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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Δξάζε Ελεκέξσζεο θαη Επαγξύπλεζεο Saferinternet.gr
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σν θεηηλό Πάζρα αγνξάζηε ην θαηάιιειν ειεθηξνληθό παηρλίδη γηα ηα παηδηά ζαο
Έρνπκε κπεη ήδε ζηε Μ. Δβδνκάδα θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο ζα μερπζνχκε ζηα καγαδηά γηα λα
αγνξάζνπκε θάπνην δψξν γηα ηα παηδηά καο, ηα εγγφληα καο ή ηα βαθηηζηήξηα καο γηα ην Πάζρα. ε πνιιέο
απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην δψξν ζα είλαη έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη. Η Γξάζε Δλεκέξσζεο &
Δπαγξχπλεζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ ζα ήζειε, ινηπφλ, λα ζαο
επηζηήζεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ πξνζνρή, ψζηε λα αγνξάζεηε ην ζσζηό παηρλίδη γηα θάζε παηδί.
Σα πεξηζζόηεξα παηρλίδηα πνπ θπθινθνξνύλ απηή ηε ζηηγκή ζην εκπόξην έρνπλ ραξαθηεξηζζεί κε
ην ζύζηεκα PEGI, ζχκθσλα δειαδή, κε ην Παλεπξσπατθφ χζηεκα Σαμηλφκεζεο γηα ηα Ηιεθηξνληθά
Παηρλίδηα (Pan European Game Information). Δίλαη ην πξψην παλεπξσπατθφ ζχζηεκα απνηίκεζεο ησλ
νξίσλ ειηθίαο γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηα βηληενπαηρλίδηα θαη εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο
1
29 επξσπατθέο ρψξεο . ηφρνο ηνπ είλαη λα παξάζρεη ζηνπο γνλείο θαη γεληθά ζηνπο θαηαλαισηέο αμηφπηζηε
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ελφο ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ θαη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ γηα
ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο. Αλαιπηηθά, ην ζχζηεκα πξνβιέπεη:


Σελ θαηάηαμε ηνπ παηρληδηνύ ζε πέληε ειηθηαθέο νκάδεο: 3+, 7+, 12+, 16+, 18+. Σν εηθνλίδην ηεο
θαηάηαμεο ελφο παηρληδηνχ (βι. παξαθάησ) αλαγξάθεηαη ζηελ κπξνζηηλή θαη ηελ πίζσ φςε ηεο
ζπζθεπαζίαο DVD ελεκεξψλνληαο φηη ην παηρλίδη είλαη θαηάιιειν κφλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία θαη
πάλσ.



Σν ραξαθηεξηζκό ηνπ πεξηερόκελνπ: λαξθσηηθά, ρπδαία ριψζζα, δηαθξίζεηο, θφβνο, ηδφγνο, ζεμ, βία.
ε πεξίπησζε πνπ ην παηρλίδη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηφηε ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα
(βι. παξαθάησ) αλαγξάθνληαη ζηελ πίζσ φςε ηεο ζπζθεπαζίαο DVD. Δλεκεξψλνπλ ηνλ αγνξαζηή εάλ
ην ελ ιφγσ παηρλίδη πεξηέρεη άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζην είδνο πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη ν θάζε
ραξαθηεξηζκφο:
Ναξθσηηθά

