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1 Δέσμευση στον Υπεύθυνο Τζόγο του Ομίλου ALH 

1.1 Εισαγωγή  

Ο Όμιλος ALH (ALH Group - ALH) δεσμεύεται να παρέχει υπεύθυνο τζόγο 

στους χώρους μας. Παρόλο που τα τυχερά παιχνίδια τα απολαμβάνει 

υπεύθυνα η πλειοψηφία των ανθρώπων, ο ALH αναγνωρίζει ότι ο 

προβληματικός τζόγος είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και ότι ένα 

μικρό ποσοστό των πελατών βλάπτονται από τις δραστηριότητες του 

τζόγου τους. 

 

Αυτός ο Κώδικας Συμπεριφοράς (ο Κώδικας) έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 

Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπνευματωδών Ποτών Βικτώριας 

(Commission for Gambling and Liquor Regulation - VCGLR). Κάθε χώρος 

του Ομίλου ALH στη Βικτώρια που προσφέρει προϊόντα τυχερών παιχνιδιών 

απαιτείται να εφαρμόζει τον Κώδικα βάσει του Νόμου Ελέγχου Τυχερών 

Παιχνιδιών 2003 (Βικτώρια).  

 

Ο ALH λειτουργεί ισορροπημένες επιχειρήσεις, προσφέροντας στους 

πελάτες μια συνολική ψυχαγωγική εμπειρία, που συμπεριλαμβάνει 

δραστηριότητες εστίασης, ποτού και τυχερών παιχνιδιών. Στόχος μας είναι 

να εξασφαλίσουμε ότι τα παμπ και οι λέσχες μας παρέχουν ένα ασφαλές 

και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου οι πελάτες μας παίρνουν 

ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια και παρέχεται 

έγκαιρη κατάλληλη βοήθεια και πληροφορίες. 

 

Εκτός από τη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, οι 

χώροι ALH έχουν εφαρμόσει επίσης μια σειρά πρόσθετων κανονισμών και 

πρωτοβουλιών για την προώθηση του υπεύθυνου τζόγου. Ο ALH έχει 

δεσμευθεί να βελτιώνει συνεχώς τις πρακτικές μας και συμμετέχει σε πολλές 

ομάδες εργασίας τυχερών παιχνιδιών της πολιτειακής κυβέρνησης και των 

τοπικών αυτοδιοικήσεων για να βοηθήσει στην αναγνώριση και στην 

ανάπτυξη κατάλληλων υπεύθυνων πρωτοβουλιών για τα τυχερά παιχνίδια. 

 

Ο Κώδικας αποτελεί μέρος των προκαταρκτικών πληροφοριών που δίδονται 

σε όλο το νέο προσωπικό τυχερών παιχνιδιών του ALH κατά την πρόσληψή 

του. Όλο το προσωπικό τυχερών παιχνιδιών είναι εξοικειωμένο με τη 

λειτουργία του Κώδικα και όλο το προσωπικό που εργάζεται στην αίθουσα 

τυχερών παιχνιδιών πρέπει να έχει μαζί του ανά πάσα στιγμή τον οδηγό 

τσέπης καθόλη τη διάρκεια της βάρδιας. 

 

Ο ALH λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα της συμμόρφωσης με τον 

Κώδικα και οι χώροι ελέγχονται απροειδοποίητα για να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση. Το προσωπικό και οι πελάτες ενθαρρύνονται να εκφράσουν 

τυχόν ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τον Κώδικα. 

 

1.2 Πρέσβης Υπεύθυνου Τζόγου του Ομίλου ALH 

Ο Όμιλος ALH έχει αναθέσει σε πασίγνωστο πρώην ποδοσφαιριστή του 

AFL και προσωπικότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης David Schwarz 

το ρόλο του Πρέσβη Υπεύθυνου Τζόγου. Στο ρόλο του ως Πρέσβης 

Υπεύθυνου Τζόγου ο David παρέχει εκπαίδευση στους υπαλλήλους και 

ευαισθητοποίηση των πελατών σχετικά με τη σημασία του  

υπεύθυνου τζόγου. 
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Το πρόγραμμα με τον David βασίζεται στην εμπειρία του και συμπληρώνει 

την κατάρτιση στην Υπεύθυνη Παροχή Τυχερών Παιγνιδιών που απαιτείται να 

ολοκληρώσει το προσωπικό μας τυχερών παιχνιδιών. Τα βασικά στοιχεία του 

προγράμματος περιλαμβάνουν: 

 

• Κατάρτιση των προϊσταμένων και υπαλλήλων ALH για να τους βοηθήσει στις 

συνδιαλλαγές τους με τους προβληματικούς τζογαδόρους.  

• Προώθηση της ευαισθητοποίησης των πελατών σχετικά με τον 

υπεύθυνο τζόγο και ενθάρρυνση των πελατών να θέτουν όρια στο 

τζόγο τους και να ζητούν βοήθεια εάν ο τζόγος τους καταλήξει να γίνει 

προβληματικός. 

• Συνεργασία με τη διοίκηση του ALH για τον εντοπισμό περαιτέρω 

ευκαιριών όπου ο ALH μπορεί να βοηθήσει ενεργά όσους 

αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με το τζόγο τους ή κινδυνεύουν να 

αναπτύξουν κάποιο πρόβλημα με το τζόγο τους. 
 

