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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
την  εταιρεία  με  την  επωνυμία ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του 
τηλεοπτικού  σταθμού με  το διακριτικό  τίτλο  MAX TV Νομού Αργολίδας, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 8η Οκτωβρίου 2013, κατά 
την οποία δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού, καίτοι είχε 
κλητευθεί με την υπ’ αριθμ. 7905/27.9.2013 κλήτευση, η οποία έχει σταλεί 
δια συστημένης αποστολής.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15,  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίον  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

II. Το άρθρο 4 παρ. 4 της υπ΄αριθμ. 24/1/2.1.1997 Αποφάσεως του Υπουργού Τύπου 
και Μ.Μ.Ε.,  κατά το οποίο η μετάδοση του μηνύματος κοινωνικού περιεχομένου, 
γίνεται  στην  αρχή  ή  στο  τέλος  της  ζώνης  διαφημιστικών  μηνυμάτων,  χωρίς  τη 
διακοπή ή την παρεμβολή εταίρων μηνυμάτων και χωρίς την παράλληλη εκπομπή 
μηνυμάτων  που  έρχονται  σε  άμεση  αντίθεση  με  το  περιεχόμενο  του  κοινωνικού 
μηνύματος. 

III.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της  εταιρείας  με την επωνυμία ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ 
Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο MAX TV Νομού 
Αργολίδας και της παρακολουθήσεως, από  dvd που απέστειλε στο ΕΣΡ ο εν λόγω 
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τηλεοπτικός  σταθμός,  εικοσιτετράωρης  ροής  προγράμματος  κατά  την  19.10.2012, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Μέρη dvd
1 PROGRAMA      διάρκεια  10:26:33
2 PROGRAMA_1  διάρκεια 10:39:55
3 PROGRAMA A,1 διάρκεια            4:21:54
Σύνολο χρόνου 25:28:22
Επιπλέον η εικόνα παραμένει παγωμένη από τις 9:29 έως τις 10:26 και από τις 19:55 
έως τις 21:06.
Συνεπώς η καταμέτρηση του τηλεοπτικού χρόνου προκύπτει βάσει θεωρητικών 
υπολογισμών και δίνεται κατά προσέγγιση.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν παρατηρήθηκε ωριαία υπέρβαση διαφημιστικού 
χρόνου και τηλεπώλησης.
Εκπομπές
0:03-0:10, 0:10-0:23
«Τα επιτεύγματα του 20ου αιώνα» με σήμανση 2ης κατηγορίας (το κινητό τηλέφωνο, η 
γραφομηχανή)
0:23-1:23
«1821 ο ξεσηκωμός του γένους» με σήμανση-επεξήγηση 2ης κατηγορίας: ντοκιμαντέρ
1:23-2:11
«Το αντίδωρο της ελπίδας-εκκλησία και εθνικοί αγώνες»
Ντοκιμαντέρ.
2:11-2:38
«The Science Show» (program8-artificial intelligence) με σήμανση 2ης κατηγορίας
2:38-3:43
«Με παρέα την Ελλάδα» (Λευκάδα)
3:43-4:25
Προβολή συναυλίας Βαγγέλη Παπαθανασίου (At the temple of Zeus Athens)
4:25-4:53
Ταινίας-ντοκιμαντέρ «Days of Fury» (εξαφάνιση των ζώων από την ανθρώπινη 
παρουσία-παρέμβαση, δολοφονίες ανθρώπων-βία).
4:53-5:53
«Travel Guide» (Βενετία).
5:53-7:03
«Άργος»:  ντοκιμαντέρ
7:03-7:31
Εκπομπή για την Κάλυμνο:  ντοκιμαντέρ
7:31-8:00
Κινούμενα σχέδια
8:00-8:29
«Νομός Καρδίτσας»: ντοκιμαντέρ
8:29-9:07
«Για τον Γρηγόρη»
Αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση.
9:07-9:29
«The Science Show»
Ασχολείται με την ανατομία της όρασης και προβλήματα της όρασης που 
διορθώνονται εύκολα. 
Στη συνέχεια παγώνει η εικόνα για 57 λεπτά.
10:33-11:34
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«Διασημότητες»
Η Νάταλι Θάνου δίνει συνέντευξη.
11:34-12:33
«Travel Guide»
Γεύσεις του κόσμου, παραδοσιακά γλυκά ελληνικά.
12:33-13:18
«The spirit of the Chicago Greeks Alive in 05!» 
Χωρίς υπότιτλους
13:18-13:40
«Δράμα» (οικισμοί νομού & πόλεως Δράμας)
Με μουσική υπόκρουση προβάλλονται εικόνες.
 13:40-14:45
«Max Ενημέρωση»
Θέματα:
-Όχι στο κλείσιμο του ΚΕΜΧ από το ΟΕΒΕΑ (Ναύπλιο)
-Δυναμική πορεία των συλλόγων και των σωματίων στο Ναύπλιο
-Πορεία διαμαρτυρίας για το νοσοκομείο Ναυπλίου (Ναύπλιο)
-Μεγάλη συγκέντρωση στην Κόρινθο.  Συμμετοχή και του Ιατρικού Συλλόγου 
(Κόρινθος)
-Δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου για την αποδυνάμωση της πόλης (Ναύπλιο)
-«Στα όρθια» & μετά από 4 ώρες καταψήφισαν την πρόταση
-Δυναμική πορεία του ΠΑΜΕ στο Ναύπλιο
-ΠΑΜΕ Κορίνθου:  ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας & η απεργία (Κόρινθος)
-Το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου καταγγέλλει τα επαχθή κυβερνητικά μέτρα κατά των 
μηχανικών
-Καιρός Ν. Αργολίδας
14:45-15:28
«Οι ταρσανάδες της Αργολίδας»
15:28-16:14
«Festival de Cannes»
Χωρίς υπότιτλους-υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα από τους αστέρες.
16:14-16:42
Τρεις προκλήσεις των μέσων μεταφοράς (ασφάλεια των αυτοκινήτων, την κατασκευή 
ενός διαδρόμου αεροπλάνων στο μακρινό Βορρά, σταθεροποίηση μιας γέφυρας)
Ντοκιμαντέρ
16:42-17:12
«Άνθρωποι και ζώα»
Ζώα στη νύχτα
17:12-18:10
«Memory box»
Προβάλλεται μέρος από συναυλία
18:10-18:35
Τηλεπώληση
18:35-19:45
«Doctors Live»
Θέμα της εκπομπής η γονιμότητα.
19:45-19:55
«Τσακωνιά-Δήμος Τυρού» 
Ντοκιμαντέρ
Στη συνέχεια παγώνει η εικόνα και ο ήχος για 1 ώρα και 10 λεπτά.
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21:15-22:08
«Max Ενημέρωση»
Θέματα:
-Νέες υποσχέσεις από τον κ. Γαλήνο-Ναύπλιο
-ΓΣΕΒΕΕ: Πάνω από 100.000 επιχειρήσεις έκλεισαν σε δύο χρόνια-Ναύπλιο
-Ξεκίνησαν οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί – Ναύπλιο
-Παρά την κρίση μας προτιμούν-Άργος
-Στηρίζουμε το μοναδικό ειδικό σχολείο της περιφέρειας-Ναύπλιο
-Κύκλος κατηχητικών μαθημάτων-Άργος
-Τηλεφωνική σύνδεση:  Δήμος Ερμιονίδας:2η γιορτή ροδιού και 2η γιορτή ελιάς & 
ελαιόλαδου
22:08-23:17
«Face to Face»
Θέματα:
-το πιο μικρό νησί
-ΑΤΜ με δάχτυλα
-πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες
-4πλες μέθοδοι για να χάσετε κιλά
-Παντελής Ι. Βάλβης-πλαστικός χειρούργος
-Πίνεις κολλαγόνο… πίνεις ζωή
-Ταλαντούχα παιδιά (σε ξένο «έχεις ταλέντο»)
-Dr Βασίλειος Κρέτσης –πλαστικές επεμβάσεις
23:17-0:23
«Visions of Greece»
Με μουσική υπόκρουση προβάλλονται τοπία.
0:23-1:28
«Max Ενημέρωση»
Θέματα:
-Όχι στο κλείσιμο του ΚΕΜΧ από το ΟΕΒΕΑ-Ναύπλιο
-Δυναμική πορεία των συλλόγων και των σωματίων στο Ναύπλιο
-Πορεία διαμαρτυρίας για το Νοσοκομείο Ναυπλίου-Ναύπλιο
-Μεγάλη συγκέντρωση στην Κόρινθο.  Συμμετοχή και του Ιατρικού Συλλόγου-
Κόρινθος
-Δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου για την αποδυνάμωση της πόλης-Ναύπλιο
-«Στα όρθια» & μετά από 4 ώρες καταψήφισαν την πρόταση»
-Δυναμική πορεία του ΠΑΜΕ στο Ναύπλιο
-ΠΑΜΕ Κορίνθου:  ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας & η απεργία
-Το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου καταγγέλλει τα επαχθή κυβερνητικά μέτρα κατά των 
μηχανικών.
-Τοπικός καιρός

Το ΕΣΡ έχει αναλάβει της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Ο τηλεοπτικός 
σταθμός με το διακριτικό τίτλο  MAX TV Νομού Αργολίδας είχε συμμετάσχει στην 
διαγωνιστική  διαδικασία  του  έτους  1998  για  τη  χορήγηση  αδείας  λειτουργίας 
τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας και κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 
2644/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 3051/2002, θεωρείται ότι 
λειτουργεί  νομίμως.  Πρόκειται  περί  ενημερωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού ο οποίος 
κατά την 19.10.2012 προέβαλε 18 φορές κοινωνικά μηνύματα διαρκούσης της ζώνης 
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προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων καίτοι από το νόμο επιβάλλεται η προβολή των 
κοινωνικών  μηνυμάτων  στην  αρχή  και  στο  τέλος  της  ζώνης  προβολής  των 
διαφημιστικών μηνυμάτων.  Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται  όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.  

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένης  υπόψη  της 
βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό 
με τις αποφάσεις 556/12.12.2006, 57/5.2.2007, 469/14.11.2011 διάφορες κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως, το πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  MAX TV Νομού  Αργολίδας,  τη 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ.

Κατά το  άρθρο  4  παράγραφος  3  του  Ν.  2328/1995,  όπως  έχει  μετά  την  δια  του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

1. Της εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ Α.Ε, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού 
MAX TV Νομού Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο Αργολίδας, στην οδό 25ης 
Μαρτίου & Αναπαύσεως 73, με Α.Φ.Μ. 094425272, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου.
2.  Του  Δρίτσα  Δημητρίου  του  Ανδριανού,  με  ΑΦΜ  046214136,  Δ.Ο.Υ. 
Ναυπλίου, ως νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  21η Οκτωβρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 30η Οκτωβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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