤΟ» αφορά στην ακριβή και
κατά σειρά πρόβλεψη των ψηφίων ενός επταψήφιου
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αριθμού από το 0.000.000 έως το 9.999.999 ο οποίος
προκύπτει μετά από κλήρωση.

τα δύο (2) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού
που κληρώνεται.

Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

Η συμμετοχή στο αριθμολαχείο «ΠΡΟΤΟ» υπάγεται
στα προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.

1. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις
επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας επιτυχιών ανέρχε−
ται σε 9,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε
κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της
κατηγορίας αυτής.
2. Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην πρώτη κατηγορία
επιτυχιών τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία
αυτή δεν μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στην επόμενη
κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια
κατηγορία.
3. Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος σε κάθε επιτυ−
χία των υπόλοιπων 5 κατηγοριών είναι προκαθορισμένα
ως ακολούθως:
α) Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) επι−
τυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων
(€ 25.000) ευρώ
β) Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) επιτυ−
χιών διατίθεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(€ 2.500) ευρώ.
γ) Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (ΙV)
επιτυχιών διατίθεται το ποσό των διακοσίων πενήντα
(€ 250) ευρώ.
δ) Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) επιτυ−
χιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε (€ 25) ευρώ.
ε) Σε κάθε επιτυχία της έκτης κατηγορίας (VΙ) επιτυ−
χιών διατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.
4. Ως βάση υπολογισμού για το συνολικό ποσό των
προκαθορισμένων κερδών των παραπάνω 5 κατηγοριών,
για κάθε κλήρωση, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό μέχρι
43,30% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνι−
διού. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού
τα προς διανομή κέρδη στις επιτυχίες των εν λόγω
5 κατηγοριών, να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του
παραπάνω ποσοστού υπολογισμού.
5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο συ−
νολικό ποσό που διατίθεται στο σύνολο των επιτυχιών
κάποιας κατηγορίας με προκαθορισμένο κέρδος. Στην
περίπτωση αυτή, αν το γινόμενο των επιτυχιών με το
προκαθορισμένο κέρδος της κατηγορίας υπερβαίνει το
ανώτατο όριο, τότε το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί
στο ανώτατο όριο διανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες
της αντίστοιχης κατηγορίας.
6. Κέρδος ενός επταψήφιου αριθμού (μία στήλη) σε
μία κατηγορία επιτυχιών αποκλείει επιπλέον κέρδος σε
μικρότερη κατηγορία.

Άρθρο 3
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1. Σε κάθε κλήρωση κληρώνεται ένας επταψήφιος
αριθμός από το 0.000.000 μέχρι και το 9.999.999 που
αποτελεί την νικήτρια στήλη.
2. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται
είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλε−
κτρονικό τρόπο και πραγματοποιείται σε χρόνο που
ορίζεται με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
3. Οι αριθμοί που κληρώνονται δημοσιοποιούνται με
κάθε πρόσφορο τρόπο όπως επίσης και πιθανές αλλα−
γές του χρόνου διενέργειας των κληρώσεων κατόπιν
απόφασης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
4. Οι κληρώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στον Κανονισμό Κληρώσεων των παιγνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Άρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Στο Αριθμολαχείο ΠΡΟΤΟ, υπάρχουν έξι (6) κατηγο−
ρίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχων επταψήφιος αριθμός
που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατη−
γορία ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του αριθμού
που περιλαμβάνει, τα οποία ταυτίζονται (συμφωνούν)
απόλυτα και κατά σειρά και κατά θέση με τα ψηφία του
αριθμού που έχει κληρωθεί.
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι επτα−
ψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους ταυτί−
ζονται απόλυτα και κατά σειρά με τα ψηφία του επτα−
ψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
β) Στη δεύτερη κατηγορία (ΙI) κατατάσσονται οι επτα−
ψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφω−
νούν απόλυτα και κατά σειρά με τα έξι (6) πρώτα ή τα
έξι (6) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που
κληρώνεται.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (IIΙ) κατατάσσονται οι επτα−
ψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφω−
νούν απόλυτα και κατά σειρά με τα πέντε (5) πρώτα ή
τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού
που κληρώνεται.
