ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΕΟΓΟ
ΚΩΓΗΚΑ ΤΜΠΔΡΗΦ
ΟΡΑ
ΓΗΑ
[ DEER PARK CLUB INC.]

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011
Έκδοζη 1

Victorian Gaming Venue Responsible Gambling Code of Conduct

1

Πεπιεσόμενα
1.

ΔΡΜΖΝ ΔΗΔ .............................................................................................................................. 3

2.

ΜΖΝ ΤΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΣΕΟΓΟΤ .................................................................................... 5

3.

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΚΑΗΣΟ ΜΖΣΡΩΟ Τ ΠΔΤΘΤΝΟΤ ΣΕΟΓΟΤ ... 5

4.

ΠΛΖΡΟ ΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΕΟΓΟ ........................................................... 6

5.

ΠΛΖΡΟ ΦΟΡΗΔ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΣΕΟΓΟΤ ......................................................................... 6

6. ΠΛΖΡΟ ΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΜΔΛΩΝ
ΔΠΗΚΔΠΣΩΝ ................................................................................................................................... 6
7.

ΣΡΑΣΖΓ ΗΚΖ ΠΡΟ-ΓΔΜΔΤΖ...................................................................................... 7

8.

ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ............................................................................................ 8

9.

ΥΔΔΗ ΜΔ ΤΠΑΛΛΖΛΟ Τ ............................................................................................. 10

11. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΩΓ ΗΚΑ ........................................................................................ 12
12. ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΣΕΟΓΟΤ Δ ΑΝΖ ΛΗΚΟΤ ................ 14
13. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΩΝ ΣΤΥΔΡΩΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ.............................................................. 15
14. ΥΡΖΜ ΑΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ............................................................................................ 15
15. Γ ΗΑΦΖΜ ΗΖ ΚΑΗΠΡΟΩΘΖΖ .......................................................................................... 16
16. Γ ΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ......................................................................................... 17
17. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ& ΚΗΝΖΣΡΑ................................................................... 20

Victorian Gaming Venue Responsible Gambling Code of Conduct

2

Σν …………………………………………..................…………………… (“απηφ ην Καηάζηεκα”)

1. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
1. Οξηζκνί
Όξνο

Έλλνηα

Γξαθείν πκκφξθσζεο

ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ICRP θαη ν Κψδηθαο

ν Κψδηθαο

απηφο ν Κψδηθαο πκπεξηθνξάο

έληππν Αλαζεψξεζεο Κψδηθα

0 ην έληππν πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ην
Καηάζηεκα θάζε ρξφλν ζχκθσλα κε ηνλ φξν 0

Έληππν Παξαπφλσλ

ην έληππν ICRP φπσο εγθξίλεηαη απφ θαηξνχ
εηο θαηξφλ απφ ην Γξαθείν πκκφξθσζεο γηα
ρξήζε αηφκσλ πνπ ζέινπλ λα ππνβάιινπλ
παξάπνλν ζηελ ICRP

Μεραλή ηπρεξψλ παηρληδηψλ

ειεθηξνληθή κεραλή ηπρεξψλ παηρληδηψλ

ICRP

αλεμάξηεηε δηαδηθαζία επίιπζεο παξαπφλσλ

Αλεμάξηεην Άηνκν

ην άηνκν πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 11
θαη πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηελέξγεηα
αλεμάξηεηεο αλαζεψξεζεο αλεπίιπησλ
παξαπφλσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ζηνλ Κψδηθα

PID

έθζεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ παίθηε

Πειάηεο

άηνκα πνπ έξρνληαη ζην Καηάζηεκα θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ ιεζρψλ είλαη ηα κέιε θαη νη
επηζθέπηεο

Γηεχζπλζε

ε δηεχζπλζε ηνπ Καηαζηήκαηνο

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο Τπαιιήισλ ηεο
Mercury RSG

ην εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην πνπ ζπλνδεχεη ηνλ
Κψδηθα

Αξκφδην Άηνκν

άηνκν πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 8 θαη
είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα
ηνλ Κψδηθα θαη ηνλ ππεχζπλν ηδφγν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο βάξδηαο

Έληππα απφςεσλ πειαηψλ

έληππα πνπ δηαηίζεληαη απφ ην Γξαθείν
πκκφξθσζεο ζηα νπνία νη πειάηεο παξέρνπλ
γλψκεο ζηνλ Κψδηθα

Μεηξψν ππεχζπλνπ ηδφγνπ

Σν κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην Καηάζηεκα ζην
νπνίν νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα θαηαγξάθνληαη, θαη
κπνξεί επίζεο λα είλαη ζηα κεηξψα
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη AML/CTF.

RSG

ππεχζπλε ππεξεζία ηδφγνπ
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Καηάζηεκα

Σν θαηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ νπνίν ν
Κψδηθαο έρεη πξνζαξκνζηεί θαη, πνπ ην
πεξηερφκελν ελλνεί, ε νληφηεηα ππεχζπλε γηα
ηε δηαρείξηζε ηνπ Καηαζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα
είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Καηαζηήκαηνο ή ν
δηεπζπληήο ηνπ Καηαζηήκαηνο

Γηεπζπληήο Καηαζηήκαηνο RSG

άηνκν νξηζκέλν λα δηαβεβαηψλεη ηελ
ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα θαη ην Πξφγξακκα
Απηφ-Απνθιεηζκνχ ζε απηφ ην Καηάζηεκα

1.1. ηνλ Κψδηθα, φηαλ ππάξρεη απαίηεζε λα:
1.1.1. δνζνχλ πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο,
1.1.2. δηαηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο,
1.1.3. έθζεζε πιεξνθνξηψλ,
1.1.4. δηάζεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ
1.2. απηφ ζα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο δπν αθφινπζνπο ηξφπνπο:
1.2.1. ζαθψο θαη νξαηά έθζεζε θαηάιιεισλ αθηζψλ, θπιιαδίσλ θαη/ή
εηδνπνηήζεηο:
1.2.1.1.

ζην ρψξν/ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη ηα πξντφληα ηπρεξψλ
παηρληδηψλ,:

1.2.1.2.

ζηνπο ρψξνπο ησλ ηακείσλ,

1.2.1.3.

ζην γξαθείν ηεο ξεζεςηφλ (αλ ππάξρεη),

1.2.1.4.

ζην ρψξν ηνπ ζαινληνχ (αλ ππάξρεη), θαη/ή

1.2.1.5.

ζηνλ πίλαθα θνηλνηηθψλ αλαθνηλψζεσλ

1.2.2. έρνληαο θπιιάδηα δηαζέζηκα γηα ηνπο πειάηεο λα ηα πάξνπλ καδί ηνπο
κε πξσηνβνπιία ηνπο ή αλ ηα δεηήζνπλ,
1.2.3. παξνπζηάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ειεθηξνληθέο νζφλεο ζην
Καηάζηεκα,
1.2.4. δηαζέηνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Καηαζηήκαηνο (αλ
ππάξρεη),

