
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3170
26 Νοεμβρίου 2014

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 131/2/21−11−2014

 Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Κρατικού Λαχείου 
Κοινωνικής Αντίληψης. 

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

Ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του 
Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 
έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), τις 
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 
81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), 
τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α 253), 
τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 
(Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 
(Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 
107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 
(Α 220) όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 (Α 180) άρθρο 54 πα−
ράγραφος 5 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 52 παράγραφος 6 του Ν. 4021/2011 και ισχύει,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4183/2013 (Α 186) με τον οποίο 
κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του αποκλειστι−
κού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, 
προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων.

ε) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Συ−
γκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι−
γνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 
07/590/13.9.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451) όμοια απόφαση, και ισχύει,

στ) τη με αριθμό 56660/1679/22/12/2011 (Β 2910) κοι−
νή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – Πο−
λιτισμού και Τουρισμού περί «Πιστοποίησης έναρξης 
λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ζ) τη με αριθμό 10/3/11.6.2012 (Β 2066) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει,

η) τη με αριθμό 90/2/13.1.2014 (Β 190) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιή−
θηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013 (Β 1819) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας 

και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

θ) τη με αριθμό 103/7/25.4.2014 (Β΄ 1127) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού 
Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών 
Λαχείων, όπως ισχύει,

ι) το γεγονός πως η έγκριση του Ειδικού Κανονισμού 
Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης δεν επιβαρύνει 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό 
της Ε.Ε.Ε.Π.,

ια) την από 20/11/2014 εισήγηση του Προέδρου της 
Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Κρατικού 
Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης»,

ιβ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που 
ακολούθησε, αποφασίζουμε:

1. Την έκδοση απόφασης Ρύθμισης Θεμάτων Ειδικού 
Κανονισμού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, 
ως ακολούθως:

[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παρα−
κάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί.

Αδιάθετα Γραμμάτια είναι οι Λαχνοί που καταχωρού−
νται και επαληθεύονται στο Πληροφορικό Σύστημα, ως 
μη συμμετέχοντες στην Κλήρωση, κατά την καταληκτική 
ώρα που θέτει ο Φορέας Εκμετάλλευσης, επειδή δεν 
έχουν διατεθεί ή έχουν χαρακτηριστεί ως μη Έγκυροι 
Λαχνοί.

Αίτηση Απόδοσης Κερδών είναι η εντολή πληρωμής 
Κέρδους που εκδίδεται είτε από τον Φορέα Εκμετάλ−
λευσης είτε από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τού−
το από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, με την προσκόμιση 
Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού, στις περιπτώσεις που 
απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Κα−
νονισμού. 

Γενική Κλήρωση είναι η κύρια Κλήρωση του Κρατικού 
Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης που διεξάγεται σύμφω−
να με το Πρόγραμμα Κλήρωσης, την τελευταία ημέρα 
κάθε έτους.

Δημόσια Ανακοίνωση είναι κάθε ανακοίνωση του Φο−
ρέα Εκμετάλλευσης, η οποία αναρτάται στον Ιστότοπο 
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των Κρατικών Λαχείων και είναι σχετική με το Παίγνιο 
Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. 

Δίκτυο είναι οι Πωλητές Χονδρικής και Λιανικής του 
Φορέα Εκμετάλλευσης.

Έγκυρος Κερδοφόρος Λαχνός είναι ο Λαχνός που ανα−
γνωρίζεται ως τέτοιος από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και 
τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης, και στον οποίο αντιστοιχεί συγκεκρι−
μένο Έπαθλο. 

Ειδική Κλήρωση είναι η Κλήρωση που διενεργείται 
σύμφωνα με το Σύστημα Διανομής Κερδών, στην πε−
ρίπτωση που τα διανεμόμενα Κέρδη της Γενικής Κλή−
ρωσης υπολείπονται του ελάχιστου Ποσοστού Διανε−
μόμενων Κερδών.

Έπαθλο/Κέρδος είναι το χρηματικό ή/και μη χρηματικό 
κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων που αντιστοιχεί σε 
έναν Έγκυρο Κερδοφόρο Λαχνό. 

Έσοδα είναι τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τους 
Παίκτες από την πώληση των Λαχνών, εξαιρουμένων 
των ποσών που έχουν εισπραχθεί από την πώληση 
ελαττωματικών Λαχνών ή Λαχνών που σχετίζονται με 
Κλήρωση, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, και τα οποία, 
ποσά, επιστράφηκαν στη συνέχεια στους Παίκτες. 

Ιστότοπος των Κρατικών Λαχείων είναι η ηλεκτρονική 
διαδικτυακή διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλλευσης για 
τα Κρατικά Λαχεία.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση που ρυθμίζει 
θέματα Κανονισμού Παιγνίων σχετικά με το Κρατικό 
Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης.

Κανονισμός Κρατικών Λαχείων είναι η με αριθμό 
103/7/25.4.2014 (Β 1127)απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και 
οι εκάστοτε διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία, την 
παραγωγή και τη διαχείριση των Κρατικών Λαχείων, 
όπως θεσπίζονται από την Ε.Ε.Ε.Π..

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο στο οποίο ο Φο−
ρέας Εκμετάλλευσης αναθέτει την παραγωγή ή/και 
εκτύπωση των Λαχνών, κατόπιν γνωστοποίησής του 
στην Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού 
Κρατικών Λαχείων.

Κλήρωση είναι η ετήσια Γενική και Ειδική Κλήρωση 
του Παιγνίου Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης.

Λαχνός ή Γραμμάτιο είναι το υλικό μέσο που ενσωμα−
τώνει το δικαίωμα συμμετοχής στο Παίγνιο.

Οδηγός Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης ή 
Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό, το οποίο περιλαμ−
βάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμ−
μετοχή των Παικτών στο Παίγνιο του Κρατικού Λαχείου 
Κοινωνικής Αντίληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων. Εκπονεί−
ται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, δημοσιεύεται στον 
Ιστότοπο Κρατικών Λαχείων και διατίθεται δωρεάν στο 
καταναλωτικό κοινό. 

