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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
1.1 Ορισμός Μηχανογραφημένου Συστήματος (ΜΣ):
Ως μηχανογραφημένο σύστημα (ΜΣ) ορίζεται το σύστημα που μπορεί ν' αποτελείται από ένα ή
περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) που θ' αποτελούν το κεντρικό σύστημα με
τερματικούς Η/Υ, εκτυπωτές ψηφιακούς αναγνώστες, σαρωτές και άλλα συναφή περιφερειακά
ηλεκτρονικά μέρη, που το κάθε ένα ξεχωριστά ή στο σύνολο τους χρησιμοποιούνται για τη
διεξαγωγή έγκυρου στοιχήματος.
1.2 Διαχείριση Συστήματος:

Το ΜΣ θα έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης και διαχείρισης προγνωστικών, αλλαγών, πληρωμών,
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υποσυστημάτων, τήρησης στατιστικών και άλλων στοιχείων
και γενικά ότι σχετίζεται με τη διεξαγωγή στοιχήματος.
1.3 Διασφάλιση επικοινωνίας:
Το ΜΣ θα διασφαλίζει από μόνο του την απόλυτη επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων του
και απόλυτη ασφάλεια στη διακίνηση των ενταμιευμένων σε αυτά πληροφοριών σύμφωνα με τις
πλέον σύγχρονες τεχνικές μεθόδου.
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2.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ:

2.1

Ευθύνες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων:

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου του ΜΣ. Ευθύνη
επίσης της Αρχής είναι να επεμβαίνει διορθωτικά και να θέτει νέους όρους και υποχρεώσεις στους
χρήστες του ΜΣ, εκεί όπου και όταν χρειάζεται.
2.2
2.2.1

Απαιτήσεις της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων:
Αλλαγές, τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις του ΜΣ:

Καμιά αλλαγή, τροποποίηση, αναβάθμιση του ΜΣ δεν θα γίνει αν πρώτα δεν εξασφαλισθεί η
έγκριση της Αρχής.
2.2.2

Επικοινωνία της Αρχής με το ΜΣ:

Στην Αρχή θα παραχωρείται Η/Υ, μαζί με εκτυπωτή ή και άλλο συναφή εξοπλισμό και θα
εξασφαλίζεται η σύνδεση του με το ΜΣ. Ο εξοπλισμός θα είναι ιδιοκτησία του χρήστη του ΜΣ και
θ' αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΜΣ. Το κόστος διαχείρισης του εξοπλισμού (συντήρηση,
αναβάθμιση και κόστος τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και επικοινωνίας), θα επιβαρύνει τον
ιδιοκτήτη.
2.3

Απαιτήσεις ως προς τη λειτουργία:

2.3.1 Σύνδεση:
Ο Η/Υ της Αρχής θα είναι πάντοτε συνδεδεμένος με το ΜΣ.
2.3.2 Επικοινωνία:
Στον Η/Υ της Αρχής θα καταχωρούνται ταυτόχρονα με την καταχώρηση στην Κεντρική Μονάδα του
ΜΣ όλα τα στοιχεία που θα καταγράφονται από τα κατά τόπους τερματικά. Η καταχώρηση και
εγγραφή στον Η/Υ της Αρχής θα γίνεται απευθείας από τα τερματικά ή μέσω της Κεντρικής
Μονάδας, χωρίς όμως να είναι δυνατή η παρέμβαση της Κεντρικής Μονάδας στα διαβιβαζόμενα
στοιχεία.
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2.3.3 Εκτύπωση:
Στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα παραχωρούνται όλες οι διευκολύνσεις, τεχνικά μέσα και
πληροφορίες για εκτύπωση όλων των στατιστικών στοιχείων και άλλων απαιτήσεων του αρμόδιου
φορέα.
2.3.4 Εγγύηση ομαλής λειτουργίας του ΜΣ:
Για τη σωστή χρήση και διαχείριση του ΜΣ και πλήρη υπακοή και συμμόρφωση του χρήστη στους
σχετικούς με αυτό νόμους και κανονισμούς, κατατίθεται στην Αρχή από το χρήστη τραπεζική
εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συνεργατικό ίδρυμα, ύψους €550,000.
2.3.5 Παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων:
Η Αρχή θα παρεμβαίνει με τη βοήθεια τρίτων όταν και εφόσον διαπιστώσει ότι διακινδυνεύεται η
διασφάλιση των ενταμιευμένων στο ΜΣ στοιχείων για να επιφέρει τέτοιες αλλαγές στο ΜΣ για να
διασφαλίσει τα έσοδα του Κράτους.
Η παρέμβαση θα γίνεται μόνο όταν και αν αρνηθεί ο χρήστης του ΜΣ να συμμορφωθεί με τις
υποδείξεις της Αρχής.
Σε περίπτωση παρέμβασης της Αρχής με τη βοήθεια τρίτων, τότε το κόστος της παρέμβασης θα
επιβαρύνει το χρήστη του ΜΣ.
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3 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το ΜΣ διαχωρίζεται σε τέσσερις βασικές μονάδες:
3.1

