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Κώδικας ∆εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού της Λέσχης 

 

1. Η δέσµευση της λέσχης στο υπεύθυνο παιχνίδι 
 

Η λέσχη δεσµεύεται να παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και 
τα υψηλότερα πρότυπα υπεύθυνου παιχνιδιού. Ο Κώδικας 
∆εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού, που µας διέπει, περιγράφει πώς το 
επιτυγχάνουµε αυτό. 
 
Υπεύθυνο παιχνίδι σε ελεγχόµενο περιβάλλον διεξάγεται όταν οι παίκτες 
είναι ενηµερωµένοι για τις επιλογές τους και µπορούν να κάνουν µία 
λογική και σοφή επιλογή µε βάση τις περιστάσεις. Αποτελεί, δηλαδή, µία 
κοινή ευθύνη µε συλλογική δράση από τη βιοµηχανία τυχερών παιγνίων, 
την κυβέρνηση, τις κοινότητες και τον καθένα ατοµικά. 

 

Το παρόν µήνυµα υπάρχει στην είσοδο της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών 
και/ή στο πόστο του ταµία στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών. 

 

2. ∆ιάθεση του Κώδικα ∆εοντολογίας 
 

Ο παρόν Κώδικας θα δίνεται σε γραπτή µορφή στις βασικότερες γλώσσες 
της κοινότητας σε όποιον πελάτη τον ζητήσει. Στην είσοδο της αίθουσας 
τυχερών παιχνιδιών ή στο πόστο του ταµία στην αίθουσα τυχερών 
παιχνιδιών υπάρχει µια πινακίδα που ενηµερώνει σχετικά τους πελάτες. 
 
Ο Κώδικας δε θα είναι διαθέσιµος µόνο στα Αγγλικά, αλλά και στις 
γλώσσες της ιστοσελίδας της λέσχης. (Ισχύει µόνο για τις υπάρχουσες 
αλλόγλωσσες εκδόσεις της λέσχης.)  
 
Συγκεκριµένα στις γλώσσες: 

o Ελληνικά 
o Ιταλικά 
o Βιετναµικά 
o Κινεζικά 
o Αραβικά 
o Τουρκικά 
o Ισπανικά 
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3. Πληροφορίες σχετικά µε το υπεύθυνο παιχνίδι 

 

Η λέσχη δίνει πληροφορίες σχετικά µε το υπέυθυνο παιχνίδι σε διάφορες 
µορφές, όπως φυλλάδια και αφίσες αλλά και στην οθόνη πληροφοριών 
(PID) των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (EGM) 

Για παράδειγµα: 

 
(a) Πώς να παίζετε υπεύθυνα 

 

(b) Πώς να παίρνετε και να τηρείτε την απόφαση προδέσµευσης 
 

 

 

(c) Υπηρεσίες υποστήριξης 
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Βάσει νόµου, όλα τα κέρδη ή οι 
συνολικές µάρκες $1.000 και άνω 

αποπληρώνονται µε επιταγή η οποία 
δεν είναι πληρωτέα σε µετρητά. Τα 
κέρδη αυτά δεν µπορούν να δοθούν 

σε µάρκες για τα µηχανήµατα. 

(d) Πολιτική πληρωµής των κερδών 
 

 

 

 

 

 

 

(a) Απαγόρευση πίστωσης για παιχνίδι 
 

 

 

 

 

(b) Το πρόγραµµα αυτοαποκλεισµού της λέσχης 
 

Η λέσχη παρέχει πρόγραµµα αυτοαποκλεισµού. Για πληροφορίες σχετικά µε 
το πρόγραµµα, οι πελάτες µπορούν να µιλήσουν µε τον 
Υπάλληλο/∆ιευθυντή Υπεύθυνου Παιχνιδιού ή να πάρουν ένα φυλλάδιο 
Αυτοαποκλεισµού από την αίθουσα τυχερών παιχνιδιών.     

 

 

 

 

 

 

 

Στη λέσχη, υπάρχουν οθόνες που δείχνουν ανά διαστήµατα συµβουλές για 
υπεύθυνο παιχνίδι καθώς και στοιχεία επικοινωνίας υπηρεσιών στήριξης 
ατόµων µε προβλήµατα τζόγου. (Αυτό ισχύει µόνο όπου η λέσχη έχει 
οθόνες µε ικανοτήτα προβολής αυτών των πληροφοριών.) 

 

Ο Νόµος περί Τυχερών Παιγνίων του 
2003 απαγορεύει στη λέσχη να παρέχει 
πίστωση στους πελάτες για να παίζουν 
στα µηχανήµατα τυχερών παιχνιδιών. 
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(e) Περαιτέρω πληροφορίες 
 

Η λέσχη παρέχει στους πελάτες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το 
υπεύθυνο παιχνίδι συµπεριλαµβάνοντας: 

o Τον τρόπο πρόσβασης στην ιστοσελίδα ‘Money Smart’ 
www.moneysmart.gov.au της Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης ή σε 
παρεµφερή κυβερνητική ιστοσελίδα διαχείρισης χρηµάτων. 
 

o Τον τρόπο µε τον οποίο οι παίκτες και οι οικογένειες ή οι φίλοι τους 
µπορούν να βρουν υπηρεσίες υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα 
τζόγου, προγράµµατα αυτοαποκλεισµού καθώς και την πολιτειακή 
κυβερνητική ιστοσελίδα υποστήριξης στο 
www.problemgambling.vic.gov.au 

 

4. Πληροφορίες προϊόντων τυχερών παιχνιδιών 
 

Οι κανόνες κάθε Ηλεκτρονικού Παιχνιδιού (EGM) µαζί µε τις πιθανότητες 
νίκης βρίσκονται στην Οθόνη Πληροφοριών Παίκτη (PID). Πληροφορίες, 
σχετικά µε το πώς να βλέπετε τις οθόνες αυτές, µπορεί να σας δώσει κάποιο 
µέλος του προσωπικού και/ή µπορείτε να διαβάσετε το φυλλάδιο για την 
Οθόνη Πληροφοριών Παίκτη που υπάρχει τουλάχιστον στην αίθουσα 
τυχερών παιχνιδιών. 
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5. Στρατηγική προδέσµευσης 

 

Η λέσχη ενθαρρύνει τους πελάτες που παίζουν Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (EGM) 
να θέτουν ένα χρονικό και χρηµατικό όριο σύµφωνα µε τις περιστάσεις. Οι 
πινακίδες στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και στα EGM συνιστούν στους 
πελάτες να θέτουν ένα όριο και να το τηρούν. 

 

Όλα τα EGM της λέσχης επιτρέπουν στον παίκτη να παρακολουθεί την ώρα 
και τα χρήµατα που έχει ξοδέψει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
Πληροφορίες, σχετικά µε το πώς ενεργοποιείται η παρακολούθηση, µπορεί 
να σας δώσει ένα µέλος του προσωπικού και το φυλλάδιο Οθόνη 
Πληροφοριών Παίκτη (PID) που διατίθεται στη λέσχη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η λέσχη, επίσης, φέρει πινακίδες και φυλλάδια στις αίθουσες τυχερών 
παιχνιδιών µε πληροφορίες σχετικά µε συµπεριφορές που µπορεί να 
οδηγήσουν σε σπατάλη. Αυτές περιλαµβάνουν: 

o καθηµερινό παίξιµο ή δυσκολία του ατόµου να σταµατήσει να 
παίζει την ώρα που κλεινει η λέσχη, 

o παιχνίδι µε παρατεταµένη διάρκεια, όπως τρεις ή περισσότερες 
ώρες χωρίς διακοπή, 

o αποφυγή επαφής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ελάχιστη 
επικοινωνία, ελάχιστη έως καθόλου αντίδραση σε ό,τι συµβαίνει 
στον περιβάλλοντα χώρο, 

o απόπειρα δανεισµού χρηµάτων από το προσωπικό ή άλλους 
πελάτες ή συνέχιση του παιχνιδιού µε τα κέρδη, 

o επιθετική, αντικοινωνική ή συναισθηµατικά φορτισµένη 
συµπεριφορά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

o προσπάθεια του ατόµου να κερδίσει όσα έχει χάσει, 
o παίξιµο, όταν το άτοµο νιώθει άγχος ή δυσαρέσκεια, 
o απώλεια ελέγχου λόγω υπερβολικού αλκοόλ. 
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6. Συναναστροφή µε πελάτες 
 

