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Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων
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Ε

Ποιοσ Φορζασ είναι αρμόδιοσ για τθ διενζργεια των Δθμοςίων Κλθρώςεων;

Α

Αρμόδιοσ Φορζασ για τθ διενζργεια των δθμοςίων κλθρϊςεων είναι θ Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν (ΔΑΦΕ) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, ςε ςυνεργαςία με
ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο Φορζα.

Ε

Κάκε πότε διεξάγονται Δθμόςιεσ Κλθρώςεισ;

Α

Διεξάγονται κατ’ ζτοσ ζωσ δϊδεκα (12) κλθρϊςεισ ςε μθνιαία βάςθ (μζχρι το τζλοσ του
επόμενου μινα εκείνου που πραγματοποιικθκαν οι ςυναλλαγζσ) και μία (1) ςε ετιςια
(ςτο τελευταίο δεκαιμερο εκάςτου θμερολογιακοφ ζτουσ).

Ε

Ποιοι ςυμμετζχουν ςτισ Δθμόςιεσ Κλθρώςεισ;

Α

Στισ δθμόςιεσ κλθρϊςεισ ςυμμετζχουν αυτόματα, με βάςθ τα ςτοιχεία που ςυλλζγει θ
φορολογικι διοίκθςθ, τα φυςικά πρόςωπα που διακζτουν ΑΦΜ ςτθν Ελλάδα και ζχουν
θλικία άνω των 18 ετϊν.

Ε

Με ποιο τρόπο ςυμμετζχω ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Κλθρώςεων τθσ ΑΑΔΕ;

Α

Για να διαςφαλίςετε τθ ςυμμετοχι ςασ ςε οποιαδιποτε από τισ μθνιαίεσ δθμόςιεσ
κλθρϊςεισ του προγράμματοσ, πρζπει απλϊσ να ζχετε πραγματοποιιςει (και να ζχει
εκκακαριςτεί) ζςτω και μία ςυναλλαγι με τθ χριςθ κάρτασ ι με άλλο θλεκτρονικό μζςο
πλθρωμισ τον αμζςωσ προθγοφμενο μινα και επίςθσ, εφόςον είςτε υπόχρεοι, να ζχετε
υποβάλει διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων για το τελευταίο
φορολογικό ζτοσ για το οποίο ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ. Για τθ ςυμμετοχι
ςε κάκε ετιςια κλιρωςθ, λαμβάνονται υπόψθ οι λαχνοί που ςυγκεντρϊκθκαν για κάκε
πολίτθ, ςτισ διενεργθκείςεσ ςτο ίδιο ζτοσ μθνιαίεσ κλθρϊςεισ.

Ε

Πωσ γνωςτοποιώ τισ θλεκτρονικζσ μου ςυναλλαγζσ για να ςυμμετάςχω ςτθν
κλιρωςθ;

Α

Δε χρειάηεται να κάνετε κάτι. Η ΔΑΦΕ ςυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία των ςυναλλαγϊν που
αποςτζλλονται από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςε μθνιαία βάςθ και τα
μετατρζπει ςε λαχνοφσ.

Ε

Πωσ προςδιορίηεται το πλικοσ των λαχνών μου που ςυμμετζχουν ςτισ Δθμόςιεσ
Κλθρώςεισ;