Κεντρική Μονάδα (ΚΜ)

3.2

Εφεδρική Κεντρική Μονάδα (ΕΚΜ)

3.3

Κέντρο Διασφάλισης Δεδομένων (ΚΔΔ)

3.4

Τερματική Μονάδα (ΤΜ)

3.1 Κεντρική Μονάδα (ΚΜ):
3.1.1

Ορισμός:

Ως ΚΜ ορίζεται το υποσύστημα του ΜΣ που μπορεί ν' αποτελείται από ένα ή περισσότερους Η/Υ
μεγάλης δυνατότητας και άλλων συναφή εξοπλισμών υποστήριξης.
3.1.2

Χώρος εγκατάστασης:

Η ΚΜ θα είναι εγκατεστημένη σε απροσπέλαστο χώρο πλήρως ελεγχόμενο με ηλεκτρονικό
σύστημα παρακολούθησης. Η είσοδος στο χώρο επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένο και
καθορισμένο αριθμό ατόμων. Η είσοδος των εξουσιοδοτημένων ατόμων στο χώρο, καταγράφεται
και ελέγχεται από τον υπεύθυνο φύλαξης του χώρου. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι
ελεγχόμενες και γενικά εξασφαλίζονται ιδανικές συνθήκες λειτουργίας της ΚΜ και πάντοτε
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Ο χώρος εγκατάστασης θα καλύπτεται πλήρως από
σύστημα συναγερμού και αυτόματο σύστημα πυρασφάλειας.
3.1.3

Παρεχόμενη ενέργεια:

Η ηλεκτρική παροχή που θα τροφοδοτά την ΚΜ θα είναι αδιάκοπη και θα διασφαλίζονται οι τιμές
τάσης, έντασης και συχνότητας στα καθορισμένα επιτρεπτά και αποδεκτά πλαίσια ταλάντωσης
από τους κατασκευαστές της ΚΜ. Η λειτουργία της ΚΜ θα διασφαλίζεται και με εφεδρική παροχή
ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής. Η διάρκεια τροφοδότησης από την
εφεδρική παροχή θα εξαρτάται από τις δυνατότητες και το μέγεθος της ΚΜ και θα καθορίζεται από
την Αρχή.
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3.1.4

Αποθήκευση δεδομένων:

Στην ΚΜ θα εγγράφονται και θα παραμένουν αναλλοίωτα, για όσο χρόνο ορίζεται, τα στοιχεία
εκείνα που θα καθορίζονται από την Αρχή.
3.1.5

Επικοινωνία με τερματικές μονάδες:

Η ΚΜ θα ευρίσκεται σε συνεχή και διασφαλισμένη επικοινωνία με τις τερματικές μονάδες. Η
επικοινωνία θα γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και θα αξιολογείται ανάλογα για κάθε
περίπτωση ξεχωριστά.
3.1.6

Επικοινωνία ΚΜ με τις εγκαταστάσεις της Αρχής:

Το ΜΣ θα παρέχει όλες τις διευκολύνσεις, τεχνικά μέσα και άλλες, για πλήρη και απρόσκοπτη
επικοινωνία των εγκαταστάσεων του αρμόδιου φορέα, τόσο με την ΚΜ, όσο και με όλες τις
υπομονάδες της. Η ΚΜ μαζί με τις υπομονάδες της θα τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας και θα
αδρανοποιεί γενικά το ΜΣ σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας και θα καταγράφεται η ώρα
και η διάρκεια διακοπής. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες διαβιβάζονται από τις τερματικές
μονάδες στις εγκαταστάσεις της Αρχής μέσω της ΚΜ, δεν θα παρέχεται σε αυτή καμιά δυνατότητα
επέμβασης στις πληροφορίες.
3.1.7

Επικοινωνία με το Κέντρο Διασφάλισης Δεδομένων (ΚΔΔ):

Η ΚΜ θα είναι σε αδιάκοπη και διασφαλισμένη επικοινωνία με την Εφεδρική Κεντρική Μονάδα
και με το Κέντρο Διασφάλισης Δεδομένων σε περίπτωση που οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε
αυτό αυτόματα.
3.2

Εφεδρική Κεντρική Μονάδα (ΕΚΜ):