Παίγνιο Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης ή 
Παίγνιο είναι το τυχερό παίγνιο που ορίζεται στον 
Α.Ν. 143/1967 της 28/30.9.1967 (Α 165) «περί συστάσεως 
ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως».

Παίκτης είναι το πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει 
νόμιμα έναν ή περισσότερους Λαχνούς. 

Πεντάδα είναι το σύνολο πέντε, αριθμητικά συνεχό−
μενων, Λαχνών με τελική μονάδα 1 έως 5 και 6 έως 0.

Περιστατικό είναι το γεγονός που επήλθε ή αναμέ−
νεται να επέλθει και το οποίο επέφερε ή εύλογα ανα−

μένεται να επιφέρει ουσιώδη δυσμενή αποτελέσματα 
στην ορθή λειτουργία, στη φήμη ή στη δημόσια εικόνα 
του Παιγνίου Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης 
ή/και στα συμφέροντα των Παικτών.

Πίνακας Κερδών είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει 
τα αποτελέσματα της Κλήρωσης και έχει το ελάχιστο 
περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού.

Πληροφορικό Σύστημα είναι το σύστημα που χρησι−
μοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη λειτουργία 
και διαχείριση των Κρατικών Λαχείων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Κανονισμού Κρατικών 
Λαχείων.

Πληρωμές Κερδών είναι το σύνολο της αξίας των 
Επάθλων που αποδόθηκαν σε Παίκτες, καθώς και εκεί−
νων που δεν αποδόθηκαν, επειδή παρήλθε άπρακτη η 
προθεσμία διεκδίκησης από τους Παίκτες.

Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών είναι ο λόγος των 
Πληρωμών Κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δι−
εξαγωγή του Παιγνίου, προς τα Έσοδα από την πώληση 
των Λαχνών, εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό. 
Το Ποσοστό αυτό, αποτελεί τη βάση υπολογισμού του 
δείκτη που προσδιορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης 
και αποδίδει το μέρος των Εσόδων από την πώληση των 
Λαχνών της Κλήρωσης, το οποίο επιστρέφεται στους 
Παίκτες ως Έπαθλο.

Πρόγραμμα Κληρώσεων είναι το πρόγραμμα της Κλή−
ρωσης του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης που 
ανακοινώνει δημόσια ο Φορέας Εκμετάλλευσης.

Πωλητής Λιανικής είναι ο τρίτος που έχει υπογράψει 
σύμβαση λιανικής πώλησης με το Φορέα Εκμετάλλευσης 
και έχει το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Κρατικών 
Λαχείων πιστοποιητικό, καθώς και ο Φορέας Εκμετάλ−
λευσης, όταν ο ίδιος δραστηριοποιείται στη λιανική 
πώληση των Λαχνών.

Πωλητής Χονδρικής είναι το πρόσωπο που έχει υπο−
γράψει σύμβαση χονδρικής πώλησης με τον Φορέα 
Εκμετάλλευσης με σκοπό τη μεταπώληση Λαχνών σε 
Πωλητές Χονδρικής ή/και Λιανικής και έχει το προβλε−
πόμενο από τον Κανονισμό Κρατικών Λαχείων πιστο−
ποιητικό.

Σειρά είναι συγκεκριμένο σύνολο Λαχνών με προκα−
θορισμένη αρίθμηση ανά Κλήρωση.

Σύμβαση Παραχώρησης ή Σύμβαση είναι η σύμβαση με 
την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί στον Φορέα 
Εκμετάλλευσης, το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, 
διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εν γένει εκμε−
τάλλευσης των Κρατικών Λαχείων.

Σύμβαση Προσχώρησης είναι η άτυπη σύμβαση που 
συνάπτεται μεταξύ του Παίκτη και του Φορέα Εκμετάλ−
λευσης με τη νόμιμη απόκτηση ενός Λαχνού. 

Σύστημα Διανομής Κερδών είναι το σύνολο των Επά−
θλων της Κλήρωσης, κατανεμημένο σε κατηγορίες. Σε 
κάθε κατηγορία προσδιορίζεται ο αριθμός, το είδος 
και η αξία των Επάθλων που περιλαμβάνει, καθώς και 
ο τρόπος προσδιορισμού των Λαχνών που αντιστοιχούν 
σε κάθε Έπαθλο ή κατηγορία.

Φορέας Εκμετάλλευσης: είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή 
κάθε νόμιμος παραχωρησιούχος του που ασκεί το απο−
κλειστικό δικαίωμα παραγωγής διαχείρισης, λειτουργί−
ας, προβολής και εν γένει εκμετάλλευσης των Κρατικών 
Λαχείων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37103

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1. Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τους όρους, τις 
προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους ειδικούς κανόνες 
και τα μέσα λειτουργίας και διεξαγωγής του Κρατικού 
Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, τις ρυθμίσεις σε περί−
πτωση ακύρωσης των Λαχνών, καθώς και τις μεθόδους 
τήρησης αρχείων και υποβολής αναφορών, που εφαρ−
μόζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης για το Παίγνιο. 

2.2 Το Παίγνιο διεξάγεται με Λαχνούς. Το αποτέλεσμα 
του Παιγνίου καθορίζεται με Κλήρωση, από την οποία 
αναδεικνύονται οι Κερδοφόροι Λαχνοί.

2.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι το Παί−
γνιο διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονι−
σμού Κρατικών Λαχείων και του παρόντος Κανονισμού. 

2.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οποια−
δήποτε τροποποίηση του Κανονισμού, τίθεται σε ισχύ, 
κατά την ίδια ημέρα και ώρα, έναντι όλων.