δ) Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι
επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους
συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τέσσερα (4)
πρώτα ή τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του επταψή−
φιου αριθμού που κληρώνεται.
ε) Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι επτα−
ψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφω−
νούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τρία (3) πρώτα ή
τα τρία (3) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού
που κληρώνεται.
στ) Στην έκτη κατηγορία (VΙ) κατατάσσονται οι επτα−
ψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφω−
νούν απόλυτα και κατά σειρά με τα δύο (2) πρώτα ή

Άρθρο 6
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ −ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (ένας επταψή−
φιος αριθμός, για μία κλήρωση) ορίζεται στα πενήντα
λεπτά του ευρώ (€ 0,50)
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το αριθμολαχείο
ΠΡΟΤΟ, καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της τιμής της
απλής συμμετοχής− στήλης και παρακρατείται άμεσα
από το αντίτιμο που καταβάλλει ο συμμετέχων.
Άρθρο 7
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα
Κανονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουρ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου ΠΡΟΤΟ από
την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις για την
οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋ−
ποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε
ισχύ καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφο−
ρούσε στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λει−
τουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου ΠΡΟΤΟ.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2181
(8)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 35» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄,
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.10.2003
περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες
διατάξεις».
5. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις».
6. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)»
7. Της υπ’ αριθμ. 442/2001» (ΦΕΚ 23, τ. Β΄ 16.1.2001)
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «καταστατι−
κό της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»
8. Το από 25.6.2008 καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
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10. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργί−
ας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 35» της
ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑ−
ΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟΥ «5 από 35»
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)
διενεργεί κληρώσεις του Αριθμολαχείου «5 από 35 » με
τη διακριτική ονομασία «ΕΧΤΡΑ 5» η οργάνωση, λειτουρ−
γία και διεξαγωγή του οποίου εμπίπτει στις διατάξεις
του «Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.», των δια−
τάξεων του παρόντα Κανονισμού καθώς επίσης των
όρων και των προϋποθέσεων, που κάθε φορά θέτει η
«ΟΠΑΠ Α.Ε.».
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ
Το αριθμολαχείο «5 από 35» αφορά στην ακριβή πρό−
βλεψη 5 αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά 35
αριθμών, από το 1 έως και το 35.
Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο αριθμολαχείο «5 από 35» υπάγεται
στα προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.
Άρθρο 3
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
1. Για την κλήρωση των αριθμών, που θα αποτελέσουν
τη νικήτρια στήλη, χρησιμοποιείται μία σειρά αριθμών
από το 1 έως και το 35 από την οποία κληρώνονται
πέντε (5) αριθμοί.
2. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται
είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλε−
κτρονικό τρόπο και πραγματοποιείται σε χρόνο που
ορίζεται με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε.
3. Οι αριθμοί που κληρώνονται δημοσιοποιούνται με
κάθε πρόσφορο τρόπο όπως επίσης και πιθανές αλλα−
γές του χρόνου διενέργειας των κληρώσεων κατόπιν
απόφασης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
4. Οι κληρώσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στον Κανονισμό Κληρώσεων των παιγνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Άρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Στο «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35», υπάρχουν τρεις κατη−
γορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχουσα στήλη που φέρει
επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα
με τις σωστές προβλέψεις που περιλαμβάνει. Σε κάθε
μία από τις εν λόγω κατηγορίες επιτυχιών αντιστοιχεί
και ένας συντελεστής απόδοσης με βάση τον οποίο
προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής.
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α) Στην πρώτη κατηγορία (I) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους πέντε (5)
αριθμούς που κληρώνονται.
β) Στη δεύτερη κατηγορία (II) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τέσσερις (4)
από τους πέντε αριθμούς που κληρώνονται.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (III) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τρεις (3) από τους
πέντε αριθμούς που κληρώνονται.