 
Το προσωπικό της λέσχης δεσµεύεται να παρέχει πάντα εξυπηρέτηση 
υψηλού επιπέδου δίνοντας προσοχή στους πελάτες και στην ευθύνη της 
λέσχης απέναντι στο Υπεύθυνο Παιχνίδι. 
 
Στη λέσχη υπάρχει Υπάλληλος/∆ιευθυντής Υπεύθυνου Παιχνιδιού ο οποίος 
είναι πάντα διαθέσιµος κατά τις ώρες λειτουργίας της λέσχης.   
 
Όποιος προσεγγίσει ένα µέλος του προσωπικού για πληροφορίες σχετικά 
µε υπηρεσίες υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα τζόγου ή εµφανίσει 
σηµάδια προβληµάτων τζόγου θα παραπεµφθεί στον Υπάλληλο/∆ιευθυντή 
Υπεύθυνου Παιχνιδιού για βοήθεια. 
 
Αν ένα µέλος του προσωπικού παρατηρήσει ότι κάποιος πελάτης εµφανίζει 
σηµάδια στρες ή απαράδεκτης συµπεριφοράς, θα τον προσεγγίσει για να 
του προσφέρει βοήθεια. Τα σηµάδια αυτά, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν: 

o καθηµερινό παίξιµο ή δυσκολία του ατόµου να σταµατήσει να 
παίζει την ώρα που κλεινει η λέσχη, 

o παιχνίδι µε παρατεταµένη διάρκεια, όπως τρεις ή περισσότερες 
ώρες χωρίς διακοπή, 

o αποφυγή επαφής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ελάχιστη 
επικοινωνία, ελάχιστη έως καθόλου αντίδραση σε ό,τι συµβαίνει 
στον περιβάλλοντα χώρο, 

o απόπειρα δανεισµού χρηµάτων από το προσωπικό ή άλλους 
πελάτες ή συνέχιση του παιχνιδιού µε τα κέρδη, 

o επιθετική, αντικοινωνική ή συναισθηµατικά φορτισµένη 
συµπεριφορά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Η βοήθεια µπορεί να έχει την εξής µορφή: 
o το προσωπικό θα πλησιάσει τον πελάτη και θα τον παροτρύνει 

να κάνει ένα διάλειµµα, 
o το προσωπικό θα προφέρει ένα ρόφηµα στον πελάτη (π.χ. ένα 

φλιτζάνι καφέ ή τσάι) σε ένα πιο ήσυχο και αποµονωµένο χώρο 
της λέσχης. 

Αν η συµπεριφορά οφείλεται σε προβλήµατα τζόγου, ο πελάτης θα 
παραπεµφθεί στον Υπάλληλο Υπεύθυνου Παιχνιδιού. 
 
Οι επαφές των πελατών µε τον Υπάλληλο Υπεύθυνου Παιχνιδιού 
καταγράφονται στο Μητρώο Υπεύθυνου Παιχνιδιού µαζί µε τα µέτρα που 
ελήφθησαν. Το µητρώο αυτό καλύπτεται από τον Νόµο περί Απορρήτου. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο µητρώο είναι: 

o η ηµεροµηνία και η ώρα του συµβάντος ή του ζητήµατος, 
o το όνοµα του/των µέλους/µελών του προσωπικού που 

ενεπλάκη/ενεπλάκησαν, 
o το όνοµα του πελάτη που ενεπλάκη (αν είναι διαθέσιµο), 
o µια αναφορά ή περιγραφή του συµβάντος ή του ζητήµατος, 
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o τα µέτρα που έλαβε το προσωπικό (π.χ. παροχή πληροφοριών 
σχετικά µε την υπηρεσία Βοήθειας Παικτών (Gambler’s Help) / 
Αυτοαποκλεισµό). 

