
Αριθμ. απόφ. 103/7/25.4.2014 (ΦΕΚ Β 1127 5.5.2014) 
 
 Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της με αριθμό 14/2/17.07.2012 (Β 2205) 
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής 
και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων. 
 
 
 
***Παρατήρηση: Με το Μέρος ΙΙΙ της υπ' αριθμ. 129/2/7-11-2014 (ΦΕΚ Β' 
3162/25/11/2014) απόφασης της ΕΕΕΠ τροποποιήθηκαν οι παρακάτω διατάξεις 
του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων, ως 
εξής: 
 
«ΜΕΡΟΣ III 
 
Άρθρο μόνο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2/17.7.2012 (Β 2205) ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
 
  1.1 Οι Παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής: 
 
  «2. Η πληρωμή των κερδών κατά την παράγραφο 1 διενεργείται ως ακολούθως: 
 
  α) Μικτά κέρδη προ φόρων, μέχρι του ορίου των διακοσίων (200) ευρώ ανά 
κερδοφόρο Τεμάχιο στην περίπτωση Λαχείων Κλήρωσης ή Λαχνού στην περίπτωση 
του Στιγμιαίου Λαχείου, διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων Πωλητών 
Λιανικής, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Φορέας Εκμετάλλευσης. 
 
  β) Μικτά κέρδη προ φόρων, από διακόσια (200) έως οκτακόσια (800) ευρώ ανά 
κερδοφόρο Τεμάχιο στην περίπτωση Λαχείων Κλήρωσης ή Λαχνού στην περίπτωση 
του Στιγμιαίου Λαχείου, διενεργείται μέσω των εξουσιοδοτημένων Πωλητών 
Λιανικής, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Φορέας Εκμετάλλευσης. Κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, η πληρωμή διενεργείται μέσω συνεργαζόμενου 
με τον Φορέα Εκμετάλλευσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 
 
  γ) Μικτά κέρδη προ φόρων, άνω του ορίου των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά 
κερδοφόρο Τεμάχιο στην περίπτωση Λαχείων Κλήρωσης ή Λαχνού στην περίπτωση 
του Στιγμιαίου Λαχείου, καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενου με τον 
Φορέα Εκμετάλλευσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 
 
  3. Η καταβολή των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των 
κερδών της περίπτωσης (γ) του άρθρου 8, διενεργείται κατόπιν έκδοσης σχετικής 
εντολής πληρωμής κερδών από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης που ορίζει ο 
Φορέας Εκμετάλλευσης, προς συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η 
διαδικασία που ακολουθεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για την έκδοση της εντολής 
πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών 



της περίπτωσης (γ), επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που εμφάνισε το 
δελτίο προς είσπραξη». 
 
  1.2 Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  «Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί αποκλειστικά, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
δικαιούχου, κατά τους τρεις πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους, 
βεβαίωση κέρδους για το σύνολο των εντολών πληρωμής των κερδών του 
τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ) του 
άρθρου 8 κάθε οικονομικής χρήσης, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο 
Πληροφοριακό Σύστημα». Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται μαζί με το 
αίτημα του δικαιούχου να προσκομίζονται το σύνολο των εντολών πληρωμής των 
κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της 
περίπτωσης (γ) του άρθρου 8, τα στοιχεία των οποίων επαληθεύονται με το 
Πληροφοριακό Σύστημα. Η βεβαίωση κέρδους περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, τα 
στοιχεία του δικαιούχου, που δεν επιτρέπεται να είναι διαφορετικά από αυτά που 
έχουν καταγραφεί κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 
8, το ΑΦΜ του δικαιούχου, η οικονομική χρήση την οποία φορά, το αντίτιμο 
συμμετοχής, το μεικτό και καθαρό κέρδος, και τυχόν φόρους που παρακρατήθηκαν 
από το Φορέα Εκμετάλλευσης».» 
 

***Ωστόσο, η εφαρμογή των παραπάνω τροποποιητικών διατάξεων τελεί σε 
αναστολή μέχρι την παύση ισχύος των capital controls σύμφωνα με τις παρακάτω 
αποφάσεις: 
Βλ. υπ’ αριθμ. 166/5/23-7-2015 (ΦΕΚ Β 1763 19.8.2015) απόφαση της ΕΕΕΠ 
"Συνέχιση της αναστολής των σχετικών με τον τρόπο καταβολής των κερδών στους 
παίκτες, διατάξεων της με αριθμό 129/2/7.11.2015 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.". Η 
απόφαση αυτή παύει να ισχύει αυτοδίκαια από την παύση ισχύος των περιορισμών 
στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν με την από 
18 Ιουλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84). 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. υπ’ αριθμ. 163/6/9.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1607/31/07/2015) 
απόφαση της ΕΕΕΠ "Προσωρινή αναστολή των σχετικών με τον τρόπο καταβολής 
των κερδών στους παίκτες, διατάξεων της με αριθμό 129/2/7.11.2015 απόφασης 
της Ε.Ε.Ε.Π.". 
 

Μέχρι τη λήξη των capital controls ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 
Διεξαγωγής και Ελέγχου του Παιγνίου των Κρατικών Λαχείων, όπως παρατίθεται 
παρακάτω: 
 
  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 



 1. 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), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220) σύμφωνα με 
τις οποίες η Ε.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την εποπτεία λειτουργίας και 
διεξαγωγής του παιγνίου των κρατικών λαχείων. 
 
 2. Τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.09.2013 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε η σύνθεση των 
μελών της Ε.Ε.Ε.Π. 
 
 3. Το Ν. 4183/2013 (Α 186) με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του 
αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και 
διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. 
 
 4. Τη με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία 
ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των 
Κρατικών Λαχείων, η οποία στην παρούσα, στο εξής, θα αποκαλείται «Κανονισμός 
Κρατικών Λαχείων». 
 
 5. Την ανάγκη τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμό 14/2/17.07.2012 (Β 
2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού 
Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων, με σκοπό την 
εύρυθμη διεξαγωγή του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων. 
 
 6. Το με αριθμό 109/14.03.2014 έγγραφο της εταιρείας Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 
 
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. 
 
 8. Την από 23/4/2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση 
και Κωδικοποίηση της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με 
την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου 
των Κρατικών Λαχείων». 
 
 9. Την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: 
 
  
ΑΡΘΡΟ 1  
 



Την τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με αριθμό 
14/2/17.7.2012 (Β 2205) και θέμα «Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και 
Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων» όπως ισχύει, ως εξής: 
 
 ΜΕΡΟΣ A 
 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Άρθρο 1 
 
 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 Ειδικοί Κανονισμοί, σημαίνει τους κανονισμούς του άρθρου 3 του παρόντος, τους 
οποίους εκπονεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης και εγκρίνει η Επιτροπή Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων. 
 
 Εμπορική Επικοινωνία σημαίνει: (α) την κάθε μορφή επικοινωνίας για την άμεση ή 
έμμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, 
οργανισμών και προσώπων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τα κρατικά 
λαχεία, (β) τις πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε 
δραστηριότητα σχετική με τα κρατικά λαχεία και (γ) τις επικοινωνίες σχετικά με 
προϊόντα ή υπηρεσίες οποιασδήποτε εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα 
των Κρατικών Λαχείων. 
 
 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σημαίνει την ανεξάρτητη 
διοικητική αρχή, που υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 
3229/2004 (Α 38), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του Ν. 
4002/2011 (Α 180) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), 
συμπληρωματικά δε στις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220). Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι, 
μεταξύ άλλων, αρμόδια για την εποπτεία λειτουργίας και διεξαγωγής του παιγνίου 
των Κρατικών Λαχείων. 
 
