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Τι είναι το Συµβούλιο Κατάταξης 
Κινηµατογραφικών Ταινιών Κύπρου;

Το Συµβούλιο Κατάταξης Κινηµατογραφικών Ταινιών Κύπρου διορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών για θητεία 5 ετών και 
αποτελείται από 30 µέλη, τα οποία προέρχονται, µεταξύ άλλων, από τον χώρο των Ψυχολόγων/ Παιδοψυχολόγων, 
Κοινωνιολόγων, την Υπηρεσία Κοινωνικής Ευηµερίας, τον Σύνδεσµο για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην 
Οικογένεια, τους Συνδέσµους Σκηνοθετών, Παραγωγών, Ηθοποιών, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού, τη Συµβουλευτική Επιτροπή Κινηµατογράφου (Σ.Ε.ΚΙΝ.), την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και τον Κυπριακό 
Σύνδεσµο Καταναλωτών.

Για την κατάταξη κάθε κινηµατογραφικής ταινίας ή κινηµατογραφικού διαφηµιστικού υλικού, όπως αφίσας ή τρέϊλερ (trailer), 
το Συµβούλιο ορίζει µία πενταµελή επιτροπή, την Επιτροπή Κατάταξης Κινηµατογραφικής Ταινίας (Ε.Κ.Κ.Τ.), µε βάση των  
περί Κινηµατογραφικών Ταινιών (Κατάταξη) Κανονισµών του 2003 (Κ.∆.Π. 561/2003).

Η διαδικασία λήψης και η γνωστοποίηση των αποφάσεων κάθε Επιτροπής Κατάταξης Κινηµατογραφικής Ταινίας καθορίζονται 
από τη νοµοθεσία. 
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Στόχοι της Επιτροπής Κατάταξης 
Κινηµατογραφικής Ταινίας 

Σκοπός της Επιτροπής Κατάταξης Κινηµατογραφικών Ταινιών είναι η:

Προστασία των παιδιών ή/και των νεαρών ατόµων από οποιοδήποτε ακατάλληλο περιεχόµενο, το οποίο µπορεί να είναι 
επιζήµιο για τον εύθραυστο ψυχικό τους κόσµο και να τους δηµιουργήσει µορφές φοβίας και αρνητικών συναισθηµάτων.

Παροχή πληροφοριών που αφορούν τα προβαλλόµενα κινηµατογραφικά έργα ως προς την ηλικιακή τους καταλληλότητα.

Προτροπή / ενθάρρυνση των γονέων, κηδεµόνων και των υπεύθυνων νεαρών ατόµων στη λήψη ενηµερωµένων 
αποφάσεων σε σχέση µε την ηλικιακή κατάταξη και καταλληλόλητα των εν λόγω έργων.

∆ιασφάλιση του δικαιώµατος του ενήλικου κοινού στην ελεύθερη θέαση, οποιουδήποτε έννοµου κινηµατογραφικού 
προϊόντος, χωρίς λογοκρισία.

•

•
•

•
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Βασικά κριτήρια 
κατάταξης

Κατά τη διαδικασία κατάταξης του κινηµατογραφικού υλικού, όπως καθορίζεται από τη νοµοθεσία, η εκάστοτε Ε.Κ.Κ.Τ. 
λαµβάνει υπ’ όψιν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Το είδος της ταινίας: π.χ. θρίλερ, τρόµου, ιστορική, επιστηµονικής φαντασίας, κωµωδία, κινουµένων σχεδίων.

Τη θεµατολογία της ταινίας: Το αντικείµενο/θέµα.

Το ύφος, τον τόνο και την επιρροή της ταινίας, δηλαδή τον χειρισµό / παρουσίαση του θέµατος και τον τρόπο µε τον 
οποίο ενισχύεται η ατµόσφαιρα που επικρατεί στην ταινία, π.χ. πρόκληση έντονης ανησυχίας, αγωνίας, φόβου ή άλλων 
αρνητικών συναισθηµάτων. 

•

•

•
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Εξειδικευµένα 
κριτήρια

Πέραν των πιο πάνω βασικών κριτηρίων, κατά τη διαδικασία κατάταξης της ταινίας λαµβάνονται υπ’ όψιν οι εξής παράµετροι, 
οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σηµασία όταν µία ταινία βρίσκεται στο όριο µεταξύ δύο κατηγοριών κατάταξης:

∆ιακρίσεις / Ρατσισµός
Εάν περιέχει σκηνές, οι οποίες προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια  ή/και  που πιθανόν να θίξουν τις 
ευαισθησίες θρησκευτικών, φυλετικών, πολιτικών ή άλλων κοινωνικών οµάδων, το φύλο, ή/και οι οποίες θίγουν 
οµάδες µε βάση τον σεξουαλικό προσανατολισµό.

