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Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 168 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟΥ 
ΛΟΤΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟ-ΤΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας 

περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ Νόμος του 1991. 
2. Στον πρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια— 
«Σύμβαση» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημο

κρατίας της Κύπρου και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας 
σχετικά με τους όρους λειτουργίας στην Κύπρο του ελληνικού αριθμολα
χείου ΛΟΤΤΟ και του παιχνιδιού ΠΡΟΤΟ, που υπογράφηκε στη Λευκω
σίας στις 12 Αυγούστου 1991 ύστερα από απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αριθμό 35.851 και ημερομηνία 11 Ιουλίου 1991. 
3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της 

με τον παρόντα Νόμο. Σύμβασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Πίνακας. 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Αρθρο 3) 
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου 

και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας 
για τους όρους λειτουργίας στην Κύπρο του Ελληνικού 

αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ 

Επειδή μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημο
κρατίας της Κύπρου συμφωνήθηκε όπως λειτουργήσει στη Δημοκρατία της 
Κύπρου το σχέδιο του Ελληνικού αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ) και του παιγνιδιού 
ΠΡΟΤΟ, έγινε σήμερα τη 12η ημέρα του μήνα Αυγούστου του έτους 1991, η 
παρούσα συμφωνία η οποία διαλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελλάδας 
(ΟΠΑΠ) δικαιούται να επεκτείνει το Γραφείο το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο 
βάσει της συμφωνίας μεταξύ των παρόντων συμβαλλόμενων μερών, η οποία 
κυρώθηκε με τον περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΠΡΟΠΟ Νόμο του 1969 
(Νόμος 81/69) και τροποποιήθηκε με τον περί Κυρώσεως της Τροποποιητικής 
Συμφωνίας περί ΠΡΟΠΟ Νόμο του 1989 (Νόμος 20/89), ώστε να λειτουργήσει 
στην Κύπρο το Ελληνικό αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και το παιγνίδι ΠΡΟΤΟ με 
τους ίδιους όρους που αυτά λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 
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2. Η λειτουργία του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ θα 
γίνεται από το εν λόγω Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο (Ζώνη Κύπρου), για τη 
διοίκηση και λειτουργία της οποίας ευθύνεται αποκλειστικά ο ΟΠΑΠ. 

3. (α) Το Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο στελεχώνεται από τον αναγκαίο 
αριθμό υπαλλήλων που στέλνει ο ΟΠΑΠ από την Ελλάδα. 

(β) Το ύψος του επιδόματος αλλαδοπής που θα καταβάλλεται στους υπαλλή
λους που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) πιο πάνω θα υπολογίζεται με βάση 
τη μισθολογική κλίμακα Α15 του μισθολογίου των υπαλλήλων της Δημόσιας 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβανομένων υπόψη των ετών υπηρε
σίας στην Κύπρο των πιο πάνω υπαλλήλων του ΟΠΑΠ. 

(γ) Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) πιο πάνω, δικαιού
νται μηνιαίο επίδομα ενοικίου, ίσο με το ενοίκιο που πληρώνουν με μέγιστο 
ποσό τις £150. το μήνα. 

(δ) Οι δαπάνες αυτές, που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β) και (γ) πιο 
πάνω, θα επιβαρύνουν το ποσό το οποίο παρακρατείται από τον ΟΠΑΠ από τα 
έσοδα των παιγνιδιών ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΤΟ και του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ 
για τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. 

4. (α) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο μπορεί να 
προσλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων από 
την Κύπρο για ικανοποίηση των αναγκών του Γραφείου σε προσωπικό. Η 
πρόσληψη του Τακτικού προσωπικού επικυρώνεται με απόφαση του Διοικη
τικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ. 

(β) Οι όροι εργοδότησης των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται από το 
Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο καθορίζονται, κατ'αναλογία και καθόσον αυτό 
είναι δυνατό, από τις διατάξεις^ των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
Νόμων και Κανονισμών που αφορούν τους αντίστοιχους όρους εργοδότησης 
των υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Νοείται ότι η βαθμο
λογική εξέλιξη του Τακτικού τοπικού προσωπικού πραγματοποιείται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ μετά από εισήγηση του Προ
ϊσταμένου του Γραφείου Κύπρου και πάντοτε εντός των ορίων που προβλέπει ο 
Προϋπολογισμός του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο (Ζώνη Κύπρου). 

