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Πληροφορίες που αφορούν το παιχνίδι

για τη διαδικασία παιχνιδιού σε παιγνιομηχανήματα σύμφ. με το § 33c
Γερμ. Επαγγελμ. Νομοθ. (Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφ. με το § 7
Κρατική σύμβαση μεταβολής τυχερών παιχνιδιών 2012)
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Σε νέους κάτω των 18 ετών απαγορεύεται η παραμονή
σε

χώρους

παιγνίων

καθώς

και

το

παιχνίδι

σε

παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το § 6 του Γερμανικού

1

νόμου περί προστασίας της νεολαίας (JuSchG)! Επιπλέον
σε ορισμένες τοποθεσίες εφαρμόζουμε όριο ηλικίας
εισόδου τα 21 έτη.

Το παιγνιομηχάνημα (με το παράδειγμα του μηχανήματος της ομάδας
ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ*) συνοπτικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Οθόνη πληροφοριών: Εδώ εμφανίζονται τα προγράμματα κέρδους!
Εισαγωγή νομισμάτων
Εισαγωγή και πληρωμή χαρτονομισμάτων
Οθόνη με επιλογή παιχνιδιού
Πληροφορίες για κουμπαρά, πιστώσεις παιχνιδιών και ποσό στοιχήματος
στο κάτω περιθώριο οθόνης
Εικόνογραμμα με προειδοποίηση „Το υπερβολικό παιχνίδι μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα!“ και τον αριθμό τηλεφώνου της γραμμής
επικοινωνίας (Γερμανικό κέντρο ενημέρωσης για την υγεία)
Πλήκτρα ελέγχου*: Superstart, επιλογή παιχνιδιού, κλίμακα ρίσκου/ορισμός,
κάρτα ρίσκου/ορισμός, ποσό στοιχήματος, Έναρξη/Λήψη
Θυρίδα πληρωμής
Ενεργοποίηση
Πλήκτρο πληροφοριών: Εδώ μπορούν να κληθούν οι κανόνες παιχνιδιών
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* Η ορολογία και η ονομασία των τμημάτων του παιγνιομηχανήματος ενδέχεται να διαφέρουν από μάρκα σε μάρκα.

Το παιχνίδι σε παιγνιομηχανήματα και τα αποτελέσματά τους, δηλαδή το κέρδος ή η ζημιά, βασίζονται
στην αρχή της τύχης. Δεν είναι δυνατή η επίδραση από τον παίκτη.
Η περιγραφή του παιγνομηχανήματος χρησιμεύει ως παράδειγμα. Αν έχετε ερωτήσεις για τις λειτουργίες,
απευθυνθείτε στο προσωπικό εξυπηρέτησης επιτόπου.

Από τις 11 Νοεμβρίου 2018 ισχύει νέα νομοθεσία για τα παιγνιομηχανήματα. Αυτός ο νέος κανονισμός θεσπίστηκε
από τον νομοθέτη για την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των παικτών επίσης μελλοντικά.
Στη διατύπωση που τέθηκε σε ισχύ στις 11.11.2014 του 6ου κανονισμού για τη μεταβολή του Γερμανικού
κανονισμού περί παιγνίων
1.