Victorian Gaming Venue Responsible Gambling Code of Conduct

4

2. ΜΖ ΝΤΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΣΕΟΓΟΤ
2.1. Απηφ ην Καηάζηεκα δεζκεχεηαη ζηνλ ππεχζπλν ηδφγν θαη έρεη πηνζεηήζεη ην
αθφινπζν Μήλπκα Τπεχζπλνπ Σδφγνπ:
Απηό ην Καηάζηεκα είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θνηλόηεηάο ηνπ.
Η Δηεύζπλζε δεζκεύεηαη ζηελ επκάξεηα ηωλ πειαηώλ ηεο, ηωλ
ππαιιήιωλ ηεο θαη ηεο επξύηεξεο θνηλόηεηαο πνπ ππεξεηεί.
Πξνζπαζνύκε λα πξνζθέξνπκε όιεο ηηο ππεξεζίεο καο κε ππεύζπλν θαη
βηώζηκν ηξόπν. Ωο κέξνο απηήο ηεο δέζκεπζεο, πηνζεηήζακε ηνλ Κώδηθα
Σπκπεξηθνξάο Υπεύζπλνπ Τδόγνπ θαη ζα δηαζέζνπκε ηνπο απαξαίηεηνπο
πόξνπο (νηθνλνκηθνύο θαη αλζξώπηλνπο) γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ ζωζηή
ιεηηνπξγία ηνπ Κώδηθα ζε απηό ην Καηάζηεκα θαη λα ζηεξίμνπκε ην
Γξαθείν Σπκκόξθωζεο.
Ο Κώδηθαο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα βνεζάεη ηε δηεύζπλζε θαη ην
πξνζωπηθό γηα λα δηαζέηνπλ ηδόγν κε ηξόπν πνπ λα είλαη θνηλωληθά
ηθαλνπνηεηηθόο, δηαζθεδαζηηθόο θαη ππεύζπλνο.
Δηεπζπληήο RSG ηνπ Καηαζηήκαηνο έρεη νξηζηεί γηα λα δηαζθαιίζεη ηε
ζπκκόξθωζε κε ηνλ Κώδηθα θαη ην Πξόγξακκα Απηό-Απνθιεηζκνύ ζε
απηό ην Καηάζηεκα, θαη Αξκόδην Άηνκν δηαηίζεηαη όιεο ηηο ώξεο γηα λα
βνεζάεη πειάηεο κε ζέκαηα ππεύζπλνπ ηδόγνπ.
Οη πειάηεο ελζαξξύλνληαη λα δεηνύλ από ηνπο ππαιιήινπο λα
ππνδεηθλύνπλ ην Αξκόδην Άηνκν.
2.2. Σν Μήλπκα Τπεχζπλνπ Σδφγνπ ζα αλαξηάηαη ζε θπιιάδην φπνπ δηαηίζεηαη
ηδφγνο ζε απηφ ην Καηάζηεκα.
2.3. Σν Μήλπκα Τπεχζπλνπ Σδφγνπ ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα απηνχ ηνπ
Καηαζηήκαηνο (αλ ππάξρεη).

3. ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖ ΣΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΚΑΗΣΟ ΜΖ ΣΡΩΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΣΕΟΓΟΤ
3.1. Αληίηππν ηνπ Κψδηθα ζα δηαηίζεηαη ζηελ Αγγιηθή θαη ζε άιιεο θχξηεο θνηλνηηθέο
γιψζζεο ζηηο αθφινπζεο ηζηνζειίδεο:
3.1.1. www. (ζπκπιεξψζηε
Καηαζηήκαηφο ζαο)

ηελ

δηεχζπλζε

ηεο

ηζηνζειίδαο

ηνπ

3.1.2. www.mgv.org.au
3.2. Δθηππσκέλν αληίηππν ηνπ Κψδηθα ζα δηαηίζεηαη ζηνπο πειάηεο φηαλ ην
δεηήζνπλ θαη επίζεο ζα δηαηίζεηαη ζην ηακείν θαη/ή ζην ρψξν ηεο ξεζεςηφλ (αλ
ππάξρεη).
3.3. Πιεξνθνξίεο γηα ην πψο λα ιεθζεί αληίηππν ηνπ Κψδηθα ζα δηαηίζεληαη ζηνπο
πειάηεο φηαλ ην δεηήζνπλ.
3.4. Σν Μεηξψν Τπεχζπλνπ Σδφγνπ ζα θξαηείηαη ζην Καηάζηεκα θαη ζα δηαηίζεηαη
ζηνπο ειεγθηέο ηεο VCGR φηαλ ην δεηήζνπλ.
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4. ΠΛΖ ΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΕΟΓΟ
4.1. Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αλάξηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηνλ ππεχζπλν ηδφγν ζα ηεξνχληαη, θαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
ππεχζπλν ηδφγν ζα δηαηίζεληαη ζηνπο πειάηεο:
4.1.1. πψο λα παίδεηε ππεχζπλα,
4.1.2. πψο ζα έρεηε πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κνηλνπνιηηεηαθήο
Κπβέξλεζεο „Money Smart www.moneysmart.gov.au (ή παξφκνηεο
θπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο πξνυπνινγηζκψλ λνηθνθπξηψλ φπσο
ελεκεξψλνληαη απφ ην Γξαθείν πκκφξθσζεο),
4.1.3. πψο νη ηδνγαδφξνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ή νη θίινη ηνπο κπνξνχλ λα
έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζηήξημεο ηδνγαδφξσλ θαη ζηα
πξνγξάκκαηα απηφ-απνθιεηζκνχ,
4.1.4. ε ηζηνζειίδα ζηήξημεο πξνβιεκαηηθνχ ηδφγνπ ηεο πνιηηεηαθήο
θπβέξλεζεο www.problemgambling.vic.gov.au,
4.1.5. Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Βνήζεηα ησλ Σδνγαδφξσλ
(Gamblers Help) θαη άιιεο ζρεηηθέο ηνπηθέο ππεξεζίεο ζηήξημεο
ηδνγαδφξσλ,
4.1.6. πψο λα θάλεηε θαη λα ηεξήζεηε απνθάζεηο πξν-δέζκεπζεο,
4.1.7. πεξηνξηζκνί ζε πιεξσκή ζε κεηξεηά ζηα θέξδε θαη παξνρή πίζησζεο
γηα ηδφγν.

5. ΠΛΖ ΡΟΦΟΡΗΔ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΣΕΟΓΟΤ
5.1. Πιεξνθνξίεο γηα νπνηαζδήπνηε ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο γηα φια ηα πξντφληα
ηδφγνπ πνπ δηαηίζεληαη απφ απηφ ην θαηάζηεκα ζηνπο πειάηεο θαη γηα ηηο
κεραλέο ηδφγνπ, κε νζφλεο PID ζηε κεραλή.
5.2. Πιεξνθνξίεο γηα ην πψο λα έρηε πξφζβαζε ζηηο νζφλεο PID αλαξηψληαη θαη/ή
εμεγνχληαη ζηνπο πειάηεο θαη ζην πξνζσπηθφ.

6. ΠΛΖ ΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΜΔΛΩΝ ΔΠΗΚΔΠΣΩΝ
6.1. Απηφο ν φξνο ηζρχεη κφλν αλ ην Καηάζηεκα δηεμάγεη πξφγξακκα επηβξάβεπζεο
ην νπνίν:
6.1.1. παξαθνινπζεί ηα έμνδα ζε πξνϊόληα ηδόγνπ ηνπ κέινπο ή ηνπ
επηζθέπηε θαη
6.1.2. αληακείβεη απηά ηα έμνδα.
6.2. Καηά ην ρξφλν πνπ ην κέινο ή ν επηζθέπηεο εγγξάθεηαη ζην πξφγξακκα
επηβξάβεπζεο ή ιίγν αξγφηεξα, ην θαηάζηεκα ζα ρνξεγήζεη ζην κέινο ή ζηνλ
επηζθέπηε γξαπηέο πιεξνθνξίεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ:
6.2.1. ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
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6.2.2. πψο θαη πφηε ζπγθεληξψλνληαη, ιήγνπλ θαη εμαγνξάδνληαη νη
αληακνηβέο.
6.3. Απηφ ην Καηάζηεκα ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ
δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβξάβεπζεο.
6.4. Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν ζηνπο πειάηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα επηβξάβεπζεο ζα δηαηίζεηαη γξαπηή αλαθνξά πνπ θαζνξίδεη ηη
αληακνηβέο έρεη ζπγθεληξψζεη ν πειάηεο σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
επηβξάβεπζεο.
6.5. ε άηνκα απηφ-απνθιεηζκέλα δελ επηηξέπεηαη λα εγγξαθνχλ ή λα παξακείλνπλ
ζε πξφγξακκα επηβξάβεπζεο πνπ παξαθνινπζεί θαη αληακείβεη ηα έμνδα
ηδφγνπ.
6.5.1. Αλ ην πξφγξακκα επηβξάβεπζεο δελ παξαθνινπζεί θαη δελ αληακείβεη
ηα έμνδα ηδφγνπ, ηφηε ηα απηφ-απνθιεηζκέλα άηνκα κπνξνχλ λα
εγγξαθνχλ θαη λα παξακείλνπλ ζην πξφγξακκα, αιιά
6.5.2. Αλ ην πξφγξακκα επηβξάβεπζεο ζπκπεξηιακβάλεη αληακνηβέο πνπ
είλαη εμαξγπξψζηκεο κφλν ζην ζηελ αίζνπζα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηφηε
ηα απηφ-απνθιεηζκέλα άηνκα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη λα
παξακείλνπλ ζην πξφγξακκα.
6.6. Όιεο νη γξαπηέο επηθνηλσλίεο κε ηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα
επηβξάβεπζεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αθφινπζε δήισζε:
Σπληζηάηαη έλζεξκα λα ζέηεηε ινγηθά όξηα ζην ρξόλν θαη ζην ρξήκα πνπ
μνδεύεηε ζηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη λα ζπκκνξθώλεζηε κε ηα όξηά ζαο.
Σαο παξαθαινύκε ξωηήζηε ηνπ ππαιιήινπο ηνπ Καηαζηήκαηνο γηα
βνήζεηα αλ έρεηε πξνβιήκαηα κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πώο ζέηεηε θαη ηεξείηε ηα όξηά ζαο.

