ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόσου -περί λειτουργίας αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ)
και λαχείου (ΠΡΟ-ΤΟ)·
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Υστερα από την κάλυψη των δαπανών για την κατασκευή των
ολυμπιακών έργων από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσε
ων (ήδη για το τρέχον έτος το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 20
δισ. δρχ.), παρίσταται ανάγκη τροποποιήσεως του άρθρου 26 του
ν.1646/1986 · που προέβλεπε τη χρηματοδότηση των ολυμπιακών
έργων από το ΛΟΤΤΟ - ώστε τα έσοδα από το αριθμολαχείο και
το ΠΡΟ-ΤΟ να αποτελούν έσοδα της Γενική Γραμματείας Αθλητι
σμού για τη χρηματοδότηση των πόσης φύσεως αθλητικών προ
γραμμάτων της, μεταξύ των οποίων, άλλωστε, εντάσσεται και το
πρόγραμμα κατασκευής ολυμπιακών έργων. Εν όψει τούτου, προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 26 του ν. 1646/1986 με το πα
ρόν σχέδιο νόμου.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1990
Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

παροχή εξουσιοδότησης στον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού
Υπουργό να ρυθμίζει με απόφασή του, δημοσιευόμενη στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως τα ειδικότερου τεχνικού ή λεπτομερεια
κού χαρακτήρα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των λαχείων
αυτών.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πρακτόρων ρυθμίζο
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δελτίου προγνωστικών αγώ
νων ποδοσφαίρου.
4. Τα έσοδα από το αριθμολαχείο (ΛΟΤΤΟ) και από το ΠΡΟ-ΤΟ,
μετά την εκκαθάριση, στην οποία περιλαμβάνεται το ποσοστό των
νικητών, η αποζημίωση των πρακτόρων, καθώς και τα έξοδα λει
τουργίας του αριθμολαχείου και του ΠΡΟ-ΤΟ, ως και άλλων υπο
χρεώσεων του διαχειριστού, αποτελούν έσοδο της Γ ενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και με απόφαση του αρμόδιου για θέ
ματα Αθλητισμού Υπουργού, διατίθενται για την εκπλήρωση των
σκοπών της.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1990
Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς
χώρους και άλλες διατάξεις.

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού ·Περί λειτουρ
γίας αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ) και λαχείου (ΠΡΟ-ΤΟ)·

Άρθρο 26

Με τις διατάξεις του πιο πάνω σχεδίου νόμου αντικαθίσταται
το άρθρο 26 του ν.1646/1986 και θεσπίζονται τα εξής:
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρ
μόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, επιτρέπεται η έκδοση
αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ), όπως μέχρι σήμερα, καθώς και λαχείου
(ΠΡΟ-ΤΟ), το οποίο έχει χαρακτήρα παρακολουθηματικό του αριθμολαχείου και του δελτίου ΠΡΟ-ΠΟ. Διαχειριστής τούτων ορίζε
ται ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
(Ο.ΠΆ.Π ), ο οποίος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέ
τρο για την εξασφάλιση της κανονικής και απρόσκοπτης λειτουρ
γίας τους κλπ..
2. Τα έσοδα από το αριθμολαχείο (ΛΟΤΤΟ) και το ΠΡΟ-ΤΟ, με
τά την εκκαθάριση, στην ρποία περιλαμβάνεται το ποσοστό των
νικητών, η αποζημίωση των πρακτόρων, καθώς και τα έξοδα λει
τουργίας του αριθμολαχείου και του ΠΡΟ-ΤΟ, ως και άλλες υπο
χρεώσεις του διαχειριστού, αποτελούν έσοδο της Γενικής
Γραυματείας Αθλητισμού και με απόφαση του αρμόδιου για θέ
ματα Αθλητισμού Υπουργού διατίθενται για την εκπλήρωση των
σκοπών της. (Σύμφωνα με τις αντικαθιστώμενες ως άνω διατάξεις
τα έσοδα του αοιθμολαχείου θα περιέρχονται σε ειδικό λογαρια
σμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα χρηματοδοτούνται δε από αυ
τά αποκλειστικά έργα ολυμπιακής αθλητικής υποδομής).
Με ττς προτεινόμενες διατάξεις δεν 6α μεταβληθεί το ύψος του
εσόδου που θα προέλθει από το αριθμολαχείο που θα εκδοθεί (η
έκδοσή του προβλέπεται οπό τις ισχϋουσες διατάξεις), θα διαοοροποιηθεί όμως ο προορισμός του εσόδου αυτού (θα διατίθεται
για τη χρηματοδότηση πόσης φύσεως αθλητικών προγραμμάτων
cvri της διάθεσης αποκλειστικά για έργα ολυμπιακής αθλητικής
υποδομής).
Επίσης προβλέπεται αύξηση ακαθόριστη των εσόδων της Γ ενι
κής Γραμματείας Αθλητισμού από τη θέσπιση του νέου λαχείου
(ΠΡΟ-TC).
Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 1990

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου
για θέματα αθλητισμού Υπουργού, επιτρέπεται η έκδοση αριθμόλαχείου (ΛΟΤΟ). Με το (διο διάταγμα ορίζεται ο τρόπος οργάνω
σης και λειτουργίας του αριθμολαχείου, τα έσοδα του οποίου μετά
την εκκαθάριση περιέρχονται με επιμέλεια του ΟΠΑΠ σε ειδικό
λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού
χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό αυτόν αποκλειστικά έργα
ολυμπιακής αθλητικής υποδομής, που εντάσσονται στον προγραμ
ματισμό που καταρτίζει η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Περί λειτουργίας αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ) και λαχείου (ΠΡΟ-ΤΟ)
Άρθρο μόνο
Το άρθρο 26 του ν.1646/1986 «Μέτρα πρόληψης και καταστολής
της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις» αντικα
θίσταται ως ακολούθως;
«Άοόρο 26
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρ
μόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, επιτρέπεται η έκδοση
αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ) καθώς και λαχείου (ΠΡΟ-ΤΟ), το οποίο έ
χει χαρακτήρα παρακολουθηματικό του αριθμολαχείου και του
δελτίου Γ1ΡΟ-ΠΟ. Διαχειριστής τούτων ορίζεται ο Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.ΠΆ.Π.), ο οποίος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση
της κανονικής και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.
2. Τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας των παραπάνω
λαχείων καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγρά
φου 1 του παρόντος άρθρου. Με το ίδιο διάταγμα επιτρέπεται η
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