 Ιστότοπος Κρατικών Λαχείων, σημαίνει την ηλεκτρονική διαδικτυακή διεύθυνση 
που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τα Κρατικά Λαχεία. 
 
 Κρατικά Λαχεία, σημαίνει: 
 
 α. το Λαϊκό Λαχείο, όπως αυτό ορίζεται στον ν. ΓΝΖ/1905 και την Υπουργική 
Απόφαση Μ14724/1941, 
 
 β. το Εθνικό Λαχείο, το οποίο συστάθηκε με τον αναγκαστικό ν. 339/1936 και την 
απόφαση με αριθμό 1419/1937 της Διοικούσας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων, 
 
 γ. το Ευρωπαϊκό Λαχείο, του άρθρου 10 του Ν. 2515/1997, 
 
 δ. το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 
1947/1991, 



 
 ε. το Στεγαστικό Λαχείο, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 17 του Νόμου 
1947/1991, και, 
 
 στ. το Ειδικό Κρατικό Λαχείο υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως ή το Πρωτοχρονιάτικο 
Λαχείο, το οποίο συστάθηκε με τον α.ν 143/1967. 
 
 Λαχνός, σημαίνει το υλικό μέσο που ενσωματώνει το δικαίωμα συμμετοχής σε 
κλήρωση Κρατικού Λαχείου ή το υλικό μέσο του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου. 
 
 Οδηγοί Κρατικών Λαχείων, σημαίνει τα έντυπα που εκδίδει ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης για κάθε Κρατικό Λαχείο, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος. 
 
 Παίκτης, σε σχέση με συγκεκριμένο Κρατικό Λαχείο, σημαίνει το πρόσωπο το οποίο 
έχει αποκτήσει νόμιμα ορισμένο Λαχνό του λαχείου αυτού. 
 
 Πίνακας κερδών, σημαίνει τον πίνακα που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της 
κάθε κλήρωσης και έχει το ελάχιστο περιεχόμενο που καθορίζεται στους ειδικούς 
κανονισμούς για κάθε Κρατικό Λαχείο κληρώσεων. 
 
 Πληροφορικό Σύστημα, σημαίνει το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης για τη λειτουργία και διαχείριση των Κρατικών Λαχείων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος. 
 
 Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών, σημαίνει το λόγο του συνολικού ποσού των 
Πληρωμών Κερδών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής του Παιγνίου 
των Κρατικών Λαχείων εντός ενός οικονομικού έτους, προς τα Έσοδα από όλες τις 
Κληρώσεις που σημειώθηκαν εντός του ιδίου οικονομικού έτους, εκφρασμένο ως 
ποσοστό επί τοις εκατό. Στο συνολικό ποσό των Πληρωμών Κερδών 
συνυπολογίζονται και οι Πληρωμές Κερδών των οποίων η προθεσμία διεκδίκησης 
από τους Παίκτες έχει παρέλθει εντός του αυτού οικονομικού έτους. Το Ποσοστό 
αυτό, αποτελεί το δείκτη που προσδιορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και 
αποδίδει το μέρος των Εσόδων από την πώληση των Λαχνών οποιασδήποτε 
Κλήρωσης που επιστρέφεται στους Παίκτες ως Πληρωμές Κερδών, στη διάρκεια 
ενός οικονομικού έτους. 
 
 Πωλητής Λιανικής, σημαίνει τον Φορέα Εκμετάλλευσης, όταν ο ίδιος 
δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση των Κρατικών Λαχείων ή τρίτο που 
δραστηριοποιείται μέσω ενός Σημείου Λιανικής Πώλησης ή τον πλανόδιο 
λαχειοπώλη, οι οποίοι έχουν υπογράψει Σύμβαση Λιανικής Πώλησης και έχουν το 
προβλεπόμενο από τον παρόντα κανονισμό πιστοποιητικό. 
 
 Πωλητής Χονδρικής, σημαίνει το πρόσωπο που έχει υπογράψει Σύμβαση Χονδρικής 
Πώλησης με το Φορέα Εκμετάλλευσης με σκοπό τη μεταπώληση Λαχνών σε 
Πωλητές Λιανικής και έχει το προβλεπόμενο από τον παρόντα κανονισμό 
πιστοποιητικό. 



 
 Σημεία Λιανικής Πώλησης, σημαίνει τα επίγεια σημεία πώλησης των Λαχνών στο 
καταναλωτικό κοινό. 
 
 Σύμβαση Λιανικής Πώλησης, σημαίνει τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του 
Φορέα Εκμετάλλευσης και των Πωλητών Λιανικής για την προσφορά και την 
πώληση Λαχνών στο καταναλωτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. 
 
 Σύμβαση Χονδρικής Πώλησης, σημαίνει τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του 
Φορέα Εκμετάλλευσης και των Πωλητών Χονδρικής για την προμήθεια από αυτούς 
Λαχνών με σκοπό τη μεταπώληση στους Πωλητές Λιανικής σύμφωνα με το άρθρο 
17 του παρόντος. 
 
 Φορέας Εκμετάλλευσης, σημαίνει τον φορέα που ασκεί το αποκλειστικό δικαίωμα 
παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εν γένει εκμετάλλευσης των 
Κρατικών Λαχείων. 
 
  
  
ΑΡΘΡΟ 2 
 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 1. Φορέας Εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή κάθε 
νόμιμος παραχωρησιούχος του. 
 
 2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία 
και γενικά η διαχείριση του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων είναι αξιόπιστες και 
ασφαλείς, συμμορφώνεται προς τη δημόσια τάξη και τις αρχές του δημοσίου 
συμφέροντος και ότι κατά τη διεξαγωγή του λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, η προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού, η ιστορία και η φήμη των Κρατικών Λαχείων και η εδραιωμένη προς 
αυτά εμπιστοσύνη του κοινού, και ο παρών κανονισμός. 
 
 3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διεξάγει τις σχετικές με τα Κρατικά Λαχεία 
δραστηριότητες με τρόπο υπεύθυνο και συνετό, που δεν θέτει σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια, και δεν επηρεάζει δυσμενώς την αξιοπιστία και τη 
διαφάνεια των συναλλαγών. 
 
 4. Η διεξαγωγή του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων πραγματοποιείται 
αποκλειστικά και μόνο με έγχαρτη μορφή μέσω επίγειου συστήματος (land based), 
ενώ δεν επιτρέπεται καμία περίπτωση ηλεκτρονικής διεξαγωγής, 
περιλαμβανομένης της διεξαγωγής μέσω διαδικτύου (on line). 
 
 5. Απαγορεύεται η πώληση Κρατικών Λαχείων σε άτομα κάτω των 18 ετών. 
 
  



  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ 
 ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
 
 ΑΡΘΡΟ 3 
 
 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα εκπονήσει σχέδιο Ειδικού Κανονισμού για κάθε 
Κρατικό Λαχείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους ειδικούς κανόνες 
λειτουργίας του συγκεκριμένου Κρατικού Λαχείου, τα μέσα λειτουργίας και 
διεξαγωγής αυτού, το γενικό πλαίσιο κληρώσεων των Κρατικών Λαχείων, ρυθμίσεις 
σε περίπτωση ακύρωσης των Λαχνών, καθώς και τις μεθόδους τήρησης αρχείων και 
υποβολής αναφορών που θα εφαρμόσει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για το 
συγκεκριμένο Κρατικό Λαχείο, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης εποπτεία εκ μέρους 
της Ε.Ε.Ε.Π. 
 
