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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Δελτίο Τύπου 
 

Παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος για την ενεργειακή φτώχεια στον 

Δήμο Ιλίου 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα "Υποστήριξη των Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου 

Ιλίου - Δράσεις για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας", που εκπονείται σε συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ανοίγει δρόμους για την παροχή κοινωνικού έργου μέσω 

καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο Ιλίου, στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, χαρακτήρισε ως πολιτική 

πρόκληση τον δρόμο προς την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και σημείωσε ότι 

χρειάζονται επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει την ίδια 

την ενέργεια, που να καλύπτουν αδύναμους πολίτες. «Ο Δήμος Ιλίου, που διαθέτει ισχυρό 

αποθεματικό για την ενίσχυση του κοινωνικού του προσώπου, μπορεί και θέλει να προχωρήσει 

σε αυτές τις αλλατές» πρόσθεσε. Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, με στόχο την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών.  

Στην ομιλία του ο Αντιπρύτανης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και 

Προστασίας Περιβάλλοντος του Π.Α.Δ.Α Γιάννης Καλδέλλης τόνισε ότι το πρόβλημα της 

ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας είναι εκτεταμένο και χαρακτήρισε φωτεινό παράδειγμα τον 

Δήμο Ιλίου, ο οποίος από το 2012 μεριμνά για την υποστήριξη των ενεργειακά ευάλωτων 

νοικοκυριών και διαθέτει σχέδιο δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.  Οι επιστημονικοί συνεργάτες 

του Π.Α.Δ.Α Τάκης Κτενίδης και Δέσποινα Μπουλογιώργου παρουσίασαν το πιλοτικό σύστημα 

ελέγχου του κόστους ενεργειακής κατανάλωσης («έξυπνοι» μετρητές), καθώς και στοιχεία για την 

ενεργειακή φτώχεια σε ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο Τομεάρχης Λειτουργίας 

Τηλεμέτρησης Διεύθυνσης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Βασίλης Ρογκάκος τόνισε ότι ο Διαχειριστής θα 

παρέχει κάθε δυνατή τεχνική στήριξη και επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου 

προγράμματος θα αποτελέσουν οδηγό, για να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερη κλίμακα.    

Συντονιστής της εκδήλωσης, αλλά και της επιτροπής που έχει συστήσει ο Δήμος Ιλίου με το 

Π.Α.Δ.Α. ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Φώτης Μαρκόπουλος ενώ 

παρόντες ήταν τα μέλη της επιτροπής αντιδήμαρχοι Διοίκησης, Τεχνικών & Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, Ανδριάνα Αλεβίζου, Γιώργος Φερεντίνος, Δημήτρης Βασιλόπουλος αντίστοιχα, ο 

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος και η αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος Παναγιώτα Μηλιώνη. 

*Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί βίντεο με στιγμιότυπα της εκδήλωσης: https://youtu.be/Jkge3pe8zBA  

Ίλιον, 12.10.2020 

mailto:ilion@ilion.gr
https://youtu.be/Jkge3pe8zBA
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος κατά τον σύντομο χαιρετισμό του 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος απονέμει αναμνηστική πλακέτα στον Αντιπρύτανη και Διευθυντή του 

Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Π.Α.Δ.Α Γιάννη Καλδέλλη 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος απονέμει αναμνηστικό μετάλλιο στον επιστημονικό συνεργάτη του 

Π.Α.Δ.Α Τάκη Κτενίδη 

 

Ο συντονιστής της επιτροπής που έχει συστήσει ο Δήμος Ιλίου με το Π.Α.Δ.Α. Φώτης Μαρκόπουλος 

απονέμει αναμνηστικό μετάλλιο στην επιστημονική συνεργάτιδα του Π.Α.Δ.Α Δέσποινα Μπουλογιώργου 

mailto:ilion@ilion.gr
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Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος απονέμει αναμνηστικό μετάλλιο στον 

Τομεάρχη Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Διεύθυνσης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Βασίλη Ρογκάκο 

Οι κ.κ Καλδέλλης και Ρογκάκος 

mailto:ilion@ilion.gr
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

08.10.2020 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 

Αξιότιμε κύριε Αντιπρύτανη,  

Κυρίες και κύριοι, 

Το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας και η επίλυση των προβλημάτων που  επιφέρει 

στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελούν μια παγκόσμια πρόκληση. Η αδυναμία των 

ανθρώπων να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, η μείωση των εισοδημάτων, τα 

υψηλά επίπεδα ανεργίας αποτελούν μια ανθρώπινη πρόκληση. Ο δρόμος προς την 

αντιμετώπισή της αποτελεί μια πολιτική πρόκληση. 

Με αυτά ως εφαλτήριο, τον Ιούλιο του 2012, ο Δήμος Ιλίου με μια ιστορική απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, απηύθυνε αίτημα στην πολιτεία για την εξασφάλιση της 

ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος από τη Δ.Ε.Η, σε ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες πολιτών, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών.  

