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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Δελτίο Τύπου 

 

Αποφέρει καρπούς η επιμονή του Δήμου Ιλίου στο ζήτημα της ενεργειακής 

φτώχειας 
 

Μια πρώτη αλλά ουσιαστική νίκη, στο διαχρονικό και συνεχές αίτημα του, για την εξασφάλιση της 

ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος από τη Δ.Ε.Η, σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε 

οικονομική αδυναμία, πέτυχε ο Δήμος Ιλίου.  Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα 

Αθηνών του ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος 

Θωμάς, τόνισε ότι εισηγήθηκε ήδη στον ΔΕΔΔΗΕ να εξετάσει την εφαρμογή του πιλοτικού 

προγράμματος στον Δήμο Ιλίου, με την εισαγωγή έξυπνων μετρητών.  

Νωρίτερα, ο κ. Αρσένης ανέφερε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει από το 2012 ο 

Δήμος Ιλίου, επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας νομικού πλαισίου, ώστε να επιτραπεί στους Δήμους 

να προχωρήσουν στη διαδικασία με τους έξυπνους μετρητές και ζήτησε το μέτρο να εφαρμοστεί 

πιλοτικά από τον Δήμο Ιλίου. 

Υπενθυμίζεται, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου με δυο αποφάσεις του (216/2012 & 004/2019), είχε 

απευθύνει σχετικά αιτήματα στην πολιτεία, επισημαίνοντας μάλιστα ότι την κάλυψη της δαπάνης θα 

μπορούσε να αναλάβει ο  Δήμος, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του.  

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: 

«Η τοποθέτηση του Υφυπουργού αποτελεί δικαίωση σε μια προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε πριν 8 

χρόνια, σχεδιάσαμε με στόχο, προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα και επιδιώξαμε με επιμονή. 

Ταυτόχρονα, η αποδοχή της πρότασής μας από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

ένδειας, μας ικανοποιεί βαθιά, γιατί αποδεικνύει πως ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη και εφαρμόσιμη. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον βουλευτή Κρίτωνα Αρσένη, για την άμεση ανταπόκρισή του στη 

σχετική υπόμνησή μας. Το πρώτο βήμα έγινε, υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι την υλοποίηση του μέτρου, 

ας ελπίσουμε ότι θα είναι ο ταχύτερος δυνατός».  

*Ακολουθούν οι σύνδεσμοι με τις τοποθετήσεις του βουλευτή και του Υφυπουργού στη Βουλή 

https://www.youtube.com/watch?v=DADFPvtxtyk&feature=youtu.be καθώς και με τη συνέντευξη του 

Δημάρχου Ιλίου στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN BEYOND και τους δημοσιογράφους Άκη Παυλόπουλο και Ντόρα 

Κουτροκόη https://www.youtube.com/watch?v=AFnLs9ALMOY 
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