Ο ρόλος του David περιλαμβάνει επίσης να βρίσκεται στη διάθεση των 

υπαλλήλων μας για να ζητούν συμβουλές σχετικά με τον καλύτερο τρόπο 

βοήθειας των πελατών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο τζόγο 

τους και να συζητήσει τυχόν προβλήματα με το τζόγο που αντιμετωπίζουν οι 

υπάλληλοι ή η οικογένεια και οι φίλοι τους. 

 

Ο David δίνει μια αναφορά για τον αριθμό των υπαλλήλων με τους οποίους 

είχε επαφή.  

 

1.3 Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου ALH 

Το παρακάτω μήνυμα υπεύθυνου τζόγου θα αναρτιέται στην είσοδο της 

αίθουσας τυχερών παιχνιδιών ή/και στο σταθμό του ταμείου στην αίθουσα 

τυχερών παιχνιδιών και στα τερματικά σημεία πώλησης Keno σε οποιοδήποτε 

χώρο όπου πωλείται το Keno: 

 

Ο χώρος αυτός δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα 

εξυπηρέτησης πελατών και υπεύθυνου τζόγου. Αναγνωρίζουμε την 

ευθύνη μας για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες είναι καλά 

ενημερωμένοι και μπορούν να κάνουν ορθές και λογικές επιλογές 

σχετικά με το τζόγο τους ανάλογα τις περιστάσεις τους. 

 

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο χώρος αυτός παρέχει ένα 

ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου οι πελάτες μας παίρνουν 

ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια και παρέχεται 

έγκαιρη κατάλληλη βοήθεια και πληροφορίες. Ο Κώδικας 

Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Τζόγου του Ομίλου μας περιγράφει τον 

τρόπο με τον οποίο το κάνουμε αυτό. 

 

2 Διαθεσιμότητα του Κώδικα Συμπεριφοράς 

Οι χώροι ALH θα διαθέτουν τον Κώδικα σε έντυπη μορφή στους πελάτες του 

χώρου κατόπιν αιτήματος. Ο Κώδικας διατίθεται επίσης στον ιστοσελίδα ALH: 

 

http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-

gaming  

 

http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-gaming
http://www.alhgroup.com.au/responsible-service/responsible-service-of-gaming
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Μια επιγραφή που θα ενημερώνει τους πελάτες για τη διαθεσιμότητα του 

Κώδικα θα είναι αναρτημένη στην είσοδο της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών ή 

στο σταθμό του ταμείου στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και στο τερματικό 

σημείο πωλήσεων Keno σε κάθε χώρο όπου πωλείται το Keno. 
 

Ο Κώδικας διατίθεται στις παρακάτω γλώσσες στην ιστοσελίδα ALH: 
 

• Ελληνικά 

• Ιταλικά 

• Βιετναμέζικα 

• Κινέζικά 

• Αραβικά 

• Τουρκικά  

• Ισπανικά  

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις πελατών σχετικά με τη λειτουργία του Κώδικα 

μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό ή στη διοίκηση του χώρου. 

 

3 Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Τζόγο 

Στους χώρους ALH θα αναρτιούνται πληροφορίες για τον υπεύθυνο τζόγο 

σε διάφορες μορφές, όπως φυλλάδια, μηνύματα και αφίσες. Τα φυλλάδια θα 

διατίθενται στους πελάτες στο γραφείο του ταμείου και στις τουαλέτες του 

χώρου. Τα μηνύματα θα αναρτιούνται δίπλα από κάθε μηχανή και οι αφίσες 

θα αναρτιούνται στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών κάθε χώρου. 
 

Τα θέματα που θα καλύπτουν οι πληροφορίες για τον υπεύθυνο τζόγο 

περιλαμβάνουν: 

 

(a) Πώς να παίζετε υπεύθυνα  

(β) Πώς να παίρνετε και να κρατάτε μια προ-δεσμευτική απόφαση  

(γ) Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης  

(δ) Ο κανονισμός πληρωμής των κερδών  

(ε) Η απαγόρευση της παροχής πίστωσης ή του δανεισμού χρημάτων  

για τζόγο 

(στ) Το πρόγραμμα αυτοαποκλεισμού του χώρου 

 

Υπεύθυνος τζόγος και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών υποστήριξης  
 

Παραδείγματα πληροφοριών σχετικά με το πώς να παίζετε υπεύθυνα, να 

παίρνετε και να κρατάτε μια προ-δεσμευτική απόφαση και τη διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών υποστήριξης που αναρτιούνται και παρέχονται από τους χώρους 

περιλαμβάνουν: 
 

- Τα φυλλάδια 'Playing the Pokies Know the Facts' και 'YourPlay':  
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- Η αφίσα υπεύθυνου τζόγου του David Schwarz 

 

 
 

- Το φυλλάδιο της υπηρεσία βοήθειας τζογαδόρων Gambler's Help 'Keep 

track of your time and money'  
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Οι χώροι ALH θα παρέχουν επίσης στους πελάτες περαιτέρω πληροφορίες 

για τον υπεύθυνο τζόγο, όπως: 

 

• Πώς να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Κοινοπολιτειακής 

Κυβέρνησης ‘Money Smart’ www.moneysmart.gov.au 

 

• Πώς μπορούν οι τζογαδόροι, οι οικογένειες ή οι φίλοι τους να 

βρουν υπηρεσίες υποστήριξης για τον τζόγο και πληροφορίες 

σχετικά με το πρόγραμμα αυτοαποκλεισμού με πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα υποστήριξης του προβληματικού τζόγου της Πολιτειακής 

Κυβέρνησης www.responsiblegambling.vic.gov.au ή την ιστοσελίδα 

του εθνικού προγράμματος Turning Point 

www.gamblinghelponline.org.au.  

