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ΠΡΟΣ: Κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη 

            Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε 

 

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός Περιφερειακής Τηλεόρασης από διαφημιστική 

εκστρατεία ΔΕΗ 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 

Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα να αναπτύσσεται και να βρίσκεται 

σε πλήρη εξέλιξη η διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ για τη νέα τιμολογιακή 

της πολιτική και τις εκπτώσεις που παρέχει στους συνεπείς καταναλωτές. 

Δυστυχώς είμαστε με λύπη μας υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι από την 

καμπάνια αυτή είναι πλήρως αποκλεισμένη η Περιφερειακή Τηλεόραση της 

χώρας δηλαδή όλοι οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί από τους οποίους 

πληροφορείται, ενημερώνεται και ψυχαγωγείται σήμερα ο πολίτης της 

ελληνικής περιφέρειας(!), αφού η διαφημιστική αυτή εκστρατεία φιλοξενείται 

αποκλειστικά στα κανάλια εθνικής εμβέλειας. 

Παραβλέπουμε τα νομικά προβλήματα που αναφύονται από την πρακτική σας 

αυτή παρότι είναι απολύτως σαφές ότι η ΔΕΗ υπάγεται στο καθεστώς της 

κρατικής διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του ΠΔ 261/97 και το 

άρθρο 1 παρ. 6 του ν1256/82 που περιλαμβάνουν ρητά τη ΔΕΗ στις 

«αναθέτουσες αρχές» που υπάγονται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς 

για μας προέχει η ουσιαστική και ορθολογική αντιμετώπιση από μέρους σας 

του όλου ζητήματος προς όφελος εντέλει της ίδιας της καμπάνιας και γενικά 

της εταιρείας σας. 



Θα πρέπει να γνωρίζετε (και αν όχι θα μπορούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

δημοσίων σχέσεων και marketing της εταιρείας να σας πληροφορήσουν 

σχετικά) ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η Περιφερειακή 

Ενημερωτική Τηλεόραση όχι μόνο δεν υπολείπεται σε δείκτες 

θεαματικότητας και απήχησης από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας αλλά 

αντίθετα υπερέχει καταφανώς, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη και την 

αποδοχή των πολιτών της ελληνικής περιφέρειας. 

Αν λοιπόν η διαφημιστική σας καμπάνια δεν απευθύνεται μόνον στους 

καταναλωτές του Λεκανοπεδίου, είναι φανερό ότι η αγνόηση της 

Περιφερειακής Τηλεόρασης την καθιστά εξ αρχής ελλατωματική,  

αναποτελεσματική και ανάπηρη! 

Πέραν αυτού θα συμφωνείτε ελπίζουμε μαζί μας ότι μια εταιρεία του 

μεγέθους, του κύρους, της αποστολής αλλά και της ιστορίας της ΔΕΗ, δεν θα 

πρέπει να υποτιμά και να αδιαφορεί για τις σχέσεις της με τον 

Περιφερειακό Τύπο της χώρας και ιδιαίτερα με το «βαρύ του πυροβολικό» 

που είναι η Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση. 

Ο αποκλεισμός μας από τη διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ που 

αντιστρατεύεται ακόμη και τους κανόνες της αγοράς είναι όχι μόνο 

ακατανόητος και αδικαιολόγητος αλλά συνιστά και μια εχθρική ενέργεια για 

το σύνολο του Περιφερειακού Τύπου της χώρας. 

Με βάση όλα τα παραπάνω και στο βαθμό που είναι σε γνώση σας αυτή η 

πρακτική, παρακαλούμε να την επανεξετάσετε άμεσα και να δώσετε τις 

δέουσες εντολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σας ώστε να ενταχθεί και η 

Περιφερειακή Τηλεόραση τόσο στην τρέχουσα όσο και σε κάθε ανάλογη 

καμπάνια στο μέλλον, προς όφελος πρωτίστως της ίδιας της εταιρείας σας. 
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