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tΙΡοΣ: ΑΠΟΔEIζTEΣ
Αξι6τιμοι I*iριοι,

Η ενηιιθρωση του κοινοf αxετικ* με lλο το φtrομα των δραοηριοτηtαlν ηE
i

Eταιρε[αq αποτελε[ απ6λυη προτεραιθητtr για η ΔEli-Ι ΑE. Η εγημfρα}η δε οε

τοπικδ t{αιπεριφεμειακδ επiπεδο ε[ναι βααικ6 η$ μfλημιr δια1ρονικ*.

Σε μ[α ιδια(τερα δliοκολη οικοvομικ{ ουγκυρiα η ΔEΗ lι.E. αποδεικvτ}ει θμπρακτα

προq t4αα καtεrlθυναη δtι παρiιμfνει η Εταιρε[α που οτηρ[ζει με κ*θε τηq διiναμη

τιξ επιχειρτ!αειg και τα νοικοκυρι*, fl1V ελληνικιi κομων[α και oικονομ[α ατο

αιiνολl tουq.
i

το εμβλτiuατικ6 αι1μθημα κπdtτα δtπλα qqs οτον ,ηαθημqριν6 αφq αy.r.byμμ δεν
I

αποτελε(απλ* fuα αιlνθημCι που χρησιμοποιε[ται στα προγρ*μματα διαφημιοτικiq

προβολτiq και προιiιθησηζ, α2ιλ& εκφρ*ζει η ατ*η ηq Eταιρε[αq απtναντι στΟυq

πελ4τεq ηg, απfνflντι στουg προμηθευτfq Ι{flι γεγιl{6τερα διαπερν* 6λεq τιg

δρdοειq ηq ΔEH.

'Οαον αφορι1οε μ[α οειρ* θεμ*τi.,ον που τ[θενται σEην απι6 2Ζ-8-2016 επιοτολιi οαq,

θα flθελα να σαζ εημεριilο* rroi.o ακ6λουθα:

1. H ηλεοπτιπ! καμπ*νια.ηq λεn, περιορισμfνου προi)πολογιομοr1 και 7gρονικηg

δι*ρκειαφ δημιουρyηθηκε για ι,lα uτρεqεt)r g1ηu κρατικιt τηλεδρ*αη ιο.lρiωg κατ*

ην περ[οδο προβολriq των Ολυμπιακriν AγΦνων πΟυ ftν{tμφιαβτ!ητα κερδ[ζουν το

ενδιαφfρον ηq πλειοΨηφiαq των πολιτιilν κ&θε τ€αοερα χρ6νια, γεγονlq που

μεταφρ*ζεται σε υΨηλ,* ποσοiπθ ηλεθfααηξ. Mε το πdραq τιον Ολυμπιακιjlν

Aγιbνων οτο Ρ[ο, fνα πολι1 μικρd μcροq του περιοριομfvου αυτοt1 προtiπολογιαμοr1

χρησιμοποιriΘηκε για προβολri σrουq υπ6λοιπουg ηλεοτrτικοfq οταθμο$q

πανελλαδικt g εμβ f.λειαq.



rlt
Ζ" Aναφορικ* με τeυζ ισχυρiομοriq περ[ υπαγωγιiq ηq ΔEH οτο καθεοτdlq ηq
κρατικiq διαφ{μιοηq, οι διατ*ξειq που επικαiε[οθε δεν αφοροιlv η ΔEΗ, η οπο[α

txeι εξfλθει ρητ* του Δημοο[ου Tομfα δυνιiμει των ειδικ6τερfu)ν διατ*ξεων του Π.Δ.

36ο/1991 [<'Εξοδο9 ηq ΑEΗ ri''6 
'o 

Δημ6οιο Tομfω) καιτου Ν.3429l2οοs.
i
I

3. H ΔEΗ αναγνωρ[ζgι και αfβεται απ6λυτα tο ρ6λο η9'Eνωαξq Eνημερωτικιirν
Tηλεορ*αεων E}ιληνικtiq ιiεριφdρειαq, των ηλεοπtικtilν οταθμιirν τrου

εt{Ttροσ(Dπε[τε, γεyον6q που iποδευα,liεται εμtrρ*κτιυg απ6 ην επανειλημμfνη

υποοηριξη του ει.rν6trου των Ι{4coru ηq Περιφ*ρειαg.

4. Στο πλα(οιο αυτ6 η ΔEH το επ6μεvο δι*ατημα q1l:δι&ζει ηv υλοποtηαη μιαq
i

καμπdνιαq οτο επ(κεντρο τηq iοποtαq τfθειltαι τα Περupερειακ* M€αα οτο αι1νολ6

τουq. 
]

i

5, Tο εvδιαφfρον ηq ΔEH γιr Tην Περιφfρεια εtναι οιδιαμφιαβdτηtο. Γ!ωρ[ζετε,
*λλcοαtε, 6τι του9 τελευτα[ουq μriνεq πελ^*1η ηq Eiταιρε[αq, ατο πλαiοιο η9
στοχευψη9 επικο1γφν[αq τωv|προγραμμ*των ριiθμιηE των οφει},ιilν οε 36 δlαειq
χαι ανταμοιβη$ ηq αυνfπ.,orlu, την θκπtωση του 15ο/ο, επιακfφθηκαν περιοxfq
ηq Περιφfρεια9 με κριττiριο το ι1Ψοq των οφειλΦν rrν* περιοxri με trτδxο την
καλιiτερη δuνατrt δι&μαη τη9 ενημfρα}ση$.

Aξιdτιμοι I{t1ριοι,

E[ναι ξεκ*θαρο 6τι η ΔEFΙ με μιilμον(ι ην ορθολογικη crκfιpη αναyvιορtζει το ρδλο
ηq απfναντι σην ελληνιη κοινων[α και πριrοπαθεi καθημεριν* να

l

ανταποκρ[νεται στιg προαδοκiε$ l{αι αν*γκεq των πολιτcilν διαοφαλiζο\rταq
παρ*i\ληλα η βιωαιμ6τητd ηq;
H ΔEH, η μsγαλ,5τερη εταιρε[o1rroror*yηq και προμτiθειαq ηλεκtρικr1q εv€ργειαq
αηv Etrλ*δα. αυνsχΙζει κ*τω'υπ6 ιδιαiτερα ακληρfg οικοvομικfq ουvθτiκεq vα
λειτουργε[ υπει1θυνα, μεθοδικd και να αιlνεργ*ζεται πιΟ ατενιi απ6 ποτf με τιq
τοπικθq κοινων{ε5 για ην 

'rερ,iρερε,ακη 
αν*πtυξη, που αποτελε[ fiρh)τttpχικδ οαq

ατ6xο.
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Σε αυη ην προσrτ*θεια η ουμβοfui ηg E.E"T.E.Π ε(να:ι ανεκτtμηη,

Eiμαι ο'τη δι*θεα! σαsγια tο*θs διεuκρ[νιαη.
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Α. Πtετοiνηg

Διευθυνπ]q Tfπου και MMΕ
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Mε εκτ[μηη,
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