7. Πολιτική συµµετοχής του προσωπικού στα τυχερά παιχνίδια 
 

 
Απαγορεύεται στους υπαλλήλους της λέσχης να παίζουν τυχερά παιχνίδια 
εδώ οποιαδήποτε στιγµή καθώς και να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια ή 
κίνο, να στοιχηµατίζουν ή να αγοράζουν λαχεία. 
 
Η διοίκηση της λέσχης ενδέχεται να αποφασίσει να επιτρέψει στους 
υπαλλήλους εκτός υπηρεσίας να παίζουν στη λέσχη κάτω από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

o Το προσωπικό δεν µπορεί να παίζει πριν ή µετά τη βάρδιά του και 
επιτρέπεται να παίζει µόνο κατά τα επίσηµα ρεπό του, 

o Το προσωπικό δε θα φοράει τη φόρµα εργασίας και 
o Το προσωπικό δε θα φέρει την Άδεια παιχνιδιού. 

 
Αυτό θα πρέπει να γίνεται σαφές στην Πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού της 
λέσχης και στο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών µαζί µε µία ∆ήλωση Πολιτικής 
Συµµετοχής του Προσωπικού στα Τυχερά Παιχνίδια στο Μητρώο Υπεύθυνου 
Παιχνιδιού της λέσχης. 
 
Οι πελάτες, που επιθυµούν να πάρουν πληροφορίες σχετικά µε την Πολιτική 
Συµµετοχής του Προσωπικού στα Τυχερά Παιχνίδια της λέσχης, µπορούν να 
απευθυνθούν στον Υπάλληλο ή στον ∆ιευθυντή Υπεύθυνου Παιχνιδιού. 
 
Κάθε χρόνο οργανώνονται επαγγελµατικά προγράµµατα ανάπτυξης 
υπεύθυνου παιχνιδιού για το προσωπικό σε συνεργασία µε την τοπική 
υπηρεσία Βοήθειας Παικτών. Πληροφορίες σχετικά µε το υπεύθυνο παιχνίδι 
καθώς και µε υπηρεσίες υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα τζόγου 
βρίσκονται στο πακέτο που δίνεται στο προσωπικό, όταν αρχίζει να 
απασχολείται. 

 
Η λέσχη θα βοηθήσει όποιο µέλος του προσωπικού δηλώσει ότι 
ενδεχοµένως έχει πρόβληµα τζόγου εξασφαλίζοντας ότι του/της δίνονται 
πληροφορίες σχετικά µε τα προβλήµατα τζόγου και τις διαθέσιµες 
υπηρεσίες υποστήριξης. Το δικαίωµα απορρήτου του εργαζόµενου δε θα 
παραβιαστεί και κανένα τέτοιο ζήτηµα δε θα καταγραφεί στο µητρώο. 
 

 
8. Υπηρεσίες υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα τζόγου 

 
 
Η Λέσχη δεσµεύεται να διατηρεί στενή σχέση µε τις τοπικές υπηρεσίες 
υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα τζόγου. Το ανώτερο προσωπικό της 
λέσχης θα συναντιέται τακτικά µε τον Υπεύθυνο του προγράµµατος της 
τοπικής υπηρεσίας Βοήθειας Παικτών και µε τον Υπάλληλο Υποστήριξης της 
Λέσχης.   
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o Παραδείγµατα τέτοιων συναντήσεων αποτελούν: 
 η διεξαγωγή ετήσιου προγράµµατος κατάρτισης προσωπικού 
από την τοπική υπηρεσία Βοήθειας Παικτών, 

 οι δύο συναντήσεις ετησίως µεταξύ του ∆ιαχειριστή / ∆ιευθυντή 
της Λέσχης και της υπηρεσίας Βοήθειας Παικτών. 