Να παρέχεται, δηλαδή, προγραμματισμένα και με πλήρη έλεγχο, η ελάχιστη δυνατή 

ηλεκτρική ενέργεια για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων και 

οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.  

Επτά χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου 

επανήλθε, με νέα απόφαση, στο συγκεκριμένο αίτημα. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

αποτελεί κοινωνικό αγαθό και, αν η ΔΕΗ δε μπορούσε να το εντάξει στο πλαίσιο της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Δήμος Ιλίου είχε – και έχει - πρόθεση να αναλάβει το 

κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των οικογενειών αυτών.  

Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος ακόμα, ώστε τύχη αγαθή να μας φέρει σε επαφή 

με το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Ιανουάριο του 2020, να υπογράψουμε 

Σύμφωνο Συνεργασίας με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης 

των κατοίκων του Ιλίου. 
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Έκτοτε, τροχοδρομείται ένα τεχνολογικά σύγχρονο πιλοτικό πρόγραμμα που θα 

καλύψει τις βασικές ενεργειακές ανάγκες των πρώτων 14ων ευάλωτων νοικοκυριών 

του Δήμου. Στόχος, να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ευάλωτων νοικοκυριών και 

απώτερη φιλοξοδία η παραγωγή και διαχείριση ήπιας και καθαρής ενέργειας προς 

όφελος των δημοτών. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει την τεχνογνωσία και 

την επιστημονική κατάρτιση ενώ ο Δήμος Ιλίου τα μέσα και τις υποδομές. Και οι δυο 

πλευρές διαθέτουμε θέληση και διάθεση για ουσιαστική δουλειά. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η ενεργειακή φτώχεια έχει τη ρίζα της στα χαμηλά εισοδήματα των νοικοκυριών και 

στις ενεργειακά ανεπαρκείς κατοικίες. Θεωρώ δόκιμο λοιπόν, στη συζήτηση να 

προστεθούν δυο ακόμα έννοιες: ενεργειακή δικαιοσύνη και ενεργειακή δημοκρατία. 

Η ενεργειακή δικαιοσύνη είναι μια νέα έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, που επιδιώκει 

να εφαρμόσει τις αρχές της δικαιοσύνης στην ενεργειακή πολιτική.  

Η ενεργειακή δημοκρατία είναι αναδυόμενη κοινωνική τάση, που έχει σκοπό να ωθήσει 

σε πιο φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Εξασφαλίζει 

ουσιαστικά την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Στην Ελλάδα, το πρώτο βήμα έγινε μέσω του Ν.4513/2018 για τη δημιουργία 

ενεργειακών κοινοτήτων.   

Είναι σαφές ότι χρειάζονται επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η 

κοινωνία αντιμετωπίζει την ίδια την ενέργεια. Είναι, επίσης, σαφές ότι οι αλλαγές αυτές 

πρέπει να γίνουν με τρόπο,  ο οποίος να καλύπτει αδύναμους πολίτες.  

Ο Δήμος Ιλίου, από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που δεν έχει δανειακές 

υποχρεώσεις και οφειλές και διαθέτει ισχυρό αποθεματικό για την ενίσχυση του 

κοινωνικού του προσώπου, μπορεί και θέλει να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές.  

Με τρόπο ριζοσπαστικό και τη δική σας αρωγή και υποστήριξη. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 



Καινοτομώντας με τον Δήμο Ιλίου

για τη στήριξη των Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών

και την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας

Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Ομάδα έργου

Επιστημονικός υπεύθυνος: καθηγητής Δρ. Ιωάννης Καλδέλλης

Ερευνητές: Παναγιώτης Κτενίδης, Δέσποινα Μπουλογιώργου

Αθήνα Οκτώβριος 2020

URL: http://sealab.gr/

Email: pktenidis@uniwa.gr
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Η Ενεργειακή φτώχεια (Ενεργειακή Ένδεια ) στο πεδίο

8/10/2020 2

Papapostolou C., Ktenidis, P ., Zafirakis, D., Kaldellis, J.K., Kondili, E ., P olitis, S. and T . E fthimiadis, Methodologies for assessing and mitigating energy poverty at the res idential level in Greece, 2019, JRC118247. 



Είναι τελικά πρόβλημα;

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΚΟΠΩΝ 2019

ΧΤ ΜΤ

ΕΝΤΟΛΕΣ 

ΑΠΟΚΟΠΩΝ 360,644 359,830 814

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 111,298 111,154 144

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ 227,418 227,237 181

ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ 21,928 21,439 489
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Τι σημαίνει Ενεργειακή Ένδεια;
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Η ενεργειακή φτώχεια 
συνδέεται άμεσα με την 
ενεργειακή κατάσταση των 
κατοικιών, τους υψηλούς
λογαριασμούς ενέργειας και 
το επίπεδο του εισοδήματος 
των νοικοκυριών 

SEALAB, UNIWA ,2017, Integrated Territorial Investments, West Athens Energy Poverty, Technical Note