ΑΡΘΡΟ 3
ΛΑΧΝΟΙ, ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ

3.1 Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης είναι ένα 
Λαχείο Κλήρωσης που κυκλοφορεί σε έγχαρτη μορφή, 
σε μία έκδοση κάθε χρόνο η οποία περιλαμβάνει μία 
ή περισσότερες Σειρές. Κάθε Σειρά αποτελείται από 
συγκεκριμένο πλήθος Γραμματίων που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους 100.000 Λαχνούς και είναι ίδιο για όλες 
τις Σειρές. Οι Λαχνοί κάθε Σειράς κυκλοφορούν σε Πε−
ντάδες συνεχόμενων αριθμών (1 έως 5 και 6 έως 0). 
Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης κληρώνεται 
μια φορά κάθε χρόνο, την τελευταία ημέρα του έτους, 
με βάση προκαθορισμένο Πρόγραμμα Κληρώσεων και 
Σύστημα Διανομής Κερδών, όπως αυτά ανακοινώνονται 
δημόσια. 

3.2 Ο αριθμός των Σειρών, το πλήθος των Λαχνών 
κάθε Σειράς και ο αριθμός των Ειδικών Κληρώσεων 
καθορίζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

3.3 Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης περιλαμ−
βάνει Λαχνούς, το κερδοφόρο αποτέλεσμα των οποίων 
δύναται να είναι: 

α. Χρηματικό Έπαθλο που είναι πληρωτέο στον Παίκτη 
εφάπαξ ή/και

β. Μη χρηματικό Έπαθλο. 
3.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να τεκμηριώ−

νει τη χρηματική αξία των μη χρηματικών Επάθλων. Η 
Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να προσδιορίζει διαφορετικά την αξία 
αυτή κατά την επιμέτρησή της στο Ποσοστό Διανε−
μόμενων Κερδών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ − ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΑΧΝΩΝ

4.1 Κάθε Λαχνός φέρει, στην κύρια και πίσω όψη του, 
κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κα−
νονισμό Κρατικών Λαχείων.

4.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εξασφαλίζει ότι ο Κατα−
σκευαστής πληροί τις ισχύουσες κάθε φορά απαιτήσεις 
για την ποιότητα, αντοχή και ασφάλεια των Λαχνών.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

5.1 Το Σύστημα Διανομής Κερδών γνωστοποιείται στο 
κοινό με Δημόσια Ανακοίνωση πριν την έναρξη διάθεσης 
των Λαχνών της Κλήρωσης. 

5.2 Το Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών πρέπει να εί−
ναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης 
Παραχώρησης.

5.3 Σε περίπτωση που η συνολική αξία των Κερδών 
που αντιστοιχούν στους Έγκυρους Κερδοφόρους Λα−
χνούς που αναδεικνύονται από τη Γενική Κλήρωση, υπο−
λείπεται του Ποσοστού Διανεμόμενων Κερδών, όπως 
αυτό ορίζεται στο Σύστημα Διανομής Κερδών, διεξά−
γεται Ειδική Κλήρωση.

5.4 Ο συνολικός αριθμός των Λαχνών που θα κλη−
ρωθούν στην Ειδική Κλήρωση και τα Κέρδη που αντι−
στοιχούν σε αυτούς, καθορίζονται από την Επιτροπή 
Κληρώσεων με βάση το Σύστημα Διανομής Κερδών και 
το αποτέλεσμα της Γενικής Κλήρωσης, καταγράφονται 
στο πρακτικό της Ειδικής Κλήρωσης και αποτυπώνονται 
αναλυτικά στον Πίνακα Κερδών.

5.5 Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους ενός Έγκυρου 
Κερδοφόρου Λαχνού, καταβάλλεται μόνο το μεγαλύ−
τερο Κέρδος.

ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1 Η συμμετοχή στο Παίγνιο του Κρατικού Λαχείου 
Κοινωνικής Αντίληψης επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας 
άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και πραγματοποιείται με 
τη νόμιμη απόκτηση ενός Λαχνού, υπό τον όρο της 
προγενέστερης ή ταυτόχρονης καταβολής της ονομα−
στικής αξίας αυτού.

6.2 Κάθε Λαχνός συμμετέχει αποκλειστικά στην Κλή−
ρωση για την οποία εκδόθηκε.

6.3 Η συμμετοχή στο Παίγνιο του Κρατικού Λαχείου 
Κοινωνικής Αντίληψης συνεπάγεται την, εκ μέρους του 
Παίκτη, πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού 
Κρατικών Λαχείων, του παρόντος Κανονισμού, των όρων 
και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π., κα−
θώς και των όρων της Σύμβασης Προσχώρησης.

6.4 Η Σύμβαση Προσχώρησης περιλαμβάνει τουλάχι−
στον τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, τον 
τρόπο απόδοσης των κερδών και τις διαδικασίες επί−
λυσης διαφορών.

6.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί, με Δημό−
σια Ανακοίνωση, τη Σύμβαση Προσχώρησης, πριν την 
έναρξη διάθεσης των Λαχνών και διατηρεί την Ανα−
κοίνωση τουλάχιστον έως και τη λήξη της προθεσμίας 
διεκδίκησης Κερδών από τους Παίκτες. 

6.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην 
Ε.Ε.Ε.Π, κάθε έτος, τα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η μη πώληση Λαχνών σε 
άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και συμμορφώνεται 
προς τις, σχετικές με το θέμα, υποδείξεις της Ε.Ε.Ε.Π..

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΩΛΗΣΗ ΛΑΧΝΩΝ 

7.1 Η τιμή πώλησης κάθε Λαχνού στους Παίκτες καθο−
ρίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, αναγράφεται επί 
του Λαχνού και είναι ίδια για κάθε Λαχνό της Κλήρωσης.

7.2 Απαγορεύεται η πώληση Λαχνών προς Παίκτες 
σε τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από την εκάστοτε 
ορισθείσα, ως αυτή αναγράφεται επί του Λαχνού. 

7.3 Οι Λαχνοί πωλούνται στους Παίκτες μόνο μέσω 
των Πωλητών Λιανικής.
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7.4 Απαγορεύεται η πώληση Λαχνών στους Παίκτες 
με πίστωση.

7.5 Επιτρέπεται η πώληση Λαχνών με πίστωση, απο−
κλειστικά και μόνον, σε Πωλητές Χονδρικής ή Λιανικής. 