Το ποσό στοιχήματος ανέρχεται σε πέντε δευτερόλεπτα έως 20 Cent και το κέρδος το ανώτερο 2 Ευρώ. (§ 13 Αρ. 2 Γερμ.
Κανον. περί Παιγνίων)
2. Το σύνολο των ζημιών (ποσά στοιχήματος μείον κέρδη) σε μια μεμονωμένη ώρα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 60 Ευρώ.
(§ 13 Αρ. 4 Γερμ. Κανον. περί Παιγνίων)
3. Το σύνολο των κερδών μείον τα ποσά στοιχήματος στην πάροδο μιας ώρας περιορίζεται στα 400 Ευρώ. (§ 13 Αρ. 5 Γερμ.
Κανον. περί Παιγνίων)
4. Σε πιο μακροπρόθεσμη παρατήρηση κατά μέσο όρο δεν επιτρέπεται να παραμένει στο ταμείο ποσό άνω των 20 ανά ώρα
(§ 12 Παρ. 2 Αρ.1 Γερμ. Κανον. περί Παιγνίων). Στην πράξη αυτό το ποσό είναι 11 έως 14 Ευρώ. (αναφέρεται σε προϊόντα κατά
TR4.1)
5. Ο Γερμ. Κανον. περί Παιγνίων δεν προβλέπει ποσοστό πληρωμής. Το ποσοστό που προκύπτει από την πρακτική των παιγνίων
εξαρτάται μεταξύ άλλων από τα μαθηματικά των επιμέρους παιγνίων. Ο παίκτης λόγω της εξάρτησης των αποτελεσμάτων από
την τύχη δεν έχει καμία επίδραση στην έκβαση των παιγνίων. Αυτό σημαίνει ότι οι προοπτικές κέρδους είναι τυχαίες. Για τον
παίκτη υπάρχουν οι ίδιες πιθανότητες κέρδους και ζημίας. (σύμφ. με το § 12 Παρ. 2.2 Γερμ. Κανον. περί Παιγνίων)
Dokument: POP-SH-DE-Verbraucherinfos_SpielrInfos_GR-200609

Οι τέσσερις μεγάλοι μύθοι στα τυχερά παιχνίδια στον χώρο παιγνίων

„Θα πηγαίνω πάντα στο δικό
μου αυτόματο μηχάνημα, εκεί
έχω πάντα τύχη!“

Επίσης
λάθος!

Αυτό δεν
είναι σωστό!

Λάθος!
Ένα αλάνθαστο αυτόματο
μηχάνημα είναι όπως
όλα τα άλλα αυτής της
κατασκευαστικής σειράς.
Οι συσκευές έχουν εξίσου
λίγη „μνήμη“ όπως τα ζάρια
ή τα νομίσματα. Η τύχη
καθορίζει τις πιθανότητες!

„Έχασα τόσεςο φορές
συνεχόμενα που τώρα θα
κερδίσω!“

„Παίζω αυτό το παιχνίδι
καλύτερα από άλλα, για
αυτό κερδίζω συχνότερα!“

Ορισμένα παιχνίδια
απαιτούν επιδεξιότητα ή
πείρα. Δυστυχώς όμως
η τύχη δεν μπορεί να
ξεγελαστεί από αυτά. Οι
πιθανότητες για μια νίκη
είναι παντού και για όλους
ίδιες.

Σε κάθε ρίξιμο των ζαριών
το αποτέλεσμα είναι εντελώς
τυχαίο. Τα ζάρια δεν
έχουν μνήμη ή συμπόνια.
Αγνοούν τα προηγούμενα
αποτελέσματα, ανεξάρτητα
από το αν αυτά ήταν θετικά ή
αρνητικά.

„Το μικρό τελετουργικό μου
πριν το παιχνίδι με βοηθά
να κερδίζω πιο συχνά!“

Μάλλον όχι!
Τα μικρά τελετουργικά πριν
το παιχνίδι έχουν πλάκα και
δημιουργούν ευχάριστη
διάθεση. Μας παρέχουν
συμπαράσταση και μας
βοηθούν στη συγκέντρωση.
Αλλά δεν έχουν επίδραση
στο παιχνίδι.

Βασικά στοιχεία για το παιχνίδι σε παιγνιομηχανήματα (με το παράδειγμα του μηχανήματος της ομάδας ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ*):
•

Με μια κάρτα ενεργοποίησης ή έναν κωδικό ενεργοποίησης (σε συσκευές με V2) μπορούν να ενεργοποιηθούν τα
παιγνιομηχανήματα. Το εξυπηρέτησης επιτρέπεται να δίνει μόνο ένα μέσο ενεργοποίησης ανά επισκέπτη.