7. ΣΡΑΣΖ ΓΗΚΖ ΠΡΟ-ΓΔΜΔΤΖ
7.1. Οη πειάηεο ελζαξξχλνληαη λα ζέηνπλ φξηα ζην πνζφ ησλ ρξεκάησλ θαη ζηνλ
ρξφλν θαηαλαιψλνπλ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα. Σα φξηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
γηα ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ αηφκνπ.
7.2. Γηα λα βνεζεζνχλ νη πειάηεο λα θαζνξίζνπλ θαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα φξηα,
ζα αλαξηψληαη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ζπληζηνχλ ζηνπο
πε\ιάηεο λα ζέηνπλ φξηα θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ απηά ηα φξηα.
7.3. Θα δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ην πψο λα
έρνπλ πξφζβαζε ζε βνήζεηα γηα λα ζέηνπλ θαη λα ηεξνχλ ηα φξηα, θαζψο
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επίζεο πψο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αθνξκέο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ ππεξβνιηθή
δαπάλε ζε ηπρεξά παηρλίδηα.
7.4. Θα δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ή ηνπο
θίινπο ηνπο γηα ην πψο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζηήξημεο αηφκσλ
κε πξφβιεκα ηδφγνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πνιηηεηαθήο θπβέξλεζεο
7.5. ε φιεο ηηο κεραλέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε απηφ ην Καηάζηεκα νη πειάηεο ζα
κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ην ρξφλν θαη ηα ρξήκαηα πνπ μνδεχνπλ ζε κηα
ζπλεδξία παηρληδηνχ κέζσ ηεο νζφλεο PID
7.6. Πιεξνθνξίεο γηα ην πψο λα έρεηε πξφζβαζε ζηηο νζφλεο PID ζα εθηίζεηαη θαη/ή
ζα εμεγείηαη απφ ππάιιειν φηαλ δεηεζεί.
7.7. Σν θαηάζηεκα ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηελ
πξν-δέζκεπζε αλαθνξηθά κε ην παηρλίδη ζηηο κεραλέο

8. ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ
8.1. Απηφ ην Καηάζηεκα έρεη Γηεπζπληή Τπεξεζίαο Τπεχζπλνπ Σδφγνπ( RSG) πνπ
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα θαη ην
Πξφγξακκα Απηφ-απνθιεηζκνχ ζε απηφ ην Καηάζηεκα.
8.2. Αξκφδην Άηνκν δηαηίζεηαη γηα λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Κψδηθα, Απηφαπνθιεηζκφ θαη ππεχζπλν ηδφγν ζε πειάηεο φιεο ηηο ψξεο πνπ δηαηίζεληαη
πξντφληα ηδφγνπ ζε απηφ ην Καηάζηεκα.
8.3. πλήζσο ην Αξκφδην Άηνκν είλαη ν δηεπζπληήο ππεξεζίαο γηα ηε βάξδηα θαη
κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ άηνκν απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο
Τπεχζπλνπ Σδφγνπ (RSG) ηνπ Καηαζηήκαηνο.
8.4. Οη ππάιιεινη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ην πνην είλαη ην αξκφδην άηνκν θάζε
βάξδηαο.
8.5. Ο ππάιιεινο ζα ελεκεξψλεη άκεζα ην αξκφδην άηνκν αλ παξαηεξεί πειάηε λα
θάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα:
α)

λα πιεζηάδεη ππάιιειν θαη λα δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο
αηφκσλ κε πξφβιεκα ηδφγνπ,

β)

λα ιέεη ζε ππάιιειν φηη έρεη πξφβιεκα κε ην ηδφγν ηνπ,

γ)

λα επηδεηθλχεη ζεκάδηα αλαζηάησζεο ή απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο,

δ)

λα ελεξγεί επηζεηηθά ή κε απξνθάιππηα αληηθνηλσληθφ ή
ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βίαηεο επίζεζεο
θαηά κεραλψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ή λα θιαίεη αθνχ έραζε ρξήκαηα,

ε)

λα παίδεη ηπρεξά παηρλίδηα θάζε κέξα γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν θαη
δπζθνιεχεηαη λα θχγεη ηηο ψξεο ηνπ θιεηζίκαηνο,

Victorian Gaming Venue Responsible Gambling Code of Conduct

8

ζη)

λα παίδεη γηα ππεξβνιηθά κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ρσξίο θάπνην
δηάιεηκκα,

δ)

λα δεηάεη δαλεηθά απφ ππαιιήινπο,

η)

λα απνθεχγεη ηελ επηθνηλσλία ελψ παίδεη θαη λα κελ είλαη δεθηηθφο
ζηελ επηθνηλσλία θαη λα κελ έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ
βξίζθεηαη

8.6. Σν αξκφδην άηνκν ζα αμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη ζα πξνβεί ζε ελέξγεηεο
άκεζα φπσο απηφ ηηο θαηάιιειεο. Απηέο νη άκεζεο ελέξγεηεο ζα
ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα:
α)

λα ππνδείμεη ζηνλ πειάηε λα θχγεη απφ ην ρψξν,

β)

λα ππνδείμεη ζηνλ πειάηε λα πάεη γηα θαγεηφ θαη πνηφ ζε
δηαθνξεηηθφ ρψξν

γ)

λα πξνζθέξεη λα θαιέζεη ηαμί γηα λα κεηαθέξεη ηνλ πειάηε ζην
ζπίηη,

δ)

λα πξνζθέξεη λα επηθνηλσλήζεη κε θίιν ηνπ πειάηε

ε)

λα ππνδείμεη ζηνλ πειάηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηειέθσλν ηνπ
Καηαζηήκαηνο, λα πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε θάπνην ξφθεκα (πρ
θαθέ)

ζη)

λα πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε θάπνην ξφθεκα (πρ θαθέ),

δ)

λα πιεζηάζεη ηνλ πειάηε θαη λα πξνζπαζήζεη λα ζπλνκηιήζεη
θηιηά κε απηφλ,

ε)

λα δψζεη ζηνλ πειάηε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο βνήζεηαο, φπσο πξφγξακκα
απηφ-απνθιεηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο,

ζ)

λα δψζεη ζηνλ πειάηε θάπνηα θαηάιιειε βνήζεηα

η)

ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ, αλ, ζχκθσλα κε ηελ ινγηθή άπνςε
ηνπ αξκφδηνπ αηφκνπ, νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή κε ηνλ πειάηε
δελ ζα είλαη εθηθηή

8.7. Σν Αξκφδην Άηνκν ζα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα λα είλαη δηαθξηηηθφ φηαλ
πιεζηάδεη πειάηε, θαη ζα πξνθαιέζεη φζν πην ιίγε πξνζνρή γίλεηαη ζηελ
θαηάζηαζε ηνπ πειάηε.
8.8. Αλ ην Αξκφδην Άηνκν ζεσξήζεη φηη ε ζπλδηαιιαγή κε ηνλ πειάηε είλαη εθηθηή,
ην Αξκφδην Άηνκν ζα θαηαγξάςεη ην ζπκβάλ ζην Μεηξψν ηνπ Τπεπζχλνπ
Σδφγνπ θαη ζα ζπκπεξηιάβεη ηε δξάζε πνπ πάξζεθε απφ ην αξκφδην άηνκν
8.9. Καηαρσξήζεηο ζην Μεηξψν Τπεχζπλνπ Σδφγνπ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζην Νφκν
Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ην Αξκφδην Άηνκν ζα δηαζθαιίζεη ηε
ζπκκφξθσζε κε ηηο Δζληθέο Αξρέο Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.

