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Απαγορεύεται η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Όροι Συμμετοχής
Η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο γίνεται με τη νόμιμη απόκτηση ενός
Γραμματίου/Λαχνού ή Τεμαχίου αυτού, υπό τον όρο της προγενέστερης ή ταυτόχρονης καταβολής της ονομαστικής αξίας αυτού.
Κάθε Λαχνός ή Τεμάχιο παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στην κλήρωση για την οποία εκδόθηκε.
Η συμμετοχή ενός παίκτη στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, του Ειδικού Κανονισμού Λαϊκού Λαχείου,
των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και των όρων της Σύμβασης Προσχώρησης, που είναι
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (www.hellenic-lotteries.gr).
Διάθεση Λαχνών
Οι Λαχνοί και τα Τεμάχια πωλούνται στους παίκτες μόνο μέσω των Πωλητών Λιανικής της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Απαγορεύεται η
πώληση Λαχνών και Τεμαχίων προς παίκτες σε τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από την αναγραφόμενη στο Λαχνό και δεν μπορεί
να διαφοροποιείται ανάμεσα σε Λαχνούς ή/και Τεμάχια της ίδιας κλήρωσης. Απαγορεύεται η πώληση των Λαχνών ή Τεμαχίων
στους παίκτες με πίστωση.
Περιγραφή
Το Λαϊκό Λαχείο είναι ένα περιοδικό Λαχείο αυτοτελών εβδομαδιαίων κληρώσεων που κυκλοφορεί σε σειρές των 80.000
αριθμών (1- 80.000).
Κάθε Γραμμάτιο αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους Τεμάχια με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η πεντάδα κοστίζει 10€, ενώ ο
παίκτης μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει κατ’ ελάχιστο με ένα Τεμάχιο (1/5), το οποίο κοστίζει 2€. Κάθε Τεμάχιο αναγράφει
τον τίτλο του Λαχείου, τον αριθμό, τη σειρά, το στοιχείο και την κλήρωση στην οποία ανήκει, την αρίθμησή του και τις
ημερομηνίες κλήρωσης και παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης.
Για κάθε σειρά του Λαχείου, κερδίζουν 120 Λαχνοί που διακρίνονται στον Πρώτο Λαχνό, σε δύο Μεγάλους και σε 117 Μεσαίους
Λαχνούς. Επίσης υπάρχει μία πληθώρα χιλιάδων Μικρών Λαχνών (άρτιοι).
Τρόπος Κλήρωσης & Σύστημα Διανομής Κερδών
Σε ένα σύστημα κληρωτίδων αποτελούμενο από επτά (7) ανεξάρτητες κληρωτίδες, ρίχνονται:
➢
➢
➢
➢

στην πρώτη κληρωτίδα, 8 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 7 και αντιστοιχούν στη δεκάδα της χιλιάδας
του αριθμού που κληρώνεται.
στη δεύτερη κληρωτίδα, 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 9 και αντιστοιχούν στη χιλιάδα του
αριθμού που κληρώνεται.
στην τρίτη κληρωτίδα, 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 9 και αντιστοιχούν στην εκατοντάδα του
αριθμού που κληρώνεται.
στην τέταρτη κληρωτίδα, 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 9 και αντιστοιχούν στη δεκάδα του
αριθμού που κληρώνεται.
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➢
➢

➢

στην πέμπτη κληρωτίδα, 10 σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως 9 και αντιστοιχούν στη μονάδα του
αριθμού που κληρώνεται.
στην έκτη κληρωτίδα, τόσα σφαιρίδια όσες και οι σειρές των Λαχνών που κυκλοφορούν για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Τα
σφαιρίδια αναγράφουν έναν μοναδικό διακριτό αριθμό, από τον 1 έως τον 10 που είναι ο συνολικός αριθμός των σειρών
που κυκλοφόρησαν.
στην τελευταία κληρωτίδα, τόσα σφαιρίδια όσα ο αριθμός των Τεμαχίων έκαστου Λαχνού. Κάθε Τεμάχιο αποτυπώνεται σε
σφαιρίδιο με ένα αλφαριθμητικό στοιχείο Α, Β, Γ, Δ και Ε.

