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Κώδικας δεοντολογίας υπεύθυνου παιχνιδιού
λέσχης ηλεκτρονικών παιχνιδιών
(EGM)
1.

Δέσµευση λέσχης όσον αφορά το υπεύθυνο παιχνίδι
Το παρόν µήνυµα αναγράφεται στην είσοδο
της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών
ή/και στο ταµείο της αίθουσας τυχερών
παιχνιδιών:

Η εν λόγω λέσχη δεσµεύεται να παρέχει
στους πελάτες την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση και τα καλύτερα πρότυπα
υπεύθυνου
παιχνιδιού.
Ο
Κώδικας
Δεοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού
που µας διέπει περιγράφει πώς το
επιτυγχάνουµε αυτό.
Υπεύθυνο παιχνίδι σηµαίνει ότι οι
καταναλωτές κάνουν µια λογική και
συνετή επιλογή µε βάση τις γνώσεις και
τις ιδιαιτερότητές τους. Σηµαίνει κοινή
ευθύνη µε συλλογική δράση από τη µεριά
της εταιρίας τυχερών παιχνιδιών, της
κυβέρνησης,
των
ατόµων
και
των
κοινοτήτων.
2.

Διαθεσιµότητα κώδικα δεοντολογίας
Ο παρόν Κώδικας θα διατίθεται στους
πελάτες σε γραπτή µορφή, στις κυριότερες
γλώσσες της κοινότητας, κατόπιν αιτήσεως.
Μια επιγραφή που υπάρχει στην είσοδο
της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών ή στο
ταµείο της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών
ενηµερώνει σχετικά τους πελάτες.
Ο παρόν Κώδικας θα διατίθεται επίσης
στον ιστότοπο της λέσχης, στις γλώσσες της
κοινότητας. (Ισχύει µόνο όπου η λέσχη
διαθέτει ιστότοπο)
Οι γλώσσες θα είναι:
● Ελληνικά
● Ιταλικά

● Βιετναµέζικα
● Κινέζικα
● Αραβικά
● Τουρκικά
● Ισπανικά

3.

Πληροφορίες περί υπεύθυνου παιχνιδιού
Σε
αυτή
τη
λέσχη
προβάλλονται
πληροφορίες περί υπευθύνου παιχνιδιού
σε διάφορες µορφές, µεταξύ των οποίων
φυλλάδια, αφίσες και οθόνες Προβολής
Πληροφοριών
Παίκτη
(PIDs)
των
Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών (EGM)
Μερικά παραδείγµατα:
(α)

Πώς να παίζετε υπεύθυνα

(β) Πώς να παίρνετε και να τηρείτε µια απόφαση
προδέσµευσης

(γ)

Διαθεσιµότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών

(δ)

Η πολιτική καταβολής κερδών είναι η εξής:
Εκ του νόµου, όλα τα κέρδη ή οι
συσσωρευµένες πιστώσεις (µάρκες) ύψους
από $1,000 και πάνω που προέρχονται από
ένα
ηλεκτρονικό
παιχνίδι
καταβάλλονται
στο
ακέραιο
µέσω
επιταγής που δεν εξαργυρώνεται σε
µετρητά. Αυτά τα κέρδη δεν µπορούν να
καταβληθούν µε τη µορφή πίστωσης για
συµµετοχή σε κάποιο παιχνίδι (µάρκες).

(ε)

Η απαγόρευση παροχής πίστωσης στο παιχνίδι

(στ) Αυτή

η
λέσχη
παρέχει ένα
πρόγραµµα
αυτοαποκλεισµού.
Οι
πελάτες µπορούν να επικοινωνήσουν µε
τον
Διευθυντή
Υπεύθυνου
Παιχνιδιού /Διευθυντή Υπηρεσίας ή να
προµηθευτούν
ένα
αντίγραφο
του
φυλλαδίου
αυτοαποκλεισµού
που
διατίθεται στην αίθουσα τυχερών
παιχνιδιών.