Victorian Gaming Venue Responsible Gambling Code of Conduct

9

8.10. Απηφ ην Καηάζηεκα ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
ππεχζπλε παξνρή νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ.

9. ΥΔΔΗ ΜΔ ΤΠΑΛΛΖ ΛΟΤ
9.1. Μέιεκα ηεο ιέζρεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη
ηελ αληηιεπηή αθεξαηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ πσινχληαη
απφ ηελ ιέζρε.
9.2. Τπάιιεινη ηπρεξψλ παηρληδηψλ, βάζεη ηνπ λφκνπ, δελ επηηξέπεηαη λα παίδνπλ
ζηηο κεραλέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπο,

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαιεηκκάησλ θαηά ηε βάξδηα ηνπο.
9.3. Απηφ ην Καηάζηεκα έρεη πηνζεηήζεη πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ αγνξά πξντφλησλ
απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παηρληδηνχ ζηηο
κεραλέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ) θαη αληίηππν ηνπ θαλνληζκνχ ζα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εγρεηξίδην ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζε
νπνηνδήπνηε αληίηππν ηνπ θψδηθα πνπ δηαλέκεηαη.
9.4.

Δθηφο θαη αλ ε πνιηηηθή είλαη φηη απαγνξεχεηαη ζηνπο ππαιιήινπο λα παίδνπλ
ζε απηφ ην Καηάζηεκα νπνηεδήπνηε, επηηξέπεηαη ζηνπο ππαιιήινπο λα
παίδνπλ κφλν ζηηο επφκελεο πεξηζηάζεηο:
Απαγνξεύεηαη ζηνπο ππαιιήινπο λα αγνξάζνπλ νπνηνδήπνηε πξνϊόλ
ηπρεξώλ παηρληδηώλ ελόζω είλαη ελ ππεξεζία (ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο
κεραλέο ηπρεξώλ παηρληδηώλ, θίλν, ή ζηνίρεκα ή αγνξά ιαρείωλ).
Επηηξέπεηαη ζε ππαιιήινπο εθηόο ππεξεζίαο λα αγνξάδνπλ
νπνηνδήπνηε πξνϊόλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ αξθεί λα κε θνξάλε ζηνιή
θαη ην δηαθξηηηθό ζήκα άδεηαο ππαιιήινπ ηπρεξώλ παηρληδηώλ ηνπ
θαηαζηήκαηνο.
Η απαγόξεπζε ηωλ ππαιιήιωλ λα αγνξάζνπλ πξνϊόληα ηπρεξώλ
παηρληδηώλ θαιύπηεη όινπο ηνπο ππαιιήινπο, όρη κόλν ηνπο
ππαιιήινπο απηνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηα πξνϊόληα ηπρεξώλ
παηρληδηώλ.

9.5. πλεδξίεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ππεπζχλνπ ηδφγνπ γηα ππαιιήινπο ζα
ιακβάλνπλ ρψξα ζε εηήζηα βάζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Σνπηθή Τπεξεζία
Βνήζεηαο Σδνγαδφξσλ ή άιιν θαηάιιειν νξγαληζκφ.
9.6.

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππεχζπλν ηδφγν θαη ηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο αηφκσλ κε
πξφβιεκα ηδφγνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παθέην θαηαηφπηζεο/εγρεηξίδην
πξνζσπηθνχ πνπ δίλεηαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο
απαζρφιεζήο ηνπο ζην θαηάζηεκα.
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9.7. Σν Καηάζηεκα ζα παξέρεη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ αζρνινχληαη ζην
θαηάζηεκα θαηά ην ρξφλν εγγξαθήο ζηνλ θψδηθα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ
ππεχζπλν ηδφγν θαη ηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο αηφκσλ κε πξφβιεκα ηδφγνπ.
9.8. Τπάιιεινο ζα ελεκεξψζεη ηνλ Γηεπζπληή Τπεχζπλνπ Σδφγνπ (RSG αλ ν
ππάιιεινο:
9.8.1. παξαηεξήζεη άιινλ ππάιιειν λα επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ φξν 8.5 θαη/ή
9.8.2. ηνπ πεη άιινο ππάιιεινο φηη ν άιινο ππάιιεινο έρεη πξφβιεκα κε
ηνλ ηδφγν:
9.9.

Αλ θάπνηνο ππάιιεινο έρεη πξφβιεκα ηδφγνπ θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο ιέζρεο
κπνξνχλ λα εθηεινχληαη απ‟ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν δειαδή λα ηνπ
αλαηεζνχλ θαζήθνληα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ εξγαζία κε πξντφληα
ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ηφηε ν ππάιιεινο θαη ε ιέζρε
δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ αιιαγή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ.

9.10. Γηα λα απνθαζηζηεί πνηα ελέξγεηα ζα είλαη θαηάιιειε ζε θάπνηα θαηάζηαζε
πνπ αθνξά ππάιιειν, ε ιέζρε ζα δηαζθαιίζεη φηη ζα γίλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα
λα είλαη δηαθξηηηθή θαη λα θάλεη φζν γίλεηαη ιηγφηεξν ζφξπβν γηα ηελ θαηάζηαζε
θαη λα κελ εθζέζεη ηνλ ππάιιειν.
9.11. Δλέξγεηα πνπ ειήθζε ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή ζα θαηαρσξεζεί ζην θάθειν

απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ, και όσι ζην αξρείν θαηαρώξεζε~ πεξηζηαηηθώλ
ππεύζπλνπ ηδόγνπ. Αληίγξαθα νπνησλδήπνηε θαηαρσξήζεσλ ζηνλ θάθειν
απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή ζα δηαηίζεληαη γηα
VCGR φηαλ δεηεζεί.
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10. ρέζεηο κε ππεξεζίεο ζηήξημεο αηφκσλ κε πξφβιεκα ηδφγνπ
10.1. Απηφ ην Καηάζηεκα ζα δηαηεξεί ηαθηηθή επαθή κε ηελ ηνπηθή Τπεξεζία
Βνήζεηαο Σδνγαδφξσλ ή θαη άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηήξημεο αηφκσλ κε
πξφβιεκα ηδφγνπ.
10.2 Σνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο ε ιέζρε ζα πξνζθαιεί ππαιιήινπο απφ ηελ
ηνπηθή ππεξεζία Βνήζεηαο Σδνγαδφξσλ ή θαη ππαιιήινπο απφ άιιεο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηήξημεο αηφκσλ κε πξφβιεκα ηδφγνπ ζε
ζπλάληεζε κε αλψηεξν πξνζσπηθφ ή θαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην
θηίξην ηεο ιέζρεο.
10.3. Σν γξαθείν πκκφξθσζεο έρεη ηδξχζεη δηαδηθαζία παξαπνκπήο κε ηηο ηνπηθέο
ππεξεζίεο ζηήξημεο ηδνγαδφξσλ. Απηφ ην Καηάζηεκα ζα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
δηαδηθαζίεο παξαπνκπήο ηνπ Γξαθείνπ πκκφξθσζεο, θαη κε φπνηεο αιιαγέο
ζε απηά ηα πξσηφθνιια φπσο ελεκεξψλεηαη απφ ην Γξαθείν πκκφξθσζεο
απφ θαηξνχ εηο θαηξφ.
10.4. Σν Καηάζηεκα ζα θαηαγξάθεη ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ επαθψλ κε ηελ ππεξεζία
Βνήζεηαο Σδνγαδφξσλ ή θαη άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηήξημεο αηφκσλ κε
πξφβιεκα ηδφγνπ ζην αξρείν θαηαρψξεζε~ πεξηζηαηηθψλ ππεχζπλνπ ηδφγνπ.
10.5. Σα έληππα θαη άιια ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηηο Τπεξεζίεο Βνήζεηαο
Σδνγαδφξσλ θαη/ή άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηήξημεο ηδνγαδφξσλ ζα
δηαηίζεληαη ζηνπο πειάηεο θαη ζην πξνζσπηθφ ζηελ αίζνπζα ηπρεξψλ
παηρληδηψλ απηνχ ηνπ Καηαζηήκαηνο.
11. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΩΓΗΚΑ
11.1. Απηφ ην Καηάζηεκα είλαη εγγεγξακκέλν ζηελ Mercury ICRP πνπ δηνηθείηαη
απφ ην Γξαθείν πκκφξθσζεο θαη εμεγείηαη πιήξσο ζην Δγρεηξίδην
Γηαδηθαζίαο ηεο ICRP πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Γξαθείν πκκφξθσζεο φηαλ
δεηεζεί.
11.2. Η ICRP είλαη δσξεάλ θαη δηαθξηηηθφο ηξφπνο γηα επίιπζε παξαπφλσλ
ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα.
11.3 Σα παξάπνλα πξέπεη:
11.3.1 λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ Κψδηθα, ην Γξαθείν πκκφξθσζεο ζα βνεζήζεη
ζηελ δηεξεχλεζε επηινγψλ γηα επίιπζε ησλ παξαπφλσλ πνπ δελ
εκπεξηέρνπλ παξάπνλα γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα,
11.3.2

λα ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ζπκκφξθσζεο κε, ηνλ Κψδηθα πνπ
ζπλέβεζαλ ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο,

11.3.3

λα κελ ζρεηίδνληαη κε παξάπνλα πνπ έρνπλ επηιπζεί πξηλ.

11.4 Πψο λα θάλεηε παξάπνλν:
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11.4.1 Ο πειάηεο επηθνηλσλεί κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Καηαζηήκαηνο γηα λα
ζπδεηήζεη ην παξάπνλφ ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα θηάζεη ζε
επίιπζε,
11.4.2 Αλ ην παξάπνλν δελ επηιπζεί ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ
Καηαζηήκαηνο ν πειάηεο επηθνηλσλεί κε ην Γξαθείν πκκφξθσζεο
γηα λα θάλεη παξάπνλν,
11.4.3 Η επαθή γίλεηαη απφ ηειεθψλνπ ή ζπκπιεξψλνληαο ην Έληππν
Παξαπφλσλ,
11.4.4. Σα Έληππα Παξαπφλσλ δηαηίζεληαη ζην Γξαθείν πκκφξθσζεο θαη ζε
απηφ ην Καηάζηεκα.
11.4.5. Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο βνεζάεη ηνπο πειάηεο λα ζπκπιεξψζνπλ
ην Έληππν Παξαπφλσλ αλ ρξεηάδεηαη,
11.5. Η δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε Παξαπφλνπ
11.5.1 Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο ζηέιλεη αληίηππν ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ
Δληχπνπ Παξαπφλνπ ζην Καηάζηεκα,
11.5.2. Απηφ ην Καηάζηεκα έρεη 14 εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπ Δληχπνπ
Παξαπφλνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πειάηε θαη λα επηιχζεη ην παξάπνλν.
11.6. Αλεμάξηεηε Δπαλεμέηαζε κε επηιπκέλσλ παξαπφλσλ
11.6.1. Αλ ην παξάπνλν δελ έρεη επηιπζεί ζε ρξνληθή πεξίνδν 14 εκεξψλ
παξαπέκπεηαη ζε Αλεμάξηεην Άηνκν απφ ην Γξαθείν πκκφξθσζεο,
11.6.2. Σν Αλεμάξηεην Άηνκν εξεπλά ην παξάπνλν κε θαηάιιειν ηξφπν θαη
ζπκπεξηιακβάλεη:
11.6.2.1 ππνινγίδεη φιεο ηηο γξαπηέο ππνβνιέο πνπ έγηλαλ απφ ηα
κέξε,
11.6.2.2. δηαθαλνλίδεη δηάζθεςε, θαη/ή
11.6.2.3. δηαθαλνλίδεη ζπλάληεζε κε ηα κέξε θαη/ή άιια ζρεηηθά άηνκα.
11.6.3. Οη ππνβνιέο ζην Αλεμάξηεην Άηνκν κπνξεί λα είλαη γξαπηέο ε
πξνζσπηθά ζηε δηάζθεςε (αλ ππάξμεη),
11.6.4. Απαηηείηαη απφ ην Αλεμάξηεην Άηνκν λα δηελεξγήζεη ηηο έξεπλέο ηνπ
ηαρέσο θαη αλεπίζεκα.
11.6.5. Σν Αλεμάξηεην Άηνκν παξέρεη ζην Γξαθείν πκκφξθσζεο γξαπηφ
ζπκπέξαζκα γηα ην αλ έρεη ππάξμεη κε-ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο ιφγνπο θαη ζπζηάζεηο γηα επαλφξζσζε (αλ
ππάξρεη),
11.6.6. Οη ζπζηάζεηο γηα επαλφξζσζε κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ:
11.6.6.1. φηη απηφ ην Καηάζηεκα λα θάλεη ή λα ζηακαηήζεη λα θάλεη
θάπνηα ελέξγεηα
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11.6.6.2. φηη απηφ ην Καηάζηεκα λα πιεξψζεη ηνλ πειάηε πνζφ φρη
άλσ ηνπ Αλψηαηνπ Πνζνχ (επί ηνπ παξφληνο $2,500)
11.6.6.3 λα κελ ιεθζεί πεξεηαίξσ ελέξγεηα.
11.6.7. Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο ζα απνζηείιεη αληίηππν ησλ ιφγσλ ηνπ
Αλεμάξηεηνπ Αηφκνπ θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαη ζηα δπν κέξε,
11.6.8 Οη θαλνληζκνί ηεο θπζηθήο δηθαηνζχλεο ηζρχνπλ ζην ICRP.
11.7 Αληηπαξαβνιή θαη θξάηεζε ζηνηρείσλ γηα ηα παξάπνλα
Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο ζα ζπιιέμεη θαη ζα θξαηήζεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε:
11.7.1 ζπκπιεξσκέλα Έληππα Παξαπφλνπ,
11.7.2. επίιπζε ησλ παξαπφλσλ ζε επίπεδν Καηαζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ
φξν 11.5,
11.7.3. παξάπνλα πνπ παξαπέκπνληαη ζην Αλεμάξηεην Άηνκν ζχκθσλα κε
ηνλ φξν 11.5,
11.7.4. φια ηα έγγξαθα πνπ παξνπζηάζηεθαλ σο κέξνο ηνπ ICRP.
11.8 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί ηελ ζπκκφξθσζε κε ην
ICRP
11.8.1 Απηφ ην Καηάζηεκα ζα δηαζέζεη ζηνπο ειεγθηέο ηνπ VCGR φια ηα
έγγξαθα πνπ θξαηνχληαη ζην Καηάζηεκα ζρεηηθά κε ηελ
ζπκκφξθσζε κε ην ICRP
11.8.2 Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο ζα δηαζέζεη ζην VCGR αλ δεηεζεί φια ηα
ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη απφ ην Γξαθείν πκκφξθσζεο ζρεηηθά κε ην
ICRP.
12.

ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ ΣΖ Ν ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΣΕΟΓΟΤ Δ ΑΝΖ ΛΗΚΟΤ
12.1. Απαγνξεχνληαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα απφ αλήιηθνπο θαη νη αλήιηθνη δελ
επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ζε αίζνπζεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ.
12.2. Σν Καηάζηεκα ζα δηαζθαιίζεη φηη ζα βξίζθνληαη επηγξαθέο ζε θάζε είζνδν
αίζνπζαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ ζα αλαγξάθεη ηελ απαγφξεπζε αλειίθσλ
ζηε αίζνπζα ηπρεξψλ παηρληδηψλ.
12.3. Όινη νη ππάιιεινη ζα δεηνχλ πηζηνπνίεζε ηεο ειηθίαο φηαλ δελ είλαη βέβαηνη αλ
θάπνην κέινο ή επηζθέπηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ.
12.4. Γηα ην ζθνπφ πηζηνπνίεζεο ηεο ειηθίαο ηα παξαθάησ έγγξαθα είλαη

απνδεθηά σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ειηθίαο:
α) Κάξηα πηζηνπνίεζεο ειηθίαο
β) Άδεηα νδήγεζεο
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γ) Άδεηα καζεηεπνκέλνπ νδεγνχ Βηθηψξηαο
δ) Γηαβαηήξην
ε) Σξαπεδηθή θάξηα (Key card)

12.5.

Αλ δελ παξνπζηάζεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ειηθίαο, ζα δεηεζεί απφ ηνλ
πειάηε λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ αίζνπζα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ή
θαη δελ ζα ηνπ ρνξεγεζεί θαλέλα πξντφλ ηπρεξνχ παηρληδηνχ.

13. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΩΝ ΣΤΥΔΡΩΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ
13.1.

Γηα λα βνεζεζνχλ νη πειάηεο λα γλσξίδνπλ ηελ δηέιεπζε ηνπ ρξφλνπ, ξνιφη
ηνπ ηνίρνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε απηφ ην
Καηάζηεκα, θαη ε ψξα ζα δείρλεηαη ζε ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη πξντφληα
ηπρεξψλ παηρληδηψλ.

13.2. Απηφ ην Καηάζηεκα ζα ελζαξξχλεη ηνπο πειάηεο λα παίξλνπλ δηαιείκκαηα απφ
ην παηρλίδη ησλ κεραλψλ θαη ηαθηηθέο αλαθνηλψζεηο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ
ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα, ζα γίλνληαη ζηελ αίζνπζα ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Απηέο
νη αλαθνηλψζεηο κπνξεί λα γίλνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο αλαθνηλψζεηο γηα
παξάδεηγκα:
α) Σν κπηζηξφ ζα αλνίμεη ζε 10 ιεπηά ην Μεζεκέξη.
β) Σν κπηζηξφ ζα θιείζεη ζε 10 ιεπηά ζηηο 8.30 κκ.
γ) Η ψξα είλαη 10 – κφιηο έγηλε ν θξέζθνο θαθέο.
δ) Σν ιεσθνξείν εμππεξέηεζεο θεχγεη ζε 10 ιεπηά ζηηο 8κκ.
ε) Η ψξα είλαη 5κκ. ν ιαρλφο ησλ κειψλ ζα γίλεη ζχληνκα.
ζη) Η ψξα είλαη 7.30 ε νξρήζηξα είλαη έηνηκε λα μεθηλήζεη ζηελ ηξαπεδαξία.
13.3.

Αλ δελ ππάξρεη ζχζηεκα κηθξνθσληθήο ζηελ αίζνπζα ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ην
πξνζσπηθφ κπνξεί λα πιεζηάζεη πειάηεο ζηελ αίζνπζα ηπρεξψλ παηρληδηψλ
θαη λα ηνπο πεη γηα θάπνηα εθδήισζε πνπ έρεη ψξα φπσο απηέο πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ.

13.4.

Αλ ε αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν 13.2 δελ γίλεηαη κε απηφκαην
ζχζηεκα ην Αξκφδην Άηνκν ζα θαηαγξάςεη ζην Μεηξψν Σπρεξψλ Παηρληδηψλ
φηη ε αλαθνίλσζε έγηλε.

