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Σελίδα 3 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

1. Θεσμικό Πλαίσιο 

 Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22-12-2016): «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 

φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 70. 

 Α.1004/2022 (ΦΕΚ Β' 119/19-01-2022): «Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων». 

 

2. Γενικά 

 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια του Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (λοταρία). Φορέας 

υλοποίησης της διαδικασίας έχει οριστεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (ΔΑΦΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο Φορέα. 

Διεξάγονται κατ’ έτος έως δώδεκα (12) κληρώσεις σε μηνιαία βάση (μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που πραγματοποιήθηκαν οι 

συναλλαγές) και μία (1) σε ετήσια (στο τελευταίο δεκαήμερο εκάστου ημερολογιακού έτους). 

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν 

ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. 

Για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις του προγράμματος, πρέπει απλώς να έχετε 

πραγματοποιήσει (και να έχει εκκαθαριστεί) έστω και μία συναλλαγή με τη χρήση κάρτας ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής τον αμέσως 

προηγούμενο μήνα και επίσης, εφόσον είστε υπόχρεοι, να έχετε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το τελευταίο 

φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής. Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται 

υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, στις διενεργηθείσες στο ίδιο έτος μηνιαίες κληρώσεις. 



Σελίδα 4 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

 

3. Λαχνοί 

 
Η ΔΑΦΕ συγκεντρώνει τα στοιχεία των συναλλαγών που αποστέλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε μηνιαία βάση και τα 

μετατρέπει σε λαχνούς. Οι πολίτες ενημερώνονται πριν την κλήρωση για τους λαχνούς που έχουν συγκεντρώσει (πλήθος και αριθμοσειρά) μέσω 

διαθέσιμης εφαρμογής για πιστοποιημένους χρήστες στο περιβάλλον myAADE της ΑΑΔΕ, στο δικτυακό τόπο www.aade.gr στην επιλογή «Δημόσιες 

κληρώσεις». 

 

Εικόνα 1. Πρόσβαση στην Εφαρμογή των Δημοσίων Κληρώσεων. 

http://www.aade.gr/


Σελίδα 5 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

 

Εικόνα 2. Πληροφόρηση για τους λαχνούς. 



Σελίδα 6 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

 

 

 

Για τον υπολογισμό των δικαιούμενων κατά περίπτωση λαχνών, η ΔΑΦΕ πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ψηφιακούς ελέγχους, ως εξής: 

 

 Το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη, ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά μήνα και ανά 

συμμετέχοντα. 

 Για κάθε ένα (1) ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας (1) λαχνός. 

 Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς 

υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα. Ως 

μηνιαίο εισόδημα νοείται το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου της 

υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής και δεν 

περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013. 

Πολίτες με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του 

μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

 Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται κατά 50% επί των υπολογιζόμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για κάθε προστατευόμενο 

τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων. 

 Πολίτες με ετήσιο εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν (1) λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις 

ανωτέρω προσαυξήσεις. 

 

 



Σελίδα 7 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

4. Έπαθλα 
 

Σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται πεντακόσιοι πενήντα έξι (556) τυχεροί λαχνοί ως εξής: 

 1 που κερδίζει χρηματικό έπαθλο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

 5 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 50 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 500 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο χιλίων (1.000) ευρώ. 

Το μηνιαίο διανεμόμενο χρηματικό ποσό κατανέμεται σε πεντακόσιους πενήντα έξι δικαιούχους πολίτες, κατά τη σειρά ανάδειξης των τυχερών 

λαχνών (ο πολίτης που κατέχει τον πρώτο τυχερό λαχνό κερδίζει το έπαθλο των 50.000 ευρώ, οι κατέχοντες τους 2ο έως 6ο το έπαθλο των 20.000 

ευρώ κ.ο.κ.). Σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός λαχνών που ανήκουν στον ίδιο πολίτη, στην ίδια μηνιαία κλήρωση, θεωρείται ως 

τυχερός μόνον ένας λαχνός και, εάν οι λαχνοί κερδίζουν έπαθλα διαφορετικού ποσού, ο μεγαλύτερος σε ποσό. Σε τέτοια περίπτωση η λίστα 

συμπληρώνεται με τους επόμενους λαχνούς, μέχρι τη συμπλήρωση των 556 επάθλων. 

Στο τελευταίο δεκαήμερο εκάστου ημερολογιακού έτους διεξάγεται κλήρωση στην οποία συμμετέχουν, αθροιστικά, όλοι οι λαχνοί που 

συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, κατά τις διενεργηθείσες στο ίδιο ημερολογιακό έτος δώδεκα (12) μηνιαίες κληρώσεις. Στη συγκεκριμένη κλήρωση 

αναδεικνύονται: 

 Δώδεκα (12) τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ έκαστος. 

 Τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθλα των χιλίων (1.000) ευρώ, που το πλήθος τους προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό 

ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 

προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους. 

Σημείωση: Πολίτες που κερδίζουν έπαθλο/α αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε μηνιαία/-ες κλήρωση/ κληρώσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού 

έτους, εξαιρούνται της καταβολής επάθλου στις υπολειπόμενες, για το ίδιο ημερολογιακό έτος, μηνιαίες κληρώσεις. Επίσης, πολίτες που κερδίζουν 

έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, εξαιρούνται της συμμετοχής στην ετήσια κλήρωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.



Σελίδα 8 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

5. Αποτελέσματα και πληρωμή επάθλων 

 
Οι τυχεροί λαχνοί ανά κλήρωση αναρτώνται σε ιστοσελίδα στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στην επιλογή «Δημόσιες κληρώσεις». Η 

ενημέρωση των εκάστοτε νικητών πραγματοποιείται μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό τους στο myAADE και με 

μήνυμα στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση. 

Η πληρωμή των επάθλων γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται (ατόκως σε κάθε περίπτωση) στον 

λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE της ΑΑΔΕ, στην επιλογή «Μητρώο & 

Επικοινωνία» και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως δικαιούχος. 

 

Εικόνα 3. Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ (βήμα 1ο). 

http://www.aade.gr/


Σελίδα 9 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

 

Εικόνα 4. Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ (βήμα 2ο). 



Σελίδα 10 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

 

 

Εικόνα 5. Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ (βήμα 3ο). 

 



Σελίδα 11 από 11 

                                                                                                                                            Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

 

  

 

 

Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της 

ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό 

έπαθλο. Η πίστωση του ποσού και στην περίπτωση αυτή γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμών. 

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών εντός της ως άνω προθεσμίας, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο λογίζεται ως 

αδιάθετο. Ως αδιάθετο λογίζεται και κάθε χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε έπαθλο, σε περίπτωση αποβίωσης νικητή σε προγενέστερο από την 

πληρωμή των επάθλων χρόνο. 

Τα έπαθλα είναι σε κάθε περίπτωση προσωπικά, αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα, δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή 

τρίτου και το δικαίωμα λήψης τους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. 

 

 

 

6. Εξαίρεση από το πρόγραμμα των Δημοσίων Κληρώσεων της ΑΑΔΕ 

 
Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων ή να αποποιηθούν έπαθλο που κέρδισαν σε 

συγκεκριμένη κλήρωση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών 

Εφαρμογών της ΑΑΔΕ (dafe@aade.gr), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία μητρώου τους (ΑΦΜ – Ονοματεπώνυμο – 

Πατρώνυμο – Αριθμός Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου Ημερομηνία γέννησης – Δ/νση κατοικίας). 

 

 