(ζ)

Περαιτέρω
πληροφορίες
περί
υπεύθυνου
παιχνιδιού,
συµπεριλαµβανοµένου
του
τρόπου
πρόσβασης
στον
κυβερνητικό
ιστότοπο Money Smart της Κυβέρνησης της
Κοινοπολιτείας www.moneysmart.gov.au
ή σε
παρόµοιους κυβερνητικούς ιστοτόπους
«διαχείρισης χρηµάτων».

4.

Πληροφορίες προϊόντων τυχερών παιχνιδιών
Οι
κανόνες
κάθε
ηλεκτρονικού
παιχνιδιού (EGM), µεταξύ των οποίων και οι
πιθανότητες νίκης, αναγράφονται στις
Οθόνες
Πληροφοριών
Παίκτη
(PID)
των
παιχνιδιών. Πληροφορίες για το πώς να
βλέπετε τις οθόνες αυτές παρέχονται από
το προσωπικό ή/και µέσω του εγχειριδίου
χρήσης της Οθόνης Πληροφοριών Παίκτη το
οποίο υπάρχει εντός της αίθουσας τυχερών
παιχνιδιών.

5.

Στρατηγική προδέσµευσης
Αυτή η λέσχη προτρέπει του πελάτες που
παίζουν
ηλεκτρονικά
παιχνίδια
να
θέτουν ένα όριο χρόνου και χρηµάτων
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές τους. Εντός
της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών και
πάνω
στα
ηλεκτρονικά
παιχνίδια
υπάρχουν επιγραφές που συστήνουν στους
πελάτες να θέσουν ένα όριο και να το
τηρήσουν.
Όλα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αυτής της
λέσχης
επιτρέπουν
στους
παίκτες να
παρακολουθούν τον χρόνο και τα χρήµατα
που έχουν ξοδέψει κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού. Πληροφορίες για το πώς να
ενεργοποιήσετε
τη
λειτουργία
παρακολούθησης
παρέχονται
από
το
προσωπικό της λέσχης καθώς και µέσω του
φυλλαδίου Yourplay που διατίθεται στη

λέσχη.

6.

Συναναστροφή µε πελάτες
Το προσωπικό αυτής της λέσχης δεσµεύεται
να
παρέχει
πάντα
υψηλής
ποιότητας
υπηρεσίες στους πελάτες, έχοντας πλήρη
επίγνωση των αναγκών των πελατών αλλά
και της ευθύνης της λέσχης ως προς το
Υπεύθυνο Παιχνίδι.
Αυτή η λέσχη διαθέτει έναν Διευθυντή
Υπεύθυνου
Παιχνιδιού/Διευθυντή
Παιχνιδιού Υπηρεσίας ο οποίος είναι
πάντα
διαθέσιµος
κατά
τις
ώρες
λειτουργίας της λέσχης.
Όποιος προσεγγίζει κάποιο µέλος του
προσωπικού ζητώντας πληροφορίες για
την αντιµετώπιση προβληµάτων τζόγου ή
εµφανίζει ενδείξεις προβληµάτων τζόγου,
θα
παραπέµπεται
για
βοήθεια
στον
Διευθυντή
Υπεύθυνου
Παιχνιδιού/Διευθυντή
Παιχνιδιού
Υπηρεσίας.
Όποιος πελάτης παρουσιάζει ενδείξεις
στρες ή µη αποδεκτής συµπεριφοράς, θα
προσεγγίζεται
από
ένα
µέλος
του
προσωπικού το οποίο θα του προσφέρει
βοήθεια. Αυτές οι ενδείξεις, µεταξύ άλλων,
περιλαµβάνουν:
● τον αυτοπροσδιορισµό από ένα άτοµο ως
εθισµένου τζογαδόρου·
● την επίδειξη από ένα άτοµο
επιθετικής, αντικοινωνικής ή
προβληµατικής συµπεριφοράς κατά
το παίξιµο·
● απόπειρα από ένα άτοµο δανεισµού
χρηµάτων από το προσωπικό ή από
άλλους πελάτες ή συνέχιση της
συµµετοχής του/της σε παιχνίδια
χρησιµοποιώντας µεγάλα κέρδη·
● την καθηµερινή συµµετοχή ενός
ατόµου στα παιχνίδια επί µεγάλο
χρονικό διάστηµα – δηλαδή, παίξιµο
επί τρεις ή περισσότερες ώρες χωρίς
διάλλειµα·
● την αποφυγή από ένα άτοµο κάθε
επαφής και επικοινωνίας µε τους