 2. Η έγκριση των Ειδικών Κανονισμών, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής 
τους, γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από 
την υποβολή τους σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει 
άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση των Ειδικών Κανονισμών, η δε Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει, 
εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, σε όλες τις 
επιβαλλόμενες ενέργειες για τη νόμιμη δημοσίευσή τους. 
 
 3. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να ζητά από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, 
τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2, να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
τροποποίηση των Ειδικών Κανονισμών, την οποία θα θεωρεί ως κατάλληλη, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που τίθενται στην παρούσα. Η Ε.Ε.Ε.Π. θα 
γνωστοποιεί στον Φορέα Εκμετάλλευσης τα σημεία των αναγκαίων τροποποιήσεων, 
προκειμένου αυτός να προβαίνει στη σύνταξη του τροποποιημένου σχεδίου, το 
οποίο και θα υποβάλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π. 
 
 4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης τηρεί και εφαρμόζει αδιαλείπτως τους Ειδικούς 
Κανονισμούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα 
σοβαροί λόγοι και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Φορέα Εκμετάλλευσης προς 
την Ε.Ε.Ε.Π., είναι δυνατόν να παρέχεται έγκριση προσωρινής παρέκκλισης από ή 
μερικής αναστολής ορισμένων, κατά περίπτωση, διατάξεων των Ειδικών 
Κανονισμών. 
 
 5. Πριν από την έκδοση τροποποιημένης έκδοσης των Ειδικών Κανονισμών, ή την 
έγκριση προσωρινής παρέκκλισης ή μερικής αναστολής, κατά τα ανωτέρω, ο 
Φορέας Εκμετάλλευσης θα υποβάλει στην Ε.Ε.Ε.Π προτάσεις που σχετίζονται με τον 
τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω τροποποιήσεις, παρεκκλίσεις ή αναστολές θα τεθούν 
υπόψη του καταναλωτικού κοινού. 



 
 6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μεταβολή του Ειδικού 
Κανονισμού ενός Κρατικού Λαχείου θα τίθεται σε ισχύ κατά την ίδια ημέρα και ώρα 
έναντι όλων των Παικτών του συγκεκριμένου Κρατικού Λαχείου. 
 
  
 ΑΡΘΡΟ 4 
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ 
 
 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται το 
ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κερδών των Κρατικών Λαχείων, με τον τρόπο που 
αναφέρεται στο Σύστημα Διανομής Κερδών, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση 
Παραχώρησης. 
 
  
  
 ΑΡΘΡΟ 5 
 
 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλει στην Ε.Ε.Ε.Π. το 
προτεινόμενο πρόγραμμα κληρώσεων καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, με τις 
ημερομηνίες, τις ώρες και τους τόπους διεξαγωγής κάθε κλήρωσης Κρατικού 
Λαχείου, με την εξαίρεση του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου. 
 
 2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διεξάγει, με μέριμνα και ευθύνη του, τις κληρώσεις 
των Κρατικών Λαχείων με ειδικό προς τούτο σύστημα μηχανικής ή 
ηλεκτρομηχανικής ή άλλου τύπου κληρωτίδας αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 
 
 3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συντάσσει και να διατηρεί εσωτερικές 
διαδικασίες του τρόπου διεξαγωγής και διασφάλισης της αξιοπιστίας των 
κληρώσεων των Κρατικών Λαχείων οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον την 
περιοδικότητα συντήρησης και ελέγχου των μέσων διεξαγωγής καθώς και της 
τήρησης των διαδικασιών συντήρησης και λειτουργίας που θέτει τυχόν ο 
κατασκευαστής των μέσων διεξαγωγής της κλήρωσης, τα στάδια κληρώσεων και τις 
ενδεδειγμένες ενέργειες ανά στάδιο κλήρωσης, τα υπεύθυνα πρόσωπα και τον 
τρόπο δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Οι διαδικασίες αυτές 
γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π. πριν τεθούν σε ισχύ από το Φορέα Εκμετάλλευσης. 
 
 4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης συστήνει Επιτροπή Κληρώσεων, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την ορθή διεξαγωγή της κάθε κλήρωσης και την επίλυση τυχόν 
ζητημάτων που ανακύπτουν κατά το στάδιο της κλήρωσης. Η Επιτροπή αποτελείται 
από τουλάχιστον πέντε τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά, εκ των οποίων 
τουλάχιστον το 1/3 δεν είναι υπάλληλοι, μέλη Δ.Σ ή στελέχη του Φορέα 
Εκμετάλλευσης ή συνδεδεμένων με αυτόν εταιριών (ανεξάρτητο μέλος). Η θητεία 
της Επιτροπής Κληρώσεων καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της και είναι 



τουλάχιστον ετήσια. Της Επιτροπής Κληρώσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτής ή ο 
αναπληρωτής του σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της. Τη λειτουργία της 
Επιτροπής συνεπικουρεί μέλος αυτής ή τρίτος που ορίζεται ως γραμματέας της. Σε 
περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, αυτό αναπληρώνεται από κάποιο εκ των 
αναπληρωματικών. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 
τουλάχιστον τρία μέλη με την προϋπόθεση ότι πάντοτε ένα εξ αυτών είναι 
ανεξάρτητο μέλος. Για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα 
οποία προσυπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής. Στο τέλος κάθε 
κλήρωσης η Επιτροπή Κληρώσεων συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό το οποίο 
συνιστά και το πρωτόκολλο της κάθε κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω στο παρόν άρθρο. 
 
 5. Τα μέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική 
δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, 
έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της 
προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που 
προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και 
φοροδιαφυγής. 
 
 6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον ορισμό της 
Επιτροπής, τον κανονισμό λειτουργίας της καθώς και κάθε τροποποίηση στη 
σύνθεση της Επιτροπής Κληρώσεων και στον κανονισμό λειτουργίας αυτής, πριν τη 
διεξαγωγή της κλήρωσης την οποία οι τροποποιήσεις αφορούν. Τα πρακτικά της 
Επιτροπής Κλήρωσης και το πρωτόκολλο κλήρωσης φυλάσσονται με ευθύνη του 
Φορέα Εκμετάλλευσης για όλο το διάστημα της Σύμβασης Παραχώρησης. 
 
 7. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των κληρώσεων περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής 
στάδια: 
 
 7.1 Έλεγχος των μέσων διεξαγωγής της κλήρωσης πριν τη διεξαγωγή των 
κληρώσεων όπως ενδεικτικά, ζύγισμα σφαιριδίων, δοκιμαστική λειτουργία 
κληρωτίδων (ψευδοκλήρωση), οπτικός έλεγχος των σφαιριδίων που έχουν 
τοποθετηθεί στους τροφοδότες των κληρωτίδων αν ανταποκρίνονται στους 
αντίστοιχους αριθμούς. 
 
 7.2 Έλεγχος ότι έχει παραχθεί και διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο - αναφορά σε 
ασφαλή και μη επεξεργάσιμη μορφή όλων των αδιάθετων γραμματίων της 
κλήρωσης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Ειδικούς Κανονισμούς. Αντ’ 
αυτού, η Επιτροπή Κληρώσεων συντάσσει πριν από κάθε κλήρωση πρωτόκολλο 
αδιάθετων γραμματίων το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή Κληρώσεων και 
κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ηλεκτρονικά μέσα πριν τη διεξαγωγή της αντίστοιχης 
κλήρωσης. 
 
 7.3 Ρήψη των σφαιριδίων στις κληρωτίδες ή/και αποσφράγιση κληρωτίδας. 



 
 7.4 Διεξαγωγή της κλήρωσης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Ειδικούς 
Κανονισμούς. 
 
 7.5 Ολοκλήρωση της κλήρωσης, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και δημόσια 
σφράγιση της κληρωτίδας εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς Κανονισμούς. 
 