7.6. Στην περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης 
παρέχει στους Παίκτες τη δυνατότητα αγοράς Λαχνών 
μέσω του Ιστοτόπου του, λαμβάνει τα απαραίτητα μέ−
τρα τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού Κρατικών 
Λαχείων και του παρόντος Κανονισμού. Με την έναρξη 
διάθεσης των Λαχνών, μέσω του Ιστοτόπου του, αναρτά 
σχετική Δημόσια Ανακοίνωση με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που διέπουν τη διάθεση αυτή.

7.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα απα−
ραίτητα μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η πώληση και 
παράδοση Λαχνών με τη μέθοδο της παραγράφου 7.6, 
σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

7.8 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να διαθέτει Λα−
χνούς μέσω αυτόματων πωλητών, υπό τις εξής προϋ−
ποθέσεις:

α. Ο αυτόματος πωλητής δεν παράγει και δεν εκτυπώ−
νει τους Λαχνούς, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για τη διάθεση Λαχνών που έχουν παραχθεί από τον 
Κατασκευαστή.

β. Ο αυτόματος πωλητής είναι εγκατεστημένος σε 
χώρο στον οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση ατόμων 
ηλικίας κάτω των 18 ετών ή σε χώρο επιτηρούμενο 
επαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται η μη χρησιμοποίησή 
του από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, καθώς και η 
μη παραβίασή του.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

8.1 Η Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντί−
ληψης διενεργείται δημόσια από την Επιτροπή Κλήρω−
σης, η οποία συγκροτείται από τον Φορέα Εκμετάλλευ−
σης και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Κανονισμό Κρατικών Λαχείων.

8.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης συντάσσει και ανακοινώ−
νει, δημόσια, Πρόγραμμα Κλήρωσης Κρατικού Λαχείου 
Κοινωνικής Αντίληψης. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της 
Κλήρωσης και γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π..

8.3 Στην περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλ−
λουν τη μετάθεση της ημέρας ή/και ώρας ή/και την αλ−
λαγή του τόπου της Κλήρωσης, οι αλλαγές αυτές ανα−
κοινώνονται δημόσια και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π., 
αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

8.4 Στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή της Κλή−
ρωσης, αφού έχει αρχίσει και πριν αυτή ολοκληρωθεί, 
συμβεί Περιστατικό, η Επιτροπή Κλήρωσης, με αιτιολο−
γημένη κρίση της, δύναται να διακόψει την Κλήρωση 
και να ορίσει νέα ώρα ή/και ημέρα ή/και τόπο για τη 
συνέχισή της, ακριβώς από το σημείο που διακόπηκε.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

9.1 Η Γενική Κλήρωση διενεργείται μέσω ενός συστή−
ματος έξι κληρωτίδων, που αποτελείται από ανεξάρτητα 
στοιχεία ή/και ανεξάρτητους τροφοδότες.

9.2 Η Γενική Κλήρωση πραγματοποιείται με παράλλη−
λες ή διαδοχικές κληρώσεις ως εξής: 

9.2.1 Στην πρώτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) 
σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα 

από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη δεκάδα 
της χιλιάδας του αριθμού που κληρώνεται.

9.2.2 Στην δεύτερη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) 
σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα 
από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη χιλιάδα 
του αριθμού που κληρώνεται.

9.2.3 Στην τρίτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) 
σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα 
από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στην εκατο−
ντάδα του αριθμού που κληρώνεται.

9.2.4 Στην τέταρτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) 
σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα 
από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη δεκάδα 
του αριθμού που κληρώνεται.

9.2.5 Στην πέμπτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) 
σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα 
από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη μονάδα 
του αριθμού που κληρώνεται.

9.2.6 Στην έκτη κληρωτίδα τοποθετούνται τόσα σφαι−
ρίδια όσα και οι Σειρές των Λαχνών που κυκλοφορούν. 
Κάθε σφαιρίδιο αναγράφει έναν μοναδικό διακριτό 
αριθμό, από 01 έως τον αριθμό που είναι ο συνολικός 
αριθμός των Λαχνών που κυκλοφορούν. 

9.3 Οι πέντε (5) μονοψήφιοι αριθμοί, με τη σειρά που 
αναδεικνύονται από τα σφαιρίδια των κληρωτίδων των 
παραγράφων 9.2.1 έως 9.2.5, σχηματίζουν ένα μοναδικό 
πενταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός που φέρει το σφαιρίδιο 
που εξάγεται από την έκτη κληρωτίδα, αντιστοιχεί σε 
μία από τις Σειρές που έχουν κυκλοφορήσει οι Λαχνοί. 
Ο Λαχνός που φέρει τον παραπάνω πενταψήφιο αριθμό 
και τον αριθμό της Σειράς, είναι ο πρώτος Λαχνός του 
Πίνακα Κερδών του άρθρου 11 του Κανονισμού. 

9.4 Σε περίπτωση, κατά την οποία ο πρώτος Λαχνός 
της Κλήρωσης δεν έχει διατεθεί, η Κλήρωση επαναλαμ−
βάνεται ως προς τη Σειρά.

9.5 Μετά την κλήρωση του πρώτου Λαχνού προκύ−
πτουν αυτόματα, χωρίς διαδικασία κλήρωσης, ο δεύτε−
ρος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος Λαχνός, που είναι οι 
υπόλοιποι τέσσερεις (4) Λαχνοί της ίδιας Πεντάδας και 
της ίδιας Σειράς, στην οποία ανήκει ο πρώτος Λαχνός.

9.6 Αφού αναδειχθούν οι Λαχνοί που κληρώνονται, 
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και μετά 
την ανάγνωση των αριθμών και της Σειράς στην οποία 
ανήκουν, τα σφαιρίδια επαναφέρονται στις κληρωτίδες, 
και ακολουθεί κλήρωση για την ανάδειξη των επόμενων 
Λαχνών, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των Λαχνών, 
που καθορίζεται στο Σύστημα Διανομής Κερδών.