(γ) Όλα τα ποσά που πληρώνονται στους τακτικούς και έκτακτους υπαλλή
λους του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο με τη μορφή μισθών, ωφελημάτων, 
επιδομάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, προέρχονται από το ποσό το οποίο 
παρακρατείται από τον ΟΠΑΠ από τα έσοδα των παιγνιδιών ΠΡΟΠΟ, και 
ΠΡΟΤΟ και του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ για τα λειτουργικά έξοδα του 
Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. 

5. Τα δελτία και οποιαδήποτε άλλα έντυπα απαιτούνται για τη διεξαγωγή 
του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ διατίθενται από το 
Κεντρικό Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Αθήνα. 

6. Τα δελτία συμμετοχής στο αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και στο παιγνίδι ΠΡΟ
ΤΟ διατίθενται στην Κύπρο μέσω των πρακτόρων που διορίζονται από τον 
ΟΠΑΠ για τη διεξαγωγή του ΠΡΟΠΟ. Η αμοιβή των πρακτόρων αυτών θα 
καθορίζεται με ποσοστό πάνω στο ποσό των εισπράξεων. Το ποσοστό αυτό θα 
είναι εκείνο που θα καθορίζεται κατά καιρούς από τον ΟΠΑΠ και το οποίο θα 
ισχύει για τους πράκτορες του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ
ΤΟ στην Ελλάδα. 

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των πρακτόρων που διορίζονται από τον 
ΟΠΑΠ στην Κύπρο κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστή της Κυπριακής Δημο
κρατίας για ενημέρωση του. 
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7. Η παραλαβή των δελτίων συμμετοχής στο αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και στο 
παιγνίδι ΠΡΟΤΟ, η διάθεση τους στους πράκτορες, η είσπραξη των στοιχη
μάτων, η διαλογή των δελτίων και η ανακήρυξη και πληρωμή των τυχερών 
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο (Ζώνη 
Κύπρου). 

8. Όλες οι εισπράξεις από τη διεξαγωγή του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του 
παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ θα κατατίθενται στην Κύπρο σε λογαριασμό στο όνομα του 
ΟΠΑΠ σε Εμπορική Τράπεζα της επιλογής του και δεν επιτρέπεται, σε οποιαδή
ποτε περίπτωση, η εξαγωγή συναλλάγματος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σε ιδιαίτερους ξεχωριστούς λογαριασμούς κατατίθενται τα ποσά που αναφέ
ρονται στις παραγράφους ;9(α), 9(β), 9(γ) και Ι9(ε) πιο κάτω. 

9. Τα ποσά που εισπράττονται από τη διεξαγωγή του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ 
και του παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ, αφαιρουμένου του ποσού της προμήθειας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο πάνω, θα διατίθενται από τον ΟΠΑΠ ως 
ακολούθως: 

(α) Ποσοστό 45% από τις εισπράξεις του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και 60% 
από τις εισπράξεις του παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ θα διατίθενται για 
πληρωμή των αντίστοιχων τυχερών. Νοείται ότι το ποσοστό 60% από 
τις εισπράξεις του παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ θα τηρείται σε ξεχωριστούς 
λογαριασμούς ανάλογα με τη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στο 
παιγνίδι αυτό, σύμφωνα με τις παραγράφους 9(γ) και 9(ε) πιο κάτω. 

Αν στο τέλος του χρόνου και μετά την πληρωμή όλων των τυχερών, 
οι λογαριασμοί στους οποίους τοποθετούνται τα ποσά αυτά παρουσιά
σουν πλεόνασμα, τότε το πλεόνασμα αυτό κατατίθεται σε προθεσμια
κούς λογαριασμούς ξεχωριστά για το αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και ξεχω
ριστά για το παιγνίδι ΠΡΟΤΟ, όπως αυτό διαχωρίζεται στις 
παραγράφους 9(γ) και 9(ε) πιο κάτω. 

Οποιαδήποτε ποσά βρίσκονται κατατεθειμένα στους ανωτέρω προθε
σμιακούς λογαριασμούς θα χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τυχόν 
μελλοντικά ελλείμματα που πιθανό να δημιουργηθούν στο λογαριασμό 
στον οποίο κατατίθενται τα ποσοστά του 45% και 60% για ικανο
ποίηση των νικητών του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, αντί
στοιχα. 

Η μεταφορά κεφαλαίων από τον έναν προθεσμιακό λογαριασμό στον 
άλλο για ικανοποίηση των τυχερών θα ανακτάται σταδιακά με τη μετα
φορά των σχετικών ποσών από τον προθεσμιακό λογαριασμό που 
έπρεπε να τα είχε καταβάλει στον προθεσμιακό λογαριασμό που τα 
κατέβαλε. 