 8. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και υπογράφεται πρωτόκολλο 
κλήρωσης. Το πρωτόκολλο κλήρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής στοιχεία: Είδος Λαχείου, Ημερομηνία και αριθμό κλήρωσης, σύνθεση 
επιτροπής κληρώσεων που παρίσταται, τα αποτελέσματα της κλήρωσης, όπως 
προκύπτουν από τις κληρωτίδες, διαβεβαίωση της επιτροπής κληρώσεων ότι 
τηρήθηκαν τα στάδια της διαδικασίας κλήρωσης και τυχόν λειτουργικές απαιτήσεις 
του κατασκευαστή των μέσων κλήρωσης, ποσοτικά οι πωλήσεις της κλήρωσης, 
ποσοτικά τα αδιάθετα γραμμάτια της κλήρωσης, το τυχόν μεταφερόμενο ποσό 
κερδών από προηγούμενες κληρώσεις λόγω ΤΖΑΚ-ΠΟΤ με βάση το σύστημα 
διανομής κερδών καθώς και το τυχόν μεταφερόμενο ποσό σε επόμενη κλήρωση 
βάσει του συστήματος διανομής κερδών. 
 
 9. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων της παρούσας απόφασης, η 
Ε.Ε.Ε.Π. απαιτεί την πιστοποίηση των μέσων διεξαγωγής κλήρωσης 
συμπεριλαμβανομένου τυχόν αλγορίθμου που χρησιμοποιείται από το Σύστημα 
Διανομής Κερδών κάθε Λαχείου για την εξεύρεση των κερδοφόρων λαχνών κάθε 
κλήρωσης, από κατάλληλο φορέα αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του 
ΕΟΧ. 
 
 10. Οι κληρώσεις είναι δημόσιες. Η παρουσία του κοινού στις κληρώσεις είναι 
ελεύθερη, χωρίς χρέωση εισόδου. 
 
 11. Η κλήρωση θα μεταδίδεται από τηλεοπτικά ή/και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, είτε 
ζωντανά, είτε μαγνητοσκοπημένα. Σε περίπτωση μη ζωντανής μετάδοσης, θα 
πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη στο μέσο μετάδοσης ότι πρόκειται για μη 
ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης. Σε περίπτωση διακοπής της ζωντανής μετάδοσης 
της κλήρωσης από οποιαδήποτε αιτία, η κλήρωση διενεργείται κανονικά. 
 
 12. Οι κληρώσεις μαγνητοσκοπούνται με μέριμνα του Φορέα Εκμετάλλευσης, τα δε 
αρχεία φυλάσσονται με ευθύνη του και δύνανται να αναρτώνται στον ιστότοπο του. 
 
  
  
 ΑΡΘΡΟ 6 
 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει ένα σύστημα διανομής κερδών για κάθε 
Κρατικό Λαχείο, το οποίο κατά περιόδους ελέγχει και έχει τη δυνατότητα να 
αναθεωρεί. Το σύστημα διανομής κερδών και οι τυχόν αναθεωρήσεις του, θα 



καθίστανται ισχυρές κατά την ημερομηνία που θα ανακοινώνει δημόσια ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης. Καμία αναθεώρηση συστήματος διανομής κερδών δεν μπορεί να 
ισχύσει μετά την έναρξη διάθεσης των Λαχνών. 
 
 2. Το Σύστημα Διανομής Κερδών των Κρατικών Λαχείων καθώς και οι 
αναθεωρήσεις του κοινοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό και στην Ε.Ε.Ε.Π. πριν 
την έναρξη διάθεσης των Λαχνών εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους 
Ειδικούς Κανονισμούς. 
 
   
 
 ΑΡΘΡΟ 7 
 
 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 
 
 Μετά από κάθε κλήρωση, κάθε Πωλητής Λιανικής αναρτά σε περίοπτη θέση στο 
Σημείο Πώλησης ή φέρει (στην περίπτωση πλανόδιων λαχειοπωλών), τον κατάλογο 
με τα αποτελέσματα των κληρώσεων, τουλάχιστον για έξι μήνες από την 
ημερομηνία της σχετικής κλήρωσης. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να 
αναρτά τα άνω αποτελέσματα των κληρώσεων στον Ιστότοπο Κρατικών Λαχείων, το 
αργότερο εντός έξι (6) ωρών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης. 
 
  
 
 ΑΡΘΡΟ 8 
 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι: 
 
 1. οι Παίκτες μπορούν να διαπιστώνουν εάν έχουν κερδίσει, χωρίς επιβάρυνση και 
χωρίς δυσκολία, 
 
 2. η ταυτοποίηση των Λαχνών που κερδίζουν πραγματοποιείται απρόσκοπτα, τα δε 
αποδιδόμενα κέρδη καταβάλλονται άμεσα, πλήρως και ολοσχερώς στους κατόχους 
των Λαχνών που κέρδισαν. 
 
 2. Με τους Ειδικούς Κανονισμούς προσδιορίζεται το όριο του καταβαλλόμενου από 
τους Πωλητές Λιανικής κέρδους, μετά από το οποίο η καταβολή των κερδών θα 
πραγματοποιείται είτε μέσω συνεργαζόμενου με τον Φορέα Εκμετάλλευσης 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είτε από τον ίδιο τον Φορέα Εκμετάλλευσης. 
 
 3. Η ως άνω καταβολή διενεργείται κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής πληρωμής 
κερδών από σταθερά σημεία πώλησης που ορίζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης και 
εισπράττεται από συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η διαδικασία που 
ακολουθεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για την έκδοση της εντολής πληρωμής κερδών 
θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπει, κατά την καταβολή, την ταυτοποίηση του 



προσώπου που εμφάνισε τον Λαχνό προς είσπραξη. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης 
υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. προς έγκριση αναλυτικό σχέδιο της παραπάνω 
διαδικασίας. Βεβαίωση κέρδους χορηγείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης μόνο 
για κέρδη για την καταβολή των οποίων ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία. 
 
 4. Οι Λαχνοί πρέπει να είναι πάντοτε έγκυροι και γνήσιοι, ο δε Φορέας 
Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για αυτό. 
 
 5. Άκυροι είναι οι Λαχνοί οι οποίοι: 
 
 1. δεν φέρουν τα στοιχεία που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του 
άρθρου 22 του παρόντος ή στους Ειδικούς Κανονισμούς, 
 
 2. δεν διαπιστώνεται ότι έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσης, των Ειδικών Κανονισμών και από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο 
πρόσωπα ή δεν έχουν διατεθεί στους Παίκτες από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους 
Πωλητές Λιανικής, 
 
 3. φέρουν αλλοιώσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, με οριστικό τρόπο, τη διαπίστωση 
της εγκυρότητάς τους σύμφωνα με τις υποπαραγράφους α και β ανωτέρω. 
 
 6. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι ακυρότητας Λαχνών, ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την Ε.Ε.Ε.Π. αναφέροντας τους 
λόγους ακυρότητας, την αιτία και την έκταση και ακολουθεί τις ενέργειες που 
προβλέπονται στους Ειδικούς Κανονισμούς για την αποκατάσταση του 
προβλήματος. Σε περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης κρίνει ότι η έκταση του 
προβλήματος δεν είναι διαχειρίσιμη μέσα από την εφαρμογή των προβλέψεων των 
Ειδικών Κανονισμών, υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. πρόταση αντιμετώπισης, ζητώντας 
σχετικές οδηγίες. 
 
