
 
Ανακοίνωση Διαβούλευσης (Δελτίο Τύπου)  
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης Θεμάτων 
Αποκρατικοποίησης Νόμου («Νόμος των Αποκρατικοποιήσεων») και 
βάσει του Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου ΚΔΠ 170/2015, το 
Υπουργικό Συμβούλιο καθόρισε όλες τις δραστηριότητες του Κρατικού 
Λαχείου καθώς και οτιδήποτε ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία («Το 
Κράτος») το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια των 
εργασιών του Κρατικού Λαχείου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
σημάτων και λογοτύπων του Λαχείου αυτού, ως περιουσιακά στοιχεία 
υποκείμενα σε αποκρατικοποίηση και ότι η μέθοδος, έκταση και διαδικασία 
της αποκρατικοποίησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων θα καθοριστεί 
μεταγενέστερα. 
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων («ΜΑ»), εντός των όρων εντολής της, 
διόρισε ομάδα συμβούλων, της οποίας ηγείται η KPMG Ltd, και συμμετέχουν 
η QLot Consulting AB, η J&E Davy Holdings Limited, η Vlaemminck & 
Partners BV BVBA - PharumLegal και οι Αγγελίδης Ιωαννίδης, Λεωνίδου 
ΔΕΠΕ - LLPO Law Firm (συλλογικά οι «Σύμβουλοι») για να αναλύσουν την 
αγορά λοταριών και να προσδιορίσουν, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν 
τις επιλογές (συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της διεύθυνσης του 
Κρατικού Λαχείου από το Κράτος)  και αντίστοιχες δομές συμμετοχής του 
ιδιωτικού τομέα αναφορικά με το Κρατικό Λαχείο και να αξιολογήσουν και 
επαρκώς να αναπτύξουν το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου που 
αφορά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων λοταρίας.  
 
Οι Σύμβουλοι μέχρι τώρα ανέλυσαν και αξιολόγησαν τις διαθέσιμες επιλογές 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και τις αντίστοιχες πιθανές δομές αναφορικά 
με τις μελλοντικές δραστηριότητες του Κρατικού Λαχείου. Μεταξύ των 
επιλογών των οποίων οι Σύμβουλοι κλήθηκαν ειδικά να λάβουν υπόψη τους 
και η οποία συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση και αξιολόγηση τους, ήταν και η 
συνέχιση των εργασιών του Κρατικού Λαχείου από το Κράτος, υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις που αυτές οι εργασίες διεκπεραιώνονται επί του παρόντος. Τα 
ευρήματα των Συμβούλων υποβλήθηκαν στην Διυπουργική Επιτροπή 
Αποκρατικοποιήσεων και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στις 2 Νοεμβρίου 
2016, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την προτεινόμενη από τους 
Συμβούλους επιλογή, ήτοι την παραχώρηση άδειας χρήσης των εργασιών του 
Κρατικού Λαχείου για 15 χρόνια σε ιδιώτη επενδυτή ή κοινοπραξία επενδυτών 
ως την μέθοδο αποκρατικοποίησης.  
 
Η εφαρμογή της πιο πάνω επιλογής ιδιωτικής συμμετοχής στις 
δραστηριότητες του Κρατικού Λαχείου, απαιτεί μεταξύ άλλων ενεργειών, την 
κατάρτιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου. Αξιολογώντας τους διάφορους 
σχετικούς παράγοντες, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο ουσιαστικά σημαίνει την 
σύνταξη νέας νομοθεσίας όπου θα καταργεί και θα αντικαθιστά τον περί 
Λαχείων Νόμο  Κεφ. 74, ως αυτός έχει τροποποιηθεί.  
 
Το Κράτος και οι Σύμβουλοι του, με την παρούσα αρχίζουν διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, στοχεύοντας να τα ενημερώσουν και να λάβουν τις 



απόψεις και τις εισηγήσεις τους επί της προτιθέμενης νέας νομοθεσίας. Αυτές 
οι απόψεις και εισηγήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του εν λόγω 
προσχεδίου νομοθεσίας. 
 
Όσα μέρη ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας 
διαβούλευσης μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΜΑ και ειδικότερα τον κ. 
Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, +35722601276, 
cchristodoulou@privatisations.gov.cy, τον κ. Μιχάλη Ιακωβίδη, 
+35722601186, miacovides@privatisations.gov.cy, ή την κα. Μαρία 
Ανδρεοπούλου, +35722601283, mandreopoulou@privatisations.gov.cy, ή με 
τους Συμβούλους και ειδικότερα με τον κ. Χριστόφορο Αναγιωτό, 
+35722209292, christophoros.anayiotos@kpmg.com.cy, και τον κ. Χρίστο 
Ιωαννίδη +35722452600, coi@llpolawfirm.com.  
 
 
             
 
     
 


