Άρθρο 4
Οπτικά σύμβολα κατηγοριών τηλεοπτικών προγραμμάτων- ειδική σήμανση προσδιορισμού του
περιεχομένου των προγραμμάτων
1. Σε κάθε κατηγορία κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων αντιστοιχεί το καθοριζόμενο
με την παρούσα απόφαση οπτικό σύμβολο που συναρτάται με την ηλικία των τηλεθεατών. Το
κάθε σύμβολο μεταδίδεται σε εμφανές σημείο της οθόνης, σε μέγεθος ένταση και διάρκεια
που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό του από το μέσο τηλεθεατή.
2. Για την πληρέστερη προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών προβλέπεται και ειδική λεκτική
σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων, ανάλογα με τη βλάβη που
αυτό μπορεί να προκαλέσει στους ανηλίκους (λ.χ. σκηνές βίας, σεξουαλικές σκηνές, χρήσης
ουσιών και σκηνές απρεπούς εκφοράς λόγου). Η λεκτική σήμανση εμφανίζεται κάτω από το
οπτικό σύμβολο κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Τα οπτικά σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, η ειδική λεκτική σήμανση
προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων και η επεξήγηση των κατηγοριών
συμβόλων που ενημερώνουν τους τηλεθεατές ως προς την καταλληλότητα του προγράμματος
για την παρακολούθηση του από τους ανηλίκους, καθώς και οι υποχρεώσεις των παρόχων
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με τις ώρες μετάδοσης και αναγγελίας των
προγραμμάτων αυτών, τη διάρκεια εμφάνισης των συμβόλων και την επεξήγηση τους,
παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες:

Κατά την έναρξη του προγράμματος και μετά από κάθε διακοπή του θα εμφανίζεται στην οθόνη οπτικό
και ηχητικό σήμα της κατηγορίας κατάταξης του προγράμματος (δηλαδή οπτικό σύμβολο κατηγορίας
σήμανσης, καθώς και γραπτή και προφορική επεξήγηση του), όπως αναλυτικά καθορίζεται στον Πίνακα IV.

ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ: Διάρκεια εμφάνισης οπτικών συμβόλων
κατά τη μετάδοση των προγραμμάτων

Εμφάνιση οπτικού συμβόλου σε όλη τη διάρκεια
του προγράμματος

Πίνακας ΙV: Διάρκεια εμφάνισης επεξήγησης οπτικών συμβόλων κατά τη μετάδοση των
προγραμμάτων

1η. Η διάρκεια εμφάνισης της επεξήγησης «Κατάλληλο για
όλους» εναπόκειται στην ευχέρεια
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

του

παρόχου

2η Η εμφάνιση της επεξήγησης «Κατάλληλο για άνω
των 8 ετών» μεταδίδεται για τριάντα (30΄΄)
δευτερόλεπτα στην αρχή του προγράμματος και μετά
από κάθε διακοπή του.

3η Η εμφάνιση της επεξήγησης «Κατάλληλο για άνω των
12 ετών» μεταδίδεται για τριάντα (30΄΄) δευτερόλεπτα
στην αρχή του προγράμματος και μετά από κάθε διακοπή
του.

4η Η εμφάνιση της επεξήγησης «Κατάλληλο για άνω των
16 ετών» μεταδίδεται για ένα (1΄) λεπτό στην αρχή του
προγράμματος και μετά από κάθε διακοπή του.

5η Η εμφάνιση της επεξήγησης «Κατάλληλο για άνω των
18 ετών» μεταδίδεται για δύο (2΄) λεπτά στην αρχή του
προγράμματος και μετά από κάθε διακοπή του.

Ταυτόχρονα με την εμφάνιση της επεξήγησης των οπτικών συμβόλων κατηγοριών κατάταξης των
τηλεοπτικών προγραμμάτων στην οθόνη μεταδίδεται ηχητικό σήμα προφορικής επεξήγησης κατά την
έναρξη του προγράμματος και μετά από κάθε διακοπή του.

ΠΙΝΑΚΑΣ V: Επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης προγραμμάτων

1η. Στην ευχέρεια του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

2η . Στην ευχέρεια του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων,
αρκεί να μη μεταδίδεται σε ζώνη παιδικού προγράμματος καθώς και
τριάντα (30’) λεπτά πριν και μετά τη ζώνη αυτή.

3η . Μετά τις 21.00 έως τις 06.00 – Παρασκευή, Σάββατο παραμονή
αργιών και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών μετά τις 22.00.

4η. Μετά τις 22.00 έως τις 06.00 .

5η. Μετά τη 00.00 έως τις 06.00 .

Η ζώνη παιδικού προγράμματος καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και
προσδιορίζεται από τους εξής δύο παράγοντες: α) την ώρα και ημέρα που οι πάροχοι υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων συνηθίζουν να προβάλλουν παιδικά προγράμματα που απευθύνονται σε
ανηλίκους και β) την ώρα και ημέρα που οι ανήλικοι είναι πιθανό να παρακολουθούν τηλεόραση.

ΠΙΝΑΚΑΣ VI: Αναγγελίες μετάδοσης προγραμμάτων (τρέιλερ)

Εμφάνιση οπτικού συμβόλου σε όλη τη διάρκεια του τρέιλερ

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ: Επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης τρέιλερ

1η. Στην ευχέρεια του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

2η. Στην ευχέρεια του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
αρκεί να μη μεταδίδεται σε ζώνη παιδικού προγράμματος καθώς και
τριάντα (30’) λεπτά πριν και μετά τη ζώνη αυτή.

3η. Μετά τις 21.00 έως και τις 06.00 – Παρασκευή Σάββατο παραμονή
αργιών και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών μετά τις 22.00.
Νωρίτερα επιτρέπεται μόνο εάν δεν μεταδίδονται σκηνές που
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική, ηθική και πνευματική
ανάπτυξη των ανηλίκων.

4η. Μετά τις 22.00 έως τις 06.00. Νωρίτερα επιτρέπεται μόνο εάν δεν
μεταδίδονται σκηνές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη
σωματική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων.

5η Μετά τη 00.00 έως τις 06.00. Νωρίτερα επιτρέπεται μόνο εάν
δεν μεταδίδονται σκηνές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη
σωματική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων.

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙIΙ: Ειδική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των τηλεοπτικών
προγραμμάτων κατάλληλων από 12 ετών και άνω.
Ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού περιεχομένου προγράμματος και Επεξήγηση αυτής

Βία

Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας

Σεξ

Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές

Χρήση ουσιών

Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών και
άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών

Ακατάλληλη φρασεολογία

Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου

Κατά την έναρξη του προγράμματος και μετά από κάθε διακοπή του εμφανίζεται στην οθόνη τα λεκτικά
σήματα προσδιορισμού του περιεχομένου του προγράμματος και η επεξήγηση τους. Τα λεκτικά σήματα
δηλαδή οι λέξεις «βία», «σεξ», « χρήση ουσιών» και «ακατάλληλη φρασεολογία» αναλόγως του
περιεχομένου του προγράμματος, εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από το οπτικό σύμβολο κατάταξης των
προγραμμάτων για τριάντα (30’’) δευτερόλεπτα στην αρχή της μετάδοσης του προγράμματος και μετά
από κάθε διακοπή του, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια μετάδοσης των ακατάλληλων σκηνών.