 
Λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτές τις συναντήσεις θα καταγράφονται στον 
Φάκελο Υπεύθυνου Παιχνιδιού ο οποίος θα βρίσκεται στην αίθουσα 
τυχερών παιχνιδιών. Οι λεπτοµέρειες των συναντήσεων πρέπει να 
περιλαµβάνουν: 

 την ώρα και ηµεροµηνία της συνάντησης, 
 τους παρευρισκοµένους, 
 τα θέµατα που συζητήθηκαν, 
 τα συµπεράσµατα / τα µέτρα που θα ληφθούν, 
 την ηµεροµηνία της επόµενης συνάντησης. 

 
 

9. Παράπονα πελατών 
 

Αν κάποιος πελάτης έχει παράπονο σχετικά µε τη λειτουργία του Κώδικα 
∆εοντολογίας πρέπει να το υποβάλει γραπτά απευθείας στη διοίκηση της 
λέσχης. Ο διευθυντής της λέσχης θα εξετάσει όλα τα παράπονα για να 
βεβαιώσει ότι έχουν σχέση µε τη λειτουργία του Κώδικα. Τυχόν παράπονα 
σχετικά µε την εξυπηρέτηση πελατών ή τη λειτουργία των µηχανηµάτων 
πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον διευθυντή ή το προσωπικό. Το 
προσωπικό της λέσχης είναι διαθέσιµο να βοηθήσει τους πελάτες µε αυτή 
τη διαδικασία. 

 

Τα παράπονα θα εξετάζονται προσεκτικά, όσο το δυνατόν ταχύτερα και θα 
διεκπεραιώνονται ως εξής: 

o θα επιβεβαιώνεται έγκαιρα η λήψη όλων των παραπόνων, 
o αν αποφασιστεί να µην εξεταστεί το παράπονο επειδή δεν έχει σχέση 

µε τη λειτουργία του κώδικα, θα ενηµερώνεστε για τους λόγους, 
o κατά την εξέταση του παραπόνου σας, ο ∆ιευθυντής της Λέσχης 

ενδέχεται να ζητήσει πληροφορίες από το µέλος του προσωπικού 
που αφορά το παράπονο, 

o ο ∆ιευθυντής της Λέσχης θα προσπαθήσει να καταλάβει αν σας 
έχουν συµπεριφερθεί εύλογα και σύµφωνα µε τον Κώδικα 
∆εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού, 

o αν το παράπονό σας είναι έγκυρο, ο ∆ιευθυντής της Λέσχης θα σας 
ενηµερώσει σχετικά µε τα µέτρα που θα ληφθούν για την επίλυση του 
προβλήµατος, 

o θα ενηµερώνεστε πάντα για την έκβαση του παραπόνου σας, 
o οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το παράπονο θα διατηρούνται στον 

Φάκελο / Μητρώο Υπεύθυνου Παιχνιδιού, 



PVS Pty Ltd Responsible Gambling Code of Conduct                                                                                       page 10 of 12 
 

o αν η VCGLR ζητήσει πληροφορίες σχετικά µε τα παράπονα, θα της 
παρασχεθούν. 

 

Αν ένα παράπονο δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί στη λέσχη, µπορεί να 
προωθηθεί στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο ∆ιατητών και Μεσολαβητών 
(IAMA). Οποιοδήποτε από τα εµπλεκόµενα πρόσωπα µπορεί να 
επικοινωνήσει µε το IAMA και να υποβάλει ένα παράπονο πηγαίνοντας 
στην ιστοσελίδα του (www.iama.org.au), κατεβάζοντας τη φόρµα Επίλυσης 
∆ιένεξης (Dispute Resolver) και υποβάλοντας τη συµπληρωµένη φόρµα µε 
το σχετικό τέλος στο IAMA. Στη συνέχεια, ο µεσολαβητής / διαιτητής θα 
επικοινωνήσει µε όλα τα εµπλεκόµενα πρόσωπα για να βρει µια λύση. Αυτές 
οι φόρµες διατίθενται και στη λέσχη. 

