ΠΑΙΓΝΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Σύμβαση Προσχώρησης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης
Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,
προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, στα οποία ο Παίκτης μπορεί να
συμμετέχει βάσει των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων, προκειμένου να κερδίσει
Χρηματικά Έπαθλα.
Οι όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που προβλέπεται στους Κανονισμούς Κρατικών
Λαχείων.
Άρθρο 1 Συμμετοχή στο Παίγνιο
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους.
2. H συμμετοχή στο Παίγνιο του Εθνικού Λαχείου γίνεται με την νόμιμη απόκτηση
ενός Λαχνού ή Τεμαχίου αυτού, υπό τον όρο της προγενέστερης ή ταυτόχρονης
καταβολής της ονομαστικής αξίας αυτού.
3. Κάθε Λαχνός ή Τεμάχιο αυτού παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα συμμετοχής
αποκλειστικά στην Κλήρωση για την οποία εκδόθηκε καθώς και δικαίωμα
ανανέωσης έναντι του Πράκτορα που του διέθεσε το Λαχνό.
4. Η συμμετοχή ενός Παίκτη στο Παίγνιο του Εθνικού Λαχείου γίνεται με
αποκλειστική ευθύνη του και συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού
Κρατικών Λαχείων, του Ειδικού Κανονισμού Εθνικού Λαχείου καθώς και των
παρόντων όρων συμμετοχής.
5. Αγορά νέου Λαχνού μετά την πρώτη Κλήρωση για μια από τις επόμενες Κληρώσεις,
συνεπάγεται την καταβολή, εκτός από την αξία του Λαχνού και την αξία των
αντίστοιχων Λαχνών των Κληρώσεων που προηγήθηκαν.
6. Επιστροφή αγορασθέντων Λαχνών δεν γίνεται δεκτή.
7. Ο Παίκτης που αγοράζει Λαχνούς Εθνικού Λαχείου πρέπει να δηλώνει στην
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, μέσω του Πράκτορα που του διέθεσε τον Λαχνό, τα στοιχεία
της ταυτότητάς του. Αν αρνηθεί να δηλώσει τα στοιχεία του ο Πράκτορας τον
καταχωρεί στο Πληροφορικό Σύστημα με την ένδειξη "ανώνυμος".
Άρθρο 2 Διάθεση Λαχνών
1. ΟΙ Λαχνοί πωλούνται μέσω μόνο των Πρακτόρων, οι οποίοι σφραγίζουν τους
Λαχνούς που διαθέτουν με το όνομα και τη διεύθυνση τους, και Αντιπροσώπων
αυτών που ανήκουν στο Δίκτυο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, που φέρουν τη σήμανση
«Σημείο Πώλησης Κρατικών Λαχείων» ή/και από τους πλανόδιους πωλητές
(λαχειοπώλες). Τα Σημεία Πώλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
www.hellenic-lotteries.gr. Λαχνοί που δεν έχουν διατεθεί στον Παίκτη από το
δίκτυο Πωλητών Λιανικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δεν είναι έγκυροι.
2. Τυχόν συμφωνίες προφορικές ή γραπτές μεταξύ των Παικτών και Πρακτόρων ή
Αντιπροσώπων τους ουδεμία ισχύ έχουν έναντι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ. της
τελευταίας μη ευθυνόμενης για πράξεις ή παραλείψεις τους.
3. Οι Πωλητές Λιανικής δεν δύναται να συνομολογούν οποιαδήποτε υποχρέωση της
Ελληνικά Λαχεία έναντι του Παίκτη.

4. Οι Πράκτορες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση από τους
Αντιπροσώπους τους, όλων των διατάξεων που αφορούν τον Κανονισμό Εθνικού
Λαχείου.
5. Συμφωνίες προαγοράς ή πίστωσης Λαχνών με τους όρους που προβλέπονται στον
Κανονισμό Εθνικού Λαχείου δεν αντιτάσσονται κατά της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ και
αφορούν τις ιδιωτικές σχέσεις Παίκτη – Πράκτορα.
Άρθρο 3 Ακυρότητα Λαχνών
1. Κέρδη καταβάλλονται αποκλειστικά σε Εγκύρους Κερδοφόρους Λαχνούς σύμφωνα
με τα κατωτέρω και τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο.