άλλους και την απουσία αντίδρασης
σε οτιδήποτε συµβαίνει γύρω
του/της.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το προσωπικό
µπορεί
να
προσφέρει
την κατάλληλη
βοήθεια ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες,
π.χ.,
● να συζητήσει µε τον πελάτη προτρέποντάς
τον/την να κάνει ένα
διάλλειµα·
● να προσφέρει στον πελάτη κάποιο
ρόφηµα (π.χ. ένα τσάι ή καφέ) σε ένα πιο
ήσυχο και αποµονωµένο µέρος της
αίθουσας τυχερών παιχνιδιών·
● να προσφερθεί να τον/την βοηθήσει να
οργανώσει τον τρόπο
αποχώρησής του/της από τη λέσχη.
Οι
επαφές
του
Διευθυντή Υπεύθυνου
Παιχνιδιού
µε
τους
πελάτες
καταγράφονται σε ένα Αρχείο Υπεύθυνου
Παιχνιδιού
µαζί
µε
τα
µέτρα
που
ελήφθησαν. Αυτό το αρχείο διέπεται από
το Νόµο περί Απορρήτου (Privacy Act). Το αρχείο,
µεταξύ
άλλων,
περιλαµβάνει
τα
εξής
στοιχεία:

● την ηµεροµηνία και ώρα του περιστατικού ή
της υπόθεσης·
● το όνοµα του µέλους/τα ονόµατα των µελών του
προσωπικού που

ενεπλάκη/ενεπλάκησαν·
● το όνοµα του πελάτη που ενεπλάκη (αν είναι
διαθέσιµο)·
● µια περιγραφή ή περίληψη του
περιστατικού ή της υπόθεσης·

● τα µέτρα που έλαβε το προσωπικό
(π.χ. παροχή πληροφοριών
σχετικά µε την υπηρεσία Βοήθειας
Παικτών (Gambler’s Help) ή τον
αυτοαποκλεισµό).

7.

Πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών

Σηµείωση:
7.1 Αυτή η διάταξη του Κώδικα Δεοντολογίας
Υπεύθυνου Παιχνιδιού ισχύει µόνο εάν η
λέσχη διαθέτει πρόγραµµα επιβράβευσης
που να είναι συµβατό µε το τµ. 1.3 του
Κανονισµού Τυχερών Παιγνίων. Το εν λόγω
πρόγραµµα επιβράβευσης χαρακτηρίζεται
από
● την παρακολούθηση των δαπανών του παίκτη·
και
● τις επιβραβεύσεις ανάλογα µε αυτές τις
δαπάνες.
7.2
Τα
αυτοαποκλεισµένα
άτοµα
δεν
επιτρέπεται
να
παραµένουν
ή
να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιβράβευσης.
Μόλις
εγγραφείτε
στο
πρόγραµµα
επιβράβευσης της λέσχης ή ανάλογα µε τις
πρακτικές
που
θα
εφαρµόζονται στη
συνέχεια, θα λάβετε γραπτώς πληροφορίες
στις οποίες θα περιλαµβάνονται
● οι κανόνες του προγράµµατος επιβράβευσης· και
● πληροφορίες για το πώς κερδίζονται τα δώρα·
και
● πληροφορίες για το πώς εξαργυρώνονται τα
δώρα· και
● πληροφορίες για το πότε εκπνέουν τα δώρα.
Οι
πελάτες
που
εγγράφονται
στο
πρόγραµµα θα ενηµερώνονται γραπτώς σε
τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον
ετησίως) για όλα τα προνόµια που έχουν
συσσωρευτεί
στα
πλαίσια
του
προγράµµατος επιβράβευσης ανάλογα µε τις
πρακτικές της λέσχης.