Από τους μονοψήφιους αριθμούς που αναγράφονται στις πέντε πρώτες κληρωτίδες προσδιορίζεται ο Πρώτος Λαχνός του Πίνακα
Κερδών που κερδίζει το αντίστοιχο ποσό και που αποτελεί ταυτόχρονα και τον αριθμό του Τρίδυμου Λαχνού. Σε περίπτωση που
κληρωθεί ο αριθμός 00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 80000.
Από την έκτη κληρωτίδα αναδεικνύεται η σειρά στην οποία ανήκει ο Πρώτος Λαχνός του Τρίδυμου ενώ από την έβδομη
κληρωτίδα προσδιορίζεται το Τεμάχιο του Πρώτου Λαχνού του Τρίδυμου που κερδίζει το Μεγάλο Λαχνό της κλήρωσης.
Σταθερά κέρδη
Ειδικά για την κλήρωση 52 του 2021, σαράντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννιά (48.549) γραμμάτια σε κάθε σειρά
κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

Αύξων αριθμός Λαχνού

Ποσότητα Λαχνών

Κέρδος (€)

Σύνολο (€)

1

1

25.000

25.000

2 –3

2

5.000

10.000

4 – 33

30

1.000

30.000

34 – 120

87

200

17.400

121 – 8.109

7.989

20

159.780

8.110 – 16.099

7.990

10

79.900

16.100 – 17.099

1.000

10

10.000

17100 – 48.549ος

31.450

5

157.250

Σύνολο

48.549

489.330

Ο πρώτος λαχνός προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει από τη διενέργεια κλήρωσης.
Ο σχηματισμός των υπολοίπων 119 λαχνών, γίνεται αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο λαχνό της κλήρωσης από το Ειδικό Βιβλίο
κατανομής Αριθμών του Λαϊκού Λαχείου.
Οι επόμενοι 7.989 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από όλους τους αριθμούς που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο τους με το
τελευταίο ψηφίο του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης.
Οι επόμενοι 7.990 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από όλους τους αριθμούς που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο τους με το
επόμενο (συν ένα) από το τελευταίο ψηφίο του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός που κληρώθηκε
έχει τελευταίο ψηφίο το 9 στη κατηγορία αυτή κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που έχουν τελευταίο ψηφίο το 0.
Οι επόμενοι 1.000 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από όλους τους αριθμούς που αρχίζουν από τη χιλιάδα του πρώτου αριθμού
που κληρώθηκε.
Και οι τελευταίοι 31.450 λαχνοί κερδίζουν από 5 ευρώ, εάν έχουν το τελευταίο ψηφίο τους, μονό ή ζυγό αριθμό, ανάλογα με το
αν το τελευταίο ψηφίο του πρώτου λαχνού της κλήρωσης είναι μονό (1,3,5,7,9) ή ζυγό (0,2,4,6,8 ).

Σελ2

Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.
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Από την επόμενη κλήρωση, ήτοι την κλήρωση 1 (2022) και εντεύθεν, δέκα εφτά χιλιάδες ενενήντα εννέα (17.099) γραμμάτια σε
κάθε σειρά κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

Αύξων αριθμός Λαχνού

Ποσότητα Λαχνών

Κέρδος (€)

Σύνολο (€)

1

1

25.000

25.000

2 –3

2

5.000

10.000

4 – 33

30

1.000

30.000

34 – 120

87

200

17.400

121 – 8.109

7.989

20

159.780

8.110 – 16.099

7.990

10

79.900

16.100 – 17.099

1.000

10

10.000

Σύνολο

17.099

332.080

Ο πρώτος λαχνός προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει από τη διενέργεια κλήρωσης.
Ο σχηματισμός των υπολοίπων 119 λαχνών, γίνεται αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο λαχνό της κλήρωσης από το Ειδικό Βιβλίο
κατανομής Αριθμών του Λαϊκού Λαχείου.
Οι επόμενοι 7.989 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από όλους τους αριθμούς που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο τους με το
τελευταίο ψηφίο του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης.
Οι επόμενοι 7.990 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από όλους τους αριθμούς που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο τους με το
επόμενο (συν ένα) από το τελευταίο ψηφίο του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός που κληρώθηκε
έχει τελευταίο ψηφίο το 9 στη κατηγορία αυτή κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που έχουν τελευταίο ψηφίο το 0.
Οι τελευταίοι 1.000 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από όλους τους αριθμούς που αρχίζουν από τη χιλιάδα του πρώτου
αριθμού που κληρώθηκε.
Τρίδυμος Λαχνός
Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τρεις λαχνούς (Α, Β και Γ) διαδοχικών σειρών και προσδιορίζεται από τη κλήρωση του
πενταψήφιου αριθμού και μίας σειράς που αποτελεί τον Α’ λαχνό του τριδύμου. Οι άλλες δύο σειρές προκύπτουν με την
προσθήκη στον αριθμό της σειράς που κληρώθηκε του αριθμού +1 (για τον Β’ λαχνό) και -1 (για τον Γ’ λαχνό). Αν κληρωθεί η
τελευταία σειρά που κυκλοφορεί, ως Β’ Λαχνός του τριδύμου προσδιορίζεται η πρώτη σειρά που κυκλοφορεί. Αν κληρωθεί η
πρώτη σειρά που κυκλοφορεί στον Α’ λαχνό του τριδύμου, ως Γ’ Λαχνός του τριδύμου προσδιορίζεται η τελευταία σειρά που
κυκλοφορεί.
Ο τρίδυμος λαχνός χρηματοδοτείται από το 11% των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης.
Τα κέρδη των γραμματίων του τρίδυμου λαχνού, κατά τον προσδιορισμό τους στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω σε εκατοντάδα
με διαιρέτη το 100.

Μεγάλος Λαχνός

Σελ3

Ο Μεγάλος Λαχνός της κλήρωσης προσδιορίζεται από την κλήρωση ενός από τα τεμάχια (πέμπτα) του Α’ Λαχνού του τριδύμου
και κερδίζει το 80% του ποσού το οποίο αναλογεί στον Α’ Λαχνό.
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Έξτρα Κλήρωση 100.000€
Τα κέρδη της έξτρα κλήρωσης προσδιορίζονται από την κλήρωση ενός επιπλέον λαχνού μετά την διενέργεια της κύριας και της
πιθανής πρόσθετης κλήρωσης. Συγκεκριμένα, κληρώνεται ένας λαχνός (αριθμός & σειρά) ο οποίος κερδίζει 100.000€. Το ποσό
των 100.000€ κατανέμεται ισόποσα ανά τεμάχιο. Ο ίδιος αριθμός σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζει 500 €. Σε περίπτωση
πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.

Πρόσθετη Χρηματοδότηση
Για την κλήρωση 52 του 2021 δεν ισχύει η πρόσθετη χρηματοδότηση. Για όλες τις άλλες κληρώσεις ισχύει το παρακάτω:
Εάν δεν υπάρχει ΤΖΑΚΠΟΤ, τότε ο Μεγάλος Λαχνός της κλήρωσης χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας
μιας πρόσθετης κλήρωσης.
Μετά τη διενέργεια της κύριας κλήρωσης του λαχείου κληρώνεται ένα διψήφιος αριθμός ο οποίος καθορίζει το ποσό της
χρηματοδότησης του Μεγάλου Λαχνού ως εξής: αν ο διψήφιος αριθμός συμπέσει ακριβώς με τους δύο τελευταίους αριθμούς
του Μεγάλου Λαχνού της κλήρωσης δηλ. η δεκάδα συμπέσει με τη δεκάδα και η μονάδα με τη μονάδα, τότε τα κέρδη του
τεμαχίου (πέμπτου) του Μεγάλου Λαχνού το οποίο προέκυψε από τη κύρια κλήρωση χρηματοδοτείται με επιπλέον 1.000.000 €.

Πριμοδότηση
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχει το δικαίωμα να πριμοδοτεί τα σταθερά κέρδη ή/και τον τρίδυμο λαχνό ή/και τα εγγυημένα κέρδη
ή/και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις με την προϋπόθεση ότι αυτό θα ανακοινώνεται στο κοινό πριν την έναρξη διάθεσης των
λαχνών της συγκεκριμένης κλήρωσης.

Μεταφορά ποσών σε περίπτωση ΤΖΑΚ ΠΟΤ
Εφόσον ένας, δύο ή όλοι οι λαχνοί του τρίδυμου λαχνού κληρωθούν σε αριθμούς αδιαθέτων γραμματίων της κλήρωσης το ποσό
των κερδών αυτών μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση προσαυξάνοντας το ποσό του τρίδυμου λαχνού της επόμενης
κλήρωσης.

Φορολογία Κερδών
Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
➢
➢
➢

Κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
Κέρδος από 100,01€ έως 1.000€: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
Κέρδος από 1.000,01€ και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών
Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους κάθε κλήρωσης του λαχείου παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης όπως αναγράφεται και επί των λαχνών της κάθε κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών - Βεβαίωση Κερδών

Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.
[Business/Internal
[Type here] Use]

Σελ4

Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του
Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.

Οδηγός Λαϊκόύ Λαχεϊόύ
Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:
➢

Μικτά κέρδη προς φόρων έως 100€ ανά Τεμάχιο, δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο
πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου
επίσημου εγγράφου.

➢

Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 999,99€ ανά Τεμάχιο, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε
συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

➢

Για ποσά από 1.000€ έως και 1999,99€ ανά Τεμάχιο, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για
φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν
έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε.

➢

Μικτά κέρδη από 2.000€ ανά Τεμάχιο, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν
έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε.