2. Προκειμένου ένας Λαχνός να πιστοποιηθεί ως Έγκυρος Κερδοφόρος Λαχνός,
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Τα στοιχεία του Λαχνού ταυτοποιούνται με τα αντίστοιχα στοιχεία για το
συγκεκριμένο Λαχνό που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα.
 Δεν έχει καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ακύρωσή του σύμφωνα
με το άρθρο 16 του Κανονισμού Εθνικού Λαχείου.
 Ο Λαχνός δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5
του άρθρου 8 του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων.
 Ο Λαχνός δεν είναι κομμένος, αλλοιωμένος, δυσανάγνωστος, διάτρητος,
ελαττωματικός, ανασυντεθειμένος ή έχει υποστεί οποιαδήποτε
παραποίηση.
 Ο Λαχνός δεν έχει εξαργυρωθεί.
 Ο Λαχνός δεν είναι Αδιάθετο Γραμμάτιο.
3. Άκυρος λαχνός ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή κάθε
άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου.
4. Εφόσον Λαχνός είναι άκυρος ή ακυρώνεται για λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
Παίκτης, ο οποίος αγόρασε τον Λαχνό καλόπιστα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ με επιλογή
του Παίκτη είτε θα αντικαταστήσει τον άκυρο Λαχνό με Λαχνό νεώτερης έκδοσης είτε
θα του αποδώσει το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του.
5. Σε κάθε περίπτωση τα καταχωρημένα στο Πληροφορικό Σύστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ
ΑΕ στοιχεία πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να πιστοποιηθεί
ένας Λαχνός ως έγκυρος κερδοφόρος υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου
στοιχείου.
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Άρθρο 4 Εκδόσεις - Κληρώσεις
Το Εθνικό Λαχείο κυκλοφορεί σε Εκδόσεις συγκεκριμένης διάρκειας. Κάθε έκδοση
αποτελείται από διαδοχικές κληρώσεις με βάση προκαθορισμένο Πρόγραμμα
Κληρώσεων που συντάσσει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα
της. Κάθε ημέρα Κλήρωσης μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Φάσεις
(ανάδειξη μιας τυχερής χιλιάδας μέσω της διαδικασίας Κλήρωσης).
Σε κάθε Φάση συμμετέχουν οι Λαχνοί που απομένουν μετά την αφαίρεση του
συνόλου των αδιάθετων Λαχνών της Έκδοσης και όλων των Λαχνών των χιλιάδων που
κληρώθηκαν κατά τις προηγούμενες Φάσεις.
Ο αριθμός των Εκδόσεων, των Κληρώσεων, των ημερών και Φάσεων κάθε Έκδοσης,
καθώς και το πλήθος των Λαχνών και Τεμαχίων κάθε Έκδοσης καθορίζονται από την
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
Το αποτέλεσμα του παιγνίου καθορίζεται από κλήρωση από την οποία αναδεικνύονται
οι Κερδοφόροι Λαχνοί.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Άρθρο 5 Ανανέωση
Ο κάτοχος κάθε Λαχνού έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού
Λαχείου, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ μη υπέχουσας σχετικής συμβατικής υποχρέωσης,
να ζητήσει από τον Πράκτορα που του τον διέθεσε και να λάβει, καταβάλλοντας το
προβλεπόμενο τίμημα, νέο Λαχνό που να φέρει τον ίδιο αριθμό και να ισχύει για την
επόμενη Κλήρωση, εκτός αν ο Λαχνός κληρώθηκε κατά την τελευταία Κλήρωση.
Η προθεσμία εντός της οποίας δικαιούται ο Παίκτης να ανανεώσει τον Λαχνό
αναγράφεται στην κύρια όψη του Λαχνού. Αν η τελευταία ημέρα της Ανανέωσης
συμπίπτει με Κυριακή ή άλλη κατά νόμο αργία, τότε η προθεσμία της Ανανέωσης
συντέμνεται στην προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Η Ανανέωση διενεργείται με ταυτόχρονη προσκόμιση του Λαχνού για τον οποίο
αιτείται η Ανανέωση. Εάν περάσει η προθεσμία Ανανέωσης, ο αγοραστής-Παίκτης
χάνει το δικαίωμα Ανανέωσης και ο Πράκτορας μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τους
Λαχνούς.