 7. Εφόσον Λαχνός ακυρώνεται για λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Παίκτης, ο 
οποίος αγόρασε το Λαχνό καλόπιστα, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται με 
επιλογή του παίκτη, να αντικαταστήσει τον άκυρο λαχνό με λαχνό ίσης αξίας 
νεώτερης έκδοσης ή να του αποδώσει το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του. 
 
 8. Εφόσον Λαχνός που κερδίζει, ακυρώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος και των Ειδικών Κανονισμών, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να 
καταβάλει στον κάτοχο του Λαχνού το αποδιδόμενο κέρδος που αναλογεί. 
 
 9. Οι Λαχνοί που κερδίζουν θα εξαργυρώνονται εντός έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία της αντίστοιχης κλήρωσης. Στην περίπτωση του Στιγμιαίου Λαχείου η 
παραπάνω προθεσμία θα ορίζεται στον Ειδικό Κανονισμό του. 
 
   
 ΑΡΘΡΟ 9 
 
 ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΩΝ 



 
 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στους νικητές, μετά από σχετικό 
γραπτό αίτημά τους, βεβαίωση των κερδών τους, για φορολογικούς σκοπούς. 
 
  
 
 ΑΡΘΡΟ 10 
 
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 
 
 Εφόσον ο Φορέας Εκμετάλλευσης απορρίψει αίτημα καταβολής κερδών ο κάτοχος 
του αντίστοιχου Λαχνού μπορεί, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 9 του 
άρθρου 8 του παρόντος, να υποβάλει γραπτή καταγγελία προς την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία 
και αποφασίζει σχετικά,. Η εμπρόθεσμη υποβολή καταγγελίας διακόπτει την 
παραπάνω αναφερόμενη προθεσμία μέχρι την έκδοση απόφασης από την Ε.Ε.Ε.Π. 
 
  
  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 
 ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
 
 ΑΡΘΡΟ 11 
 
 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΑΧΝΩΝ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι Λαχνοί θα 
πωλούνται στο καταναλωτικό κοινό μόνον από τον ίδιο ή τους Πωλητές Λιανικής. Οι 
Πωλητές Λιανικής συνδέονται με τον Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω Σύμβασης 
Λιανικής Πώλησης και διαθέτουν, για κάθε Σημείο Πώλησης που εκμεταλλεύονται, 
σχετικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ιδιότητά τους. Το πιστοποιητικό χορηγεί ο 
Φορέας Εκμετάλλευσης. Αντίστοιχο πιστοποιητικό, διαθέτουν και τα Σημεία 
Λιανικής Πώλησης, στα οποία αναπτύσσει τη δραστηριότητα ο ίδιος ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης. 
 
 2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να διαθέτει Λαχνούς στο 
καταναλωτικό κοινό και μέσω του Ιστότοπου των Κρατικών Λαχείων. 
 
  
 
 ΑΡΘΡΟ 12 
 
 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Πωλητές Λιανικής συνάπτουν τις Συμβάσεις 
Λιανικής Πώλησης εγγράφως. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διατηρεί 
αρχείο όλων των Συμβάσεων Λιανικής Πώλησης καθώς και κάθε τροποποίησης 



ώστε να είναι σε θέση να γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε πληροφορία που τυχόν 
αυτή απαιτήσει. 
 
 2. Οι Συμβάσεις Λιανικής Πώλησης θα πρέπει να ρυθμίζουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα ζητήματα: 
 
 1. τον τρόπο καταβολής των κερδών, 
 
 2. τη διαδικασία πώλησης των Λαχνών, 
 
 3. την υποχρέωση των Πωλητών Λιανικής να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή 
έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα Κρατικά Λαχεία, 
 
 4. τη ρητή δήλωση των Πωλητών Λιανικής ότι έχουν λάβει γνώση της παρούσης και 
των Ειδικών Κανονισμών και την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με αυτούς, 
 
 5. τους λόγους καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να 
περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση του παρόντος και των Ειδικών 
Κανονισμών καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας. 
 
   
 
 ΑΡΘΡΟ 13 
 
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
 
 1. Οι Πωλητές Λιανικής δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για 
κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, 
αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή 
παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση 
εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά 
της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που 
προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και 
φοροδιαφυγής. 
 
 2. Εάν οι Πωλητές Λιανικής είναι νομικά πρόσωπα, οι παραπάνω περιορισμοί 
ισχύουν, στη μεν περίπτωση των προσωπικών εταιρειών για τους εταίρους, στη δε 
περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών και των συνεταιρισμών, για τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τους διαχειριστές. 
 
 3. Οι Πωλητές Λιανικής θα εκθέτουν σε σημείο εμφανές για το κοινό, το 
πιστοποιητικό που τους έχει παρασχεθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Το ίδιο 
ισχύει για τα Σημεία Λιανικής Πώλησης, στα οποία αναπτύσσει τη δραστηριότητα ο 
ίδιος ο Φορέας Εκμετάλλευσης. 
 



 4. Κάθε Πωλητής Λιανικής, πλην των πλανόδιων (λαχειοπωλών), οφείλει να 
διαθέτει δωρεάν τους Οδηγούς των Κρατικών Λαχείων. 
 
  
  
 ΑΡΘΡΟ 14 
 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 
 1. Οι Πωλητές Λιανικής οφείλουν να διατηρούν τα Σημεία Λιανικής Πώλησης 
κατάλληλα για τη δραστηριότητά τους και ασφαλή για το καταναλωτικό κοινό. Τα 
Σημεία Λιανικής Πώλησης φέρουν τη σήμανση «Σημείο Πώλησης Κρατικών 
Λαχείων». 
 
 2. Τα Σημεία Λιανικής Πώλησης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των 
διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους. 
 
  
ΑΡΘΡΟ 15 
 
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 
 1. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των Σημείων Λιανικής Πώλησης. 
 
 2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των 
Σημείων Λιανικής Πώλησης και των Πωλητών Λιανικής με τις διατάξεις του 
παρόντος και να υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Ε.Ε.Ε.Π. Εφόσον ο 
Φορέας Εκμετάλλευσης διαπιστώσει παράβαση, υποβάλλει το ταχύτερο, εκτός από 
τις υποχρεώσεις αναγγελίας που τυχόν έχει από άλλες διατάξεις, και έγγραφη 
αναφορά προς την Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία θα περιλαμβάνει τα άμεσα μέτρα που έχει 
λάβει για την άρση της παράβασης αυτής. 
 
   
 
 ΑΡΘΡΟ 16 
 
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
 
 1. ΟΙ Πωλητές Χονδρικής δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για 
κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, 
αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή 
παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση 
εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά 
της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που 



προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και 
φοροδιαφυγής. 
 
 2. Εάν οι Πωλητές Χονδρικής είναι νομικά πρόσωπα, οι παραπάνω περιορισμοί 
ισχύουν, στη μεν περίπτωση των προσωπικών εταιρειών για τους εταίρους, στη δε 
περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών και των συνεταιρισμών, για τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τους διαχειριστές. 
 
 3. Οι Πωλητές Χονδρικής διαθέτουν και επιδεικνύουν όταν ζητηθεί, το 
πιστοποιητικό που τους έχει παρασχεθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και το 
οποίο αποδεικνύει την ιδιότητά τους. 
 
  
  
ΑΡΘΡΟ 17 
 
 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Πωλητές Χονδρικής συνάπτουν τις Συμβάσεις 
Χονδρικής Πώλησης εγγράφως. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διατηρεί 
αρχείο όλων των Συμβάσεων Χονδρικής Πώλησης καθώς και κάθε τροποποίησης, 
ώστε να είναι σε θέση να γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε πληροφορία που τυχόν 
αυτή απαιτήσει. 
 
