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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγοράστε το κατάλληλο ηλεκτρονικό παιχνίδι για τα παιδιά σας
Μια εβδομάδα απομένει για να γιορτάσουμε το φετινό Πάσχα και οι περισσότεροι από εμάς θα ξεχυθούμε
στα μαγαζιά για να αγοράσουμε κάποιο δώρο για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας ή τα βαφτιστήρια μας. Σε
πολλές από αυτές τις περιπτώσεις το δώρο θα είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, η
Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr τoυ Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου θα ήθελε να σας
επιστήσει την προσοχή, ώστε να αγοράσετε το σωστό παιχνίδι για κάθε παιδί.
Τα περισσότερα παιχνίδια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο έχουν χαρακτηρισθεί με το
σύστημα PEGI, σύμφωνα δηλαδή, με το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά
Παιχνίδια (Pan European Game Information). Είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό σύστημα αποτίμησης των
ορίων ηλικίας για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα βιντεοπαιχνίδια και εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες
29 ευρωπαϊκές χώρες1. Στόχος του είναι να παράσχει στους γονείς και γενικά στους καταναλωτές αξιόπιστη
πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού και την καταλληλότητά του για
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Αναλυτικά, το σύστημα προβλέπει:


Την κατάταξη του παιχνιδιού σε πέντε ηλικιακές ομάδες: 3+, 7+, 12+, 16+, 18+. Το εικονίδιο της
κατάταξης ενός παιχνιδιού (βλ. παρακάτω) αναγράφεται στην μπροστινή και την πίσω όψη της
συσκευασίας DVD ενημερώνοντας ότι το παιχνίδι είναι κατάλληλο μόνο για μια συγκεκριμένη ηλικία και
πάνω.



Τον χαρακτηρισμό του περιεχόμενου: ναρκωτικά, χυδαία χλώσσα, διακρίσεις, φόβος, τζόγος, σεξ, βία.
Σε περίπτωση που το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως το περιεχόμενό του, τότε τα αντίστοιχα εικονίδια
(βλ. παρακάτω) αναγράφονται στην πίσω όψη της συσκευασίας DVD. Ενημερώνουν τον αγοραστή εάν
το εν λόγω παιχνίδι περιέχει άμεση ή έμμεση αναφορά στο είδος περιεχομένου που περιγράφει ο κάθε
χαρακτηρισμός (σημείωση: ένα παιχνίδι μπορεί να λάβει περισσότερους χαρακτηρισμούς):
Ναρκωτικά

Χυδαία Γλώσσα

Διακρίσεις

Φόβος

Τζόγος

Σεξ

Βία

Για το online παιχνίδια, εφαρμόζεται επιπλέον το PEGI Online. Πρόκειται για ένα εικονίδιο που
PEGI Online
αν το συναντήσουμε στην ιστοσελίδα ενός online παιχνιδιού, γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι αυτό
πληρεί κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: δεν
περιλαμβάνει παράνομο και προσβλητικό περιεχόμενο ή ανεπιθύμητους συνδέσμους, ενώ
παράλληλα οι δημιουργοί του δεσμεύονται να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ανήλικων παικτών.
Στον ιστοχώρο www.pegi.info/gr/ του PEGI στην Ελληνική γλώσσα μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί
ενδελεχώς για το σύστημα PEGI και να ελέγξει το χαρακτηρισμό των παιχνιδιών που κυκλοφορούν στο
εμπόριο και υπόκεινται στο σύστημα με μια απλή αναζήτηση στην φόρμα που περιλαμβάνεται στην
αρχική σελίδα.

1

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισραήλ, Τσεχία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία,
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Φινλανδία.
Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συμβουλή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου:
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αγοράζουμε για τα παιδιά μας το κατάλληλο παιχνίδι για την ηλικία τους, βάσει
της παραπάνω σήμανσης PEGI που προτείνουν οι ίδιοι οι κατασκευαστές, και ποτέ παιχνίδι που είναι για
μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τους χαρακτηρισμούς περιεχομένου που
έχει το εκάστοτε παιχνίδι. Τέλος, ας βρούμε λίγο χρόνο να παίξουμε το παιχνίδι αυτό οι ίδιοι, ώστε να
αποκτήσουμε άποψη πριν το δώσουμε στο παιδί μας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, Συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Κιν. 6948 729493
---------------------------------------------To έτος 2011 αποτιμήθηκαν με το σύστημα PEGI 2.207 παιχνίδια:
Ηλιακή κατηγορία

Αριθμός παιχνιδιών

% επί συνόλου

3

828

37,5%

7

362

16,4%

12

515

23,3%

16

284

12,9%

18

218

9,9%

ΣΥΝΟΛΟ

2.207

100%

Ενδιαφέροντα στοιχεία από το σύστημα PEGI αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των παιχνιδιών
Χαρακτηρισμός

Αριθμός παιχνιδιών

% επί συνόλου

Σε ποιες ηλικιακές κατηγορίες

Βία

1.170

Χυδαία γλώσσα

450

20,4%

12,16, 18

Φόβος

128

5,8%

7

Σεξ

60

2,7%

12, 16, 18

Τζόγος

36

1,6%

16, 18

Ναρκωτικά

12

0,5%

16, 18

Διακρίσεις

0

0%

PEGI online

622

53%

28,2%

7, 12, 16, 18

18
3, 7, 12, 16, 18
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