Σε περίπτωση απώλειας του Λαχνού Ανανέωση διενεργείται μόνο κατόπιν υποβολής
υπεύθυνης δήλωσης απώλειας, με την προϋπόθεση ότι έχει καταχωριστεί στο
Πληροφορικό Σύστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ η Ταυτότητα του Παίκτη,
αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου, περιλαμβανομένου του
όρκου και της ομολογίας.
Αν ο Πράκτορας αδυνατεί, για οποιοδήποτε λόγο, να παραδώσει στον Παίκτη που
εμφανίζεται εμπρόθεσμα για ανανέωση του Λαχνού του, νέο Γραμμάτιο με τον ίδιο
αριθμό και το ίδιο διακριτικό στοιχείο, που ισχύει για την επόμενη Κλήρωση, οφείλει
να παραδώσει σε αυτόν δύο άλλα Γραμμάτια, της αυτής προσαυξημένης αξίας, για την
προσεχή κλήρωση, χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Αν δεν διαθέτει γραμμάτια, οφείλει
να καταβάλει την αξία τους σε χρήμα, ως αποζημίωση, μη ευθυνόμενης της Ελληνικά
Λαχεία για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πράκτορα πλην της περίπτωσης
της επόμενης παραγράφου
Ο Παίκτης είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την προσκόμιση του Λαχνού στον
Πράκτορα που του πούλησε το Λαχνό εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας για
την άσκηση του δικαιώματος ανανέωσης. Ο Πράκτορας είναι αποκλειστικός
υπεύθυνος έναντι του Παίκτη για την ικανοποίηση του δικαιώματος ανανέωσης πλην
αποκλειστικά της περίπτωσης εγκατάλειψης διάθεσης από τον Πράκτορα σύμφωνα με
τον Κανονισμό Εθνικού Λαχείου και μόνο ως προς τις εκεί περιοριστικά
διαλαμβανόμενες περιπτώσεις, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ μη υπέχουσας περαιτέρω
ευθύνης και ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε αποζημίωσης.
Άρθρο 6 Καταβολή κερδών
Τα Χρηματικά Έπαθλα καταβάλλονται στον κομιστή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού,
βάσει του Πίνακα κερδών κάθε Κλήρωσης, με την ταυτόχρονη επίδειξη του σώματος
του Λαχνού. Σε περίπτωση απώλειας του Λαχνού αποκλείεται η αξίωση καταβολής
κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
O Κομιστής Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού οφείλει να προσκομίζει στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΧΕΙΑ κάθε πληροφορία της ταυτότητάς του και αποδεικτικό στοιχείο απαιτηθεί για
την είσπραξη του Χρηματικού Επάθλου.
Στη περίπτωση που ο Λαχνός κερδίζει έπαθλα αξίας άνω των 1.000€, ο Παίκτης
υποχρεούται να παραδίδει στο σημείο πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ το σώμα του
Λαχνού, προκειμένου να εισπράξει το κέρδος του.
Κατά την καταβολή των Κερδών στον Παίκτη, παρακρατείται άμεσα από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
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Τυχόν αναγραφή επί του Λαχνού ονόματος ή ονομάτων, σε ένδειξη ιδιοκτησίας ή
συνιδιοκτησίας, ουδεμία ισχύ έχει έναντι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
Τα Κέρδη, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, ανά Έγκυρο Κερδοφόρο
Λαχνό, καταβάλλονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
Βεβαίωση κέρδους χορηγείται, καθ’ όλη τη διάρκεια της αμέσως επόμενης οικονομικής
χρήσης από αυτή της είσπραξης των κερδών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ και στις περιπτώσεις που επιτρέπει ο Κανονισμός Κρατικών
Λαχείων, ρητά αποκλειόμενου οποιοδήποτε άλλου λόγου χορήγησης.
Η πληρωμή των κερδών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά
από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:
 Μικτά κέρδη έως 100€ ανά Λαχνό δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε
συμβεβλημένο σημείο πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ
 Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως 200€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν
από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ως
σημείο πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
 Μικτά κέρδη προ φόρων από 200,01€ έως και 800€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από
οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο
πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί
έκδοση βεβαίωσης κέρδους, χρειάζεται υποχρεωτικά να εισπράξει το κέρδος του
από συμβεβλημένη με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής
πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο
πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
 Μικτά κέρδη προ φόρων από 800,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται
από συμβεβλημένη με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής
πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο
πώλησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
 Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από
συμβεβλημένη με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής
πληρωμής από τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η εντολή πληρωμής συνιστά δόση αντί καταβολής, δεν εκχωρείται περαιτέρω και σε
περίπτωση απώλειάς της αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ
για αποζημίωση.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη
διαπίστωση της εγκυρότητας ενός Λαχνού, με τις διαδικασίες Επαλήθευσης όπως
αυτές περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του Παιγνίου.
Οι Έγκυροι Κερδοφόροι Λαχνοί εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία της αντίστοιχης Κλήρωσης.
Σε περίπτωση που η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ απορρίψει αίτημα καταβολής κερδών, ο
κάτοχος του Λαχνού μπορεί, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της αντίστοιχης
Κλήρωσης, να υποβάλει έγγραφη καταγγελία προς την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και
αποφασίζει σχετικά. Η εμπρόθεσμη υποβολή καταγγελίας διακόπτει την ανωτέρω
αναφερόμενη προθεσμία.
Άρθρο 7 Απώλεια Λαχνού
Ο Παίκτης υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς τη φύλαξη του
Λαχνού του η της εντολής πληρωμής Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού και φέρει
αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που θα υποστεί τυχόν η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, ο
ίδιος ή τρίτος από την καταβολή ή μη καταβολή Χρηματικού Επάθλου επί λαχνών που
έχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απολεσθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί, πλαστογραφηθεί ή
αλλοιωθεί.
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Σε περίπτωση απώλειας Λαχνού ή/και εντολής πληρωμής, ο Παίκτης οφείλει να
ενημερώσει την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ αμελλητί υποβάλλοντας αμέσως δήλωση
απώλειας, καλώντας για σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ που αναγράφονται στο δικτυακό της τόπο και στον Οδηγό του
Παιγνίου. Δηλώσεις απώλειας που δεν συνοδεύονται από τα αναγνωριστικά του
Λαχνού δεν γίνονται δεκτές. Η δήλωση της απώλειας ισχύει για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ
από την καταχώρισή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Ο Παίκτης δικαιούται να υποβάλει δήλωση απώλειας Λαχνού αποκλειστικά στις εξής
περιπτώσεις:
α) απώλειας, κλοπής ή εν γένει καταστροφής Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού
Κλήρωσης,
β) απώλειας οποιοδήποτε Λαχνού προηγούμενης Κλήρωσης για το οποίον
υποβάλλεται αίτημα Ανανέωσης,
γ) αδυναμίας ικανοποίησης από Πράκτορα αιτήματος Ανανέωσης Λαχνού ο οποίος
εγκύρως προσκομίζεται λόγω προηγούμενης καταχώρησης ακύρωσης των
αιτούμενων Λαχνών στο Πληροφορικό Σύστημα.
δ) στην περίπτωση της παραγράφου 8.6 του Κανονισμού Εθνικού Λαχείου.
Δηλώσεις απώλειας Λαχνού προς ανανέωση υποβάλλονται και καταχωρούνται στο
Πληροφορικό Σύστημα εντός της εκάστοτε προθεσμίας Ανανέωσης. Δηλώσεις
απώλειας Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού ισχύουν έναντι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ
εφόσον καταχωριστούν στο Πληροφορικό Σύστημα το αργότερο μέσα σε τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από τον Χρόνο Παραγραφής των κερδών της Κλήρωσης. Σε
περίπτωση υπέρβασης του προηγουμένου χρονικού ορίου οι δηλώσεις απώλειας δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Δήλωση απώλειας δεν λαμβάνεται υπόψη αν ο αιτών δεν είχε κατά την αγορά του
γραμματίου δηλώσει τα αληθινά στοιχεία ταυτότητάς του ή ο Λαχνός έχει
καταχωριστεί στο Πληροφορικό Σύστημα ως διατεθείς σε ανώνυμο Παίκτη, και τρίτος
εμπρόθεσμα εμφανίζει το Λαχνό για ανανέωση ή για πληρωμή του κέρδους.