3.2.1

Ορισμός:

Ως ΕΚΜ ορίζεται η υπομονάδα του ΜΣ που μπορεί ν' αποτελείται από ένα ή περισσότερους Η/Υ
και συναφή εξοπλισμό με σκοπό την υποστήριξη της ΚΜ ή ακόμα και αντικατάσταση της, σε
περιπτώσεις απώλειας της.
3.2.2 Χώρος εγκατάστασης:
H ΕΚΜ δεν μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με την ΚΜ. Θα πρέπει τουλάχιστον να είναι σε απόσταση
μεγαλύτερη των 30 χλμ από τον χώρο εγκατάστασης της ΚΜ.
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3.2.3 Παρεχόμενη ενέργεια:
Όπως και στην ΚΜ.
3.2.4 Αποθήκευση Δεδομένων:
Όπως και στην ΚΜ.

3.2.5 Επικοινωνία με τερματικές μονάδες:

Όπως και στην ΚΜ.

3.2.6 Επικοινωνία της ΕΚΜ με τις εγκαταστάσεις της Αρχής :
Όπως και στην ΚΜ.

3.2.7 Επικοινωνία με το ΚΔΔ:

Όπως και στην ΚΜ.

3.3 Κέντρο Διασφάλισης Δεδομένων (ΚΔΔ):

3.3.1 Ορισμός:
Ως ΚΔΔ ορίζεται η υπομονάδα του ΜΣ που μπορεί ν' αποτελείται από ένα ή περισσότερους Η/Υ
και άλλο συναφή εξοπλισμό υψηλής αξιοπιστίας ή καθορισμένο και με ειδικά τεχνικά ή άλλα
χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικό Αρχείο που εντάσσεται στο σύνολο του ΜΣ.
3.3.2

Χώρος εγκατάστασης:

Το ΚΔΔ θα ευρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο από την ΚΜ και η παρεχόμενη ασφάλεια και άλλες
προφυλάξεις θα είναι αναβαθμισμένες σε σχέση με εκείνες του χώρου του ΚΜ.
3.3.3

Παρεχόμενη ενέργεια:

Όπως και στην ΚΜ.
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3.3.4

Αποθήκευση δεδομένων:

Στο ΚΔΔ θα φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που θα έχουν
σχέση με τη διεξαγωγή συλλογικών στοιχημάτων στατιστικών και άλλων στοιχείων για όσο
χρόνο ορίζεται από την Αρχή, με σκοπό τη διατήρηση στοιχείων σαν δεύτερη πηγή
πληροφόρησης σε περίπτωση απώλειας της ΚΜ.
3.3.5

Επικοινωνία ΚΔΔ με τη ΚΜ:

Η επικοινωνία, ηλεκτρονική ή άλλη, μεταξύ του ΚΔΔ και της ΚΜ θα γίνεται με τις πλέον
σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και θα είναι αδιάκοπη. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του φορέα θα
πρέπει να έχει συνεχή πρόσβαση στο κάθε ΜΣ μέσω διαδικτύου.
3.3.6

Επικοινωνία ΚΔΔ με τις εγκαταστάσεις της Αρχής:

Το ΚΔΔ θα είναι απροσπέλαστο σε τρίτους και η επικοινωνία του με τις εγκαταστάσεις του
αρμόδιου φορέα θα γίνεται απευθείας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εφόσον
τούτη γίνεται μέσω της ΚΜ, θα γίνεται χωρίς παρεμβολές από την ΚΜ.
3.4

3.4.1

Τερματικές Μονάδες (ΤΜ):

Ορισμός:

Ως ΤΜ ορίζεται το υποσύστημα του ΜΣ που μπορεί ν' αποτελείται από ένα ή περισσότερους
Η/Υ, ταμιακές μηχανές, εκτυπωτές, ψηφιακούς και γραμμικούς αναγνώστες, αναγνώστες καρτών
και άλλων συναφή εξοπλισμών και σκοπό έχει την αποδοχή στοιχημάτων.
3.4.2

Χώρος εγκατάστασης:

Η ΤΜ ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις του αποδέκτη στοιχημάτων και του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου και μπορεί να χρησιμοποιείται, εκτός από την αποδοχή στοιχήματος και άλλων
ταμειακών συναλλαγών και για την έκδοση ακόμα στατιστικών και άλλων στοιχείων.
3.4.3

Παρεχόμενη ενέργεια:

Ηλεκτρική παροχή. Εφεδρικές μονάδες παροχής ενέργειας μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται.
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3.4.4

Αποθήκευση δεδομένων:

Στην ΤΜ θα τηρούνται μόνο στοιχεία αρχείου και άλλα υποβοηθητικά στοιχεία για την έκδοση
αναφορών και άλλων στατιστικών πληροφοριών.
3.4.5

Επικοινωνία ΤΜ με ΚΜ και τις εγκαταστάσεις της Αρχής:

Η ΤΜ θα συνδέεται με την ΚΜ με τελευταίας τεχνολογίας μεθόδους και η επικοινωνία θα είναι
αδιάκοπη διασφαλισμένη και απαραβίαστη από τρίτους. Στην ΚΜ θα διαβιβάζονται από την ΤΜ
όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή στοιχήματος. Τα ίδια στοιχεία θα διαβιβάζονται
από την ΤΜ και στις εγκαταστάσεις της Αρχής κατευθείαν ή μέσω της ΚΜ χωρίς όμως δυνατότητα
παρέμβασης από αυτή.

Η σύνδεση αυτή θα ελέγχεται πλήρως από την ΕΑΣ και η διαμόρφωση των δρομολογητών θα
γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με την ΕΑΣ.
Το είδος του δρομολογητή που απαιτείται, ο τρόπος σύνδεσης όπως και η τελική διαμόρφωση
του θα αποφασίζεται έπειτα από μελέτη του ΤΜ του κάθε ΜΣ.
Η ΤΜ θα επικοινωνεί παράλληλα με την ΚΜ και με το νέο μηχανογραφικό σύστημα της Αρχής.

3.4.6

Διεξαγωγή στοιχήματος:

Η εκδήλωση πρόθεσης του παίχτη θα μεταφέρεται μέσω πληκτρολογίου, αναγνώστη ή άλλης
τεχνικής μεθόδου στην ΤΜ. Η επεξεργασία πληροφοριών θα γίνεται από την ΤΜ και η τελική
κατάληξη τους θα εμφανίζεται στην οθόνη. Αφού επιβεβαιωθεί η θέληση του παίχτη επικυρώνεται
και εκτυπώνεται, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς.
Ταυτόχρονα με την εκτύπωση όλες οι πληροφορίες αυτούσιες και χωρίς καμιά παραπέρα
επεξεργασία ή παρέμβαση διαβιβάζονται στην ΚΜ και στις εγκαταστάσεις του αρμόδιου φορέα. Η
ΤΜ θα έχει τη δυνατότητα αλλαγής τροποποίησης ή ακύρωσης της πρόθεσης του παίχτη κατά τη
διάρκεια επεξεργασίας της και πριν της επικύρωσης και εκτύπωσής της.
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4. Αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών:
Η λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα ελέγχονται σχολαστικά πριν τη χορήγηση της
σχετικής άδειας από την Αρχή ή άλλους εντεταλμένους από την Αρχή. Η Αρχή θα διεξάγει επίσης
περιοδικούς ελέγχους σε ΜΣ που ευρίσκονται σε λειτουργία και θα επιφέρει διορθωτικές αλλαγές
εκεί όπου και αν χρειάζεται. Οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν στην Αρχή τα τεχνικά ή/και
άλλα μέσα και να την υποβοηθούν για να φέρει σε πέρας τις υποχρεώσεις και ευθύνες της, που
απορρέουν από τις παρούσες οδηγίες και τεχνικά χαρακτηριστικά.
5. Αναθεωρήσεις
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναθεωρούνται όποτε
κρίνεται σκόπιμο με σχετική απόφαση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.
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6. Δελτίο Στοιχήματος
Η εκτύπωση του Δελτίου Στοιχήματος θα γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, από το
εκτυπωτικό σύστημα το οποίο ευρίσκεται σε κάθε τερματική μονάδα.
Σε κάθε Δελτίο Στοιχήματος θα εκτυπώνονται μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω στοιχεία:
6.1

Στοιχεία Αποδέκτη/Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου:

6.1.1 Όνομα και λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου
Αντιπροσώπου.
6.1.2 Κωδικός αποδέκτη και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου.
6.1.3 Αριθμός άδειας λειτουργίας αποδέκτη και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου.
6.1.4 Πλήρης Διεύθυνση.
6.2

Αύξων Αριθμός Δελτίου Στοιχήματος

Ο αύξων αριθμός Δελτίου Στοιχήματος θα είναι αριθμητικά προσθετικός αριθμός αρχίζοντας την
αρίθμηση από την ημέρα εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος ή ένας αριθμητικά
προσθετικός και περιοδικός αριθμός για κάθε ημερήσια αναφορά.
6.3