•

Τα παιγνιομηχανήματα στη Γερμανία πρέπει να λειτουργούν με μετρητά (κέρματα ή χαρτονομίσματα) του νομίσματος Ευρώ.
Στον κουμπαρά μπορούν να δεσμευτούν μόνο έως 10€. Τα χρήματα παραμένουν στον κουμπαρά, το μηχάνημα δεν επιτρέπεται
να πλέον να αφαιρεί αυτόματα ποσά κουμπαρά. Η αποδέσμευση χρηματικών ποσών από τον κουμπαρά πραγματοποιείται από
τον ίδιο τον επισκέπτη πατώντας το πλήκτρο „Ποσό στοιχήματος“. Με το πλήκτρο „Ποσό στοιχήματος“ ανάλογα με το ύψος
του ποσού στοιχήματος δεσμεύονται πιστώσεις παιχνιδιού στην τράπεζα.

•

5 Cent (Αντιστοιχούν κατά κανόνα σε 5 πιστώσεις παιχνιδιού). Οι πιστώσεις παιχνιδιού ονομάζονται επίσης Level*.

•

Για κάθε κινούμενο παιχνίδι (φρουτάκια), ανάλογα με το επιλεγμένο Level* (κατά κανόνα 5-200 πιστώσεις παιχνιδιού),
αφαιρούνται πιστώσεις παιχνιδιού από την τράπεζα.

•

Τα κέρδη από αυτά τα παιχνίδια πιστώνονται αντίστοιχα στην τράπεζα ως πίστωση παιχνιδιού. Οι πιστώσεις παιχνιδιού
αφαιρούνται στο ύψος του επιλεγμένου Level* με το πλήκτρο „Superstart“* συνεχόμενα από την τράπεζα.

•

Το επιλεγμένο ύψος του Level* εμφανίζεται στο δεξιό κάτω περιθώριο οθόνης και επισημαίνεται αντίστοιχα. Πατώντας
το πλήκτρο Collect επιτυγχάνονται χρηματικά κέρδη σε διαφορετικό ύψος και δεσμεύονται στον κουμπαρά. Ταυτόχρονα
αφαιρούνται πιστώσεις παιχνιδιού από την τράπεζα. Παύσεις μετά από 1 ώρα (60 λεπτά) και μετά από 120 λεπτά χρόνου
παιχνιδιού με αυτόματη πληρωμή του κουμπαρά. Απενεργοποίηση της συσκευής, με μηδενισμό μετά από τρεις ώρες. Αυτά
εμφανίζονται στην οθόνη.

•

Τα ακριβή προγράμματα κέρδους (σύμβολα, γραμμές κέρδους, αξίες) για ειδικά παιχνίδια βρίσκονται πάντα στο μενού του
παιγνιομηχανήματος. Αν έχετε απορίες θα σάς βοηθήσει ευχαρίστως το προσωπικό εξυπηρέτησης για να συνεχίσετε.

•

Σε μηνύματα σφαλμάτων στην οθόνη του μηχανήματος απευθυνθείτε αμέσως στο προσωπικό εξυπηρέτησης.

* Η ορολογία και η ονομασία των τμημάτων του παιγνιομηχανήματος ενδέχεται να διαφέρουν από μάρκα σε μάρκα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα „Συνειδητό παιχνίδι“, προστασία παικτών και νεολαίας, νομικές ρυθμίσεις
του επαγγελματικού παιχνιδιού με κέρδος χρημάτων καθώς και βοήθεια σε περίπτωση ερωτήσεων θα βρείτε σε
πολλές γλώσσες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.spiel-bewusst.de.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν προσωπικό υπεύθυνο επικοινωνίας στον εξής αριθμό τηλεφώνου:

HELPLINE 0800/77238368 και 0800/PRAEVENT*
*δωρεάν από όλα τα γερμανικά δίκτυα

ή στείλτε μας ένα e-mail στο: helpline@gsp-spielerschutz.de