Πως μετράμε την Ενεργειακή Ένδεια;

Ληξιπρόθεσμες οφειλές 
λογαριασμών κοινής ωφελείας

Χαμηλές απόλυτες δαπάνες για 
την ενέργεια

Υψηλές ενεργειακές δαπάνες 
ως ποσοστό του εισοδήματος

Αδυναμία παροχής επαρκούς 
θερμότητας στα νοικοκυριά

Δείκτες για την 
Ενεργειακή ένδεια
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Περιγραφή / Πηγή ενέργειας

Νοικοκυριά και μέλη αυτών 

κατά κύρια 

χρησιμοποιούμενη πηγή 

ενέργειας για θέρμανση

Νοικοκυριά Μέλη

5 3514705 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 31,083 83,304
5 3514705 Ηλεκτρισμός 2,647 6,533
5 3514705 Φυσικό αέριο 491 1,314

5 3514705 Πετρέλαιο 26,103 70,841
5 3514705 Άλλη πηγή 782 1,961
5 3514705 Καμία πηγή 1,060 2,655

Δείκτης : Αδυναμία παροχής επαρκούς θερμότητας στα νοικοκυριά
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Ποιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)  συνδέονται άμεσα με το έργο;
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Μηδενική φτώχεια ευημερία υγεία 
1. Εξασφάλιση βασικών Ενεργειακών Αναγκών

2. Ενημέρωση σχετικά με την Ενεργειακή Εξοικονόμηση και 
την ορθολογική χρήση της ενέργειας 

3. Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
1. Προστασία του περιβάλλοντος 

Εξοικονόμηση ενέργειας. Παραγωγή από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2. Χρήση τεχνολογίας και των Ήπιων 

Μορφών Ενέργειας 

Πρόσβαση στη φθηνή και καθαρή 
ενέργεια
Βιώσιμες πόλεις 

1. Σύνδεση της έρευνας και της 
τεχνολογίας με την καινοτομία 
και διάχυση στην κοινωνία

2. Τοπικότητα



•ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

•ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

•ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ

•ΑΝΑΛΥΣΗ

•ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

•ΔΕΙΚΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

•ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

•ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

•ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΤΡΩΟ 

Ε.Ε.Ν

Πως καταγράφουμε το φαινόμενο ;
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Εφαρμογή συστήματος έξυπνων μετρητών

150 τελικοί χρήστες (κυρίως 
οικιακοί καταναλωτές) και 8 
αντλιοστάσια ·

Πλέγμα επικοινωνίας Wi-Fi και 2 
κεντρικά σημεία συλλογής



Πιλοτικό έργο
ανακούφισης ευπαθών 
ομάδων 
πολιτών/καταναλωτών 
ηλεκτρικής  ενέργειας

Δήμος Ιλίου – ΔΕΔΔΗΕ 
– Εργαστήριο Ήπιων 
Μορφών Ενέργειας & 
Προστασίας 
Περιβάλλοντος ΠΑΔΑ

Ποια είναι η τεχνολογική λύση;
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Smart Meter
Έξυπνος Μετρητής



Η ΒΙΩΣΙΜΗ / ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κινητοποίηση της έρευνας και της 
καινοτομίας. Εφαρμογή καινοτόμων 
δράσεων

Έξυπνοι Μετρητές & Σύστημα Διαχείρισης 
Ενέργειας για την αντιμετώπιση της 
Ενεργειακής Ένδειας

Τοπικές Καινοτόμες δράσεις Αποκεντρωμένη Παραγωγή Ενέργειας σε 
Τοπικό Επίπεδο

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Σχεδιασμός  Ενεργειακής Πολιτικής

Κανείς στο Περιθώριο. Δίκαιη Μετάβαση Υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης 
Ενεργειακής Ένδειας

Οι τοπικές αρχές να υιοθετήσουν  “Μοντέλο  
Δίκαιης Μετάβασης”

Σύνταξη και εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου 
Αειφόρου Ενέργειας

Πως εκπληρώνουμε τις επιδιώξεις και τις πολιτικές των  ΣΒΑ;
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Δήμος Ιλίου

Κοινωνία Χρήστες 
καινοτομίας

ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ 
Πα.Δ.Α.

Διαχειριστής δικτύων –
ΔΕΔΔΗΕ 

Επιχειρήσεις

Τετραπλή Έλικα. Το μοντέλο της συνέργειας.
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• Διερεύνηση της γεωγραφικής κατανομής της ενεργειακής φτώχειας στο 

Δήμο Ιλίου

• Χρήση τεχνολογικών λύσεων

• Διερεύνηση δυνατοτήτων επεμβάσεων εξοικονόμησης  ενέργειας

• Διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής ήπιων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ)

• Διερεύνηση δυνατοτήτων του Δήμου Ιλίου για δημιουργία Ενεργειακής 

Κοινότητας 

• Έρευνα για χρηματοδότηση των επεμβάσεων αυτών

Στάδια εξέλιξης για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας
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Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω


