
  

PEGI

Το Πανευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης 
ηλεκτρονικού παιχνιδιού (PEGI) είναι ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης ηλικίας των 
βιντεοπαιχνιδιών που δημιουργήθηκε για να 
βοηθήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να 
κάνουν συνειδητές αποφάσεις για την αγορά 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών των κουτιών 
βιντεοπαιχνιδιών.



  

Ηλικιακή Κατηγορία 3

● 3: Κατάλληλο για 
ηλικίες 3 ετών και 
άνω. Μπορεί να 
περιέχει ήπια βία 
σε ένα κατάλληλο 
περιεχόμενο για τα 
μικρότερα παιδιά, 
αλλά δεν υπάρχει 
χυδαία γλώσσα.



  

Ηλικιακή Κατηγορία 7

● 7: Κατάλληλο για 
ηλικίες 7 ετών και 
άνω. Μπορεί να 
περιέχει ήπια βία 
κινουμένων 
σχεδίων, αθλήματα 
ή στοιχεία που 
μπορεί να είναι 
τρομακτικά για τα 
μικρότερα παιδιά.



  

Ηλικιακή Κατηγορία 12

● 12: Κατάλληλο για 
ηλικίες 12 και άνω. 
Μπορεί να περιέχει 
βία φαντασίας, κακή 
γλώσσα, ήπιες 
σεξουαλικές 
αναφορές και 
υπονοούμενα ή 
τυχερά παιχνίδια.



  

Ηλικιακή Κατηγορία 16 

● 16: Κατάλληλο για 
ηλικίες 16 και άνω. 
Μπορεί να περιέχει 
ρητή βία, ισχυρή 
γλώσσα, 
σεξουαλικές 
αναφορές, το 
περιεχόμενο 
τυχερών 
παιχνιδιών ή 
χρήση ναρκωτικών 
(ενθάρρυνση).



  

Ηλικιακή Κατηγορία 18 

● 18: Κατάλληλο για 
ηλικίες 18 ετών και 
άνω. Μπορεί να 
περιέχει εικόνες βίας, 
συμπεριλαμβανομέν
ων βία κατά των 
ανυπεράσπιστων 
ανθρώπων και 
«πολλαπλή, 
motiveless 
θανάτωση, ισχυρή 
γλώσσα, ισχυρό 
σεξουαλικό 
περιεχόμενο, τυχερά 
παιχνίδια, χρήση 
ναρκωτικών 
(εξωραϊσμός), ή 
διακρίσεις



  

Περιεχόμενο 

● Μπορεί να περιέχει 
σκηνές των 
ανθρώπων που είναι 
τραυματίες ή 
πεθαίνουν, συχνά με 
τη χρήση των 
όπλων. Επίσης, 
μπορεί να περιέχει 
αδράχτι και διαφυγή 
αίματος.



  

Περιεχόμενο

● Μπορεί να περιέχουν 
βωμολοχίες, 
σεξουαλικά 
υπονοούμενα, 
απειλές και κάθε 
είδους δυσφήμηση 
και επίθετα.



  

Περιεχόμενο

● Ενδέχεται να 
περιέχουν σκηνές 
που διαταράσσοται, 
τρομακτικά για τους 
νεότερους ή πιο 
συναισθηματικά σε 
ευάλωτους παίκτες.



  

Περιεχόμενο

● Μπορεί να περιέχει 
αναφορές σε 
σεξουαλική έλξη ή 
σεξουαλική επαφή. 
Επίσης, μπορεί να 
περιέχει γυμνό και 
χαρακτήρες ντυμένοι 
με ρούχα που 
υποδηλώνουν.



  

Περιεχόμενο

● Μπορεί να περιέχει 
αναφορές σε 
παράνομα 
ναρκωτικά ή 
φανταστικές ουσίες 
που έχουν 
ομοιότητες σε 
πραγματικές 
συνθήκες ζωής 
των παράνομων 
ναρκωτικών (σε 
χρήση, κατοχή ή 
πώληση).



  

Περιεχόμενο

● Ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν 
στοιχεία τα οποία 
ενθαρρύνουν ή να 
διδάξουν τυχερά 
παιχνίδια.



  

Περιεχόμενο

● Μπορεί να περιέχει 
τη σκληρότητα ή 
παρενόχλησης βάσει 
φυλής, εθνικότητας, 
φύλο ή σεξουαλικές 
προτιμήσεις.



  

Περιεχόμενα

● Περιέχει μία 
δυνατότητα 
διαδικτυακού 
παιχνιδιού.