Σηµείωση: Η αποστολή παραπόνων για επίλυση σε αυτό το ανεξάρτητο 
σώµα ενδέχεται να είναι δαπανηρή. Γι’αυτό συνιστάται σε όλα τα 
εµπλεκόµενα πρόσωπα να προσπαθούν να λύνουν τα ζητήµατα εντός της 
λέσχης προτού ζητήσουν επαγγελµατική µεσολάβηση. 
  
Τα έγγραφα σχετικά µε όλα τα παράπονα (έγκυρα ή µη) που σχετίζονται µε 
τον κώδικα διατηρούνται στον Φάκελο / Μητρώο Υπεύθυνου Παιχνιδιού για 
πρόσβαση από τη VCGLR, όπου χρειάζεται. 
 
 

10. Ανήλικοι 
 

 
Το παίξιµο τυχερών παιχνιδιών καθώς και η πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών απαγορεύεται στους ανηλίκους. Στην 
είσοδο κάθε αίθουσας τυχερών παιχνιδιών υπάρχει πινακίδα που 
απαγορεύει την είσοδο σε ανηλίκους. Το προσωπικό πρέπει να ζητάει 
ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό αν έχει αµφιβολίες σχετικά µε το αν ένας 
πελάτης είναι τουλάχιστον 18. Αν κάποιο µέλος του προσωπικού ζητήσει 
ταυτοποίηση και ο πελάτης αρνηθεί, τότε πρέπει να του ζητήσει να 
αποχωρήσει από την αίθουσα τυχερών παιχνιδιών. 
 
 

11. Περιβάλλον Τυχερών Παιχνιδιών 
 

 
Ενθαρρύνουµε τους πελάτες να κάνουν τακτικά διαλείµµατα, όταν παίζουν 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η ενθάρρυνση αυτή µπορεί να έχει τη µορφή της 
ανακοίνωσης µιας προγραµµατισµένης δραστηριότητας, όπως: 
o Την ανακοίνωση για το διαθέσιµο πρωινό τσάι, 
o Την ανακοίνωση µιας κλήρωσης, 
o Την έναρξη δραστηριοτήτων, όπως τις πρωινές µελωδίες. 
 
Σε όλα τα κύρια τµήµατα της λέσχης, υπάρχουν ρολόγια για να ξέρουν οι 
πελάτες ότι η ώρα περνάει. Το προσωπικό λέει την ώρα, όταν ανακοινώνει 
τις δραστηριότητες της λέσχης. 
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12. Οικονοµικές συναλλαγές 

 
 

Η λέσχη αυτή δεν εξαργυρώνει επιταγές από πελάτες. 
 
Στο πόστο του ταµία στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών υπάρχει πινακίδα 
που το δηλώνει αυτό. 
 
Τα κέρδη κάτω των $1.000 από τα µηχανήµατα τυχερών παιχνιδιών της 
λέσχης καταβάλλονται σε µετρητά και/ή σε επιταγή. Βάσει νόµου, τα κέρδη 
ή οι συνολικές µάρκες $1.000 και άνω αποπληρώνονται µε επιταγή η οποία 
δεν είναι πληρωτέα σε µετρητά. Τα κέρδη αυτά δεν µπορούν να δοθούν σε 
µάρκες για τα µηχανήµατα. 
 
Στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών διατηρείται Μητρώο Απονοµής Βραβείων. 
 
 

13. ∆ιαφήµιση και προωθητικές ενέργειες 
 

 
Η διαφήµιση ηλεκτρονικών παιχνιδιών (EGM) χωρίς διεύθυνση 
απαγορεύεται στη Βικτώρια.   
 
Όλες οι διαφηµίσεις, εκτός των EGM, που γίνονται από ή εκ µέρους της 
λέσχης θα είναι σύµφωνες µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας ∆ιαφήµισης του 
Αυστραλιανού Συλλόγου Εθνικών ∆ιαφηµιστών (AANA). 
 
Κάθε πιθανή διαφήµιση και προωθητική ενέργεια θα εξετάζεται προσεκτικά 
µε βάση τα πρότυπα του Κώδικα ∆εοντολογίας του AANA για να 
εξασφαλίζεται η συµµόρφωσή της. 
 