14. ΥΡΖ ΜΑΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ
14.1. Οη επηηαγέο ησλ πειαηψλ δελ ζα εμαξγπξψλνληαη εθηφο αλ ν πειάηεο έρεη
θάλεη ξπζκίζεηο απφ πξηλ γηα ηελ εμαξγχξσζε ησλ επηηαγψλ ηνπ.
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14.2. Αθφκε θαη αλ έρνπλ γίλεη ξπζκίζεηο απφ πξηλ γηα ηελ εμαξγχξσζε επηηαγψλ,
δελ κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηηαγή αλά πειάηε
ηελ εκέξα, θαη απηή ε επηηαγή δελ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ $400 δνιάξηα.
14.3. Σα ζηνηρεία ησλ επηηαγψλ πνπ εμαξγπξψλνληαη ζε απηφ ην Καηάζηεκα
θαηαγξάθνληαη ζηα κεηξψα ηνπ ηακείνπ απηνχ ηνπ Καηαζηήκαηνο.
14.4. Βάζεη ηνπ λφκνπ, ηα θέξδε ή ζπγθεληξσκέλε πίζησζε $1000 ή πεξηζζνηέξσλ
δνιαξίσλ απφ ηηο ηπρεξέο κεραλέο πξέπεη λα θαηαβάιινληαη πιήξσο κε
επηηαγή, ε νπνία επηηαγή λα κελ είλαη πιεξσηέα ζε κεηξεηά.
14.5. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ φηη θέξδε θαη/ή ζπγθεληξσκέλεο πηζηψζεηο
$1000 ή ιηγφηεξσλ δνιαξίσλ απφ ηηο ηπρεξέο κεραλέο θαη/ή πηζηψζεηο απφ
άιια πξντφληα ηπρεξψλ παηρληδηψλ λα πιεξψλνληαη ζε κεηξεηά θαη/ή επηηαγή.
Όιεο νη απαηηήζεηο γηα πιεξσκή κε επηηαγή ζα ηθαλνπνηνχληαη.
14.6. Θα ηεξείηαη Μεηξψν Πιεξσκήο Κεξδψλ γηα λα θαηαγξάθεηαη ε πιεξσκή
ζεκαληηθψλ Κεξδψλ ζε πξντφληα ηπρεξψλ παηρληδηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαη κε πξννξηδνκέλσλ, πιεξσκψλ ζε επηηαγέο αμίαο
πάλσ απφ $1000. Σν Μεηξψν Πιεξσκήο Κεξδψλ ζα δηαηίζεηαη ζηνπο
ειεγθηέο ηνπ VCGR φηαλ δεηεζεί.
14.7. Καηαρξήζεηο ζην Μεηξψν Πιεξσκήο Κεξδψλ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζην Νφκν
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ζηηο Δζληθέο Αξρέο Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε Μεηξψν Πιεξσκήο Κεξδψλ.
14.8. Αλαξηεκέλν ζην ρψξν ηνπ ηακείνπ θαη/ή ζηε ξεζεςηφλ είλαη πιεξνθνξίεο:
10.1.1. ζρεηηθά κε ηελ εμαξγχξσζε επηηαγψλ θαη
10.1.2 γηα ην πψο νη πειάηεο κπνξνχλ λα πιεξψλνληαη ηα
θέξδε ηνπο κε επηηαγή.
15. ΓΗΑΦΖ ΜΗΖ ΚΑΗΠΡΟΩΘΖ Ζ
15.1. Όιεο νη δηαθεκίζεηο θαη ε πξνψζεζε ζρεηηθά κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα πνπ
αλαιακβάλνληαη απφ ην Καηάζηεκα:
15.1.1. ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε δηαθήκηζε
πξντφλησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά κε
πξννξηδνκέλσλ ζηελ πιήξε απαγφξεπζε κελ δεηεζέλησλ
δηαθεκίζεσλ κεραλψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ εθηφο ηεο αίζνπζαο
ηπρεξψλ παηρληδηψλ.
15.1.2. ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο δηαθεκίζεσλ πνπ έρεη
πηνζεηεζεί απφ ηνλ Απζηξαιηαλφ χιινγν Δζληθψλ Γηαθεκηζηψλ
(ΑΑΝΑ) αληίηππν ηνπ νπνίνπ δηαηίζεηαη ζην
www.aana.com.au/codes.html ,
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15.1.3. δελ είλαη ιαλζαζκέλεο, παξαπιαλεηηθέο ή δφιηεο ζρεηηθά κε ηηο
πηζαλφηεηεο, δψξα ή επθαηξίεο λα θεξδίζεη θάπνηνο,
15.1.4. λα έρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε νπνηνπδήπνηε αηφκνπ πνπ
αλαγλσξίδεηαη σο ληθεηήο δψξνπ πξηλ ηε δεκνζίεπζε,
15.1.5. λα κελ είλαη πξνζβιεηηθήο ή αθαηάιιειεο θχζεσο,
15.1.6.λα κελ δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε φηη ν ηδφγνο είλαη κηα ινγηθή
ζηξαηεγηθή γηα νηθνλνκηθή βειηίσζε,
15.1.7. λα κελ πξνάγνπλ ηελ θαηαλάισζε αιθνφι ελψ αγνξάδνπλ πξντφληα
ηπρεξψλ παηρληδηψλ
15.2. Πξηλ ηε δηαθήκηζε, ε Γηεχζπλζε ζα εθηηκήζεη φιεο ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηελ
πξνψζεζε πξντφλησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε βάζε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο
ηνπ ΑΑΝΑ θαη ηνλ παξφλ φξν 15.1.
15.3. Αλ ππάξρεη ακθηβνιία θαηά πφζν κηα δηαθήκηζε ή πξνψζεζε ζπκκνξθψλεηαη
κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ ΑΑΝΑ ή θαη κε νηλ φξν απηφ, ε δηαθήκηζε ή ε
πξνψζεζε κπνξεί λα παξαπεκθζεί ζην Γξαθείν πκκφξθσζεο γηα ηε γλψκε
ηνπ.
15.4. Παξφιν φηη απηφ ην Καηάζηεκα ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο
ηνπ
ΑΑΝΝΑ, νπνηνδήπνηε παξάπνλν ζρεηηθά κε ηηο δηαθεκίζεηο θαη πξνψζεζε
ζα δηαρεηξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ICRP θαη φρη ηελ Δπηηξνπή Παξαπφλσλ
Πξνδηαγξαθψλ Γηαθεκίζεσλ.
16. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 
16.1. Ο θψδηθαο ζα επαλεμεηάδεηαη εηεζίσο. Η επαλεμέηαζε ζα ζπκπεξηιακβάλεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ δηάθνξεο πεγέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο
δηαδηθαζίεο.
16.2. Απότ ειρ ςπαλλήλυν
16.2.1.
Έληππα ηνπ Κψδηθα Απφςεσλ Τπαιιήισλ ζα δηαηίζεληαη ζην Μεηξψν
Τπεχζπλνπ Σδφγνπ.
16.2.2.
ην παθέην θαηαηφπηζεο/εγρεηξίδην πξνζσπηθνχ πνπ δίλεηαη ζε φινπο
ηνπο ππαιιήινπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζην
Καηάζηεκα ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηνλ
Κψδηθα ζπκπιεξψλνληαο Έληππν Απφςεσλ ησλ Τπαιιήισλ πνπ
δηαηίζεηαη ζην ην Μεηξψν Τπεχζπλνπ Σδφγνπ.
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16.3. Όινη νη ππάιιεινη πνπ απαζρνινχληαη ζε απηφ ην Καηάζηεκα θαηά ην ρξφλν
πηνζέηεζεο ηνπ Κψδηθα ζα έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο νη ππάιιεινη
κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ γλψκε γηα ηνλ Κψδηθα ζπκπιεξψλνληαο ην Έληππν
Απφςεσλ ησλ Τπαιιήισλ πνπ δηαηίζεηαη ζην Μεηξψν Τπεχζπλνπ Σδφγνπ.
16.4. ην ηέινο θάζε βάξδηαο ην Αξκφδην Άηνκν ζα ζπιιέμεη νπνηαδήπνηε
ζπκπιεξσκέλα Έληππα Απφςεσλ ησλ Τπαιιήισλ θαη ζα ηα κεηαθέξεη ζηε
Γηεχζπλζε.
16.5. Η Γηεχζπλζε ζα εμεηάζεη ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα απφςεσλ ππαιιήισλ θαη:
16.5.1. αλ ην δήηεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζην επίπεδν ηνπ
Καηαζηήκαηνο, ε δηεχζπλζε ζα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα, ζα
αξρεηνζεηήζεη ην ζπκπιεξσκέλν έληππν ζην Μεηξψν Τπεχζπλνπ
Σδφγνπ θαη ζα επηζπλάςεη αληίηππα νπνηνπδήπνηε ζπκπιεξσκέλνπ
εληχπνπ ζην έληππν ηεο Δηήζηαο Δπαλεμέηαζεο.
16.5.2. αλ ην δήηεκα αθνξά ζπζηεκηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηνλ Κψδηθα, ε
ππφζεζε ζα παξαπεκθζεί ζην Γξαθείν πκκφξθσζεο γηα λα ην
εμεηάζεη θαη θαηάιιειε ελέξγεηα, πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη
αίηεζε ζην VCGR γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα.
16.5.3. Όια ηα ζπκπιεξσκέλα Έληππα Απφςεσλ Τπαιιήισλ ζα
θπιάζζνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε θαη ζα δηαηίζεληαη ζηνπο ειεγθηέο ηνπ
VCGR φηαλ ηα δεηήζνπλ.
16.6. Απότ ειρ πελαηών
16.6.1 Κάζε ρξφλν πξηλ ηηο 31 Μαξηίνπ ζα ρνξεγνχληαη έληππα
απφςεσλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο θαηαζηήκαηνο φπνπ
παξέρνληαη ηπρεξά παηρλίδηα. Σα Έληππα Απφςεσλ Πειαηψλ ζα
δηαηίζεληαη γηα κηα ειάρηζηε πεξίνδν δχν εβδνκάδσλ.
16.6.2. Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο κπνξεί, θαηφπηλ αίηεζεο, λα ρνξεγήζεη
παξάηαζε ρξφλνπ κεηά ηηο 31 Μαξηίνπ γηα ηελ δηάζεζε Δληχπσλ
Απφςεσλ Πειαηψλ.

16.6.3. Η δηεχζπλζε ηεο ιέζρεο ζα εμεηάδεη ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα
απφςεσλ κειψλ θαη:
16.6.3.1. αλ ην αλ δήηεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζην επίπεδν