 

Ο κανονισμός πληρωμής των κερδών  

 

Όλα τα κέρδη και οι πιστώσεις συνολικού ποσού $1000 ή παραπάνω θα 

πληρώνονται μόνο με επιταγή. Η παρακάτω δήλωση θα αναρτιέται στο σταθμό 

του ταμείου κάθε χώρου: 

 

 

 

 

 

 

 

Η απαγόρευση παροχής πίστωσης ή δανεισμού χρημάτων για τζόγο 
 

Δεν θα δίνεται πίστωση στους πελάτες για τυχερά παιχνίδια. Η παρακάτω 

δήλωση θα αναρτιέται στο σταθμό του ταμείου κάθε χώρου: 
 
 

 
 
 

 
 

Το πρόγραμμα αυτοαποκλεισμού του χώρου 

 

Όλοι οι χώροι ALH συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτοαποκλεισμού του 

Αυστραλιανού Συνδέσμου Ξενοδόχων (Hotels Association - AHA) εγκεκριμένο 

από την επιτροπή VCGLR. 

 

Αντίτυπο του προγράμματος διατίθεται στην ιστοσελίδα 

http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-

e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf 

 

Οι χώροι ALH θα παρέχουν στους πελάτες πληροφορίες για το πρόγραμμα 

αυτοαποκλεισμού. Οι πελάτες μπορούν να μιλήσουν με το προσωπικό 

τυχερών παιχνιδιών για το πρόγραμμα αυτοαποκλεισμού ή να προμηθευτούν 

ένα αντίγραφο του ενημερωτικού φυλλαδίου για τον αυτοαποκλεισμό της 

υπηρεσίας Gambler's Help και την επαγγελματική κάρτα αυτοαποκλεισμού 

AHA που αναρτιέται στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών. 

 

Βάσει του νόμου, όλα τα κέρδη ή οι συσσωρευμένες 
πιστώσεις των $1000 ή παραπάνω πρέπει να 
καταβάλλονται πλήρως με επιταγή η οποία δεν μπορεί 
να εξαργυρωθεί με μετρητά. Αυτά τα κέρδη δεν μπορούν 
να χορηγηθούν ως πίστωση στη μηχανή.  

Ο Νόμος Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών 2003 απαγορεύει 
σε αυτό το χώρο να παρέχει πίστωση στους πελάτες για 
να παίζουν στις μηχανές τυχερών παιχνιδιών.  

http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.responsiblegambling.vic.gov.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf
http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf
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Πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτοαποκλεισμού συμπεριλαμβάνονται 

επίσης στην αφίσα μας για τον «Κώδικα Υπεύθυνου Τζόγου» που θα αναρτιέται 

στην είσοδο της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών ή στο σταθμό του ταμείου στην 

αίθουσα τυχερών παιχνιδιών. 
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4 Πληροφορίες για τα Προϊόντα Τυχερών Παιχνιδιών  

Οι κανόνες για κάθε παιχνίδι Ηλεκτρονικής Μηχανής Τυχερών Παιχνιδιών 

(Electronic Gaming Machine - EGM), συμπεριλαμβανομένων των 

πιθανοτήτων να κερδίσει κάποιος, διατίθενται στις οθόνες Προβολής 

Πληροφοριών Παικτών (Player Information Display - PID)) στη μηχανή EGM. 

Το προσωπικό του χώρου μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να δουν την 

οθόνη PID σε μια μηχανή EGM, εάν ζητηθεί. 

 

 
 

Σε χώρους όπου πωλείται το Keno, οι οδηγοί παιχνιδιού 

συμπεριλαμβανομένων των ‘οδηγιών’ και των ‘κανόνων παιχνιδιού’ θα 

διατίθενται για έλεγχο σε κάθε τερματικό σημείο πώλησης Keno. 

 

5 Πρόγραμμα Επιβράβευσης Τακτικών Πελατών 

 

Τα παμπ και οι λέσχες ALH προσφέρουν ένα πρόγραμμα επιβράβευσης 

τακτικών πελατών γνωστό ως «Monty's Rewards» (Monty's). Οι πελάτες 

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα σε οποιοδήποτε χώρο 

ALH. Οι κάρτες Monty’s λειτουργούν ως εθελοντικές κάρτες προδέσμευσης 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μηχανή EGM που λειτουργεί ο ALH 

για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης και σε οποιαδήποτε 

μηχανή EGM στη Βικτώρια, στο πλαίσιο του εθελοντικού προγράμματος 

προδέσμευσης YourPlay.  

 

Με την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών πελατών και πριν 

την έκδοση μιας κάρτας Monty's σ’ έναν πελάτη, το προσωπικό του χώρου 

ALH θα ενημερώσει τον πελάτη ότι η κάρτα: 

 

• μπορεί να συνδεθεί με έναν καταχωρημένο λογαριασμό παίκτη ή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα περιστασιακού παίκτη, και 

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσετε ένα χρονικό όριο ή όριο 

καθαρής απώλειας χρημάτων ή για να ελέγχετε το παιχνίδι της μηχανής 

τυχερών παιχνιδιών στο πλαίσιο του συστήματος προδέσμευσης. 