Άρθρο 5
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Τα κέρδη ανά επιτυχία κάθε κατηγορίας είναι προ−
καθορισμένα και προκύπτουν από αντίστοιχους συντε−
λεστές απόδοσης πολλαπλασιαζόμενους επί την αξία
κάθε συμμετοχής:
α) Στην πρώτη κατηγορία ο συντελεστής κέρδους
ορίζεται σε 100.000. Σε κάθε κλήρωση το συνολικό ποσό
που διανέμεται ως κέρδος σε όλους τους νικητές της
πρώτης κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
που ισούται με το γινόμενο της αξίας της στήλης επί
το συντελεστή 1.000.000. Σε περίπτωση που σε κάποια
κλήρωση, οι στήλες που κερδίζουν στην εν λόγω κατη−
γορία είναι περισσότερες από 10, τότε το παραπάνω
ανώτατο ποσό διανέμεται σε ίσα μερίδια σε κάθε στήλη
που κερδίζει.
β) Στη δεύτερη κατηγορία ο συντελεστής κέρδους
ορίζεται σε 250.
γ) Στην τρίτη κατηγορία ο συντελεστής κέρδους ορί−
ζεται σε 10.
2. Ως βάση υπολογισμού των προκαθορισμένων κερ−
δών, για κάθε κλήρωση λαμβάνεται υπόψη ποσοστό
μέχρι 56% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παι−
χνιδιού. Είναι όμως δυνατό σε κληρώσεις του παιχνιδιού
τα συνολικά κέρδη που διανέμονται στους τυχερούς,
να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του ποσοστού 56%
των ακαθαρίστων εισπράξεων.
Άρθρο 6
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ −ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (πέντε επιλεγ−
μένοι αριθμοί για μία κλήρωση) ορίζεται στα πενήντα
λεπτά του ευρώ (€ 0,50).
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το αριθμολαχείο
«5 από 35» καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της τιμής
της στήλης και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο
που καταβάλλει ο συμμετέχων.
Άρθρο 7
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα
Κανονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουρ−
γίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 35» από
την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις για την
οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋ−
ποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και συ−
μπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε ισχύ
καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφορούσε
*02000782201090020*

στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «5 από 35».
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2183
(9)
Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και
Διεξαγωγής του παιχνιδιού «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟ−
ΣΦΑΙΡΟΥ (ΠΡΟΠΟ)» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄,
12.10.2000) «Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών
συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην
ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 14 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄,
20.4.2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.10.2003
περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες
διατάξεις».
5. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ
180, τ. Α΄, 12.8.1996) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες
διατάξεις.
6. Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄, 17.6.1999), «Ερασιτε−
χνικός και επαγγελματικός Αθλητισμός», όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3057/2002 (ΦΕΚ
239/τ. Α΄/10.10.2002) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού
και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ−
ει.
7. Το π.δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄, 21.9.1999) «Μετατροπή
του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)»
8. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 (ΦΕΚ 23/τ. Β΄/16.1.2001) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας, Οργανισμός Προγνωστικών
Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»
9. Το από 25.6.2008 καταστατικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
7981, τ. ΑΕ και ΕΠΕ, 22.7.2008).
10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
11. Το υπ’ αριθμ. 14/24.10.2008, Θέμα 3ο πρακτικό άνευ
συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το
ν. 2190/1920, άρθρο 21 παρ. 5, όπως ισχύει σήμερα.
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργί−
ας και Διεξαγωγής του του παιχνιδιού ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΠΡΟΠΟ) της ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑ−
ΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙ−
ΡΟΥ (ΠΡΟΠΟ)
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)
διενεργεί διαγωνισμούς του παιχνιδιού προγνωστικών
ποδοσφαίρου (ΠΡΟΠΟ) η οργάνωση, λειτουργία και διε−
ξαγωγή του οποίου εμπίπτει στις διατάξεις του «Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής
των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.», των διατάξεων του πα−
ρόντα Κανονισμού καθώς επίσης των όρων και των
προϋποθέσεων, που κάθε φορά θέτει η «ΟΠΑΠ Α.Ε.»
