Σύστημα Διανομής Κερδών Λαϊκού Λαχείου
Τα συνολικά διανεμόμενα κέρδη όλων των κληρώσεων του Λαϊκού Λαχείου οι οποίες διεξάγονται εντός ενός
Οικονομικού Έτους, θα πρέπει να ανέρχονται κατ' ελάχιστο σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των εσόδων τα
οποία προέκυψαν από τις κληρώσεις αυτές. 1 Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν από τα σταθερά κέρδη, τον τρίδυμο
λαχνό, το έπαθλο των 100.000€ της έξτρα κλήρωσης και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και υπολογίζονται με βάση
τον παρακάτω σχεδιασμό:

Σταθερά κέρδη
Ειδικά για την κλήρωση 22 του 2021, ογδόντα χιλιάδες (80.000) γραμμάτια σε κάθε σειρά κερδίζουν τα παρακάτω
ποσά:

Αύξων αριθμός Λαχνού

Ποσότητα Λαχνών

Κέρδος €

Σύνολο €

1ος

1

25.000

25.000

2ος - 3ος

2

5.000

10.000

4ος – 33ος

30

1.000

30.000

34ος - 120ος

87

200

17.400

121ος - 8109ος

7.989

20

159.780

8110ος - 16099ος

7.990

10

79.900

16100ος - 17099ος

1.000

10

10.000

17100ος – 80000ος

62.901

5

314.505

Σύνολο

80.000

646.585

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 πρώτου 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 πρώτου 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.
Οι τελευταίοι 62.901 λαχνοί κερδίζουν από 5 ευρώ.

1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ, 9.2: “Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του σχετικού ελάχιστου Ποσοστού Διανεμόμενων Κερδών και του πραγματικού
Ποσοστού Διανεμόμενων Κερδών που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός Οικονομικού Έτους θα προστίθεται στο ποσό που καταβάλλεται για
Κοινωνικές Πολιτικές για το συγκεκριμένο Οικονομικό Έτος.”
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Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα, και πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.

Από την επόμενη κλήρωση, ήτοι την κλήρωση 23 και εντεύθεν, δέκα εφτά χιλιάδες ενενήντα εννέα (17.099) γραμμάτια
σε κάθε σειρά κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:
Αύξων αριθμός Λαχνού

Ποσότητα Λαχνών

Κέρδος €

Σύνολο €

1ος

1

25.000

25.000

2ος - 3ος

2

5.000

10.000

4ος – 33ος

30

1.000

30.000

34ος - 120ος

87

200

17.400

121ος - 8109ος

7989

20

158.780

8110ος - 16099ος

7.990

10

79.900

16100ος - 17099ος

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. Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και
πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.

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.
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Μεγάλος Λαχνός
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.

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 22 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.
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