Εάν περιέχει σκηνές όπου γίνεται χιούµορ σε βάρος ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πνευµατικές ή σωµατικές, και 
ειδικότερα εάν γίνεται µε τρόπο που θίγει την αξιοπρέπειά τους.

Ναρκωτικά
Εάν παρουσιάζεται η χρήση ναρκωτικών και η υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ως φυσιολογική ή/και 
συναρπαστική δραστηριότητα, και µε τρόπο που να την καθιστά ως κοινωνικά αποδεκτό τρόπο ζωής, ιδιαίτερα για τη 
νεολαία.

Μιµητική συµπεριφορά
Εάν περιέχει σκηνές βασανισµού, ιδιαίτερα όταν είναι εύκολη η αναπαράστασή τους και ειδικότερα, από ανήλικα 
άτοµα.

Εάν περιέχει σκηνές που προβάλλουν λεπτοµερώς τον τρόπο και την πράξη αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, 
ειδικότερα όταν είναι εύκολος ο µιµητισµός τους.

Εάν περιέχει σκηνές ριψοκίνδυνης συµπεριφοράς, η οποία είναι δυνατόν να γίνει αντικείµενο µίµησης, ειδικότερα από 
ανήλικα άτοµα.

Εάν περιέχει σκηνές που αποσκοπούν ή έχουν ως αποτέλεσµα την ενθάρρυνση, πρόκληση ή προτροπή επιζήµιας 
συµπεριφοράς.

Εάν περιέχει σκηνές εκφοβισµού (bullying) προς άτοµα ή συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. 

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-
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Γλώσσα – Έκφραση
Εάν χρησιµοποιούνται υβριστικές λέξεις, µε σεξουαλικές, θρησκευτικές ή φυλετικές έννοιες.

Γλώσσα, η οποία δυνατόν να θεωρηθεί προσβλητική, µπορεί να περιλαµβάνει τη χρήση υβριστικών λέξεων, µε 
σεξουαλικές, θρησκευτικές ή φυλετικές αναφορές, καθώς και απρεπείς και υβριστικές χειρονοµίες.

Εάν περιλαµβάνει κοινώς απρεπείς και υβριστικές χειρονοµίες.
Επειδή οι χειρονοµίες και η σηµασία τους διαφέρουν αναλόγως χώρας και κουλτούρας, η χρήση αυτών σε µια ταινία 
θα εξετάζεται λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον τόνο, τον τρόπο και το γενικότερο µήνυµα που µεταφέρουν, σε κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά.

Ο βαθµός στον οποίο οι λέξεις, οι υβριστικές χειρονοµίες και οι εκφράσεις στην ταινία κρίνονται ως προσβλητικές 
µπορεί να ποικίλλει, αναλόγως της ηλικίας, του φύλου, της φυλής και των προσδοκιών του κοινού, καθώς και του 
πλαισίου στο οποίο η λέξη, η έκφραση ή η χειρονοµία χρησιµοποιείται. Βωµολοχίες, σκληρή ή/και επιθετική γλώσσα 
και γλώσσα µε καθαρά σεξουαλικό περιεχόµενο, δύναται να καθορίσουν την κατηγορία στην οποία οι ταινίες µπορούν 
να καταταχθούν.

Γυµνό
Εάν περιέχει σκηνές όπου το γυµνό παρουσιάζεται σε σεξουαλικό πλαίσιο ή µε πολύ έντονες λεπτοµερείς σκηνές, 
κατατάσσεται αναλόγως.

Το σύστηµα κατάταξης επιτρέπει κλιµακωτά εντονότερες απεικονίσεις σεξουαλικής συµπεριφοράς καθώς οι 
κατηγορίες αυξάνονται. 

•

•

-

-

-
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Σεξ
Εάν αναφέρεται ή υπονοείται το σεξ.

Εάν περιέχει σκηνές σεξ και πώς αυτές παρουσιάζονται.
Εάν περιέχει σκηνές σεξ όπου οι συµµετέχοντες είναι ανήλικα άτοµα ή αν περιέχει σαδοµαζοχιστικές δραστηριότητες 
ή/και σεξουαλικές διαστροφές / ανωµαλίες, η κατάταξη γίνεται στις υψηλότερες κατηγορίες, κλιµακωτά.

Η απεικόνιση σεξουαλικής δραστηριότητας µπορεί να κυµαίνεται από την ανταλλαγή φιλιών µέχρι τη λεπτοµερή 
απεικόνιση της πράξης του σεξ. Λεπτοµερής ή/και απροκάλυπτη παρουσίαση σεξουαλικών πράξεων είναι 
απαγορευτική στις παιδικές κατηγορίες. 