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιγνίδι ΠΡΟΠΟ − ανάλογα με τον τύπο παιγνιδι−
ού που επιλέγει ο συμμετέχων − αφορά στην ακριβή
πρόγνωση του αποτελέσματος είτε μόνο των δεκα−
τεσσάρων (14) ποδοσφαιρικών αγώνων που ορίζονται
σε κάθε διαγωνισμό του παιγνιδιού είτε των επτά (7)
πρώτων ποδοσφαιρικών αγώνων της ίδιας σειράς των
δεκατεσσάρων (14) αγώνων του δελτίου. Ως αποτέλε−
σμα αγώνα θεωρείται είτε η νίκη της πρώτης ομάδας
(σύμβολο 1) είτε η νίκη της δεύτερης ομάδας (σύμβολο
2) είτε η ισοπαλία (σύμβολο Χ).
Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο παιχνίδι «ΠΡΟΠΟ» υπάγεται στα
προβλεπόμενα στον «Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ
Α.Ε.». Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και ο τρόπος συμμετοχής στο παιγνίδι.
Άρθρο 3
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΠΟ
1. Κάθε διαγωνισμός του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟ περιλαμ−
βάνει δεκατέσσερις (14) ποδοσφαιρικούς αγώνες.
2. Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες κάθε διαγωνισμού ΠΡΟΠΟ
επιλέγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., μετά από εισήγηση της
ειδικής Επιτροπής Σύνθεσης Δελτίου. Η Επιτροπή αυτή
αποτελείται από δεκατέσσερα (14) μέλη της ΕΣΗΕΑ
και ειδικότερα, του Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών
με εμπειρία στα θέματα ποδοσφαίρου, από έναν (1)
εκπρόσωπο της ΕΠΟ, της ΕΠΑΕ και της ΠΟΕΠΠ, κα−
θώς επίσης και από τρεις (3) υπαλλήλους της ΟΠΑΠ
Α.Ε. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ορίζονται τα μέλη και ο
Γραμματέας της Επιτροπής και καθορίζεται το πλαίσιο
λειτουργίας της.
3. Ως αγώνας είναι δυνατόν να περιληφθεί στον δια−
γωνισμό ΠΡΟΠΟ και κάθε ημίχρονο αγώνα εξομοιούμενο
προς αυτοτελή αγώνα.
Άρθρο 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ –ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1. Ως αποτέλεσμα αγώνα νοείται εκείνο που πραγμα−
τοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά την κανονική
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λήξη αυτού και καταχωρήθηκε από το διαιτητή στο
φύλλο αγώνα ή σε περίπτωση απώλειας ή καταστρο−
φής του, σε αυτό που συντάχθηκε σύμφωνα με τους
κανονισμούς των αρμοδίων ποδοσφαιρικών αρχών. Το
αποτέλεσμα τυχόν παράτασης δε λαμβάνεται υπόψη.
2. Μεταγενέστερες διαφοροποιήσεις των αποτελεσμά−
των που αποφασίζονται από τις ποδοσφαιρικές αρχές
μετά από ενστάσεις ή για οποιαδήποτε αιτία, όπως
επαναλήψεις αγώνων, επιβολές ποινών ή άλλα οποιαδή−
ποτε μέτρα, ουδεμία επιρροή έχουν στα αποτελέσματα
του διαγωνισμού.
3. Αλλαγή τόπου ή γηπέδου διεξαγωγής αγώνα ουδε−
μία επίδραση έχει στο αποτέλεσμα του αγώνα για το
σχηματισμό της νικήτριας στήλης.
4. Αν η διεξαγωγή ενός ή περισσότερων αγώνων, που
δεν πραγματοποιήθηκαν στην προκαθορισμένη ημέρα,
προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία
δεν απέχει περισσότερο από μία (1) ημέρα από τον τε−
λευταίο χρονικά διεξαγόμενο αγώνα του δελτίου, για το
σχηματισμό της νικήτριας στήλης δε γίνεται κλήρωση
αλλά λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα, που θα προ−
κύψει από τη διεξαγωγή του.
Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή μόνο όταν κατά
τη στιγμή της αναβολής ή της διακοπής του αγώνα
προσδιορίζεται και η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του
είτε από τις κείμενες διατάξεις της προκήρυξης των δι−
οργανώσεων (πρωτάθλημα, κύπελλο), είτε κατά τη λήψη
της απόφασης αναβολής ή διακοπής του αγώνα. Η νέα
ημερομηνία διεξαγωγής γνωστοποιείται στο κοινό από
την ΟΠΑΠ Α.Ε., μαζί με την ανακοίνωση περί αναβολής
ή διακοπής του αγώνα.
5. Αν όλοι ή ορισμένοι αγώνες δεν έγιναν την καθορι−
σμένη ημέρα για οποιοδήποτε λόγο ή έγιναν προγενέ−
στερα ή μεταγενέστερα ή έγιναν σε ώρα που καθιστά
αδύνατη την τήρηση των διατάξεων για τη διασφάλιση
των στοιχείων των δελτίων, όπως προβλέπεται στο
«Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διε−
ξαγωγής των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή διακόπηκαν
προ της κανονικής τους λήξης ή έγινε κατακύρωση του
αγώνα υπέρ της μίας ομάδας, για το σχηματισμό της
νικήτριας στήλης λαμβάνεται υπόψη, για κάθε αγώνα,
το σύμβολο που προκύπτει μετά από κλήρωση. Στην
περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί κατά την κρίση
της το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού.
6. Η κλήρωση για το σχηματισμό της νικήτριας στήλης,
στις παραπάνω περιπτώσεις, διενεργείται δημόσια από
τριμελή Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από κρατικούς λει−
τουργούς (με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη), που ορί−
ζονται με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου
για θέματα Αθλητισμού. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος
της ΟΠΑΠ Α.Ε., ο οποίος ορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
7. Η κλήρωση γίνεται χωριστά για κάθε αγώνα που
δεν έγινε κανονικά και πραγματοποιείται μεταξύ των
αριθμών 0 έως 9. Ο αριθμός που κληρώνεται αντιστοι−
χεί σε ένα από τα σύμβολα 1, Χ, 2, κατ’ αναλογία που
καθορίζεται εκ των προτέρων από ειδική Επιτροπή Αξι−
ολόγησης και γνωστοποιείται στο κοινό.
8. Η Ειδική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από
δεκατέσσερα (14) μέλη της ΕΣΗΕΑ και ειδικότερα, του
Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών με εμπειρία στα θέ−
ματα ποδοσφαίρου. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος
της ΟΠΑΠ Α.Ε. Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ορίζονται
τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής και καθορί−
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ζεται το πλαίσιο λειτουργίας της. Η αξιολόγηση των
αγώνων γίνεται με βάση την αγωνιστική δυναμικότητα
των ομάδων, στατιστικά στοιχεία και εκφράζεται με
ποσοστιαία αναλογία για κάθε σύμβολο 1, Χ, 2 και για
κάθε αγώνα. Τα ποσοστά αξιολόγησης των αγώνων
δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο και προβάλλονται
στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την ενημέρωση του
κοινού. Στην αξιολόγηση των αγώνων κάθε σύμβολο
συμμετέχει τουλάχιστον μία φορά για κάθε αγώνα.
Άρθρο 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Οι επιτυχίες για την πρόβλεψη των δεκατεσσάρων
(14) αγώνων (Α΄ ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ), ανάλογα με τον
αριθμό των σωστών προβλέψεων που περιλαμβάνουν,
κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για
τα αποτελέσματα και των δεκατεσσάρων (14) αγώνων
του δελτίου.
β) Στην δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις
για τα αποτελέσματα δεκατριών (13) από τους δεκα−
τέσσερεις (14) αγώνες του δελτίου.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για
τα αποτελέσματα δώδεκα (12) από τους δεκατέσσερεις
(14) αγώνες του δελτίου.