Α

Για τον υπολογιςμό των δικαιοφμενων κατά περίπτωςθ λαχνϊν, θ ΔΑΦΕ πραγματοποιεί
τουσ απαιτοφμενουσ ψθφιακοφσ ελζγχουσ, ωσ εξισ:
 Το ανϊτατο όριο ςυναλλαγϊν που λαμβάνονται υπόψθ, ορίηεται ςτο ποςό
των δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ ανά μινα και ανά ςυμμετζχοντα.
 Για κάκε ζνα (1) ευρϊ που καταναλϊνεται με τθ χριςθ κάρτασ ι άλλου
θλεκτρονικοφ μζςου πλθρωμισ υπολογίηεται ζνασ (1) λαχνόσ.
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 Σε περίπτωςθ που το ποςό που καταναλϊνεται με χριςθ κάρτασ ι άλλου
θλεκτρονικοφ μζςου πλθρωμισ μζςα ςτο μινα αναφοράσ υπερβαίνει το
30%, 50% ι 70% του μθνιαίου ειςοδιματοσ, οι λαχνοί διπλαςιάηονται,
τριπλαςιάηονται ι τετραπλαςιάηονται αντίςτοιχα.
Ωσ μθνιαίο ειςόδθμα νοείται το 1/12 του ετιςιου, ατομικοφ, πραγματικοφ
κακαροφ ειςοδιματοσ, φορολογοφμενου ι απαλλαςςόμενου τθσ
υποβλθκείςασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ που είναι θ τελευταία
για τθν οποία ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ και δεν
περιλαμβάνεται το ειςόδθμα που προκφπτει από τθν προςτικζμενθ
διαφορά τεκμθρίων τθσ παρ. 1 του άρκρου 34 του ν.4172/2013. Πολίτεσ με
ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 1.000 ευρϊ κακϊσ και μθ υπόχρεοι ςε
υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, απολαμβάνουν διπλάςιουσ
λαχνοφσ για κάκε ευρϊ που καταναλϊνουν χωρίσ τθν περαιτζρω
προςαφξθςθ αναλόγωσ του ποςοςτοφ επί του μθνιαίου ειςοδιματοσ που
καταναλϊνεται με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ.
 Οι λαχνοί κάκε ςυμμετζχοντα, προςαυξάνονται κατά 50% επί των
υπολογιηόμενων ςφμφωνα με τα ανωτζρω, για κάκε προςτατευόμενο
τζκνο, όπωσ προκφπτει κατά περίπτωςθ από τθν κοινι ι χωριςτι διλωςθ
ειςοδιματοσ των γονζων.
 Πολίτεσ με ετιςιο ειςόδθμα ίςο ι μεγαλφτερο των 60.000 ευρϊ,
λαμβάνουν ζναν (1) λαχνό για κάκε ευρϊ που καταναλϊνουν, χωρίσ τισ
ανωτζρω προςαυξιςεισ.

7.

8.

Ε

Πώσ ενθμερώνομαι για τουσ λαχνοφσ που εξαςφάλιςα ςε κάκε Δθμόςια Κλιρωςθ;

Α

Οι πολίτεσ ενθμερϊνονται πριν τθν κλιρωςθ για τουσ λαχνοφσ που ζχουν ςυγκεντρϊςει
(πλικοσ και αρικμοςειρά) μζςω διακζςιμθσ εφαρμογισ για πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ
ςτο περιβάλλον myAADE τθσ ΑΑΔΕ, ςτο δικτυακό τόπο www.aade.gr ςτθν επιλογι
«Δθμόςιεσ κλθρϊςεισ».

Ε

Πόςοι λαχνοί κλθρώνονται ςε κάκε μθνιαία κλιρωςθ και ποια είναι τα ζπακλα;

Α

Σε κάκε μθνιαία κλιρωςθ αναδεικνφονται πεντακόςιοι πενιντα ζξι (556) τυχεροί λαχνοί
ωσ εξισ:
 1 που κερδίηει χρθματικό ζπακλο πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ.
 5 που κερδίηουν χρθματικό ζπακλο είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.
 50 που κερδίηουν χρθματικό ζπακλο πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ.
 500 που κερδίηουν χρθματικό ζπακλο χιλίων (1.000) ευρϊ.
Το μθνιαίο διανεμόμενο χρθματικό ποςό κατανζμεται ςε πεντακόςιουσ πενιντα ζξι
δικαιοφχουσ πολίτεσ, κατά τθ ςειρά ανάδειξθσ των τυχερϊν λαχνϊν (ο πολίτθσ που
κατζχει τον πρϊτο τυχερό λαχνό κερδίηει το ζπακλο των 50.000 ευρϊ, οι κατζχοντεσ
τουσ 2ο ζωσ 6ο το ζπακλο των 20.000 ευρϊ κ.ο.κ.). Σε περίπτωςθ ανάδειξθσ
περιςςότερων του ενόσ λαχνϊν που ανικουν ςτον ίδιο πολίτθ, ςτθν ίδια μθνιαία
κλιρωςθ, κεωρείται ωσ τυχερόσ μόνον ζνασ λαχνόσ και, εάν οι λαχνοί κερδίηουν ζπακλα
διαφορετικοφ ποςοφ, ο μεγαλφτεροσ ςε ποςό. Σε τζτοια περίπτωςθ θ λίςτα
ςυμπλθρϊνεται με τουσ επόμενουσ λαχνοφσ, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των 556 επάκλων.
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9.