8.

Πολιτική συµµετοχής του προσωπικού στα τυχερά
παιχνίδια
** Η λέσχη να επιλέξει την πρώτη εκδοχή
Είτε
**Οι υπάλληλοι αυτής της λέσχης δεν
επιτρέπεται
να
παίζουν
εδώ
ποτέ
ηλεκτρονικά
παιχνίδια,
κίνο,
να
στοιχηµατίζουν ή να αγοράζουν λαχνούς.

Ή
Οι υπάλληλοι αυτής της λέσχης δεν επιτρέπεται τα
παίζουν εδώ εν ώρα εργασίας.
Οι υπάλληλοι αυτής της λέσχης που έχουν
ρεπό µπορούν να παίζουν στη λέσχη µε την
προϋπόθεση ότι δεν θα φορούν τη φόρµα
εργασίας τους ούτε θα φέρουν το δελτίο
υπαλλήλου
της
λέσχης
και θα έχουν
απουσιάσει από τη λέσχη µετά από την
τελευταία καταγεγραµµένη τους βάρδια.
Επίσης, πέραν των δύο παραπάνω επιλογών
Κάθε χρόνο διοργανώνονται σεµινάρια
επαγγελµατικής
ανάπτυξης
για
το
προσωπικό µε θέµα το υπεύθυνο παιχνίδι
σε συνεργασία µε το τοπικό γραφείο
Βοήθειας Παικτών (Gambler’s Help). Στο πακέτο
που παρέχεται στα µέλη του προσωπικού
κατά την πρόσληψή τους περιλαµβάνονται
πληροφορίες σχετικά µε το υπεύθυνο
παιχνίδι
και
µε
τις
υπηρεσίες
υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα τζόγου.
Η
λέσχη
θα
παρέχει
βοήθεια
σε
οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού που θα
δηλώσει ότι µπορεί να έχει πρόβληµα
τζόγου δίνοντας πληροφορίες για τον
προβληµατικό τζόγο και τις διαθέσιµες
υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το δικαίωµα
σεβασµού
της
ιδιωτικής
ζωής
του
υπαλλήλου θα γίνεται σεβαστό και αυτού
του
είδους
τα
ζητήµατα
δεν
θα
καταχωρούνται στο αρχείο.
9.

Υπηρεσίες υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα
τζόγου
Αυτή η λέσχη δεσµεύεται να διατηρεί
στενές επαφές µε τις τοπικές υπηρεσίες

υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα τζόγου.
Το διευθυντικό προσωπικό αυτής της
λέσχης θα συναντιέται τακτικά µε το
γραφείο Βοήθειας Παικτών (Gambler’s Help) και
την Υπηρεσία Υποστήριξης της Λέσχης (Venue
Support Workers). Το γραφείο Βοήθειας Παικτών
και η Υπηρεσία Υποστήριξης της Λέσχης θα
έρχονται σε επαφή µέσω:
● της διοργάνωσης τακτικών
(τουλάχιστον ετησίων) σεµιναρίων
κατάρτισης προσωπικού από το
τοπικό γραφείο Βοήθειας Παικτών·
● της
διενέργειας
τακτικών
διευθυντικών συναντήσεων ανάµεσα
στον Διαχειριστή/Διευθυντή της
Λέσχης και στο γραφείο Βοήθειας
Παικτών/ Υπηρεσία Υποστήριξης της
Λέσχης.
Oι λεπτοµέρειες αυτών των συναντήσεων
θα
καταγράφονται
σε
ένα
Αρχείο
Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Οι λεπτοµέρειες
της συνάντησης θα περιλαµβάνουν
● την ηµεροµηνία και ώρα της συνάντησης·
● τα άτοµα που πήραν µέρος στη συνάντηση·
● τα θέµατα που συζητήθηκαν·

● συµπεράσµατα συνάντησης/ µέτρα που
ελήφθησαν·

● την ηµεροµηνία της επόµενης συνάντησης.

