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Κύριε/Κυρία 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΔΤ 210/31-5-2017  του ΠΑΚΟΕ, σχετικά με την λαχειοφόρο αγορά 

ενός αυτοκινήτου VW UP φυσικού αερίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάσει τα 

αποτελέσματα της 28ης κλήρωσης, της 11ης Ιουλίου, ο λαχνός ο οποίος κέρδισε ήταν ο αριθμός 

246. 

Το ΠΑΚΟΕ παρόλη την προσπάθεια του να διαθέσει το σύνολο των λαχνών (300 λαχνοί) στους 

πολίτες, δεν τα κατάφερε και 55 λαχνοί από 245-300 έμειναν αδιάθετοι,  μέσα σε αυτούς είναι 

και ο λαχνός 246 ο οποίος κληρώθηκε. Για αυτό λοιπόν, η κλήρωση θα επαναληφθεί με βάσει 

τα αποτελέσματα της 32ης κληρώσεως του Λαϊκού Λαχείου της 8ης Αυγούστου 2017. 

Δίνεται έτσι η ευκαιρία σε όσους ήδη έχουν αγοράσει λαχνούς, να μπουν ξανά στην κλήρωση 

για να κερδίσουν το αυτοκίνητο.     

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αγοράσει λαχνούς από τους 55 εναπομείναντες, μπορεί να 

επικοινωνήσει με το ΠΑΚΟΕ. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το αυτοκίνητο θα κερδίσει ο λαχνός, που θα έχει τα τρία τελευταία 

ψηφία του πρώτου λαχνού της 32ης κληρώσεως. 

Σε περίπτωση που τα τρία τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού, είναι αριθμός μεγαλύτερος 

του αριθμού 300, το αυτοκίνητο θα κερδίσει ο λαχνός, που θα έχει τα τρία τελευταία ψηφία 

του δεύτερου αριθμού του λαχείου της ανωτέρω κληρώσεως. Σε περίπτωση που και πάλι τα 

τρία τελευταία ψηφία του δεύτερου αριθμού είναι αριθμός μεγαλύτερος του αριθμού 300, 

συνεχίζουμε με τον τρίτο αριθμό της ανωτέρω κληρώσεως. Σε περίπτωση που και πάλι τα τρία 

τελευταία ψηφία του τρίτου αριθμού είναι αριθμός μεγαλύτερος του αριθμού 300,πηγαίνουμε 

στον επόμενο αριθμό μέχρι να βρεθεί αριθμός του οποίου τα τρία τελευταία ψηφία θα είναι 

αριθμός, ίσος ή μικρότερος του 300. 

Για την πληρέστερη κατανόηση, για το ποιος θεωρείται 1ος, 2ος,3ος κτλ λαχνός του Λαϊκού 

Λαχείου,  επισυνάπτεται η τελευταία κλήρωση  του Λαϊκού Λαχείου, νούμερο 28, της 

11ης Ιουλίου 2017, όπως αυτή ανακοινώνεται από τα Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, όπου στο αριστερό 

περιθώριο καταγράφεται χειρόγραφα με στυλό, ποιος θεωρείται 1ος, 2ος, 3ος,…..…….    

Το αυτοκίνητο θα διατεθεί απευθείας από την VW στον νικητή ο οποίος θα επιλέξει το 

αυτοκίνητο της αρεσκείας του (χρώμα, κτλ) 
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