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Επεξήγηση και λεπτομερείς
πληροφορίες για τον καταναλωτή

Το παιχνίδι σε παιγνιομηχανήματα μπορεί
να δημιουργήσει εθισμό!

Θα θέλαμε να σάς
ενημερώσουμε...

Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες μας συνδέουν την
επίσκεψη σε έναν χώρο παιγνίων με διασκέδαση, χαλάρωση,
ευχαρίστηση στον ελεύθερο χρόνο και πολλά άλλα. Δεν
εθίζονται αυτόματα όλοι όσοι αναζητούν συχνά διασκέδαση
σε έναν χώρο παιγνίων ή παίζουν σε ένα παιγνιομηχάνημα.
Ωστόσο, το παιχνίδι σε παιγνιομηχανήματα ενέχει κίνδυνο
εθισμού, εξαιτίας του οποίου το πολύ συχνό και με μεγάλο
ρίσκο παιχνίδι μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου
της συμπεριφοράς παιχνιδιού του εκάστοτε παίκτη.

• ...για το πώς διατηρείται ο έλεγχος της
συμπεριφοράς παιχνιδιού του παίκτη
και για το πώς μπορεί να προληφθεί μια
προβληματική συμπεριφορά παιχνιδιού
(„Οι 10 χρυσοί κανόνες για την πρόληψη
προβληματικής συμπεριφοράς παιχνιδιού“).

Σε άτομα τα οποία χάνουν τον έλεγχο στη συμπεριφορά
παιχνιδιού τους, η διασκέδαση πηγαίνει στο παρασκήνιο
και όλα περιστρέφονται μόνο γύρω από το παιχνίδι. Η
επιδίωξη να θέλουν να „πάρουν πίσω“ τις μέχρι τώρα
απώλειες, μπορεί στα επηρεαζόμενα άτομα να οδηγήσει σε
ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, για να παίζουν ολοένα πιο
συχνά και με συνεχώς υψηλότερα ποσά στοιχήματος.

Οι δέκα
χρυσοί
κανόνες
παιχνιδιού
Για την πρόληψη
προβληματικής
συμπεριφοράς
παιχνιδιού
Δεν είναι εύκολο να τηρείτε
αυτούς τους κανόνες, αλλά
αν τους ακολουθήσετε,
θα σάς είναι πιο
εύκολο να αποφύγετε
μια προβληματική
συμπεριφορά παιχνιδιού!

• ...για το πώς αναγνωρίζετε ότι η δική
σας συμπεριφορά έχει πάρει διαστάσεις
προβληματικής συμπεριφοράς παιχνιδιού
(„Αυτοέλεγχος“).
• ...το πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα θέματα „Συνειδητό
παιχνίδι“ και βοήθεια σε περίπτωση
προβληματικών συμπεριφορών παιχνιδιού
(„Προσφορές ενημέρωσης και βοήθειας“).

Να παίζετε μόνο για
διασκέδαση

6

Να χρησιμοποιείτε
μόνο χρήματα που δεν
χρειάζεστε
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Να θέτετε ένα
σταθερό όριο
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Μην παίζετε ποτέ με
δανεισμένα χρήματα
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Να γνωρίζετε τη διαδικασία
παιχνιδιού και τις
πιθανότητες κέρδους
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Να κάνετε συχνά παύση
από το παιχνίδι
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Μην παραμελείτε τα άλλα
χόμπι σας
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Μην προσπαθείτε να πάρετε
πίσω χαμένα χρήματα
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Καθορίστε τη συχνότητα και
τη διάρκεια του παιχνιδιού
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Σταματήστε το παιχνίδι μετά
από μια σειρά επιτυχιών
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Αναλύστε γρήγορα και εύκολα τη συμπεριφορά σας
1.

Προσπαθώ συχνά να ισοφαρίσω τις απώλειές μου με νέα ποσά στοιχήματος.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.

Δεν έχω πλέον τη συμπεριφορά παιχνιδιού μου υπό έλεγχο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3.

Κρατάω μυστική τη συμπεριφορά παιχνιδιού μου από συγγενείς και φίλους.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4.

Μετά το παιχνίδι μου κατηγορώ συχνά άλλους.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5.

Δεν μπορώ να στερηθώ το παιχνίδι για μεγάλο διάστημα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6.

Το παιχνίδι είναι για εμένα διέξοδος όταν έχω στρες, προβλήματα ή σκοτούρες.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7.

Για να μπορέσω να παίξω, έπρεπε να δανειστώ ήδη χρήματα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8.

Η προσωπική / επαγγελματική μου ζωή υποφέρει από το παιχνίδι.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κάθε „Ναι“ σε μια από αυτές τις δηλώσεις είναι μια υπόνοια που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για προβληματική
συμπεριφορά παιχνιδιού.
Συζητήστε με ένα άτομο της εμπιστοσύνης σας ή χρησιμοποιήστε μια από τις προσφερόμενες δυνατότητες κάτω ή
στο πλάι! Φυσικά δωρεάν και ευχαρίστως επίσης ανώνυμα.

Προσφορές ενημέρωσης και βοήθειας
Ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια δεν είναι αναπόφευκτο πεπρωμένο ή αδυναμία χαρακτήρα, αλλά μια αναγνωρισμένη
ασθένεια. Στη Γερμανία υπάρχει μια πληθώρα οργανισμών παροχής συμβουλών και ομάδων αυτοβοήθειας που
κάνουν εξαιρετικό έργο και μπορούν να σάς παρέχουν βοήθεια.
Έχετε την αίσθηση ότι χάσατε τον έλεγχο της συμπεριφοράς παιχνιδιού σας ή αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες
για το θέμα „Προβληματική συμπεριφορά παιχνιδιού“;
Στους χώρους παιγνίων θα βρείτε ένα φυλλάδιο για τα κέντρα παροχής βοήθειας ή απευθυνθείτε απλά στο
προσωπικό εξυπηρέτησης. Στο www.spiel-bewusst.de μπορείτε επίσης να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για διάφορα
κέντρα παροχής βοήθειας.
Επίσης, σάς προσφέρουμε τη δυνατότητα προσωπικής και δωρεάν συνομιλίας παροχής συμβουλών με έναν
συνεργάτη μας. Οι συνεργάτες μας διατηρούν στενή επαφή με κέντρα παροχής βοήθειας και θα σάς παραπέμψουν
στο κατάλληλο κέντρο παροχής συμβουλών.
Απευθυνθείτε απλά στο προσωπικό εξυπηρέτησης στον χώρο παιγνίων ή τηλεφωνήστε μας. Η υπόθεσή σας θα
αντιμετωπιστεί σε κάθε περίπτωση με διακριτικότητα!

Βοήθεια σε προβληματική συμπεριφορά παιχνιδιού:

0800/77238368 ή 0800/PRAEVENT*
*δωρεάν από όλα τα γερμανικά δίκτυα

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα „Συνειδητό παιχνίδι“, προστασία παικτών και νεολαίας, νομικέςοί
ρυθμίσεις του επαγγελματικού παιχνιδιού με κέρδος χρημάτων καθώς και βοήθεια σε περίπτωση προβληματικής
συμπεριφοράς παιχνιδιού θα βρείτε σε πολλές γλώσσες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.spiel-bewusst.de