Επιπλέον, πριν τη δηµοσίευση, η διοίκηση θα εξετάζει όλα τα διαφηµιστικά 
µηνύµατα και το προωθητικό υλικό για να εξασφαλίζει ότι: 

o δε θα είναι ψευδή, απατηλά ή παραπλανητικά σχετικά µε τις 
πιθανότητες, τα βραβεία ή τα ποσοστά νίκης, 

o δε θα είναι προσβλητικά ή απρεπή, 
o δε θα δηµιουργούν την εντύπωση ότι η συµµετοχή στα τυχερά 

παιχνίδια είναι µία εύλογη στρατηγική για βελτίωση των οικονοµικών , 
o δε θα προωθούν την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια αγοράς 

προϊόντων τυχερών παιχνιδιών και 
o θα έχουν, πριν τη δηµοσίευση, τη συναίνεση όποιου νικητή 

ανακοινώνεται η ταυτότητά του. 
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14. Πληροφορίες προγράµµατος επιβράβευσης πελατών 

 

 Σε περίπτωση που η λέσχη προσφέρει πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών, 
θα διατίθεται ένα φυλλάδιο µε τις σχετικές πληροφορίες για το πρόγραµµα 
που είναι διαθέσιµο στους πελάτες.  

 Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαµβάνουν τους κανόνες του 
προγράµµατος επιβράβευσης καθώς και το πώς και πότε 
συγκεντρώνονται, λήγουν και εξαργυρώνονται οι πόντοι. 

 
 Οι συµµετέχοντες θα ενηµερώνονται σχετικά µε τυχόν οφέλη που έχουν 

αποκοµίσει από το πρόγραµµα επιβράβευσης µέσω γραπτής δήλωσης ή 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο. Τα 
αυτοαποκλεισµένα άτοµα δεν µπορούν να συµµετέχουν ή να παραµείνουν 
σε κανένα πρόγραµµα επιβράβευσης. 

 

15. Εφαρµογή του Κώδικα 
 

 Η Λέσχη επιβεβαιώνει ότι το καινούργιο προσωπικό εξοικειώνεται µε τον 
Κώδικα κατά τη διαδικασία ένταξης και προτού ξεκινήσει να απασχολείται. 
Στην εισαγωγή του Κώδικα, η Λέσχη βεβαιώνει ότι όλο το απασχολούµενο, 
επί του παρόντος, προσωπικό έχει τον Κώδικα. Επίσης, η λέσχη εξασφαλίζει 
ότι η PVS Australia Pty Ltd θα διεξάγει συχνούς ελέγχους σχετικά µε την 
τήρηση του Κώδικα. Η συχνότητα των ελέγχων αυτών έγκειται στην ευχέρεια 
της Λέσχης και της PVS Australia Pty Ltd.  

 
16. Αναθεώρηση του Κώδικα 

 
 

 Ο παρόν Κώδικας επανεξετάζεται κάθε χρόνο για να εξασφαλιστεί ότι είναι 
σύµφωνος µε τον Νόµο περί Τυχερών Παιγνίων καθώς και τυχόν 
Υπουργικές Οδηγίες. Ταυτόχρονα εξετάζεται η λειτουργία και η 
αποτελεσµατικότητα του Κώδικα κατά τους 12 περασµένους µήνες. Η 
αναθεώρηση χρειάζεται τα σχόλια και τις παρατηρήσεις όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών, όπως του προσωπικού της λέσχης, των πελατών 
και των υπηρεσιών υποστήριξης ατόµων µε προβλήµατα τζόγου. 

 
 Οι απαιτούµενες αλλαγές στις πρακτικές της λέσχης θα σηµειωθούν και 

όπου είναι εφικτό θα υλοποιηθούν. Οι τυχόν αλλαγές θα καταχωρηθούν 
στον Φάκελο / Μητρώο Υπεύθυνου Παιχνιδιού της λέσχης. Οι τυχόν 
αλλαγές του Κώδικα θα υπόκεινται στην έγκριση της VCGLR. 

 