 

Το προσωπικό του χώρου θα ρωτήσει τον πελάτη αν επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει την κάρτα επιβράβευσης παίκτη για να καθορίσει ένα χρονικό 

όριο ή όριο καθαρής απώλειας χρημάτων ή για να ελέγξει το παιχνίδι της 

μηχανής τυχερών παιχνιδιών στο πλαίσιο του συστήματος προδέσμευσης. 
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Οι πελάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Monty's θα λάβουν επίσης μια 

γραπτή δήλωση που θα περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με 

το πρόγραμμα επιβράβευσης: 

  

• οι κανόνες του προγράμματος επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένων 

των περιπτώσεων όπου μπορούν ή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν 

πόντοι από τα τυχερά παιχνίδια, 

• πώς επιτυγχάνονται οι πόντοι επιβράβευσης, 

• πώς να εξαργυρώσετε τους πόντους επιβράβευσης, και 

• πώς λήγουν οι πόντοι επιβράβευσης. 

 

Οι πελάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης θα λαβαίνουν 

μια ετήσια γραπτή κατάσταση δραστηριοτήτων του παίκτη. Η κατάσταση 

αυτή θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το χρονικό διάστημα που ο πελάτης 

έπαιξε στις μηχανές EGM και το καθαρό ποσό που κέρδισε ή έχασε κατά τη 

διάρκεια της περιόδου της κατάστασης του συμμετέχοντα στις μηχανές EGM 

για την περίοδο που η κάρτα Monty's του πελάτη κατέγραψε δραστηριότητα 

παιχνιδιού σε μηχανή.  

 

Οι πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει την κάρτα τους Monty's για να θέτουν 

καθημερινά όρια στο τζόγο τους δεν θα μπορούν να κερδίσουν πόντους 

επιβράβευσης από το παιχνίδι σε μηχανή EGM για το υπόλοιπο της ημέρας 

μόλις επιτευχθούν αυτά τα όρια. 

 

Οι πελάτες που επιλέξουν να αυτοαποκλειστούν από έναν χώρο τυχερών 

παιχνιδιών ALH δεν θα μπορούν να κερδίσουν πόντους επιβράβευσης από το 

παιχνίδι σε μηχανή τυχερών παιχνιδιών σε οποιοδήποτε χώρο ALH. 

 

6 Στρατηγική Προδέσμευσης  

 

Ο Όμιλος ALH ενθαρρύνει τους πελάτες που παίζουν σε μηχανές EGM να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα YourPlay και να θέτουν όριο στο χρόνο και 

στα χρήματα που θα χάσουν σύμφωνα με τις περιστάσεις τους. 

 

Οι χώροι ALH θα αναρτούν επιγραφές στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και 

στις μηχανές EGM που θα προάγουν το YourPlay και θα συνιστούν στους 

πελάτες να θέτουν ένα όριο και να συμμορφώνονται με αυτό. Πληροφορίες 

για το πώς να χρησιμοποιούν το YourPlay ώστε να ελέγχουν και να 

περιορίζουν τη χρονική διάρκεια και τα χρήματα που ξοδεύουν στις μηχανές 

EGM  περιλαμβανομένου του ενημερωτικού φυλλαδίου YourPlay που 

διατίθεται στο χώρο. Το προσωπικό τυχερών παιχνιδιών στο χώρο θα 

βρίσκεται επίσης στη διάθεση των πελατών για να τους βοηθήσουν να 

ανοίξουν έναν λογαριασμό προδέσμευσης και να θέτουν όρια στο παιχνίδι 

τους στις μηχανές EGM.  

 

7 Μητρώο Υπεύθυνου Τζόγου 

Κάθε χώρος ALH που παρέχει τυχερά παιχνίδια θα διατηρεί ένα Μητρώο 

Υπεύθυνου Τζόγου (Μητρώο). Το Μητρώο είναι ένα εργαλείο για τους 

χώρους να ελέγχουν την αποτελεσματικότητά τους στην παροχή υπεύθυνου 

τζόγου και στη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα. 
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Το προσωπικό τυχερών παιχνιδιών μπορεί να καταχωρεί πληροφορίες στο 

Μητρώο ή να παραπέμψει ένα θέμα υπεύθυνου τζόγου στο κατάλληλο 

άτομο ώστε να μπορέσει να το καταχωρήσει. Ο προϊστάμενος του χώρου θα 

ελέγχει συστηματικά το Μητρώο για να διασφαλίζει ότι ενημερώνεται και ότι 

αντιμετωπίζονται τα τυχόν ζητήματα που εντοπίζονται στις καταχωρήσεις  

του Μητρώου. 

 

Παραδείγματα του είδους των ζητημάτων που θα καταχωρούνται στο 

Μητρώο είναι: 

 

• σχόλια και απόψεις πελατών ή παράπονα σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή 