Καηαζηήκαηνο, ε δηεχζπλζε ζα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα, ζα
αξρεηνζεηήζεη ηα πκπιεξσκέλα Έληππα Απφςεσλ Πειαηψλ
ζην Μεηξών Υπεύζπλνπ Τδόγνπ θαη ζα επηζπλάςεη αληίηππα
νπνηνπδήπνηε ζπκπιεξσκέλνπ εληχπνπ ζην έληππν ηεο
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Δηήζηαο Δπαλεμέηαζεο,
16.6.3.2. αλ ην δήηεκα αθνξά θάπνην ζπζηεκηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηνλ
Κψδηθα, ε ππφζεζε ζα παξαπεκθζεί ζην Γξαθείν
πκκφξθσζεο γηα εμέηαζε θαη θαηάιιεια κέηξα, ηα νπνία
κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ αίηεζε ζην VCGR γηα
ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα.
16.6.4. Όια ηα ζπκπιεξσκέλα Έληππα Απφςεσλ Πειαηψλ ζα θπιάζζνληαη
απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Καηαζηήκαηνο θαη ζα δηαηίζεληαη ζηνπο ειεγθηέο
ηνπ VCGR φηαλ ηα δεηήζνπλ.
16.7. Απότ ειρ ηος Καηαζηήμαηορ
16.7.1. Η Γηεχζπλζε ζα ζπκπιεξψζεη ην Έληππν Δπαλεμέηαζεο ηνπ Κψδηθα
πξηλ ηηο 30 Απξηιίνπ θάζε ρξφλν.
16.7.2. Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο κπνξεί, θαηφπηλ αίηεζεο, λα παξαρσξήζεη
παξάηαζε ρξφλνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ Δπαλεμέηαζεο
ηνπ Κψδηθα.
16.7.3. Σν ζπκπιεξσκέλν Έληππν Δπαλεμέηαζεο ηνπ Κψδηθα ζα θξαηείηαη
ζην Καηάζηεκα καδί κε ηα Έληππα Απφςεσλ Πειαηψλ θαη ηα Έληππα
Απφςεσλ Τπαιιήισλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν
ρξφλν.
16.8. Δπανεξέηαζη Γπαθε ίος ςμμόπθυ ζηρ
16.8.1. Πξηλ ηηο 30 Ινπλίνπ θάζε ρξφλν ην Γξαθείν πκκφξθσζεο ζα δηελεξγεί
έξεπλα ησλ ζπκπιεξσκέλσλ Δληχπσλ Δπαλεμέηαζεο ηνπ Κψδηθα,
ησλ Δληχπσλ Απφςεσλ ησλ Πειαηψλ θαη ησλ Δληχπσλ Απφςεσλ
ησλ Τπαιιήισλ θαη γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ Κψδηθα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεψξεζεο ησλ παξαπφλσλ πνπ
ειήθζεζαλ) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Κψδηθα
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
16.9. Σα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην Γξαθείν πκκφξθσζεο ζηελ
αμηνιφγεζή ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Κψδηθα θαη ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ:
16.9.1. ηελ επίγλσζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηνλ Κψδηθα,
16.9.2. αλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, θαη
19.9.3. αλ έρνπλ ππάξμεη παξάπνλα πνπ αθνξνχλ ην Καηάζηεκα.
16.10. Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο ζα θάλεη ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο ζηνλ Κψδηθα θαη
ζα δεηήζεη έγθξηζε απηψλ ησλ αιιαγψλ απφ ην VCGR.
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16.11. Με ηελ έγθξηζε ησλ αιιαγψλ, ην Γξαθείν πκκφξθσζεο ζα ελεκεξψζεη ην
Καηάζηεκα θαη ζα δψζεη ζην Καηάζηεκα ηα θαηάιιεια έγγξαθα.
17. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ & ΚΗΝΖ ΣΡΑ
17.1. Όινη νη ππάιιεινη πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ππεξεζία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζα
ζπκπιεξψλνπλ ην Δθπαηδεπηηθφ Δγρεηξίδην Τπαιιήισλ ηεο Mercury γηα ηελ
Τπεχζπλε Τπεξεζία Σδφγνπ θάζε ρξφλν.
17.2. Σν Δθπαηδεπηηθφ Δγρεηξίδην Τπαιιήισλ ηεο Mercury γηα ηελ Τπεχζπλε
Τπεξεζία Σδφγνπ θαιχπηεη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα, φπσο είλαη 17.2.1. πψο λα έρεηε πξφζβαζε ζηηο νζφλεο PID,
17.2.2. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αξκφδηνπ Αηφκνπ,
17.2.3 πψο λα αλαγλσξίδνληαη νη δείθηεο παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ
ην πξφβιεκα κε ηνλ ηδφγν,
17.2.4 ηηο απαηηήζεηο ησλ Δζληθψλ Αξρψλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ,
17.2.5 ηελ αλαγλψξηζε αλειίθσλ θαη ε θαηάιιειε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα
παξζεί αλ εληνπηζηνχλ αλήιηθνη ζην θαηάζηεκα κε ηελ άδεηα.
17.3 Όζνλ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, νη ππάιιεινη ζα θάλνπλ ηε
ζεηξά καζεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο Τπεχζπλνπ Σδφγνπ θαη θάζε ηξία ρξφληα ζα
θάλνπλ επαλεθπαίδεπζε ζηε ζεηξά καζεκάησλ ηεο Τπεξεζία Τπεχζπλνπ
Σδφγνπ.
17.4. Η Γηεχζπλζε ζα βειηηψζεη ηελ επίγλσζε θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα:
17.4.1 ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ζε απηφ ην Καηάζηεκα,
17.4.2 κε ηελ παξνπζία ησλ ππαιιήισλ ζε ζπλεδξίεο εθπαίδεπζεο ζηνλ
Κψδηθα πνπ γίλνληαη απφ ην Γξαθείν πκκφξθσζεο,
17.4.3. κε ηε δηελέξγεηα εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ ζε απηφ ην Καηάζηεκα.
17.5. Οπνηνδήπνηε ζπκβάλ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Κψδηθα απφ ππάιιειν ζα
νδεγήζεη ζε δξάζε επαλφξζσζεο πνπ ζα παξζεί απφ ηνλ εξγνδφηε ελαληίνλ
ηνπ ππαιιήινπ θαη επαλαιακβαλφκελε κε ζπκκφξθσζε ζα νδεγήζεη ζε
πεηζαξρηθή δξάζε.
17.6. Δηήζηεο Αλαζεσξήζεηο Απφδνζεο γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο ζα
ζπκπεξηιακβάλνπλ αμηνιφγεζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ ππαιιήινπ θαη ηε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα. Η Δηήζηα Αλαζεψξεζε
Απφδνζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Κψδηθα θαη ην πψο επηδξά ζηνλ ππάιιειν, θαη αλ ν ππάιιεινο έρεη
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΩ ΝΑ ΔΓΓΡΑΦΔΗΣΔ ΣΟΝ ΚΩΓΗΚΑ
1. Γηα λα εγγξαθείηε ζην Κψδηθα πξέπεη:
α)

επίζεκα λα απνθαζίζεηε λα θάλεηε αίηεζε γηα λα γίλεηαη δεθηνί σο
ζπλδξνκεηήο ζηνλ Κψδηθα.
λα θάλεηε αίηεζε ζην Γξαθείν πκκφξθσζεο γηα λα εγγξαθείηε ζηνλ
Κψδηθα.

β)

2. Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο δέρεηαη κφλν αηηήζεηο απφ θαηαζηήκαηα πνπ θξίλεη φηη
είλαη θαηάιιεια γηα λα εγγξαθνχλ ζηνλ Κψδηθα.
3. Αλ ην Καηάζηεκα γίλεη δεθηφ σο ζπλδξνκεηήο ζηνλ Κψδηθα ην Καηάζηεκα πξέπεη:
α)
β)

επίζεκα λα πηνζεηήζεη ηνλ Κψδηθα ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη
ηηο απαηηήζεηο ηνπ VCGR.
επίζεκα λα ελεκεξψζεη ην VCGR γξαπηψο ζε έληππν φηη ην Καηάζηεκα
είλαη ζπλδξνκεηήο ζηνλ Κψδηθα.

4. Σν Γξαθείν πκκφξθσζεο κπνξεί, απφ θαηξνχ εηο θαηξφ, λα θξίλεη φηη ην Καηάζηεκα
δελ είλαη θαηάιιειν γηα εγγξαθή ζηνλ Κψδηθα θαη, αθνχ παξάζρεη ζην Καηάζηεκα
ηθαλνπνηεηηθή επρέξεηα λα αληηκεησπίζεη ηα ζέκαηα, ην Γξαθείν πκκφξθσζεο
κπνξεί λα απνβάιιεη ην θαηάζηεκα απφ ζπκπεξίιεςή θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ
Κψδηθα.
5. Αλ θάπνην Καηάζηεκα απνβιεζεί απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ Κψδηθα, ην Γξαθείν
πκκφξθσζεο ζα εηδνπνηήζεη γξαπηψο:
α) ην Καηάζηεκα, θαη
β) ην VCGR φηη ην Καηάζηεκα δελ είλαη πιένλ ζπλδξνκεηήο ζηνλ
Κψδηθα.
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