 2. Οι Συμβάσεις Χονδρικής Πώλησης θα πρέπει να ρυθμίζουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα ζητήματα: 
 
 1. τη διαδικασία προμήθειας και μεταπώλησης των Λαχνών στους Πωλητές 
Λιανικής, 
 
 2. την υποχρέωση των Πωλητών Χονδρικής να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή 
έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα Κρατικά Λαχεία, 
 
 3. τη ρητή δήλωση των Πωλητών Χονδρικής ότι έχουν λάβει γνώση της παρούσης 
και των Ειδικών Κανονισμών και την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με 
αυτούς, 
 
 4. τους λόγους καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να 
περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση του παρόντος και των Ειδικών 
Κανονισμών καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας, 
 
 5. τυχόν δίκτυο διανομής που χρησιμοποιεί ο Πωλητής Χονδρικής, την 
αντικειμενική ευθύνη του Πωλητή Χονδρικής για το δίκτυο αυτό καθώς και τη 
γνωστοποίηση των στοιχείων των προσώπων του δικτύου του, με ποινή 
καταγγελίας στο Φορέα Εκμετάλλευσης. 
 
  



  
 ΑΡΘΡΟ 18 
 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
 
 1. Οι Πωλητές Χονδρικής οφείλουν να συμμορφώνονται με τις κατά περίπτωση 
κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά τους. 
 
 2. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των Πωλητών Χονδρικής. 
 
 3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των 
Πωλητών Χονδρικής με τις διατάξεις του παρόντος και να υποβάλει σχετική ετήσια 
έκθεση προς την Ε.Ε.Ε.Π. Εφόσον ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαπιστώσει παράβαση 
υποβάλλει το ταχύτερο, εκτός από τις υποχρεώσεις αναγγελίας που τυχόν έχει από 
άλλες διατάξεις, και έγγραφη αναφορά προς την Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία θα 
περιλαμβάνει τα άμεσα μέτρα που έχει λάβει για την άρση της παράβασης αυτής. 
 
 4. 0 Πωλητής Χονδρικής υποχρεούται να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του 
δικτύου διανομής του με τις διατάξεις της παρούσης να είναι σε θέση να γνωρίζει 
ανά πάσα στιγμή τα πρόσωπα του δικτύου και να διασφαλίζει ότι αυτά 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος και τις οδηγίες του Φορέα 
Εκμετάλλευσης, και να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή του δικτύου διανομής του στον 
Φορέα Εκμετάλλευσης. 
 
  
  
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
 ΑΡΘΡΟ 19 
 
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π., με τον τρόπο και 
τον τύπο που καθορίζεται από αυτήν, τα ακόλουθα: 
 
 1. στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διαχείριση και 
τη λειτουργία των Κρατικών Λαχείων, στην οποία θα περιλαμβάνονται σε ποσοτική 
και ποιοτική μορφή: 
 
 (i) στοιχεία πωλήσεων, διανεμημένων κερδών και μη εξαργυρωμένων Λαχνών, για 
κάθε κλήρωση ή έκδοση των Κρατικών Λαχείων, 
 



 (ii) οικονομικά στοιχεία, όπως, ενδεικτικά, αυτά που αφορούν τις πωλήσεις των 
Κρατικών Λαχείων, τις προμήθειες των πωλητών, τις δαπάνες εμπορικής 
επικοινωνίας, τα αποδιδόμενα κέρδη, το ποσοστό διανεμομένων κερδών, καθώς 
και την απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου, 
 
 (iii) αριθμό Πωλητών Λιανικής και Χονδρικής και των Σημείων Λιανικής Πώλησης, 
 
 (iv) στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή 
ερωτημάτων του κοινού και των αντίστοιχων ενεργειών αντιμετώπισής τους, 
 
 (v) στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυσλειτουργίες ή βλάβες του 
ηλεκτρονικού συστήματος ή επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού, δομών ή 
διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών αντιμετώπισής τους, 
 
 (νi) μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν την αγορά των τυχερών παιγνίων, 
τις προτιμήσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών Κρατικών Λαχείων, τη 
διεξαγωγή του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων και τη λειτουργία του Φορέα 
Εκμετάλλευσης. 
 
 β. πληροφορίες σχετικές με τη διαχείριση και τη λειτουργία των Κρατικών Λαχείων, 
 
 γ. δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του, καθώς και στις εγκαταστάσεις 
των Πωλητών Λιανικής και Χονδρικής, διασφαλίζοντας ότι αυτοί θα παρέχουν στην 
Ε.Ε.Ε.Π. οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τη διαχείριση και λειτουργία των 
Κρατικών Λαχείων. 
 
  
  
 ΑΡΘΡΟ 20 
 
 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά 
ή/και φυσικά αρχεία, για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές του που σχετίζονται 
με τη διεξαγωγή και διαχείριση των Κρατικών Λαχείων. Τα αρχεία διατηρούνται για 
όσο χρόνο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και τους Ειδικούς Κανονισμούς, 
σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που 
ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 1. να είναι δυνατό να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή άλλες 
τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω 
διορθώσεις ή τροποποιήσεις, 
 
 2. να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία κατά 
τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή προσδιορίζει. 
 



 Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στους 
Ειδικούς Κανονισμούς. 
 
  
  
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 ΑΡΘΡΟ 21 
 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
 
 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των Λαχνών και 
γνωστοποιεί εγγράφως στην Ε.Ε.Ε.Π. τον κατασκευαστή των λαχνών που θα επιλέξει 
καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη παραγωγή όπως αυτές απαιτούνται 
από τους Ειδικούς Κανονισμούς. 
 
  
  
 
 ΑΡΘΡΟ 22 
 
 ΜΟΡΦΗ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
 
 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου, ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει διακριτική ευχέρεια ως προς τον καθορισμό 
της μορφής, εμφάνισης και των διαστάσεων των Λαχνών. 
 
 2. Στην κύρια όψη κάθε Λαχνού, εκτός των λαχνών του Στιγμιαίου Λαχείου, 
αναγράφεται, τουλάχιστον με ευανάγνωστο τρόπο και σε εμφανές σημείο, το 
όνομα του αντίστοιχου Κρατικού Λαχείου, το τίμημα, τουλάχιστον αριθμητικώς, ο 
αριθμός λαχνού και τυχόν σειράς ή έκδοσης, η ημερομηνία της κλήρωσης, η 
προθεσμία πληρωμής των κερδών, το κατώτατο όριο ηλικίας των ατόμων, προς τα 
οποία επιτρέπεται η πώληση Λαχνών. 
 
 3. Στην κύρια όψη των λαχνών του Στιγμιαίου Λαχείου, αναγράφεται, τουλάχιστον 
με ευανάγνωστο τρόπο και σε εμφανές σημείο, το όνομα αυτού του λαχείου, το 
τίμημα, τουλάχιστον αριθμητικώς, ο αριθμός του λαχνού, απλές και σαφείς οδηγίες 
για τον τρόπο που παίζεται το συγκεκριμένο λαχείο. το κατώτατο όριο ηλικίας των 
ατόμων, προς τα οποία επιτρέπεται η πώληση Λαχνών. 
 