Οι τόκοι των προθεσμιακών λογαριασμών ενσωματώνονται στο 
αρχικό τους κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης. 

(β) Ποσοστό 11% από τις εισπράξεις του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του 
παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ, ανάλογα με τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων 
στο παιγνίδι αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 9(γ) και 9(ε) πιο 
κάτω, κατατίθεται σε αντίστοιχους ξεχωριστούς λογαριασμούς και 
χρησιμοποιείται για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης 
του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. 

Οι τόκοι των λογαριασμών αυτών αποτελούν έκτακτο έσοδο του 
Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο και ενσωματώνονται, στο τέλος 
κάθε χρήσης, στο αρχικό κεφάλαιο. 
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(γ) Ποσοστό 44% από τις εισπράξεις του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και 29% 
από τις εισπράξεις που προέρχονται από τη συμμετοχή των διαγωνιζο
μένων στο παιγνίδι ΠΡΟΤΟ διά μέσου των δελτίων του αριθμολα
χείου ΛΟΤΤΟ, αποδίδεται στο Πάγιο Ταμείο της Κυπριακής Δημο
κρατίας μέσω του προσωρινού λογαριασμού καταθέσεων του 
Κρατικού Λαχείου. 

(δ) Νοείται ότι κάθε χρόνο το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της 
Κύπρου εγκρίνει κατανομή σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς, αθλητι
κούς ή άλλους σκοπούς μέρους ή ποσοστού των καθαρών κερδών του 
ΛΟΤΤΟ/ΠΡΟΤΟ που αποδόθηκε στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 
σύμφωνα με την παράγραφο 9(γ) πιο πάνω. 

(ε) Ποσοστό 29% από τις εισπράξεις του παιγνιδιού που προέρχεται από 
τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στο παιγνίδι ΠΡΟΤΟ διά μέσου 
των δελτίων του ΠΡΟΠΟ αποδίδεται στον ΚΟΑ. 

10. Στην περίπτωση που τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 9 (α) 
πιο πάνω, δεν είναι αρκετά για πληρωμή των Κύπριων τυχερών του ΛΟΤΤΟ και 
του ΠΡΟΤΟ, τότε οποιοδήποτε υπόλοιπο παραμένει απλήρωτο, καταβάλλεται 
στους Κύπριους τυχερούς από την Κυπριακή Δημοκρατία, αν πρόκειται για 
τυχερό του ΛΟΤΤΟ ή του ΠΡΟΤΟ που παίχθηκε μέσω του ΛΟΤΤΟ, ή τον ΚΟΑ, 
αν πρόκειται για τυχερό του ΠΡΟΤΟ που παίχθηκε μέσω ΠΡΟΠΟ. Το ποσό 
που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού μετατραπεί σε δραχμές, με βάση το 
Λογιστικό ισότιμο που ισχύει για την καταβολή των κερδών στην Κύπρο, κατα
τίθεται από τον ΟΠΑΠ σε λογαριασμό της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα 
για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του ΚΟΑ ανάλογα. 

11. (α) Η δαπάνη για τη διαμόρφωση και λειτουργία Κέντρου Συλλογής 
Πρώτης Επεξεργασίας Δελτίων (ΚΕΣΠΕ) ή άλλως Κέντρου Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, καθώς και οι διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για την 
έναρξη και λειτουργία των παιγνιδιών ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, θα καλυφθούν από 
το λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται το ποσοστό του 11% πάνω στις εισπρά
ξεις του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και διοί
κησης του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο δυνάμει του άρθρου 7 (β) του 
Νόμου 81/69. 

(β) Τα ποσά που θα δαπανηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 11(a) πιο 
πάνω θα ανακτώνται άμεσα από τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 
9(γ) πιο πάνω και επομένως τα ποσά αυτά δεν αποδίδονται στο Πάγιο Ταμείο 
της Δημοκρατίας μέχρι να συμπληρωθεί το 1/2 των συνολικών δαπανών που 
έγιναν με βάση την παράγραφο 11(a) πιο πάνω και τα οποία επιβάρυναν τον πιο 
πάνω λογαριασμό τουΐ 1 % του ΠΡΟΠΟ. 