2. Οι επιτυχίες για την πρόβλεψη των επτά (7) πρώ−
των αγώνων (Β΄ ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ), ανάλογα με τον
αριθμό των σωστών προβλέψεων που περιλαμβάνουν,
κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες
με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για
τα αποτελέσματα και των επτά (7) πρώτων αγώνων
του δελτίου.
β) Στην δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στή−
λες με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις
για τα αποτελέσματα έξι (6) από τους επτά (7) πρώτους
αγώνες του δελτίου.
Άρθρο 6
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
1. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος σε
κάθε διαγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες των επιτυχιών
του Α΄ ΤΥΠΟΥ παιγνιδιού (πρόγνωση των αποτελεσμά−
των των 14 αγώνων) ορίζεται σε ποσοστό 53% επί των
ακαθάριστων εισπράξεων στον ΤΥΠΟ αυτό μετά την
αφαίρεση της αποζημίωσης των πρακτόρων και του πο−
σοστού που προβλέπεται στο άρθρο 36 του ν. 3057/2002
(συνολικά διατίθενται το 41,0432% των ακαθάριστων
εισπράξεων) και κατανέμεται στις τρεις κατηγορίες ως
ακολούθως:
α) Ποσοστό 48% διατίθεται για τις επιτυχίες της πρώ−
της κατηγορίας (Ι).
β) Ποσοστό 28% διατίθεται για τις επιτυχίες της δεύ−
τερης κατηγορίας (ΙΙ).
γ) Ποσοστό 24% διατίθεται για τις επιτυχίες της τρί−
της κατηγορίας (ΙΙΙ).
2. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος σε κάθε
διαγωνισμό σε όλες κατηγορίες των επιτυχιών του Β
ΤΥΠΟΥ παιγνιδιού (πρόγνωση των αποτελεσμάτων των
7 πρώτων αγώνων) ορίζεται σε ποσοστό 53% επί των

ακαθάριστων εισπράξεων στον ΤΥΠΟ αυτό μετά την
αφαίρεση της αποζημίωσης των πρακτόρων και του πο−
σοστού που προβλέπεται στο άρθρο 36 του ν. 3057/2002
(συνολικά διατίθενται το 41,0432% των ακαθάριστων
εισπράξεων) και κατανέμεται στις δύο κατηγορίες ως
ακολούθως:
α) Ποσοστό 67% διατίθεται για τις επιτυχίες της πρώ−
της κατηγορίας (Ι).
β) Ποσοστό 33% διατίθεται για τις επιτυχίες της δεύ−
τερης κατηγορίας (ΙΙ).
3. Όταν δεν υπάρχουν νικητές σε οποιαδήποτε από
τις κατηγορίες επιτυχιών των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατη−
γορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στον επό−
μενο αντίστοιχο διαγωνισμό και προστίθεται στο ποσό
που μοιράζει η συγκεκριμένη κατηγορία επιτυχιών.
4. Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως
κέρδος σε μία επιτυχία των κατηγοριών των παρα−
γράφων 1 και 2 του παρόντος είναι μεγαλύτερο από το
αντίστοιχο ποσό ανώτερης κατηγορίας επιτυχιών, τα
συνολικά διανεμόμενα ποσά στις δύο αυτές κατηγορίες
αθροίζονται και διανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των
επιτυχιών και των δύο κατηγοριών.
Άρθρο 7
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ −
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή απο−
τελέσματος για 14 αγώνες ή επιλογή αποτελέσματος
μόνο για τους 7 πρώτους αγώνες) ορίζεται στα είκοσι
πέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,25).
2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στους παίκτες για το παιγνίδι ΠΡΟΠΟ,
καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της τιμής της στήλης
και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο που κατα−
βάλλει ο συμμετέχων.
Άρθρο 8
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κα−
νονισμό και αφορά τους όρους Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διεξαγωγής των διαγωνισμών του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟ
από την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις για
την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιχνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋ−
ποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω
Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) τροποποιείται και
συμπληρώνεται με όμοιο τρόπο. Από τη θέση της σε
ισχύ καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που
αφορούσε στην έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Διεξαγωγής του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟ.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000782201090020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

