Σύστημα Διανομής Κερδών
3η Ειδική Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 2022

Κλήρωση: Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 – Ώρα: 19:00 – Κανάλι: ΚΑΝΑΛΙ ΟΠΑΠ - YOUTUBE – Τόπος: Studio ΚΑΠΠΑ,
θέση Γιαλός, Σπάτα Αττικής – Φορέας Εκμετάλλευσης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ A.E.
Η τιμή του κάθε στοιχείου είναι €2 και του λαχνού (πεντάδας) €10.
Θα υπάρξει ένας (1) τυχερός λαχνός των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.
Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής :
•

Το κάθε Στοιχείο του τυχερού λαχνού κερδίζει από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ.

Επίσης:
• Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
• 119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο λαχνό της κλήρωσης από το Ειδικό
Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως ακολούθως:
o Οι πρώτοι 10 κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ ο καθένας
o Οι υπόλοιποι 109 κερδίζουν από διακόσια (200) ευρώ ο καθένας
• Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του μεγάλου λαχνού κερδίζουν από
δέκα (10) ευρώ.
Ο τυχερός λαχνός θα προκύψει σύμφωνα με τη παρακάτω διαδικασία:
Κληρώνονται κατά σειρά (1) Αριθμός και (2) Σειρά. Σε περίπτωση που ο λαχνός που κληρώθηκε είναι αδιάθετος (αριθμός
και σειρά), τότε η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό και τη σειρά, μέχρι να κληρωθεί πουλημένος λαχνός.
•
•
•

Με βάση τον πενταψήφιο αριθμό ο οποίος κληρώθηκε επιλέγονται οι επόμενοι εννέα (9) τυχεροί λαχνοί, που
έχουν ίδιο αριθμό σε όλες τις άλλες σειρές.
Ο σχηματισμός των υπολοίπων 119 λαχνών γίνεται αυτόματα, με γνώμονα τον κληρωθέντα κερδίζοντα αριθμό,
από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου.
Οι επόμενοι 7.989 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από όλους τους αριθμούς, ανεξαρτήτως Σειράς, που έχουν
όμοιο το τελευταίο ψηφίο τους με το τελευταίο ψηφίο του κληρωθέντα λαχνού.

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