9.7 Εάν εξαχθεί αριθμός που αντιστοιχεί σε Λαχνό που 
κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς 
τον αριθμό. Επίσης, εάν σχηματισθεί ο αριθμός 00000 
θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

10.1 Η Ειδική Κλήρωση διενεργείται μετά τη Γενική, 
στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπει το Σύστημα 
Διανομής Κερδών σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

10.2 Στην Ειδική Κλήρωση μετέχουν όλοι οι Λαχνοί, 
ανεξάρτητα από τη Σειρά που ανήκουν, οι οποίοι δεν 
κληρώθηκαν κατά τη Γενική Κλήρωση. Λαχνοί οι οποίοι, 
κατά τη Γενική Κλήρωση, κερδίζουν το άρτιο της συμ−
μετοχής, συμμετέχουν στην Ειδική Κλήρωση.
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10.3 Η Ειδική Κλήρωση διενεργείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία των παραγράφων 9.2.1 έως και 9.2.5 του άρ−
θρου 9.

10.4 Μετά την ανάγνωση των αριθμών, τα σφαιρίδια 
επαναφέρονται στις κληρωτίδες πριν το σχηματισμό 
των επόμενων τυχερών αριθμών.

10.5 Κατά τον ίδιο τρόπο κλήρωσης προσδιορίζονται 
όλοι οι Λαχνοί, οι οποίοι κερδίζουν τα Κέρδη της Ειδι−
κής Κλήρωσης. Η Επιτροπή Κληρώσεων καθορίζει τον 
αριθμό των Λαχνών που θα κληρωθούν και τον τρόπο 
κατανομής των Κερδών της Ειδικής Κλήρωσης.

10.6 Εάν εξαχθεί αριθμός που αντιστοιχεί σε Λαχνό 
που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως 
προς τον αριθμό. Επίσης, εάν σχηματισθεί ο αριθμός 
00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ − ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

11.1 Τα αποτελέσματα της Κλήρωσης καταχωρούνται 
από την Επιτροπή Κλήρωσης σε πρακτικό, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, το 
οποίο αποτελεί το επίσημο αποδεικτικό των αποτελε−
σμάτων της Κλήρωσης.

11.2 Με βάση τα αποτελέσματα της Κλήρωσης και 
τον τρόπο καθορισμού των Λαχνών που αντιστοιχούν 
σε κάθε κατηγορία Επάθλου, ο Φορέας Εκμετάλλευσης 
καταρτίζει τον Πίνακα Κερδών κάθε Κλήρωσης. Ο Πίνα−
κας Κερδών ανακοινώνεται δημόσια. 

11.3 Με βάση τον Πίνακα Κερδών διενεργούνται οι 
Πληρωμές Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

12.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι στο 
Πληροφορικό Σύστημα, πριν τη διεξαγωγή της Κλήρω−
σης, παράγεται και διατηρείται, με τρόπο αποδεκτό 
από την Ε.Ε.Ε.Π., αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
ασφαλή και μη επεξεργάσιμη μορφή όλων των Αδιάθε−
των Γραμματίων. Αντ’ αυτού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης 
συντάσσει, πριν την Κλήρωση, πρωτόκολλο Αδιάθετων 
Γραμματίων, το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή 
Κληρώσεων και κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. πριν τη διε−
ξαγωγή της Κλήρωσης.

12.2 Ως Αδιάθετοι Λαχνοί θεωρούνται:
α) Οι Λαχνοί που εμφανίζονται στο Πληροφορικό Σύ−

στημα κατά την καταληκτική ώρα που θέτει ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης ότι δεν έχουν διατεθεί ή έχουν επιστρα−
φεί από το Δίκτυο.

β) Οι Λαχνοί τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται 
και επαληθεύονται στο Πληροφορικό Σύστημα του Φο−
ρέα Εκμετάλλευσης πριν την Κλήρωση, ως μη Έγκυροι 
Λαχνοί, κατά την έννοια του άρθρου 14 του παρόντος 
Κανονισμού.

12.2.1 Δεν θεωρούνται αδιάθετοι Λαχνοί, Λαχνοί Πε−
ντάδας από την οποία έχει πωληθεί σε Παίκτη ένας 
τουλάχιστον Λαχνός. 

12.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εφαρμόζει 
διαδικασίες και να διαθέτει την τεχνική επάρκεια ώστε: 

α) Να έχουν πρόσβαση στα σχετικά αρχεία, λειτουρ−
γίες και την παραγωγή αναφορών, μόνο ειδικώς εξου−
σιοδοτημένα πρόσωπα.

β) Να μην είναι δυνατή η μεταβολή των στοιχείων 
των Αδιάθετων Γραμματίων που καταχωρούνται και 

επαληθεύονται από το σύστημα μετά την καταληκτική 
ώρα καταχώρισης διάθεσης των Λαχνών στο δίκτυο και 
ενημέρωσης των Αδιάθετων Γραμματίων στο σύστημα 
(cut−offtime). 

γ) Να εφαρμόζει διαδικασίες λογικής και φυσικής επι−
βεβαίωσης (reconciliation) των στοιχείων των Αδιάθετων 
Γραμματίων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα.

δ) Να είναι σε θέση να παρέχει άμεση πληροφόρηση 
στην Ε.Ε.Ε.Π..

ε) Να διαθέτει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και 
επαλήθευσης σε περίπτωση εμφάνισης προς εξόφληση 
Αδιάθετου Γραμματίου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΑΘΛΩΝ

13.1 Τα Έπαθλα αποδίδονται ή καταβάλλονται στον κά−
τοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με βάση τον Πίνακα 
Κερδών της Κλήρωσης, με την ταυτόχρονη επίδειξη του 
σώματος του Λαχνού. 

13.2 Η διαδικασία πληρωμής Κερδών και απόδοσης των 
μη χρηματικών Επάθλων καθώς και τα δικαιολογητικά 
που κατά περίπτωση απαιτούνται, καθορίζονται από τον 
Φορέα Εκμετάλλευσης και γνωστοποιούνται στο κοινό 
με Δημόσια Ανακοίνωση.

13.3 Τα Έπαθλα καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στον Κανονισμό Κρατικών Λαχείων, όπως ισχύει. 