(γ) Νοείται ότι, κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας του αριθμολαχείου 
ΛΟΤΤΟ και του παιχνιδιού ΠΡΟΤΟ στην Κύπρο, οι αναγκαίες μηχανές των 
πρακτόρων και ο πλήρης μηχανογραφικός εξοπλισμός σε ηλεκτρονικούς υπολο
γιστές, σε λογισμικό και άλλο υλικό μηχανογράφησης, προσφέρονται δωρεάν 
από τον ΟΠΑΠ. 

(δ) Στην περίπτωση όπου τα έξοδα λειτουργίας και διοίκησης του Γραφείου 
του ΟΠΑΠ στην Κύπρο για το αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και το παιγνίδι ΠΡΟΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε πάγιων επενδύσεων που απαι
τούνται για την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, υπερβαί
νουν το ποσό που προέρχεται από την κατακράτηση του ποσοστού 11% που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9 (β) πιο πάνω, τότε οποιοδήποτε υπόλοιπο καλύ
πτεται από το ποσό του ποσοστού του 44% και 29% που αναφέρεται στις παρα
γράφους 9(γ) και 9(ε) πιο πάνω. 
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12. Ο επιμερισμός των συνολικών ετήσιων εξόδων λειτουργίας και διοί
κησης του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων και των 
εκάστοτε πάγιων επενδύσεων που απαιτούνται για την οργάνωση και τον εκσυ
χρονισμό του εξοπλισμού, θα γίνεται μεταξύ του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και 
των παιγνιδιών ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΤΟ ανάλογα με τη συνεισφορά καθενός από 
τα παιγνίδια αυτά στα συνολικά έσοδα του Γραφείου. 

13. Το Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο (Ζώνη Κύπρου) καταρτίζει τον προ
ϋπολογισμό του σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας της 
Κύπρου, καθώς και με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Ο Προϋπολογι
σμός της Ζώνης Κύπρου αποτελεί παράρτημα του Γενικού Προϋπολογισμού 
του ΟΠΑΠ. 

14. Κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου, συντάσσεται από το Γραφείο του 
ΟΠΑΠ στην Κύπρο, ο οικονομικός απολογισμός σε σχέση με τη λειτουργία του 
αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ στην Κύπρο. 

Νοείται ότι τυχόν πλεονάσματα των λογαριασμών του ΛΟΤΤΟ και του ΠΡΟ
ΤΟ τα οποία προέρχονται από το ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο 
9 (β) αποδίδονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας μέσω του Προσωρινού 
Λογαριασμού Καταθέσεων του Κρατικού Λαχείου και στον ΚΟΑ ανάλογα. 

15. Ο Γενικός Λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας διεξάγει χωρίς καμιά 
επιβάρυνση τον οικονομικό έλεγχο των λογαριασμών του Γραφείου του ΟΠΑΠ 
στην Κύπρο σε σχέση με τη λειτουργία του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του 
παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ στην Κύπρο. 

16. Οποιοδήποτε από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί, μετά την παρέλευση 
δυο χρόνων από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να τερματίσει 
τη συμφωνία με την επίδοση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος προειδοποίηση 
τριών μηνών. 

Μετά την παρέλευση της εν λόγω προειδοποίησης η λειτουργία του αριθμολα
χείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ στην Κύπρο τερματίζεται. 

Π. Με την έναρξη της λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του 
παιγνιδιού ΠΡΟΤΟ στην Κύπρο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει Επιτροπή 
Μητρών η οποία θα έχει τριετή θητεία και θα αποτελείται από Πρόεδρο και δυο 
μέλη που θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημο
κρατίας μετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεννόηση με το 
Υπουργείο Παιδείας και τον Κυπριακό Οργανισμού Αθλητισμού. Ταυτόχρονα 
διορίζονται και αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής. Ο μέγιστος αριθμός 
των αναπληρωτών που μπορούν να διορισθούν είναι έξι (6). 

Τηρουμένων των αναλογιών, όλα τα ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία της 
Επιτροπής Μητρών, θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις 
Επιτροπές αυτές στην Ελλάδα. 

Η Επιτροπή Μητρών του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ
ΤΟ θα ενεργεί και ως Επιτροπή Μητρών για το ΠΡΟΠΟ. 

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση 
της Δημοκρατίας της Κύπρου της Δημοκρατίας της Ελλάδας 

Χριστόφορος Χριστοφίδης Κυριάκος Βιρβιδάκης 
Υπουργός Παιδείας. Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. 