του Κώδικα ή συμμόρφωση με τον Κώδικα καθώς και οποιαδήποτε άλλα 

σχόλια ή παράπονα σχετικά με τη λειτουργία των μηχανών EGM, 

• περιστατικά αυτοαποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού 

ενός αυτοαποκλεισμένου ατόμου σε χώρο μηχανής τυχερών παιχνιδιών ή 

κάποιο άτομο που επιθυμεί να ανακαλέσει τον αυτοαποκλεισμό του, 

• ταυτοποίηση πελατών που παρουσιάζουν ενδείξεις συμπεριφοράς 

προβληματικού τζόγου, 

• αιτήματα πελατών για βοήθεια ή πληροφορίες που σχετίζονται με τον 

προβληματικό τζόγο, 

• μέλη του προσωπικού που δίνουν στον πελάτη πληροφορίες σχετικά με 

τον προβληματικό τζόγο ή τον αυτοαποκλεισμό, 

• όταν ζητείται από πελάτες να εγκαταλείψουν το χώρο μηχανής τυχερών 

παιχνιδιών (για οποιονδήποτε λόγο π.χ. επειδή ο πελάτης είναι 

μεθυσμένος),· 

• η παροχή μια τοπικής υπηρεσίας υποστήριξης για τον προβληματικό 

τζόγο ή η παροχή κατάρτισης ή βοήθειας σε Υπάλληλο Υποστήριξης της 

υπηρεσίας Gambler’s Help που εργάζεται στο χώρο, 

• παρουσία του προσωπικού σε πρόγραμμα κατάρτισης που σχετίζεται με 

τον υπεύθυνο τζόγο, 

• ή επισκέψεις της Επιτροπής VCGLR ή της Αστυνομίας της Βικτώριας στο 

χώρο, και 

• οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τον Κώδικα.  

 

Καταχωρήσεις στο Μητρώο θα περιλαμβάνουν:  

 

• την ημερομηνία και ώρα ενός περιστατικού,  

• τα ονόματα του προσωπικού που παρατήρησαν ή αντιμετώπισαν  

το ζήτημα,  

• το όνομα του πελάτη (αν είναι γνωστό),  

• μια περιγραφή του περιστατικού, 

• τις λεπτομέρειες τυχόν εγγράφων που συμπληρώθηκαν ή ελήφθησαν 

από το προσωπικό του χώρου που σχετίζονται με το ζήτημα, 

• τα μέτρα που ελήφθησαν, οι παρατηρήσεις που έγιναν από οποιοδήποτε 

ενδιαφερόμενο μέρος ή λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε 

επακόλουθη ενέργεια που απαιτείται ή συμφωνήθηκε (για παράδειγμα, η 

παροχή πληροφοριών για την υπηρεσία Gambler’s Help ή για τον 

αυτοαποκλεισμό), και 

• επιβεβαίωση λήξης του ζητήματος από το χώρο από ανώτερο υπάλληλο 

ή προϊστάμενο τυχερών παιχνιδιών, 

• οποιεσδήποτε συνδιαλλαγές της υπηρεσίας Gambler’s Help με 

υπάλληλους υποστήριξης του χώρου.  
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Το Μητρώο καλύπτεται από τον Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

1988 (Κοινοπολιτειακός) και θα φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο στον οποίο θα 

έχουν πρόσβαση μόνο υπάλληλοι του ALH, επιθεωρητές της Αστυνομίας 

Βικτώριας και της Επιτροπής VCGLR. 

 

Το Μητρώο επανεξετάζεται ετησίως και, εάν προκύψουν τυχόν ειδικά θέματα, 

μπορεί να διεξαχθεί περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού. 
 

8 Συνδιαλλαγές με Πελάτες 

Ως μέρος της δέσμευσής μας για υπεύθυνο τζόγο, οι χώροι ALH δεσμεύονται 

να παρέχουν σταθερά υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών. 

 

Οι χώροι ALH είναι ισορροπημένες επιχειρήσεις που προσφέρουν στους 

πελάτες δραστηριότητες εστίασης, ποτού, ψυχαγωγίας και τυχερών 

παιχνιδιών. Μέρος της δέσμευσής μας για προώθηση του υπεύθυνου τζόγου 

είναι η διασφάλιση ότι το προσωπικό τυχερών παιχνιδιών του ALH θα 

συνεργάζονται τακτικά με τους πελάτες και θα ενθαρρύνουν τους πελάτες να 

συμμετέχουν στο πλήρες φάσμα των προσφορών σε κάθε χώρο. Όλα τα 

μέλη του προσωπικού τυχερών παιχνιδιών θα συνδιαλλάσσονται με τους 

πελάτες στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και θα ενθαρρύνουν τους πελάτες 

να κάνουν ένα διάλειμμα στο παιχνίδι στις μηχανές EGM όταν παίζουν για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

 

Οι χώροι ALH έχουν ορίσει έναν Υπάλληλο Υπεύθυνου Τζόγου ο οποίος είναι 

πάντα διαθέσιμος όταν ο χώρος είναι ανοιχτός. Ενώ όλο το προσωπικό 

τυχερών παιχνιδιών μπορεί να παρέχει βοήθεια στους πελάτες, ο Υπάλληλος 

Υπεύθυνου Τζόγου είναι το αρμόδιο άτομο για να διασφαλίσει ότι κάθε 

πελάτης που ζητάει πληροφορίες ή βοήθεια σχετικά με τον προβληματικό 

τζόγο ή αυτοαποκλεισμό να του παρέχονται αυτές οι πληροφορίες. 

 

Όλο το προσωπικό τυχερών παιχνιδιών λαβαίνει εκπαίδευση για το 

πρόγραμμα αυτοαποκλεισμού και άλλα προγράμματα βοήθειας για τον 

προβληματικό τζόγο που διατίθενται από την υπηρεσία Gambler’s Help 

καθώς και για τις συμπεριφορές που ενδέχεται να υποδεικνύουν ότι κάποιος 

πελάτης αντιμετωπίζει προβλήματα με τον τζόγο του. Όλο το προσωπικό 

τυχερών παιχνιδιών γνωρίζει για την ευθύνη τους να βοηθούν τους πελάτες 

τόσο σε άμεσα αιτήματα βοήθειας όσο και σε περιπτώσεις όπου οι πελάτες 

παρουσιάζουν ενδείξεις ότι ο τζόγος τους αρχίζει να γίνεται προβληματικός. 