13.4 Κατά την καταβολή των Κερδών παρακρατείται 
από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή στην περίπτωση μη 
χρηματικού Επάθλου καταβάλλεται από τον κάτοχο του 
Λαχνού, άμεσα ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

13.5 Τα Κέρδη, μετά την παρακράτηση ή καταβολή 
του φόρου που αναλογεί, ανά Έγκυρο Κερδοφόρο Λα−
χνό, καταβάλλονται μετά την αποκοπή τους στα δύο 
πρώτα δεκαδικά ψηφία. Τυχόν αναγραφή επί του Λα−
χνού ονόματος ή ονομάτων, σε ένδειξη ιδιοκτησίας ή 
συνιδιοκτησίας, ουδεμία ισχύ έχει έναντι του Φορέα 
Εκμετάλλευσης. 

13.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται να αναστεί−
λει την πληρωμή Κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της 
εγκυρότητας ενός Λαχνού, για τον οποίο εφαρμόζεται 
η διαδικασία Επαλήθευσης Λαχνού του άρθρου 14 του 
παρόντος Κανονισμού.

13.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται, κατ’ εξαίρεση, 
να αναστείλει την πληρωμή Κέρδους στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του 
Κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά, αναφέρονται 
οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής του Λαχνού. Η ανα−
στολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού 
δικαιούχου ή, το ανώτατο, για χρονικό διάστημα τριάντα 
(30) ημερών από την εμφάνιση προς πληρωμή Έγκυρου 
Κερδοφόρου Λαχνού. Μετά την παρέλευση της ως άνω 
προθεσμίας άπρακτης και εφόσον υπάρχει διεκδίκηση 
της κυριότητας του Λαχνού από άλλο, πλην του κα−
τόχου, πρόσωπο, το Έπαθλο κατατίθεται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ εκείνου που θα ανα−
γνωρισθεί δικαιούχος με δικαστική απόφαση. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύουν οι γενικές δικονομικές διατάξεις 
περί αναστολής πληρωμής.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΛΑΧΝΩΝ 

14.1 Προκειμένου ένας Λαχνός να επαληθευτεί ως 
Έγκυρος Κερδοφόρος Λαχνός, πρέπει να πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Τα στοιχεία του Λαχνού ταυτοποιούνται με τα αντί−
στοιχα στοιχεία για το συγκεκριμένο Λαχνό που έχουν 
καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα.

β. Δεν έχει καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα 
ακύρωση του Λαχνού σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
Κανονισμού.

γ. Ο Λαχνός δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώ−
σεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Κανονισμού 
Κρατικών Λαχείων.

δ. Ο Λαχνός δεν είναι αλλοιωμένος, δυσανάγνωστος, 
διάτρητος, ελαττωματικός, ανασυντεθειμένος ή έχει 
υποστεί οποιαδήποτε παραποίηση. 

ε. Ο Λαχνός δεν έχει εξαργυρωθεί.
στ. Ο Λαχνός δεν είναι Αδιάθετο Γραμμάτιο.
14.2 Τα στοιχεία πλήρωσης ή μη, των παραπάνω προϋ−

ποθέσεων, καταχωρούνται στο Πληροφορικό Σύστημα, φυ−
λάσσονται με ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Κρατικών Λαχείων 
και υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου.

14.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εφαρμόζει 
διαδικασίες επαλήθευσης, ώστε Λαχνοί που, για οποιον−
δήποτε λόγο, δεν αναγνωρίζονται αυτόματα από το 
Πληροφοριακό Σύστημα, να μπορούν να αναγνωριστούν 
ως Έγκυροι Κερδοφόροι Λαχνοί ή όχι, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

15.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει:
α. Να εκπονεί και να επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κιν−
δύνων επέλευσης Περιστατικών.

β. Να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλα−
σιμότητας των Λαχνών από το στάδιο της παραγωγής 
έως και τη διάθεση αυτών στους Πωλητές Χονδρικής 
και Λιανικής ή και την τυχόν επιστροφή ή απόσυρσή 
τους από την αγορά. 

γ. Να αποσύρει Λαχνούς από την αγορά, εφόσον απαι−
τείται, σε περίπτωση Περιστατικού.

δ. Να ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π. και να υποβάλλει έγ−
γραφη αναφορά Περιστατικού, το αργότερο εντόςεί−
κοσιτεσσάρων (24) ωρών, όπου παραθέτει λεπτομερώς: 

δ.1 Τη φύση, την αιτία και τον αντίκτυπο ή τον πιθανό 
αντίκτυπο του Περιστατικού. 

δ.2 Τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή θα προβεί και 
τα μέτρα που λαμβάνει ή προτείνει, για την αντιμετώπι−
ση ή την ελαχιστοποίηση των άμεσων ή προβλεπόμενων 
συνεπειών του Περιστατικού.

δ.3 Τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή θα προβεί, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Περιστατικό δεν 
θα συμβεί ξανά ή ότι ο κίνδυνος επανεμφάνισής του 
έχει ελαχιστοποιηθεί.

ε. Να παρέχει όλες τις πληροφορίες και πρόσβαση 
στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανα αυτής, κατά 
τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει, καθώς και 
στα συστήματά και τα αρχεία αυτού και των υπεργο−
λάβων του, προκειμένου η Αρχή να κατανοεί τη φύση, 
την αιτία και την επίπτωση ή την πιθανή επίπτωση του 
Περιστατικού, 

στ. Να τηρεί αρχείο Περιστατικών, και
ζ. Να συμμορφώνεται προς τις σχετικές υποδείξεις 

της Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΑΧΝΩΝ

16.1 Άκυροι είναι οι Λαχνοί που ανήκουν σε μία του−
λάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 8 του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων.

β. Δεν επαληθεύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Κανονισμού.

γ. Ανακηρύσσονται άκυροι από τον Φορέα Εκμετάλ−
λευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης πα−
ραγράφου.