Ε

Πόςοι λαχνοί κλθρώνονται ςτθν ετιςια κλιρωςθ και ποια είναι τα ζπακλα;

Α

Στο τελευταίο δεκαιμερο εκάςτου θμερολογιακοφ ζτουσ διεξάγεται κλιρωςθ ςτθν
οποία ςυμμετζχουν, ακροιςτικά, όλοι οι λαχνοί που ςυγκεντρϊκθκαν για κάκε πολίτθ,
κατά τισ διενεργθκείςεσ ςτο ίδιο θμερολογιακό ζτοσ δϊδεκα (12) μθνιαίεσ κλθρϊςεισ.
Στθ ςυγκεκριμζνθ κλιρωςθ αναδεικνφονται:
 Δϊδεκα (12) τυχεροί λαχνοί που κερδίηουν χρθματικό ζπακλο εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρϊ ζκαςτοσ.
 Τυχεροί λαχνοί που κερδίηουν χρθματικό ζπακλα των χιλίων (1.000) ευρϊ, που
το πλικοσ τουσ προςδιορίηεται από το ςυνολικό χρθματικό ποςό που τυχόν
παρζμεινε αδιάκετο κατά τισ προθγθκείςεσ μθνιαίεσ κλθρϊςεισ, οι οποίεσ
διενεργικθκαν από τον Σεπτζμβριο του προθγοφμενου ζωσ τον Αφγουςτο του
εκάςτοτε τρζχοντοσ ζτουσ.
Ειδικά ορίηεται ότι ςτθν πρϊτθ ετιςια κλιρωςθ:
 Συμμετζχουν, ακροιςτικά, όλοι οι λαχνοί που ςυγκεντρϊκθκαν για κάκε πολίτθ,
κατά τισ διενεργθκείςεσ ζντεκα (11) μθνιαίεσ κλθρϊςεισ ςτο διάςτθμα
Φεβρουάριοσ 2022 ζωσ Δεκζμβριοσ 2022.
 Για τον υπολογιςμό του χρθματικοφ ποςοφ που προκφπτει από τα αδιάκετα
ποςά προθγοφμενων κλθρϊςεων, λαμβάνονται υπόψθ οι μθνιαίεσ κλθρϊςεισ
που διενεργικθκαν από τον Φεβρουάριο ζωσ τον Αφγουςτο 2022.

10.

11.

12.

Ε

Τπάρχουν περιοριςμοί ςτα ζπακλα ςτο πρόγραμμα των Δθμοςίων Κλθρώςεων;

Α

Πολίτεσ που κερδίηουν ζπακλο/α αξίασ τουλάχιςτον 5.000 ευρϊ ςε μθνιαία/-εσ
κλιρωςθ/ κλθρϊςεισ εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ, εξαιροφνται τθσ καταβολισ
επάκλου ςτισ υπολειπόμενεσ, για το ίδιο θμερολογιακό ζτοσ, μθνιαίεσ κλθρϊςεισ.
Επίςθσ, πολίτεσ που κερδίηουν ζπακλο 50.000 ευρϊ ςε μθνιαία κλιρωςθ, εξαιροφνται
τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ετιςια κλιρωςθ εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ.