Ταινίες σεξ, δηλαδή ταινίες µε κύριο αντικείµενό τους το σεξ, αναµένεται να καταταχθούν µόνο στην ενήλικη κατηγορία (18).

Απειλή
Εάν περιέχει σκηνές όπου το κοινό νιώθει απειλή, αγωνία υπαρκτή ή υποβόσκουσα.

Εάν περιέχει σκηνές τρόµου.
Ειδικότερα (Ειδικά) όταν ταινίες απευθύνονται σε νεαρότερο κοινό και περιέχουν απειλή, η  Ε.Κ.Κ.Τ.  λαµβάνει υπ’ 
όψιν της παράγοντες, όπως η συχνότητα τέτοιων σκηνών, η διάρκεια, η λεπτοµέρεια τροµακτικών ή έντονων σκηνών 
αγωνίας, η επίδραση της µουσικής και του ήχου, και αν το αποτέλεσµα-κατάληξη των σκηνών είναι καθησυχαστικό για 
το κοινό.

Για την κατάταξη ταινιών που περιέχουν το στοιχείο της απειλής και του τρόµου, η  Ε.Κ.Κ.Τ. λαµβάνει υπ’ όψιν της τον 
γενικότερο τόνο/ύφος της ταινίας, τον αντίκτυπο, τον ρεαλισµό, τα υπερφυσικά στοιχεία ή/και τις εικόνες φαντασίας της 
ταινίας, καθώς και τη λεπτοµέρεια απεικόνισης µεµονωµένων σκηνών.

•

•

-

-

-
-
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Βία
Εάν µέσω της απεικόνισης χρήσης βίας ενθαρρύνεται η επιθετική συµπεριφορά.  

Εάν χαρακτήρες προκαλούν πόνο και τραυµατισµό ή/και λαµβάνουν ευχαρίστηση προκαλώντας πόνο ή ταπείνωση 
τρίτων, µε επίδειξη αναλγησίας έναντι των θυµάτων τους. 

Εάν περιέχει σκηνές βίας, οι οποίες προβάλλονται µε σκοπό να δηµιουργήσουν έξαψη ή/και αποστροφή στον θεατή.

Εάν περιέχει σκηνές ψυχολογικής ή σωµατικής βίας, ειδικότερα ενδοοικογενειακής βίας ή µε θύµατα ανήλικα άτοµα. 

Εάν τα εγκλήµατα, η τροµοκρατία, οι βάναυσες και απάνθρωπες πράξεις προβάλλονται επιδοκιµαστικά ή/και κατά 
τρόπο που εξυµνούνται. 

Ο βαθµός και η φύση της βίας σε µία ταινία θα ληφθούν υπ’ όψιν για κατάταξη στην κατάλληλη κατηγορία. 
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απεικόνιση υπερβολικής, σαδιστικής, µαζοχιστικής ή σεξουαλικής βίας ή/και σκηνών 
που πιθανόν να είναι επιζήµιες για χαµηλότερες ηλικιακές οµάδες, η Ε.Κ.Κ.Τ. θα ενθαρρύνει την κατάταξη στις 
αυστηρότερες κατηγορίες. 

Κατά τη διάρκεια εξέτασης µιας ταινίας από την Ε.Κ.Κ.Τ. λαµβάνεται επίσης σοβαρά υπ’ όψιν η συχνότητα, η διάρκεια και 
η ένταση όλων των πιο πάνω κριτηρίων σε ολόκληρη την ταινία. 

Σε περιπτώσεις όπου η χρήση ναρκωτικών ή αλκοολούχων ποτών, η γλώσσα, η απειλή ή η βία κατακρίνονται ή/και 
αποθαρρύνονται, η ταινία ενδέχεται να λάβει κατάταξη σε χαµηλότερη κατηγορία.
 

•
-
-

-

-

-
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∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
και «ΠΡΟΣΕΧΩΣ» (ΤΡΕΪΛΕΡ)

Σε αντίθεση µε την ταινία, το κοινό υπόκειται σε απροειδοποίητη και χωρίς επιλογή θέασης διαφηµιστικών ταινιών και 
µονταρισµένων ταινιών που θα προβληθούν προσεχώς (τρέϊλερ), τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν εντελώς σε τόνο, ύφος 
και περιεχόµενο από την ταινία που ακολούθως θα προβληθεί. 