➢

Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία
Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

➢ Μεικτά κέρδη προ φόρων από 50.000€ και άνω ανά Τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα. Για την εξυπηρέτησή
σας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στο 800-800- 5000 (από σταθερό
χωρίς χρέωση) ή στο 210 5798500 (από κινητό) για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία.
H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, το οποίο υποβάλλεται εντός της
επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης των κερδών και έως την 31η Οκτωβρίου (εκτός εάν η Εταιρεία παρατείνει
την ανωτέρω προθεσμία με ανακοίνωση που γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, www.hellenic-lotteries.gr) εφόσον
πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της ΕΕΕΠ
«Κανονισµός εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων».
Βεβαίωση Κέρδους χορηγείται αποκλειστικά για κέρδη που έχουν εισπραχθεί μέσω Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
Δεν χορηγούνται βεβαιώσεις μικτών κερδών, προ φόρων, κάτω του ορίου των 200€ ανά Λαχνό.
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της εγκυρότητας ενός Λαχνού, με τις
διαδικασίες Επαλήθευσης ή Αποκατάστασης, όπως αυτές περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του παιγνίου.
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή του κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την
κρίση της, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις
απώλειας ή κλοπής του Λαχνού. Η αναστολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου, ή το ανώτατο, για
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση προς πληρωμή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού.

Πλαίσιο Κληρώσεων
Οι Κληρώσεις του Λαϊκού Λαχείου θα διενεργούνται κάθε εβδομάδα, δημόσια με ευθύνη πενταμελούς Επιτροπής Κλήρωσης, ή
οποία συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της που ορίζεται από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και
ανακοινώνεται στην ΕΕΕΠ (www.gamingcommission.gov.gr).

Οι κληρώσεις του Λαϊκού Λαχείου διεξάγονται στα «ΚΑΠΑ STUDIOS - Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», Σπάτα, Θέση «Γιαλός»,
κάθε Τρίτη στις 19:00 και μεταδίδονται μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube.
[Business/Internal
[Type here] Use]

Σελ5

Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

Οδηγός Λαϊκόύ Λαχεϊόύ
Σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή της ημέρας, ώρας, του τόπου της κλήρωσης ή του τρόπου τηλεοπτικής μετάδοσης από την
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., θα ανακοινώνεται δημόσια στον Ιστότοπο του παιγνίου. Με απόφαση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. που
κοινοποιείται στην ΕΕΕΠ και ανακοινώνεται δημόσια, για ειδικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατή η ματαίωση της
Κλήρωσης.
Ακύρωση Λαχνών
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. δύναται να προβεί σε ακύρωση Λαχνών ή Τεμαχίων. Στη περίπτωση αυτή προβαίνει σε Δημόσια
Ανακοίνωση (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) της ακύρωσης και των αναγνωριστικών στοιχείων των ακυρωμένων Λαχνών ή
Τεμαχίων και αποσύρει τους άκυρους Λαχνούς ή Τεμάχια που τυχόν έχουν διατεθεί.
Στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Λεωφ. Αθηνών 112, 10442 Αθήνα, Αττική.
Τηλ. 800-800-5000 (από σταθερό χωρίς χρέωση) & (210) 579-8500 (από κινητό) , Site: www.hellenic-lotteries.gr
Σημεία Πώλησης
Όλα τα σημεία πώλησης αναφέρονται στον ιστότοπο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (www.hellenic-lotteries.gr) καθώς και στον
ιστότοπο του παιγνίου (www.laheia.gr).
Πληροφορίες
Ο Γενικός Κανονισμός των Κρατικών Λαχείων και ο Ειδικός Κανονισμός του Λαϊκού Λαχείου είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα
της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. www.hellenic-lotteries.gr, όπως και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. www.gamingcommission.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, και υποβολή καταγγελιών, μπορείτε να καλέσετε στο 800-800-5000 (από σταθερό χωρίς χρέωση)
ή στο (210) 579-8500 (από κινητό).
Οδηγός
Ο παρών οδηγός είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του παιγνίου, www.laheia.gr .
Παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε τακτικά την ιστοσελίδα του παιγνίου για να λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που
ενδεχομένως προκύψουν μετά την έκδοση του παρόντος Οδηγού.
Ε.Ε.Ε.Π. (Εποπτεύουσα αρχή)
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και το παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Στοιχεία επικοινωνίας Ε.Ε.Ε.Π. : Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα
Τηλ.: + 30 211 1075000, Fax: + 30 211 1075005, Site: www.gamingcommission.gov.gr

Σελ6

Για ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ μπορείτε να καλέσετε στην τηλεφωνική
Γραμμή 1114 του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).
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