Ε

Πώσ ενθμερώνομαι για τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ;

Α

Οι τυχεροί λαχνοί ανά κλιρωςθ αναρτϊνται ςε ιςτοςελίδα ςτο δικτυακό τόπο τθσ ΑΑΔΕ
(www.aade.gr) ςτθν επιλογι «Δθμόςιεσ κλθρϊςεισ». Η ενθμζρωςθ των εκάςτοτε
νικθτϊν πραγματοποιείται μζςω προςωποποιθμζνου μθνφματοσ ςτον προςωπικό
λογαριαςμό τουσ ςτο myAADE και με μινυμα ςτο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) που ζχουν δθλϊςει ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ.

Ε

Πώσ πραγματοποιείται θ πλθρωμι των επάκλων;

Α

Η πλθρωμι των επάκλων γίνεται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων. Τα
χρθματικά ζπακλα πιςτϊνονται ςτον λογαριαςμό πλθρωμϊν που ζχει δθλϊςει ι κα
δθλϊςει ο ενδιαφερόμενοσ για το ςκοπό αυτό ςτο myAADE τθσ ΑΑΔΕ, ςτθν επιλογι
«Μθτρϊο & Επικοινωνία» και ςτον οποίο απαιτείται να εμφανίηεται ωσ δικαιοφχοσ.
Στουσ πολίτεσ που κλθρϊνονται και δεν ζχουν δθλϊςει λογαριαςμό πλθρωμϊν, δίνεται
προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διεξαγωγισ τθσ
κλιρωςθσ, προκειμζνου να δθλϊςουν ςτθν ΑΑΔΕ, τον λογαριαςμό ςτον οποίο
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επικυμοφν να πιςτωκεί το χρθματικό ζπακλο. Η πίςτωςθ του ποςοφ και ςτθν περίπτωςθ
αυτι γίνεται ατόκωσ, μετά τθ διλωςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν.
Σε περίπτωςθ που δεν δθλωκεί λογαριαςμόσ πλθρωμϊν εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ,
το χρθματικό ποςό που αντιςτοιχεί ςτο ζπακλο λογίηεται ωσ αδιάκετο. Ωσ αδιάκετο
λογίηεται και κάκε χρθματικό ποςό που αντιςτοιχεί ςε ζπακλο, ςε περίπτωςθ
αποβίωςθσ νικθτι ςε προγενζςτερο από τθν πλθρωμι των επάκλων χρόνο.
Τα ζπακλα είναι ςε κάκε περίπτωςθ προςωπικά, αφορολόγθτα, δεν αποτελοφν
ειςόδθμα, δεν υπόκεινται ςε καμία κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου και το
δικαίωμα λιψθσ τουσ δεν μεταβιβάηεται και δεν κλθρονομείται.

13.

14.

15.

Ε

Ζχω το δικαίωμα να εξαιρεκώ από το πρόγραμμα Δθμοςίων Κλθρώςεων τθσ ΑΑΔΕ;

Α

Οι πολίτεσ ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν τθν εξαίρεςι τουσ από το πρόγραμμα δθμοςίων
κλθρϊςεων ι να αποποιθκοφν ζπακλο που κζρδιςαν ςε ςυγκεκριμζνθ κλιρωςθ,
υποβάλλοντασ ςχετικι αίτθςθ ςτο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ
Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν τθσ ΑΑΔΕ (dafe@aade.gr), θ οποία
πρζπει να περιλαμβάνει τα προςωπικά ςτοιχεία μθτρϊου τουσ (ΑΦΜ – Ονοματεπϊνυμο
– Πατρϊνυμο – Αρικμόσ Δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου Ημερομθνία γζννθςθσ –
Δ/νςθ κατοικίασ).

Ε

Πώσ κα ενθμερωκώ για τουσ λαχνοφσ μου αν δεν διακζτω προςωπικοφσ κωδικοφσ ςτο
myAADE;

Α

Για να ελζγξετε τουσ λαχνοφσ που αντιςτοιχοφν ςτον ΑΦΜ ςασ και αν αυτοί
περιλαμβάνονται ςτουσ κερδίηοντεσ, είναι απαραίτθτο να διακζτετε προςωπικοφσ
κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτο myAADE. Για τθν απόκτθςι τουσ επιςκεφκείτε το δικτυακό
τόπο τθσ ΑΑΔΕ (www.aade.gr), ςτθν επιλογι «ΑΦΜ & Κλειδάρικμοσ», επιλζξτε
«Εγγραφι» και ακολουκείςτε τα βιματα που ςασ υποδεικνφει θ υπθρεςία εγγραφισ.

Ε

Για ποιό λόγο ενώ ζχω πραγματοποιιςει ςυναλλαγζσ που αποδίδουν λαχνοφσ, αυτοί
δεν εμφανίηονται κακόλου ι είναι λιγότεροι ςτθν πλθροφόρθςθ που λαμβάνω από τθ
ςχετικι εφαρμογι;
Η ΑΑΔΕ εμφανίηει όλουσ τουσ λαχνοφσ, οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτα ποςά που ζχουν
αποςταλεί από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν για τθν περίοδο. Σε κάκε άλλθ
περίπτωςθ, είναι πικανό να ιςχφει κάποια από τισ παρακάτω ςυνκικεσ:

Α

 Δεν ζχετε υποβάλει διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων για το
τελευταίο φορολογικό ζτοσ, παρότι είςτε υπόχρεοσ.
 Ο ΑΦΜ ςασ δεν περιλαμβάνεται ςτο Μθτρϊο των Φυςικϊν Προςϊπων.
 Οι κινιςεισ τθσ κάρτασ ςασ για αγορζσ δεν ζγιναν ςε επιχείρθςθ που λειτουργεί
ςτθν Ελλάδα ι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
 Στισ κινιςεισ τθσ κάρτασ ι του λογαριαςμοφ ςασ εμφανίηονται πιςτωτικζσ
ςυναλλαγζσ οι οποίεσ υπερβαίνουν τισ χρεωςτικζσ, για το εν λόγω χρονικό
διάςτθμα (π.χ. λόγω επιςτροφισ ποςϊν).
 Τθν θμερομθνία τθσ κλιρωςθσ δεν είχατε ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των
δεκαοκτϊ (18) ετϊν και εξαιρεκικατε από τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παρ.
1 του άρκρου 3 τθσ Α.1004/2022.
 Δεν ζχει διαςυνδεκεί θ κάρτα ςασ ι ο λογαριαςμόσ που γίνονται οι μεταφορζσ
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πίςτωςθσ ι άμεςεσ χρεϊςεισ (πάγιεσ εντολζσ) με τον ΑΦΜ ςασ.
 Για τον ΑΦΜ που διαςυνδζεται ο λογαριαςμόσ που πραγματοποιικθκαν οι
ςυναλλαγζσ, υπάρχει δθλωμζνθ θμερομθνία κανάτου ςτο Μθτρϊο των
Φυςικϊν Προςϊπων.
 Όλεσ ι οριςμζνεσ από τισ ςυναλλαγζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, δεν ζχουν
εκκακαριςτεί μζχρι τθν τελευταία μζρα του μινα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι
ςυναλλαγζσ αυτζσ κα λθφκοφν υπόψθ όταν εκκακαριςτοφν, ιτοι ςτθ Δθμόςια
Κλιρωςθ του επόμενου μινα.
 Η επιχείρθςθ/επιτθδευματίασ όπου πραγματοποιικθκαν οι ςυναλλαγζσ με
πίςτωςθ ςτον λογαριαςμό τθσ, δεν ζχει δθλϊςει το ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό
ωσ «Επαγγελματικό».
Αν δε ςυντρζχει κάποια από τισ παραπάνω ςυνκικεσ, κα πρζπει να απευκυνκείτε ςτον
πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν για τυχόν προβλιματα που ςυνδζονται με το
λογαριαςμό ςασ.
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