Τα διαφηµιστικά αυτά τρέϊλερ είναι σύντοµα και αυτοτελή, µε υλικό που δεν ανήκει σε συγκεκριµένη κατηγορία και δύναται 
να προσβάλει ή/και να προκαλέσει την αντίδραση του κοινού. Συνεπώς, η κατάταξη των τρέϊλερ και των διαφηµιστικών 
ταινιών ενδέχεται να είναι πιο αυστηρή και απαγορευτική από το αυτούσιο υλικό της διαφηµιζόµενης ταινίας. 

Η κατηγορία κατάταξης διαφηµιστικού υλικού ή «Προσεχώς» («Ακολούθως»), που προβάλλεται πριν από ή στη διάρκεια 
διαλειµµάτων κατά την προβολή κινηµατογραφικής ταινίας, πρέπει να είναι η ίδια ή χαµηλότερη από την κατάταξη της 
συγκεκριµένης ταινίας που προβάλλεται. 
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(12)

(18)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

( K ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

(15) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
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Οι γονείς πρέπει να αισθάνονται σίγουροι ότι τα παιδιά µπορούν να παρακολουθήσουν τις κινηµατογραφικές ταινίες της 
κατηγορίας αυτής χωρίς επιτήρηση, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης οποιασδήποτε φύσεως ζηµιάς σε 
αυτά, ψυχολογικής ή άλλης.

Η Ε.Κ.Κ.Τ. κατατάσσει µία ταινία στην κατηγορία (Κ) θεωρώντας ως ελάχιστη ηλικία θέασης ακροατήριο ηλικίας 4 ετών και άνω.  

Θα πρέπει η ταινία να προσδιορίζεται σε θετικό πλαίσιο και να έχει καθησυχαστικά αντίβαρα έναντι οποιασδήποτε µορφής 
βίας, απειλής ή τρόµου.

Η κατηγορία (Κ) είναι η χαµηλότερη σε επικινδυνότητα κατηγορία της Ε.Κ.Κ.Τ.

Η αυθάδεια, η χρήση χυδαίας γλώσσας, οι διακρίσεις, η απειλή, η βία, τα υπονοούµενα, το αγενές/χυδαίο χιούµορ, η χρήση 
ναρκωτικών ή το κάπνισµα δεν είναι γενικώς αποδεκτά στην κατηγορία αυτή. 

Εξετάζονται, επίσης γενικότερες πτυχές, όπως το είδος της ταινίας, το θέµα, ο τόνος και ο αντίκτυπός της.

Η απρεπής γλώσσα είναι ένα από τα κυριότερα θέµατα που απασχολούν το κοινό και τους γονείς ή κηδεµόνες. Ειδικότερα, 
στην κατηγορία (Κ) µπορεί να υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις µόνο, η χρήση πολύ ήπιας ή απρεπούς γλώσσας.

( K ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

K ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
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(12) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται κινηµατογραφικές ταινίες που περιέχουν θέµατα, έννοιες ή ιδέες, η παρακολούθηση 
των οποίων απαιτεί κάποιον βαθµό ωριµότητας.

Ταινίες που κατατάσσονται  στην κατηγορία (12) περιέχουν υλικό που δεν είναι γενικά κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω 
των 12 ετών.

Εάν κάποιο ενήλικο άτοµο σχεδιάζει να συνοδεύσει ένα παιδί κάτω των 12 ετών σε ταινία κατηγορίας (12), θα πρέπει να 
εξετάσει εάν η ταινία είναι κατάλληλη για το παιδί.  

12 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ
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Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσεται οποιοδήποτε υλικό ενοχλεί, αναστατώνει, βλάπτει ή επηρεάζει αρνητικά άτοµα κάτω 
των 15 ετών. 

Ενώ τα πλείστα θέµατα για ενήλικες µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο µιας τέτοιας κινηµατογραφικής ταινίας, η κατάταξή 
τους στην κατηγορία αυτή θα εξαρτηθεί από τον βαθµό σαφήνειας ή έντασης της απεικόνισής τους.

Κανένα άτοµο ηλικίας κάτω των 15 δεν µπορεί να παρακολουθήσει µια ταινία κατηγορίας (15) στον κινηµατογράφο. 

15 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ

(15) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ
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Στην κατηγορία αυτή κατατάσσεται οποιοδήποτε υλικό που θεωρείται ότι µπορεί να είναι επιβλαβές για άτοµα κάτω των 18 
ετών και δυνατόν να είναι προσβλητικό για ορισµένες οµάδες ενηλίκων.

Κανένα άτοµο κάτω των 18 ετών δεν µπορεί να παρακολουθήσει µια ταινία κατηγορίας (18) στον κινηµατογράφο. 

18 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

(18) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ





(12)

(18)

(15) ( K )
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