 4. Επιπλέον, ο κάθε Λαχνός περιλαμβάνει στην πίσω όψη του και τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 



 α. ρυθμίσεις σε περίπτωση τυχόν ακύρωσης της κλήρωσης, 
 
 β. τον τρόπο με τον οποίο ο Παίκτης μπορεί να διαπιστώσει ποιοί Λαχνοί έχουν 
κερδίσει, 
 
 γ. τον τρόπο με τον οποίο ο Παίκτης μπορεί να εξαργυρώσει το Λαχνό που έχει 
κερδίσει, 
 
 δ. τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, χωρίς χρέωση, καθώς και τον Ιστότοπο 
Κρατικών Λαχείων, όπου παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Κρατικά 
Λαχεία, 
 
 ε. πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό Κρατικών Λαχείων και τον τρόπο προμήθειας 
του, 
 
 στ. τις τηλεφωνικές γραμμές στήριξης ή/και τις λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης για 
την απεξάρτηση από τον εθισμό στα παίγνια. 
 
 5. Κάθε Λαχνός Στιγμιαίου Λαχείου περιλαμβάνει στην πίσω όψη του πλέον των 
ανωτέρω και τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 α. Την προθεσμία καταβολής κερδών όπως καθορίζεται στον Ειδικό Κανονισμό του 
Στιγμιαίου Λαχείου. 
 
  
  
 
 ΑΡΘΡΟ 23 
 
 ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να απαιτήσει από τον Φορέα Εκμετάλλευσης να διαθέτει 
πιστοποίηση συμμόρφωσης στην τήρηση προτύπων που αφορούν τη 
δραστηριότητά του. 
 
  
  
 ΑΡΘΡΟ 24 
 
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται: 
 
 α. να διασφαλίζει ότι όλες οι εγκαταστάσεις, τα συστήματα, ο εξοπλισμός, το 
λογισμικό, τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία και δεδομένα που χρησιμοποιούνται 
για τη λειτουργία και προβολή των Κρατικών Λαχείων είναι κατάλληλα για τον 



σκοπό για τον οποίο προορίζονται και πληρούν τις προβλεπόμενες για τη 
λειτουργία και την εγκατάστασή τους προδιαγραφές ασφάλειας, 
 
 β. να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την ασφάλεια των Λαχνών και των 
εσόδων από τα Κρατικά Λαχεία, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες κλοπής, 
απάτης ή κατάχρησης, 
 
 γ. να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη 
εξουσιοδοτημένων ατόμων στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα, τον εξοπλισμό ή στα 
αρχεία του, 
 
 δ. να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπονται οι οποιεσδήποτε 
ηλεκτρονικές, διαδικτυακές ή άλλες παρεμβάσεις καθώς και οι οποιεσδήποτε 
επιδράσεις πεδίων, συχνοτήτων, ακτινοβολίας ή άλλες στα συστήματα, στον 
εξοπλισμό και στα ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των 
Κρατικών Λαχείων, 
 
 ε. να διασφαλίζει τη φύλαξη των ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων, τη 
δυνατότητα ακριβούς αναπαραγωγής τους και την αποτελεσματική ανάκτηση 
δεδομένων, 
 
 στ. να διασφαλίζει την κεντρική καταγραφή της παραγωγής, της ενεργοποίησης και 
της ταυτοποίησης των Λαχνών. 
 
  
  
 
 ΑΡΘΡΟ 25 
 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 1. Το Πληροφορικό Σύστημα που θα εγκαταστήσει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη 
λειτουργία και διαχείριση των Κρατικών Λαχείων θα πρέπει: 
 
 α. να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη διεξαγωγή του 
παιγνίου των Κρατικών Λαχείων, 
 
 β. να αποτελείται από εξοπλισμό, μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας και λογισμικό 
προηγμένης τεχνολογίας, 
 
 γ. να επιτρέπει πλήρη πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. για την παρακολούθηση μέσω 
σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο των εκτελουμένων από αυτό λειτουργιών, 
 
 δ. να εξασφαλίζει τη δημιουργία αντιγράφων [back-up), 
 
 στ. να έχει τη δυνατότητα καταγραφής του χρόνου σύνδεσης και αποσύνδεσης 
οποιουδήποτε περιφερειακού σημείου συνδεδεμένου με αυτό, 



 
 ε. να έχει τη δυνατότητα διάγνωσης και εντοπισμού τεχνικών και λειτουργικών 
προβλημάτων και 
 
 ζ. να δύναται να εφαρμόζει διαδικασίες αποκλεισμού σε περιπτώσεις που 
ενδέχεται να υπάρχουν δυσλειτουργίες ή προσπάθεια αλλοίωσης σε οποιοδήποτε 
από τα μέρη του συστήματος. 
 
 2. Το Πληροφορικό Σύστημα πρέπει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα να 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία του καθώς και όλων 
των υποσυστημάτων του. 
 
 3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε 
να μην επιτρέπεται η λειτουργία, η δημιουργία, η τροποποίηση και η φύλαξη 
αρχείων και δεδομένων, η ταυτοποίηση Λαχνού καθώς και γενικά η οποιαδήποτε 
επεξεργασία που σχετίζεται με τη λειτουργία και τη διαχείριση των Κρατικών 
Λαχείων σε σύστημα άλλο από το Πληροφορικό Σύστημα ή σε εξοπλισμό μη 
συνδεδεμένο με αυτό. 
 
 4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, στην περίπτωση χρήσης του διαδικτύου ως μέσου 
διάθεσης Λαχνών, θα πρέπει να διασφαλίσει τις κατάλληλες συνδέσεις με το 
Πληροφορικό Σύστημα ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση με τον ίδιο τρόπο 
που παρακολουθούνται τα Σημεία Λιανικής Πώλησης. Επιπλέον, ο Φορέας 
Εκμετάλλευσης, σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υιοθετήσει 
επαρκείς ρυθμίσεις για την αποτροπή αγοράς Λαχνών από άτομα κάτω των 18 
ετών, τη μείωση του κινδύνου απάτης και τη φυσική παράδοση των Λαχνών στους 
Παίκτες. 
 
 5. Για κάθε νέα εγκατάσταση, προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση ή αλλαγή 
στο Πληροφορικό Σύστημα ή σε μέρη αυτού θα ενημερώνεται η Ε.Ε.Ε.Π. αρμοδίως 
για τον χρόνο εφαρμογής, τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις τυχόν νέες 
λειτουργίες και τα προσδοκώμενα οφέλη που απορρέουν από αυτές. 
 
 Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στους 
Ειδικούς Κανονισμούς. 
 
  
  
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
 
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ 
 
 ΑΡΘΡΟ 26 
 
 ΟΔΗΓΟΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
 



 1. Για κάθε Κρατικό Λαχείο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκπονεί ενημερωτικό υλικό 
για το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες με τη μορφή Οδηγών Κρατικών 
Λαχείων. Οι οδηγοί αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις παρακάτω 
πληροφορίες: 
 
 α. το όνομα του κάθε Κρατικού Λαχείου, 
 
 β. κάθε ζήτημα σε σχέση με τη συμμετοχή των Παικτών, την κατώτατη ηλικία των 
ατόμων στα οποία επιτρέπεται η πώληση Λαχνών, καθώς και ζητήματα σχετικά με 
τη διεξαγωγή των κληρώσεων, 
 
 γ. το ισχύον σύστημα απόδοσης κερδών και τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους, 
 
 δ. πληροφορίες για την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τη μέθοδο διεξαγωγής 
των κληρώσεων, 
 
 ε. πληροφορίες για την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών, 
 
 στ. την επωνυμία και τη διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλλευσης καθώς και τον 
Ιστότοπο Κρατικών Λαχείων, στον οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία 
των Πωλητών Λιανικής, 
 
 ζ. τον τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών, την 
αναγγελία των αποτελεσμάτων των κληρώσεων και την υποβολή καταγγελιών, 
 
 η. ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης και το παίγνιο των Κρατικών Λαχείων ρυθμίζεται 
και εποπτεύεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν, 
 
 θ. ότι ο παρόν Κανονισμός και οι Ειδικοί Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένοι στον 
Ιστότοπο Κρατικών Λαχείων, όπως και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. 
 