16.2 Εφόσον ο Φορέας Εκμετάλλευσης στην περίπτω−
ση Περιστατικού διαπιστώνει ότι συντρέχουν λόγοι ακύ−
ρωσης Λαχνών,  υποχρεούται άμεσα και χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση:

α. Να προβεί στην ακύρωση των Λαχνών αυτών. 
β. Να ενημερώσει όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους 

του, τον Κατασκευαστή εφόσον η ακύρωση οφείλεται 
σε κατασκευαστικούς λόγους και όλα τα σημεία Λια−
νικής και Χονδρικής Πώλησης για την ακύρωση και τα 
αναγνωριστικά στοιχεία των ακυρωμένων Λαχνών.

γ. Να προβεί σε Δημόσια Ανακοίνωση της ακύρωσης 
και των αναγνωριστικών στοιχείων των ακυρωμένων 
Λαχνών.

δ. Να αποσύρει τους άκυρους Λαχνούς που τυχόν 
έχουν διατεθεί.

16.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει εγγράφως 
την Ε.Ε.Ε.Π. εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από 
οποιαδήποτε Ακύρωση Λαχνών, αναφέροντας τον αριθ−
μό των ακυρωμένων Λαχνών, τους λόγους ακύρωσης, 
την αιτία και την έκταση του προβλήματος καθώς και 
τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπισή του.

16.4 Στην περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης 
κρίνει ότι η έκταση του προβλήματος δεν είναι διαχει−
ρίσιμη, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 
16.2, ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την Ε.Ε.Ε.Π. υπο−
βάλλοντας πρόταση για τον τρόπο αντιμετώπισης του 
ζητήματος. 

16.5 Στην περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης 
κρίνει ότι εξαιτίας της ακύρωσης πρέπει να αποσύρει 
το σύνολο ή μέρος των Λαχνών της Κλήρωσης, ενημε−
ρώνει εγγράφως και αιτιολογημένα την Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση.

16.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην 
Ε.Ε.Ε.Π., τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα, την 
ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τη διαδικασία κα−
ταστροφής των Λαχνών που αποσύρθηκαν.

Άρθρο 17
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

17.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί αρχεία 
για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές του που σχετί−
ζονται με τη διεξαγωγή και διαχείριση του Παιγνίου του 
Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, με τα μέσα και 
τη μορφή που προβλέπονται στον Κανονισμό Κρατικών 
Λαχείων. Ιδίως υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω αρ−
χεία για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών:

α. Οδηγός Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης 
και τροποποιήσεις αυτού.
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β. Εκθέσεις – Αναφορές επί Περιστατικών.
γ. Αποτελέσματα Κληρώσεων, Πρακτικά Κληρώσεων, 

Διαδικασίες Κληρώσεων και μεταβολές στα υλικά της 
κλήρωσης (π.χ. σφαιρίδια).

δ. Πίνακα Κερδών κάθε Κλήρωσης.
ε. Προγράμματα Κληρώσεων και μεταβολές αυτού.
στ. Σύστημα Διανομής Κερδών κάθε Κλήρωσης και 

μεταβολές αυτού.
ζ. Αδιάθετα Γραμμάτια και μη Έγκυροι Λαχνοί για 

κάθε Κλήρωση.
η. Ποσοστό Αποδιδόμενων Κερδών κάθε Κλήρωσης.
θ. Έπαθλα/Κέρδη που αποδόθηκαν τελικά στους Παί−

κτες.
ι. Αιτήσεις, εκθέσεις, αναφορές που προβλέπονται στις 

διαδικασίες ακύρωσης ή/και απόσυρσης.
ια. Αιτήσεις καταβολής κερδών μη έγκυρων Λαχνών 

και έγγραφα−απαντήσεις επί των αιτήσεων και σχετικές 
αναφορές.

ιβ. Στοιχεία των νικητών, καθώς και τα σώματα των 
Λαχνών, που κέρδισαν Έπαθλα, η αξία των οποίων κατα−
βλήθηκε μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Κρατικών Λαχείων. 

ιγ. Αρχείο καταγγελιών και εκθέσεις σχετικών ενερ−
γειών.

ιδ. Αρχείο Παραπόνων και εκθέσεις σχετικών ενερ−
γειών.

ιε. Κάθε άλλο αρχείο που επιβάλλεται από τον πα−
ρόντα Κανονισμό, τον Κανονισμό Κρατικών Λαχείων, 
τη Σύμβαση Παραχώρησης και τις εκάστοτε διατάξεις 
που διέπουν τη λειτουργία, την παραγωγή και τη δια−
χείριση των Κρατικών Λαχείων, όπως θεσπίζονται από 
την Ε.Ε.Ε.Π..

17.2 Χωρίς να θίγονται οι απαιτήσεις κοινοποίησης ή 
έγκρισης στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού ή του 
Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, ο Φορέας Εκμετάλλευ−
σης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π., εντός του μηνός Μαΐου 
κάθε επόμενου έτους, αναφορά για την Κλήρωση του 
προηγούμενου έτους που περιλαμβάνει:

α. Σύνολο των Λαχνών που διατέθηκαν.
β. Σύνολο κύκλου εργασιών (ακαθάριστες εισπράξεις).
γ. Ποσοστό Αποδιδόμενων Κερδών.
δ. Κέρδη που αποδόθηκαν τελικά στους Παίκτες. 
ε. Εκθέσεις Περιστατικών.
στ. Ακυρώσεις και Αποσύρσεις Λαχνών.
ζ. Συνοπτική αναφορά για Παράπονα και Καταγγελίες.
η. Κάθε άλλη πληροφορία την οποία ζητά η Ε.Ε.Ε.Π. 

στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.
17.3 Οι Λαχνοί για τους οποίους δεν προβλέπεται ρητά 

στον παρόντα Κανονισμό ότι τηρούνται σε αρχείο, ή για 
τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση πρόνοιας ή 
ειδικός λόγος τήρησης, καταστρέφονται, με διαδικασίες 
που ορίζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. 