Δήλωση Απώλειας Λαχνού η οποία έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω έχει τα
εξής αποτελέσματα:
Α. Σε περίπτωση που κανείς δεν παρουσιασθεί εμπρόθεσμα για ανανέωση του
γραμματίου ή για είσπραξη του κέρδους, αυτός που δήλωσε την απώλεια
δικαιούται να ανανεώσει το Γραμμάτιο μέχρι την ημέρα της Κλήρωσης ή να
εισπράξει το κέρδος μέσα σ' ένα μήνα από τη λήξη της Παραγραφής.
Β. Σε περίπτωση εμφάνισης Λαχνού προς ανανέωση από τρίτο το δικαίωμα
ανανέωσης διατηρεί ο αιτών την απώλεια, εκτός και αν άλλως δηλώνει ο ίδιος υπέρ
του κομιστή εντός της προθεσμίας ανανέωσης.
Γ. Σε περίπτωση εμφάνισης Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού προς εξαργύρωση από
τρίτο, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ αναστέλλει την καταβολή του Επάθλου. 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. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας το
Έπαθλο παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ εκείνου
που θα αναγνωρισθεί δικαιούχος με δικαστική απόφαση.
Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δύναται να αναστείλει την πληρωμή 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 ή και της εντολής πληρωμής. 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.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι γενικές δικονομικές διατάξεις περί αναστολής
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πληρωμής.
Κέρδη Λαχνών, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση απώλειας, πληρώνονται από την
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ μέσα σ' ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής,
εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν αμφισβητήθηκε το δικαίωμα αυτού που δήλωσε
την απώλεια για είσπραξη του κέρδους. Σε περίπτωση αμφισβήτησης το κέρδος
παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για λογαριασμό εκείνου
που θα αναγνωρισθεί δικαιούχος με δικαστική απόφαση. Μετά την πάροδο της πιο
πάνω προθεσμίας καμιά πληρωμή κέρδους από γραμμάτιο, που έχει απολεσθεί, δεν
ενεργείται.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ δεν υπέχει καμία ευθύνη σε περίπτωση καλόπιστης καταβολής
Χρηματικού Επάθλου από την ίδια ή Πωλητή Λιανικής σε κομιστή Έγκυρου
Κερδοφόρου Λαχνού ή εντολής πληρωμής.
Άρθρο 8 Επικοινωνία – Ενημέρωση Παικτών
Κάθε επικοινωνία προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ στο πλαίσιο της παρούσας θα γίνεται
εγγράφως, εκτός και αν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ορίζει διαφορετικά, και θα
απευθύνεται αποκλειστικά στην έδρα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των Παικτών, περί του ρυθμιστικού και κανονιστικού
πλαισίου, που διέπει τη διεξαγωγή του Παιγνίου ήτοι Ο Γενικός Κανονισμός Κρατικών
Λαχείων, ο Ειδικός Κανονισμός Εθνικού Λαχείου καθώς και ο Οδηγός του Παιγνίου,
βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ www.helleniclotteries.gr
Άρθρο 9 Αποδεικτική ισχύς
Τα καταχωρημένα στο Πληροφορικό Σύστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ στοιχεία
καθώς και τα βιβλία και στοιχεία αυτής που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς
ή εποπτικούς λόγους σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων
αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις
εγγραφές που διαλαμβάνουν.
Άρθρο 10 Τελικές Διατάξεις
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες
όρους, εντός του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της ΕΕΕΠ, υπό τη μόνη προϋπόθεση
ότι θα ενημερώνει σχετικά το καταναλωτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της
(www.Hellenic-lotteries.gr)
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν
θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή ισχύς των υπόλοιπων όρων της Σύμβασης. Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ δικαιούται να αναπροσαρμόζει όρο που τυχόν κριθεί άκυρος ή
ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά
να διατηρείται, στο μέτρο του δυνατού, το περιεχόμενου του εν λόγω όρου
πλησιέστερα προς το αρχικό περιεχόμενό του.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ και των Παικτών,
περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά την διάρκεια της αναγκαστικής
εκτέλεσης ή της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, η οποία θα καλύπτει επίσης
διαφορές σε σχέση με την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή την λήψη
ασφαλιστικών μέτρων.