 2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οι Οδηγοί Κρατικών Λαχείων 
διατίθενται δωρεάν, σε κάθε Σημείο Λιανικής Πώλησης, εξαιρουμένων των 
πλανόδιων λαχειοπωλών, καθώς και ότι είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο Κρατικών 
Λαχείων. 
 
 3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των 
Οδηγών Κρατικών Λαχείων σε σχέση με τα σημεία 1α έως 1θ παραπάνω, 
γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό πριν την έναρξη διάθεσης των Λαχνών, 
τους οποίους αφορούν. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 27 
 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
 



 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε 
μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, 
ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με 
στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά. 
 
  
  
 ΑΡΘΡΟ 28 
 
 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 
 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόμενα μέτρα 
ώστε στους χώρους, στις πληροφορίες και στα προϊόντα των Κρατικών Λαχείων να 
έχουν επαρκή πρόσβαση και να μην αποκλείονται άτομα με αναπηρία. 
 
  
  
 
 ΑΡΘΡΟ 29 
 
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ 
 
 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο ίδιος, οι Πωλητές 
Λιανικής, οι Πωλητές Χονδρικής, καθώς και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση 
εργασίας, έργου ή εντολής δεν κοινοποιούν την ταυτότητα του προσώπου για το 
οποίο γνωρίζουν ότι δικαιούται ή μπορεί να δικαιούται μέρος ή το σύνολο κερδών, 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συγκεκριμένου προσώπου. Η 
συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται προς την 
Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις. 
 
  
  
 
 ΑΡΘΡΟ 30 
 
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
 
 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα 
αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του 
καταναλωτικού κοινού και των Παικτών και να τηρεί αρχείο των καταγγελιών 
αυτών. 
 
  
  
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
 



 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 ΑΡΘΡΟ 31 
 
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να εφαρμόζει ήπια και λελογισμένη Εμπορική 
Επικοινωνία με αποκλειστικό σκοπό να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα 
νόμιμα δίκτυα τυχερών παιγνίων. Η Εμπορική Επικοινωνία και οι ενέργειες που την 
υλοποιούν, δεν πρέπει να ενισχύουν τη ροπή των καταναλωτών προς τα τυχερά 
παίγνια ούτε να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή σε αυτά. Επιπλέον, οι 
ενέργειες αυτές πρέπει να υλοποιούνται με βασικό, ανάμεσα στα άλλα, κριτήριο 
την προστασία ατόμων κάτω των 18 ετών, των ευάλωτων και των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που έχουν εθισμό στα τυχερά 
παίγνια. 
 
 2. Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει να διασφαλίζει ένα αυστηρό επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή και ειδικότερα: 
 
 α. να μην παρουσιάζει θετική εικόνα αναφορικά με το γεγονός ότι μέρος ή το 
σύνολο των εσόδων από τα Κρατικά Λαχεία προορίζονται για δραστηριότητες 
γενικού ενδιαφέροντος, 
 
 β. να μην προσπαθεί να ενισχύει τη δύναμη έλξης των παιγνίων, προβάλλοντας 
κέρδη και επιτυχίες από τα Κρατικά Λαχεία με παραπλανητικό τρόπο ή 
περιεχόμενο, 
 
 γ. να μην εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων των καταναλωτών όσον 
αφορά στις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη, 
 
 δ. να μην υποδηλώνει ότι η δεξιοτεχνία και οι ικανότητες μπορεί να επηρεάσουν το 
αποτέλεσμα του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων και να περιγράφει με σαφήνεια 
ότι η επιτυχία είναι καθαρά θέμα τύχης, 
 
 ε. να μην προβάλλει τη συμμετοχή στο παίγνιο των Κρατικών Λαχείων ως μέσο 
επένδυσης, 
 
 στ. να μην προβάλλει, να μην ενθαρρύνει και να μην απευθύνεται σε άτομα κάτω 
των 18 ετών ή άτομα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, 
 
 ζ. να μην είναι ελκυστικές σε άτομα κάτω των 18 ετών ή άτομα ευπαθών και 
ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα μέσω αναφοράς σε στοιχεία της νοοτροπίας, των 
συνηθειών και της συμπεριφοράς τους, 
 
 η. να μην εκμεταλλεύεται τη ροπή, τη φιλοδοξία, την απειρία, την έλλειψη 
γνώσεων ή τις προσδοκίες ατόμων κάτω των 18 ετών, άλλων ευάλωτων ατόμων ή 



ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, 
όπως είναι η οικονομική τους κατάσταση, 
 
 θ. να μην προβάλλει τη συμμετοχή στο παίγνιο των Κρατικών Λαχείων ως κριτήριο 
κοινωνικής αποδοχής, προσωπικής ή οικονομικής επιτυχίας, 
 
 ι. να μην περιέχει δηλώσεις από γνωστά πρόσωπα και διασημότητες, οι οποίες 
υποδηλώνουν ότι η συμμετοχή στο παίγνιο των Κρατικών Λαχείων συνέβαλε στην 
επιτυχία τους, 
 
 ια. να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στο παίγνιο των Κρατικών Λαχείων μπορεί 
να προσφέρει λύση σε προσωπικά ή επαγγελματικά προβλήματα, 
 
 ιβ. να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στο παίγνιο των Κρατικών Λαχείων μπορεί 
να αποτελέσει προτεραιότητα στη ζωή, πριν από την οικογένεια, τους φίλους, τις 
επαγγελματικές και μορφωτικές υποχρεώσεις, 
 
 ιγ. να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στο παίγνιο των Κρατικών Λαχείων μπορεί 
να ενισχύσει τις προσωπικές ικανότητες, όπως π.χ. να βελτιώσει την εικόνα, την 
αυτοπεποίθηση ή ότι μπορεί να αποτελέσει τρόπο άσκησης ελέγχου, απόκτησης 
ανωτερότητας, αναγνώρισης ή θαυμασμού, 
 
 ιδ. να μην προσβάλει τα χρηστά ήθη και να μην ενθαρρύνει τις φυλετικές 
διακρίσεις ή διακρίσεις που αφορούν στην εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο ή την 
ηλικία. 
 
 3. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας 
Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον 
παρόντα. 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
 
 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
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 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
 
 
**** Παρατήρηση: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση β΄ του άρθρου 
24 της υπ’ αριθμ. 245/2/02.02.2017 (ΦΕΚ Β' 811/14.03.2017) απόφασης της ΕΕΕΠ 
«Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας 
του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων» 
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 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
 1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 2. Εξαιρετικά, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να συμμορφωθεί στις 
απαιτήσεις των κάτωθι διατάξεων : 
 
 2.1 Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014: α) της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του 
παρόντος, εφόσον τα μέσα διεξαγωγής κλήρωσης χρησιμοποιούνται ήδη από 
φορέα διεξαγωγής κληρώσεων που νομίμως διεξάγει τυχερά παίγνια κληρώσεων σε 
κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης ή του ενιαίου οικονομικού χώρου ή της ΕΖΕΣ, 
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος, γ) του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος, δ) του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος και ε) του στοιχείου στ) της 
παραγράφου 4 του άρθρου 22 του παρόντος. 
 
 2.2 Μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, των άρθρων 11 έως και 14, αναφορικά με τους 
πλανόδιους πωλητές". 
 
***Το εντός " " άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με την υπ’ αριθμ. 138/3/13-1-2015 
(ΦΕΚ Β 223 17.2.2015) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 Ο Πρόεδρος 
 
 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
  
  
 
  
 

 

 