17.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. 
τις αναφορές και γνωστοποιήσεις που προβλέπονται 
στις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού. Οι γνωστο−
ποιήσεις υποβάλλονται μέσω σταθερού μέσου. Ως στα−
θερό μέσο θεωρείται κάθε μέσο, το οποίο είναι δεκτικό 
αποθήκευσης, όπως αρχείο αυτόματα παραγόμενο από 
το Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα Εκμετάλλευσης, 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφο, είτε κάθε 
άλλο μέσο που θα υποδείξει η Ε.Ε.Ε.Π.. Σε περιπτώσεις 
έκτακτων Περιστατικών είναι δυνατή η ενημέρωση της 
Ε.Ε.Ε.Π.τηλεφωνικά, με την προϋπόθεση ότι ακολουθεί 

ενημέρωση με σταθερό μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρη−
ση, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν ή/και επιτρέπουν.

Άρθρο 18
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

18.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, οποτεδήποτε, να πραγματοποιεί 
έλεγχο συμμόρφωσης του Φορέα Εκμετάλλευσης και 
των Πωλητών Χονδρικής και Λιανικής με τις διατάξεις 
του Κανονισμού.

18.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να παρέχει 
πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα από την 
Αρχή όργανα, σε στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή του 
Παιγνίου, με τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.

18.3 Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
διεξάγει σχετική έρευνα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 
καταγγελίας και επιβάλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει 
ότι υπάρχει παράβαση του νόμου και των διατάξεων 
του Κανονισμού.

18.4 Η Εμπορική Επικοινωνία διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κανονισμού Εμπορικής Επικοινωνίας 
Τυχερών Παιγνίων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 19
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

19.1 Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., συγκρο−
τούνται εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου από το 
προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή. 

19.2. Τα κλιμάκια, στο πλαίσιο αρμοδιότητάς τους, βε−
βαιώνουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό παράβαση 
και συντάσσουν σχετική έκθεση.

19.3 Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, κάθε μια 
εξ αυτών καταγράφεται διακεκριμένα στην έκθεση της 
παραγράφου 19.2.

Άρθρο 20
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

20.1 Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλει τις παρακάτω διοικη−
τικές κυρώσεις:

20.1.1 Πρόστιμο. Το πρόστιμο επιβάλλεται ως κύρωση 
για ορισμένη βεβαιωμένη παράβαση και συντελεί στην 
αποτροπή του Παρόχου από την επανάληψη παρόμοιων 
πράξεων και παραλείψεων στο μέλλον. Το ύψος του 
καθοριζόμενου προστίμου πρέπει να έχει το αναγκαίο 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα όχι μόνο έναντι των αποδε−
κτών της απόφασης που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., αλλά και 
έναντι κάθε άλλου Παρόχου, ο οποίος θα είχε την πρό−
θεση να υιοθετήσει παρόμοια συμπεριφορά (ergaomnes). 

20.1.2 Προσωρινή ή οριστική άρση της άδειας. Η Ε.Ε.Ε.Π. 
δύναται να ανακαλεί προσωρινά για χρονικό διάστημα 
μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστικά την άδεια, ανάλογα με 
τη βαρύτητα ή/και τη συχνότητα της παράβασης.

Άρθρο 21
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

21.1 Μετά τη βεβαίωση της παράβασης σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 19 του Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. 
καλεί τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τα τυχόν εμπλεκό−
μενα πρόσωπα, σε παροχή εξηγήσεων και στη συνέχεια 
εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή μη κυρώσεων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

21.2 Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλή−
σεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π., μπορούν να πραγ−
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ματοποιούνται και ηλεκτρονικά και, σε κάθε περίπτωση, 
με τρόπο που βεβαιώνεται η παραλαβή των ως άνω 
εγγράφων.

21.3 Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. 
αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής. 

21.4 Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογα−
ριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης καταλογισμού. 
Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου 
προστίμου, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο 
της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτι−
ολογία το είδος του προστίμου, καθώς και τα πλήρη 
στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος στην 
καταβολή του προστίμου προσκομίσει το παραπάνω 
έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστα−
τικό είσπραξης.

21.4.1 Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν κατα−
βληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και 
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 22
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

22.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. καταλογίζει το πρόστιμο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κανονισμού, αναλόγως της βαρύτητας 
της παράβασης.

22.2 Το επιβαλλόμενο πρόστιμο αυξάνει εφόσον συ−
ντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις. Αυτές είναι:

22.2.1 Η διάπραξη και στο παρελθόν διαπιστωμένης 
παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού.

22.2.2 Η άρνηση συνεργασίας ή η απόπειρα παρε−
μπόδισης της Ε.Ε.Ε.Π. και των οργάνων αυτής, κατά τη 
διεξαγωγή έρευνας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.

22.2.3 Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ή επιδίωξε 
να αποκομίσει αυτός που διέπραξε την παράβαση.

22.2.4 Το μέγεθος του κοινού που εκτέθηκε στην, κατά 
παράβαση, εκτελεσθείσα ενέργεια ή παράλειψη.

22.2.5 Η παράβαση που διαπράχθηκε αφορά, με 
οποιονδήποτε τρόπο, ανηλίκους.

22.3 Το επιβαλλόμενο πρόστιμο μειώνεται, όταν αυτός 
που διέπραξε την παράβαση συνεργάστηκε αποτελε−
σματικά με την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να διαπιστωθούν 
οι αιτίες της παράβασης ή/και να επανέλθουν τα πράγ−
ματα στην έννομη κατάσταση ή/και να αρθούν τα απο−
τελέσματα της παράβασης. 

22.4 Στην περίπτωση που συντρέχουν παράλληλα επι−
βαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις, το ποσό του 
προστίμου αρχικά προσαυξάνεται με βάση τις συντρέ−
χουσες επιβαρυντικές περιστάσεις και στη συνέχεια το 
προκύπτον ποσό μειώνεται με βάση τις συντρέχουσες 
ελαφρυντικές περιστάσεις. 

22.5 Όταν συντρέχουν πολλαπλές παραβάσεις, ο υπο−
λογισμός του προστίμου γίνεται ξεχωριστά για καθεμία 
από αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

23.1 Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    
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