Χπδαία Γιψζζα

Γηαθξίζεηο

Φφβνο

Σδφγνο

εμ

Βία

Γηα ην online παηρλίδηα, εθαξκφδεηαη επηπιένλ ην PEGI Online. Πξφθεηηαη γηα έλα εηθνλίδην πνπ
PEGI Online
αλ ην ζπλαληήζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα ελφο online παηρληδηνχ, γλσξίδνπκε φηη ην παηρλίδη απηφ
πιεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. Δηδηθφηεξα: δελ
πεξηιακβάλεη παξάλνκν θαη πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν ή αλεπηζχκεηνπο ζπλδέζκνπο, ελψ
παξάιιεια νη δεκηνπξγνί ηνπ δεζκεχνληαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθή δσή ησλ αλήιηθσλ παηθηψλ.
ηνλ ηζηνρψξν www.pegi.info/gr/ ηνπ PEGI ζηελ ειιεληθή γιψζζα κπνξεί ν θαζέλαο λα ελεκεξσζεί
ελδειερψο γηα ην ζχζηεκα PEGI θαη λα ειέγμεη ην ραξαθηεξηζκό ησλ παηρληδηώλ πνπ θπθινθνξνύλ ζην
εκπόξην θαη ππόθεηληαη ζην ζύζηεκα κε κηα απιή αλαδήηεζε ζηελ θόξκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
αξρηθή ζειίδα.
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Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαλία, Διιάδα, Δζζνλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ιζιαλδία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Κχπξνο, Κξναηία, Λεηνλία, Ληζνπαλία,
Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Ννξβεγία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Ρσζία, ινβαθία, ινβελία, εξβία, νπεδία, Σζερία,
Ηλσκέλν Βαζίιεην, Φηλιαλδία

Εληαίν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πεξηερνκέλνπ εθαξκνγώλ & ςεθηαθώλ παηρληδηώλ από ηνλ IARC
O Γηεζλήο πλαζπηζκφο γηα ηελ Ηιηθηαθή Γηαβάζκηζε - International Age Rating Coalition (IARC) εγθαηλίαζε
έλα λέν ζχζηεκα γηα ςεθηαθά παηρλίδηα θαη εθαξκνγέο πνπ ζα θαζνξίδεη κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο, ην
ειηθηαθφ θνηλφ ζην νπνίν ζα απεπζχλνληαη. Με έλα κφλν θιηθ, νη πξνγξακκαηηζηέο ζα κπνξνχλ λα
δεκνζηεχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο παληνχ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηε ζηείινπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο
πηζηνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ θαη ειηθηαθήο δηαβάζκηζεο αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία.
Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο πεξίπινθν θαη ρξνλνβφξν.
Η δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή θαη νινθιεξψλεηαη ζε έλα θαη κφλν βήκα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ IARC απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηεο εθαξκνγήο εληειψο δσξεάλ. ηε ζπλέρεηα,
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ IARC ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα πνιιαπιέο πιαηθφξκεο, δηαηεξψληαο
παξάιιεια ηα δηαθξηηά πνιηηηζηηθά πξφηππα. Η δηαδηθαζία IARC εθρσξεί ηα γλσζηά θαη αμηφπηζηα εηθνλίδηα
ραξαθηεξηζκνχ πεξηερνκέλνπ απφ ηα ζπζηήκαηα PEGI (Δπξψπε), ESRB (Β. Ακεξηθή), ClassInd (Βξαδηιία),
USK (Γεξκαλία) θαη Classification Board (Απζηξαιία). ηε ζπλέρεηα νη αμηνινγήζεηο ειέγρνληαη απφ ηηο
ηνπηθέο αξρέο ηνπ IARC γηα λα εγγπεζνχλ ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα IARC ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ζπλαζπηζκνχ.

πκβνπιή ηεο Δξάζεο Saferinternet.gr ηνπ Ειιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ:
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αγνξάδνπκε γηα ηα παηδηά καο ην θαηάιιειν παηρλίδη γηα ηελ ειηθία ηνπ, θαη πνηέ
παηρλίδη πνπ είλαη γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Κάπνην ιφγν ζα έρεη ην ζχζηεκα PEGI γηα λα ηαμηλνκεί ηα
παηρλίδηα, αλαθνξηθά κε ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ καο. Δπίζεο, πξέπεη πάληα λα ιακβάλνπκε ππφςε ηνπο
ραξαθηεξηζκνχο πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη ην εθάζηνηε παηρλίδη, θαη λα αλαξσηεζνχκε, εάλ ζέινπκε ηα παηδηά
καο λα έξζνπλ ζε επαθή κε απηφ ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, πξηλ αγνξάζνπκε ηα παηρλίδη απηφ. Σέινο, αο
βξνχκε ιίγν ρξφλν λα παίμνπκε ην παηρλίδη απηφ νη ίδηνη, ψζηε λα απνθηήζνπκε άπνςε πξηλ ην δψζνπκε ζην
παηδί καο.