Ένας πελάτης που παρουσιάζει ενδείξεις απόγνωσης ή απαράδεκτης 

συμπεριφοράς θα προσεγγίζεται από μέλος του προσωπικού που θα 

προσφέρει βοήθεια. 

 

Ενδείξεις απόγνωσης ή απαράδεκτης συμπεριφοράς μπορεί να είναι: 

 

• ένα άτομο είτε παίζει τυχερά παιχνίδια κάθε μέρα ή δυσκολεύεται να 

σταματήσει το τζόγο την ώρα που κλείνει ο χώρος, 

• το άτομο παίζει για μεγάλα διαστήματα, δηλαδή παίζει για τρεις ώρες ή 

περισσότερο χωρίς διάλειμμα,  

• το άτομο αποφεύγει την επαφή την ώρα που παίζει, επικοινωνεί  ελάχιστα 

με οποιοδήποτε άλλο άτομο, αντιδρά ελάχιστα σε πράγματα που 

συμβαίνουν γύρω του, 
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• το άτομο ζητάει να δανειστεί χρήματα από το προσωπικό ή άλλους 

πελάτες ή συνεχίζει να παίζει με χρήματα από μεγάλα κέρδη, 

• το άτομο επιδεικνύει επιθετική, αντικοινωνική ή συναισθηματική 

συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του τζόγου. 
 

Αυτή η βοήθεια μπορεί να πάρει τη μορφή: 

 

• παροχής πληροφοριών στον πελάτη σχετικά με τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης από την Gambler’s Help, και 

• ενθάρρυνσης του πελάτη να κάνει ένα διάλειμμα από το μηχάνημα 

τυχερών παιχνιδιών και να προσφέρει στον πελάτη κάποιο ρόφημα  

(π.χ. τσάι ή καφέ) σε άλλο μέρος του χώρου. 

 

Κατά την συνδιαλλαγή με τους πελάτες, το προσωπικό θα σέβεται πάντοτε το 

δικαίωμα του πελάτη στο ιδιωτικό απόρρητο. 
 

Οι επαφές με πελάτες οι οποίοι ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο 

προβληματικού τζόγου από το προσωπικό του χώρου θα καταχωρούνται 

στο Μητρώο μαζί με τις λεπτομέρειες κάθε ενέργειας που λαμβάνεται. Οι 

λεπτομέρειες που πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο αναφέρονται 

παραπάνω στην παράγραφο 7. 
 

Επίσης, ως μέρος της προώθησης ενός υπεύθυνου περιβάλλοντος τυχερών 

παιχνιδιών, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ή η παραμονή στο χώρο τυχερών 

παιχνιδιών σε μεθυσμένους πελάτες. 
 

9 Συνδιαλλαγή με το προσωπικό  

Το προσωπικό ALH δεν επιτρέπεται ποτέ να παίζει σε χώρο τυχερών 

παιχνιδιών όπου εργάζεται. 

 

Μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τον David Schwarz 

περιλαμβάνουν το να είναι διαθέσιμος στο προσωπικό για να συζητήσει 

εμπιστευτικά οποιαδήποτε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή η 

οικογένεια ή οι φίλοι τους με τον τζόγο. 

 

Οι χώροι ALH θα αναρτούν μια αφίσα που θα ενημερώνει το προσωπικό για 

τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας σε κοινόχρηστο χώρο του 

προσωπικού ή σε άλλο κατάλληλο μέρος του χώρου. 

 

10 Συνδιαλλαγή με Υπηρεσίες Υποστήριξης για τον Προβληματικό Τζόγο 

Οι χώροι ALH δεσμεύονται να διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές 

υπηρεσίες υποστήριξης για τον προβληματικό τζόγο. Η διοίκηση του χώρου 

θα συναντιέται τακτικά με την υπηρεσία Gambler’s Help και τους Υπαλλήλους 

Υποστήριξης του Χώρου και μαζί με το προσωπικό του χώρου θα συμμετέχει 

στα προγράμματα κατάρτισης και στις υπηρεσίες υποστήριξης που 

παρέχονται από την υπηρεσία Gambler’s Help και τους Υπαλλήλους 

Υποστήριξης του Χώρου.  

Οποιαδήποτε συνάντηση ή κατάρτιση με την υπηρεσία Gambler’s Help ή 

τους Υπαλλήλους Υποστήριξης του Χώρου θα καταχωρείται στο Μητρώο. Η 

καταχώριση στο Μητρώου θα περιλαμβάνει: 
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• ώρα και ημερομηνία της συνάντησης ή κατάρτισης, 

• τα παρόντα άτομα στη συνάντηση ή κατάρτιση, 

• τα θέματα που συζητήθηκαν, 

• πορίσματα ή μέτρα από την συνάντηση. 

 

11 Παράπονα Πελατών 

Οι χώροι ALH εφαρμόζουν μια διαδικασία για την επίλυση παραπόνων 

σχετικά με το περιεχόμενο του Κώδικα ή τη συμμόρφωση του χώρου με τον 

Κώδικα. Οι πελάτες που κάνουν παράπονο σχετικά με τον Κώδικα ή τη 

λειτουργία των μηχανών EGM θα πρέπει να κάνουν το παράπονο στο χώρο. 

Τα παράπονα μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στο χώρο μέσω της ιστοσελίδας του χώρου ή να γίνουν απευθείας είτε 

αυτοπροσώπως ή γραπτώς στο χώρο. Το προσωπικό του χώρου θα 

βοηθήσει τους πελάτες να υποβάλουν παράπονο εάν ζητηθεί. 

 

Όταν ληφθεί ένα παράπονο θα εξεταστεί με αποτελεσματικό, δίκαιο και 

έγκαιρο τρόπο. Όλα τα παράπονα θα αναγνωρίζονται έγκαιρα και θα 

διερευνώνται με εχεμύθεια το συντομότερο δυνατό. 

 

Κατά τη διερεύνηση ενός παραπόνου ο ALH ή ο προϊστάμενος του χώρου 

μπορεί να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία από τον καταγγέλλοντα ή από 

οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του χώρου και μπορεί επίσης να 

συζητήσει το ζήτημα με τη διεύθυνση του ALH. Τα ανώνυμα παράπονα θα 

διερευνώνται στο μέτρο του δυνατού. 

 

Εάν τεκμηριωθεί ένα παράπονο, ο προϊστάμενος του χώρου θα ενημερώσει 

τον καταγγέλλοντα για την οποιαδήποτε ενέργεια που θα γίνει για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 

Οι καταγγέλλοντες θα ενημερώνονται πάντοτε για το αποτέλεσμα του 

παραπόνου τους. Εάν το παράπονο δεν διερευνηθεί επειδή δεν σχετίζεται με 

τον Κώδικα ή εάν ένα παράπονο δεν τεκμηριωθεί μετά από τη διερεύνηση, θα 

δοθεί στον καταγγέλλοντα μια γραπτή δήλωση στην οποία θα αναφέρονται 

οι λόγοι για την απόφαση αυτή. 
 

Οι λεπτομέρειες όλων των παραπόνων και οι τυχόν επακόλουθες έρευνες θα 

καταχωρούνται στο Μητρώο και στοιχεία που αφορούν το παράπονο θα 

παρασχεθούν στην Επιτροπή VCGLR εφόσον ζητηθεί. 
 

Εάν ο καταγγέλλων δεν συμφωνεί με την απόφαση του χώρου σχετικά με το 

παράπονο, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί στο Ινστιτούτο Διαιτητών και 

Διαμεσολαβητών Αυστραλίας (Arbitrators and Mediators Australia - IAMA). 
 

Για την παραπομπή του ζητήματος κάθε εμπλεκόμενο μέρος μπορεί να 

μεταβεί στην ιστοσελίδα του IAMA (www.iama.org.au), να κατεβάσει το 

έντυπο Επίλυσης Διαφοράς (Dispute Resolver form) και στη συνέχεια να 

υποβάλει αυτό το συμπληρωμένο έντυπο, μαζί με την σχετική χρέωση, στην 

IAMA. Ο διαμεσολαβητής/διαιτητής θα επικοινωνήσει μετά με τα δύο μέρη για 

να διαμεσολαβήσει για την επίλυση. Αυτά τα έντυπα διατίθενται επίσης σε 

αυτό το χώρο. 
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Σημείωση: Τα παράπονα που αποστέλλονται σ’ αυτό το ανεξάρτητο όργανο 

για επίλυση μπορεί να είναι δαπανηρά.  Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καλούνται 

να προσπαθήσουν να επιλύσουν το ζήτημα στο επίπεδο του χώρου πριν 

προχωρήσουν στην επαγγελματική διαμεσολάβηση. 

 

12 Απαγόρευση του Τζόγου σε Ανήλικους 

Ο τζόγος από ανήλικους απαγορεύεται.  

 

Σε κάθε είσοδο αίθουσας τυχερών θα αναρτιούνται επιγραφές που θα 

απαγορεύουν την είσοδο ανηλίκων στην αίθουσα. Όλοι οι υπάλληλοι του 

χώρου ευθύνονται από κοινού να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία της ηλικίας εάν 

δεν είναι βέβαιοι ότι ο πελάτης είναι τουλάχιστον 18 ετών. Εάν δεν μπορεί να 

παρουσιάσει σχετική επαλήθευση, πρέπει να ζητηθεί από τον πελάτη να φύγει 

την αίθουσα τυχερών παιχνιδιών. 

 

Σε χώρους όπου το Keno προσφέρεται εκτός της αίθουσας τυχερών 

παιχνιδιών, οι επιγραφές που δηλώνουν ότι η χρήση του τερματικού σημείου 

πώλησης Keno από ανηλίκους απαγορεύεται θα αναρτιούνται σε κάθε 

τερματικό σημείο πώλησης. Το προσωπικό ALH θα ελέγχει επίσης τα 

τερματικά σημεία πώλησης Keno για να διασφαλίσει ότι οι ανήλικοι δεν 

χρησιμοποιούν τα τερματικά σημεία πώλησης. 

 

13 Περιβάλλον Τυχερών Παιχνιδιών  

Ο Όμιλος ALH αναγνωρίζει ότι ο εκτεταμένος εντατικός τζόγος σε μηχανές 

τυχερών παιχνιδιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για 

προβληματικό τζόγο. 

 

Σύμφωνα με τη δέσμευση για τακτική συνδιαλλαγή με τους πελάτες και για την 

ενθάρρυνση των πελατών να χρησιμοποιούν το YourPlay για να ελέγχουν και 

να περιορίζουν το πόσα χρήματα και χρόνο ξοδεύουν στις μηχανές EGM που 

αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους 6 και 7, οι πελάτες θα 

παροτρύνονται να κάνουν τακτικά διαλείμματα από το παιχνίδι σε μηχανές 

τυχερών παιχνιδιών. 

 

Αυτή η ενθάρρυνση μπορεί να λάβει τη μορφή άμεσης συνδιαλλαγής με το 

προσωπικό του χώρου ή ανακοινώσεις σχετικά με άλλες προσφορές ή 

εκδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο χώρο, για παράδειγμα 

αναγγέλλοντας: 

 

• ότι διατίθεται τώρα πρωινό τσάι, 

• την κλήρωση ενός μέλους, ή 

• την έναρξη δραστηριοτήτων όπως πρωινές μελωδίες, διαγωνισμούς 

γνώσεων ή ζωντανή ψυχαγωγία. 

 

Ρολόγια θα υπάρχουν επίσης σε όλους του κύριους χώρους, 

συμπεριλαμβανομένου στο ταμείο στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και σε 

κάθε μηχανή τυχερών παιχνιδιών. Το προσωπικό θα αναφέρει την ώρα όταν 

κάνει ανακοινώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του χώρου. 
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14 Οικονομικές Συναλλαγές  

Οι χώροι ALH δεν εξαργυρώνουν επιταγές από πελάτες. Μια επιγραφή που 

θα το αναγράφει θα αναρτιέται στο σταθμό του ταμείου στην αίθουσα 

τυχερών παιχνιδιών. 

 

Κέρδη κάτω των $1000 από μηχανές τυχερών παιχνιδιών μπορούν να 

πληρωθούν σε μετρητά ή/και επιταγή. Σύμφωνα με το νόμο, όλα τα κέρδη ή 

οι σωρευμένες πιστώσεις των $1000 ή παραπάνω πρέπει να πληρώνονται εξ 

ολοκλήρου με επιταγή, η οποία δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. Αυτά 

τα κέρδη ή οι συσσωρευμένες πιστώσεις δεν μπορούν να παρασχεθούν ως 

πίστωση σε μηχανή. 

 

15 Υπεύθυνες Διαφημίσεις και Προσφορές 

Στη Βικτώρια απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων τυχερών παιχνιδιών σε 

μηχανές EGM έξω από αίθουσες τυχερών παιχνιδιών. 

Όλες οι διαφημίσεις και προσφορές που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια που 

διεξάγονται μέσα σε χώρο τυχερών παιχνιδιών από ή για λογαριασμό ενός 

χώρου ALH, πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας 

διαφημίσεων που υιοθετήθηκε από την Εθνική Ένωση Διαφημιστών 

Αυστραλίας (διατίθεται στην ιστοσελίδα 

http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Code-of-Ethics.pdf)  
 

Κάθε μελλοντική διαφήμιση και προσφορά θα ελέγχεται με βάση τη λίστα 

ελέγχου που αναπτύχθηκε από τον Κώδικα Δεοντολογίας της AANA για να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση. 
 

Ο Όμιλος ALH θα εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό ή υλικό 

προσφορών: 

 

• δεν θα είναι ψευδές, παραπλανητικό ή δόλιο σχετικά με τα ποσοστά 

κέρδους, τα δώρα ή τις πιθανότητες νίκης, 

• θα έχει τη συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου που αναγνωρίζεται ότι 

κέρδισε κάποιο δώρο πριν τη δημοσίευση,  

• δεν θα είναι προσβλητικής ή άσεμνης φύσεως, 

• δεν θα δημιουργεί την εντύπωση ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι μια λογική 

στρατηγική για οικονομική βελτίωση, και 

• δεν θα προάγει την κατανάλωση αλκοόλ κατά την ενασχόληση με 

προϊόντα τυχερών παιχνιδιών. 

 

16 Επανεξέταση του Κώδικα  

Η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του Κώδικα επανεξετάζεται ετησίως. 

Στην επανεξέταση του Κώδικα εξετάζεται η σχετικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων και των προδιαγραφών που απαιτούνται 

από τον Κώδικα και η συμμόρφωση του ALH με τον Κώδικα. Η διαδικασία 

επανεξέτασης δίνει την ευκαιρία για παροχή απόψεων από όλα τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του χώρου, 

των πελατών και των υπηρεσιών υποστήριξης για τον προβληματικό τζόγο. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν σε μια ετήσια έρευνα για την 

επανεξέταση του Κώδικα, η οποία αποτελεί μέρος της ετήσιας επανεξέτασης. 
 

http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Code-of-Ethics.pdf
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Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται πιθανές βελτιώσεις στον Κώδικα ή στις 

πρακτικές του χώρου στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης, αυτές θα 

θεωρηθούν ως μέρος της διαδικασίας επανεξέτασης. Μετά την αναθεώρηση 

του Κώδικα θα προετοιμαστεί μια έκθεση για την Επιτροπή VCGLR και 

οποιεσδήποτε απαιτούμενες αναθεωρήσεις του Κώδικα θα υποβληθούν στην 

VCGLR για έγκριση. Μετά την έγκριση από την VCGLR θα εφαρμοστεί ο 

αναθεωρημένος κώδικας το συντομότερο πρακτικά δυνατόν.  

 

Οποιεσδήποτε  αλλαγές που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο χώρο θα 

εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν και θα καταγραφούν στο Μητρώο 

Υπεύθυνου Τζόγου του χώρου. 

 

 

 