Κωδικοποιημένος Αριθμός Δελτίου Στοιχήματος

Ο Κωδικοποιημένος Αριθμός Δελτίου Στοιχήματος θα αποτελείται από οκτώ ψηφία και μπορεί να
είναι πρωτυπωμένος στο Δελτίο ή να εκτυπώνεται από το σύστημα αυτόματα. Τα τρία πρώτα
ψηφία θα είναι γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου, θα επιλέγονται και θα χρησιμοποιούνται
από τον αποδέκτη, νοουμένου ότι δεν έχουν επιλεγεί από άλλους προηγουμένως. Τα
επόμενα δύο ψηφία θα είναι αριθμοί και θα χαρακτηρίζουν τη γεωγραφική περιφέρεια (επαρχία)
εγκατάστασης και λειτουργίας του αποδέκτη και εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου. Τα επόμενα
δύο ψηφία θα είναι αριθμοί και θα χαρακτηρίζουν το κατάστημα. Το τελευταίο ψηφίο θα είναι
αριθμός και θα χαρακτηρίζει την τερματική μονάδα, εάν σε ένα κατάστημα υπάρχουν
περισσότερες από μια μονάδες.
6.3

Ημερομηνία και ώρα

Σε κάθε δελτίο θα εκτυπώνεται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα σε μορφή Η:Μ:Χ:Ω:Λ. Δίνεται
ιδιαίτερη σημασία στη σωστή εκτύπωση της ημερομηνίας και ώρας και ιδιαίτερη προσοχή στο
σύστημα διασφάλισης του απαραβίαστου της.
Η διασφάλιση του απαραβίαστου θα ελέγχεται σχολαστικά πριν την έκδοση της τελικής
έγκρισης.
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6. 5

Οικονομική αναφορά Δελτίου Στοιχήματος

Σε κάθε Δελτίο θα εκτυπώνονται τουλάχιστο και τα πιο κάτω ποσά:
6.5.1 Συνολικό καθαρό (αποφορολογημένο) ποσό
6.5.2 Συνολικό ποσό φόρου
6.5.3 Συνολικό πληρωτέο ποσό
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7. Ημερήσια αναφορά
Η ημερήσια αναφορά θα εκτυπώνεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, τουλάχιστο μία φορά για
κάθε ημερολογιακή ημέρα, εφόσον στην περίοδο έχει καταχωρηθεί τουλάχιστο μία εγγραφή. Η
ημερήσια αναφορά θα εκτυπώνεται για κάθε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και για κάθε
τερματική μονάδα. Να είναι δυνατή η εκτύπωση και ημερήσιας αναφοράς του συνόλου των
τερματικών μονάδων.
Αν δεν εκτυπωθεί ημερήσια αναφορά από το χρήστη για την προαναφερόμενη περίοδο τότε να
εκτυπώνεται αυτόματα από το σύστημα.
Σε κάθε ημερήσια αναφορά θα εκτυπώνονται μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω στοιχεία:
7.1 Στοιχεία αποδέκτη/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Όπως και στην ενότητα 6.

7.2 Αύξων αριθμός.
Οι

ημερήσιες

αναφορές

θα

αριθμούνται

προσθετικά

με

συνεχόμενη

και

αναλλοίωτη αρίθμηση.

7.3 Κωδικός Αριθμός

Αναφοράς

Όπως και στην ενότητα 6.

7.4 Ημερομηνία και Ώρα

Όπως και στην ενότητα 6.

7.5 Οικονομική αναφορά
Σε κάθε αναφορά θα εκτυπώνεται ο συνολικός αριθμός έγκυρων δελτίων στοιχημάτων, το
συνολικό ποσό τους και ο συνολικός φόρος. Σε κάθε αναφορά θα εκτυπώνεται επίσης ο
συνολικός αριθμός άκυρων δελτίων στοιχημάτων με το συνολικό ποσό τους, ο συνολικός αριθμός
αλλαγών με το ποσό τους και ο συνολικός αριθμός αναφορών με τα χαρακτηριστικά τους.
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7.6

Αποθήκευση ημερήσιας αναφοράς σε ηλεκτρονική μορφή

Η ημερήσια αναφορά θα εγγράφεται αυτούσια και χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής της σε μνήμη και
θα παραμένει αναλλοίωτη για πάντα.

7.7

Περιοδική ανάγνωση ημερήσιας αναφοράς

Να είναι δυνατή η αναδρομική ανάγνωση της αναφοράς με καθορισμό ημερομηνίας ή αριθμό
αναφοράς. Να είναι δυνατή επίσης η αναδρομική ανάγνωση περιόδου με καθορισμό ημερομηνιών
ή αριθμών αναφοράς και εκτύπωση συγκεντρωτικά του συνολικού ποσού της περιόδου.
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