10.

Παράπονα πελατών
Αν ένας πελάτης επιθυµεί να υποβάλλει
κάποιο παράπονο σχετικά µε τον παρόντα
Κώδικα Δεοντολογίας, θα πρέπει να το
κάνει γραπτώς απευθείας στη διεύθυνση
της
λέσχης.
Όλα
τα
παράπονα
θα
εξετάζονται
από
τον
διευθυντή της
λέσχης προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
αφορούν αυτόν τον Κώδικα. Τα παράπονα
που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών
και τη λειτουργία των µηχανών θα πρέπει
να
υποβάλλονται
απευθείας
στον
διευθυντή ή στο προσωπικό υπηρεσίας της
λέσχης. Το προσωπικό της λέσχης θα είναι
σε θέση να βοηθήσει τους πελάτες αν του
ζητηθεί.
Τα παράπονα θα εξετάζονται µε προσοχή
και το ταχύτερο δυνατό. Τα παράπονα θα
διεκπεραιώνονται µε τον παρακάτω τρόπο
● όλα τα παράπονα θα καταγράφονται εγκαίρως·
● αν κάποιο παράπονο αποφασιστεί να
µην διερευνηθεί επειδή δεν
σχετίζεται µε αυτόν τον κώδικα, ο
πελάτης θα ενηµερώνεται επί των
αιτιών·
● κατά την εξέταση, ο Διευθυντής της
Λέσχης ενδέχεται να ζητήσει
ενηµέρωση από το µέλος του προσωπικού
που εµπλέκεται στο παράπονο·
● ο Διευθυντής της Λέσχης θα
διερευνήσει εάν ο πελάτης έχει
αντιµετωπιστεί ευλόγως και σύµφωνα
µε τον παρόντα Κώδικα·
● αν το παράπονο ευσταθεί, ο
Διευθυντής της Λέσχης θα ενηµερώσει
τον πελάτη για τα µέτρα επίλυσης του
προβλήµατος που πρόκειται να
ληφθούν·
● ο πελάτης θα ενηµερώνεται τακτικά για την
έκβαση του παραπόνου·
● οι λεπτοµέρειες του παραπόνου θα
διατηρούνται στο Αρχείο Υπεύθυνου
Παιχνιδιού·
● αν η VCGLR ζητήσει πληροφορίες για τα
παράπονα, θα της δοθούν.

Εάν
ένα
παράπονο
δεν
µπορεί
να
αντιµετωπιστεί
στη
λέσχη,
θα
προωθείται προς επίλυση στον Οργανισµό
Διαιτησίας
και
Διαµεσολάβησης
Αυστραλίας (IAMA). Και τα δύο µέρη που
εµπλέκονται στο παράπονο µπορούν να
επικοινωνήσουν
µε
τον
IAMA. Για να
υποβάλλουν ένα παράπονο, τα δύο µέρη
πρέπει να επισκεφτούν τον ιστότοπο του
IAMA (www.iama.org.au), να κατεβάσουν τη Φόρµα
Επίλυσης Διαφοράς (Dispute Resolver) και µετά να
καταθέσουν στον IAMA τη συµπληρωµένη
φόρµα µαζί µε το αντίστοιχο τέλος. Έπειτα ο
µεσολαβητής/ διαιτητής θα επικοινωνήσει
µε τα δύο µέρη για να βρει µια κοινή γραµµή.
Σηµείωση: Τα παράπονα που προωθούνται
σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή µπορεί να
είναι δαπανηρά. Τα µέρη θα πρέπει να
εξαντλούν όλα τα µέσα επίλυσης του
ζητήµατος
εντός
της
λέσχης
πριν
καταφύγουν
στην
επαγγελµατική
µεσολάβηση.
Τα έγγραφα που σχετίζονται µε όλα τα
παράπονα που αφορούν τον κώδικα πρέπει
να φυλάσσονται στο Αρχείο Υπεύθυνου
Παιχνιδιού
προκειµένου
να
είναι
προσβάσιµα από την VCGLR, αν χρειαστεί.

11.

Ανήλικοι
Η συµµετοχή των ανηλίκων στα τυχερά
παιχνίδια,
συµπεριλαµβανοµένης
της
πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών τυχερών
παιχνιδιών σε ανήλικους, απαγορεύεται.
Στις εισόδους κάθε αίθουσας τυχερών
παιχνιδιών
υπάρχουν
επιγραφές
που
απαγορεύουν στους ανήλικους την είσοδο
στις αίθουσες. Όλα τα µέλη του προσωπικού
πρέπει να ζητούν αποδεικτικό ηλικίας
από τον πελάτη αν δεν είναι σίγουροι για
το αν είναι πάνω από 18. Σε περίπτωση
αδυναµίας
επίδειξης
αυτών
των
αποδεικτικών, θα πρέπει να ζητείται από
τον
πελάτη
να
αποχωρήσει από την
αίθουσα.

12.

Περιβάλλον Τυχερών Παιχνιδιών
Ενθαρρύνουµε τους πελάτες να κάνουν
τακτικά
διαλείµµατα
όταν
παίζουν
ηλεκτρονικά
παιχνίδια.
Αυτή
η
ενθάρρυνση
µπορεί
να
γίνει
µέσω
ανακοινώσεων όπως
● Ανακοίνωση ότι το τσάι είναι διαθέσιµο·
● Ανακοίνωση µιας κλήρωσης·
● Έναρξη δραστηριοτήτων, όπως πρωινές µελωδίες.
Σε όλους τους βασικούς χώρους της λέσχης υπάρχουν
ρολόγια ώστε να ξέρουν οι
πελάτες ότι η ώρα περνάει. Κατά τη διάρκεια των
καθηκόντων τους, τα µέλη του
προσωπικού θα έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες
ανά πάσα ευκαιρία. Αυτό
µπορεί να οδηγήσει στη διακοπή έντονων ή
παρατεταµένων περιόδων παιξίµατος.

13.

Οικονοµικές συναλλαγές
Αυτή η λέσχη δεν εξαργυρώνει επιταγές πελατών.
Μια σχετική επιγραφή υπάρχει στο ταµείο της
αίθουσας τυχερών παιχνιδιών.
Τα κέρδη έως $1.000 από τα παιχνίδια αυτής της
λέσχης καταβάλλονται σε µετρητά ή/και
επιταγή. Εκ του νόµου, όλα τα κέρδη ή οι

συσσωρευµένες πιστώσεις (µάρκες) ύψους από
$1.000 και πάνω καταβάλλονται στο ακέραιο
µέσω επιταγής η οποία δεν εξαργυρώνεται
σε
µετρητά.
Αυτά
τα
κέρδη
ή
οι
συσσωρευµένες πιστώσεις δεν µπορούν να
καταβληθούν µε τη µορφή πίστωσης για
συµµετοχή σε κάποιο παιχνίδι (µάρκες).
Στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών διατηρείται
Αρχείο Καταβολής Δώρων.

14.

Διαφήµιση και προώθηση
Η διαφήµιση ηλεκτρονικών παιχνιδιών
(EGM)
χωρίς
ονοµαστικό
παραλήπτη
απαγορεύεται
στην
πολιτεία
της
Βικτώρια.
Όλες
οι
διαφηµίσεις
που
θα
πραγµατοποιούνται από ή για λογαριασµό
αυτής της λέσχης θα είναι εναρµονισµένες µε
τον κώδικα δεοντολογίας διαφηµίσεων της
Εθνικής
Ένωσης
Διαφηµιστών
της
Αυστραλίας (Australian Association of National Advertisers-ΑΑΝΑ)
(http://www.aana.com.au/pages/codes.html)
Όλες
οι
προτάσεις
διαφήµισης
και
προώθησης θα εξετάζονται έναντι µιας
λίστας ελέγχου που έχει καταρτιστεί µε
βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας της AANA
προκειµένου
να
πιστοποιηθεί
η
συµµόρφωσή τους.
Επιπλέον, πριν από τη δηµοσίευση, η
διεύθυνση θα ελέγχει κάθε διαφηµιστικό
και προωθητικό υλικό προκειµένου να
διασφαλίσει ότι οι διαφηµίσεις και οι
καµπάνιες µας δεν θα
● είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή
απατηλές όσον αφορά τις πιθανότητες,
τα βραβεία και τα ποσοστά επιτυχίας
● είναι προσβλητικές ή απρεπείς ως προς το
περιεχόµενο
● δηµιουργούν την εντύπωση ότι η
συµµετοχή στα τυχερά παιχνίδια
αποτελεί λογική πρακτική
οικονοµικής βελτίωσης
● προωθούν την κατανάλωση αλκοόλ κατά
τη διάρκεια της αγοράς προϊόντων
τυχερών παιχνιδιών
● δηµοσιοποιούν χωρίς τη ρητή τους
συγκατάθεση µέσω διαφηµίσεων τα
στοιχεία των ατόµων που κερδίζουν
βραβείο.

15.

Εφαρµογή κώδικα
Ο Κώδικας εµπεριέχεται στις πληροφορίες
εξοικείωσης που δίνονται σε όλα τα µέλη
του προσωπικού όταν προσλαµβάνονται.
Τα
µέλη
του
προσωπικού
έχουν
εκπαιδευτεί όσον αφορά τους σκοπούς, το
περιεχόµενο και τις διαδικασίες του.
Τα ζητήµατα που εγείρουν οι υπάλληλοι ή
οι πελάτες σχετικά µε τον Κώδικα πρέπει
να
προωθούνται
στον
Διευθυντή
Υπεύθυνου
Παιχνιδιού/Διευθυντή
Υπηρεσίας.
Τα µέλη του προσωπικού που εφαρµόζουν
και
υιοθετούν
αποτελεσµατικά
τις
διατάξεις του Κώδικα θα ανταµείβονται
από τη διεύθυνση της λέσχης

16.

Αναθεώρηση κώδικα
Ο παρόν Κώδικας επανεξετάζεται ετησίως
προκειµένου
να
διασφαλιστεί
η
εναρµόνισή του µε το Νόµο περί Τυχερών
Παιγνίων
και
τις
τυχόν
Υπουργικές
Εγκυκλίους. Ταυτόχρονα εξετάζεται η
εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα του
Κώδικα κατά τους 12 προηγούµενους µήνες. Η
αναθεώρηση προϋποθέτει την υποβολή
σχολίων και παρατηρήσεων από όλους τους
εµπλεκόµενους
φορείς,
συµπεριλαµβανοµένων του προσωπικού της
λέσχης,
των
πελατών
και
των
υποστηρικτικών υπηρεσιών προβληµάτων
τζόγου.
Οι απαιτούµενες αλλαγές στις πρακτικές
της λέσχης θα καταγράφονται και θα
υλοποιούνται όταν είναι εφικτό. Οι τυχόν
αλλαγές θα καταχωρούνται στο Αρχείο
Υπεύθυνου Παιχνιδιού της λέσχης. Οι
τυχόν αλλαγές στον Κώδικα θα υπόκεινται
στην έγκριση της VCGLR.

