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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

• Είναι Δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 
έδρα του το Καρπενήσι. 

• Η έκταση του Δήμου Καρπενησίου είναι 948,57 
τ.χλμ. και ο πληθυσμός του είναι 13.105 δημότες 
(απογραφή 2011). 

• Αποτελείται από 6 ΔΕ, 49 χωριά και 163 
οικισμούς. 
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 

 

Τίτλος Πράξης: Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια  

                             του Δήμου Καρπενησίου 

 

Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

Προϋπολογισμός:  922.500 ευρώ  
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 

Ένταξη έργου στο Πρόγραμμα EE-GRANTS-Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και 

της Θεματικής Περιοχής GR03-AΠΕ υπό τον συντονισμό του 

Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Χρηματοδότηση: Xώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 

Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

4 



Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 

Σύντομη Περιγραφή Έργου  

     Tο Έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 

συγκροτήματος του 2ου Γυμνάσιου και 3ου Δημοτικού 
Σχολείου του Δήμου Καρπενησίου. Τα δύο κτιριακά 
συγκροτήματα καταλαμβάνουν έκταση 5000 τ.μ. περίπου, με 
υπόγειο, ισόγειο, όροφο και στέγες από κεραμίδια ή δώματα 
και στεγάζουν αίθουσες διδασκαλίας, Γυμναστήριο, αίθουσα 
εκδηλώσεων, γραφεία καθηγητών, αποθήκες λεβητοστάσιο, 
χώρο εγκατάστασης ΚΚΜ μονάδων, βοηθητικούς χώρους, 
προαύλιο.  
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 

Φυσικό Αντικείμενο Πράξης  

 Εγκαταστάθηκε αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 
συνολικής ισχύος 205 kWp, τα πάνελ του οποίου 
διαμοιράστηκαν σε δώματα και στέγες του 2ου Γυμνασίου 
και 3ου δημοτικού του Δήμου Καρπενησίου.  

 

 Αντικατάσταση λεβήτων ντίζελ με βιομάζα, που έχουν 
σχεδιαστεί για τη χρήση τοπικών γεωργικών υποπροϊόντων 
και μεταποιημένων υπολειμμάτων ως καύσιμο. 
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά 
κτίρια του Δήμου Καρπενησίου 
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Φυσικό Αντικείμενο Πράξης 
 Εγκατάσταση Κεντρικού Σύστηματος Ελέγχου (BMS) (Building 

Management System) εξοπλισμένο με έξυπνους μετρητές και 
αισθητήρες αυτοματισμού για την παρακολούθηση, τον έλεγχο 
και την ενεργειακή διαχείριση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

 

 Αντικατάσταση περίπου 3.000 λαμπτήρων φθορισμού με 
σύγχρονο φωτισμό LED. 

 

 Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για την κάλυψη των 
αναγκών ζεστού νερού χρήσης του γυμναστηρίου του 2ου 

Γυμνασίου. 
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του Δήμου Καρπενησίου 
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 
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Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 
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Σκοπιμότητα Πράξης  
• Επιδεικτική και εμβληματική χρήση των πράσινων 

ενεργειακών τεχνολογιών (όπως ΑΠΕ), με αύξηση της 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο 
συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή λειτουργία του εθνικού 
δικτύου.  

 
• Προώθηση και ουσιαστική συμβολή του συγκεκριμένου 

σχολικού συγκροτήματος στην υλοποίηση ενός πλαισίου 
ισόρροπης ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής, στο 
πλαίσιο των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 
ευρωπαϊκών στόχων του «20-20-20», με τελικό στόχο τη 
δημιουργία πρωτοπόρων οικονομιών.  
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του Δήμου Καρπενησίου 
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Σκοπιμότητα Πράξης  

• Αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και εξοικονόμηση 
ενέργειας και κόστους για τα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις που έγιναν οι παρεμβάσεις.  

 

• Μείωση του λειτουργικού κόστους για την κατανάλωση 
ενέργειας του σχολικού συγκροτήματος. 

 

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών με τις 
πρακτικές της αειφόρου χρήσης της ανανεώσιμης 
ενέργειας.  
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Αποτελέσματα Πράξης  

 Ενεργειακά ανεξάρτητο από τη ΔΕΗ το σχολικό 
συγκρότημα – περιορίζει τις ανάγκες του σε καύσιμη 
ύλη (pellets βιομάζας και όχι πετρελαίου) ενώ η 
λειτουργία των καυστήρων έχει μεγαλύτερη διάρκεια. 

 Εξοικονόμηση ανά σχολική μονάδα περίπου 
25.000ευρώ/έτος από την αντικατάσταση του 
πετρελαίου σε pellet, περί της 150MWh/έτος από την 
ηλεκτρική ενέργεια και περιβαλλοντικό όφελος μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα περί 
300tons/έτος που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση 
και κλιματική αλλαγή.  
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Αποτελέσματα Πράξης  

 

 Δυνατότητα στο Δήμο Καρπενησίου να συνδέσει το 
παραπάνω σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και με 
άλλα κτίρια του (δημαρχείου που βρίσκεται δίπλα), 
ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας τους θερινούς μήνες που είναι κλειστά τα 
σχολεία.  



Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 
του Δήμου Καρπενησίου 

Αποτελέσματα Πράξης  

 

• Το σχολικό συγκρότημα αποτελεί υπόδειγμα καλής 
πρακτικής, μέσω της υλοποίησης πιλοτικών 
εφαρμογών με επιδεικτικό χαρακτήρα, που στοχεύουν 
στην ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων και των 
επισκεπτών του Δήμου με τεχνολογίες που σχετίζονται 
με τη προστασία και διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος, καθιστώντας άμεση την εξοικείωση 
των μαθητών με τις νέες «πράσινες» τεχνολογίες. 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
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• Καινοτόμα εφαρμογή αποπάγωσης 
πεζοδρομίων στο κέντρο της πόλης του 
Καρπενησίου, με το σύστημα γεωθερμίας 
και ηλιακής ενέργειας.  



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

19 



 

 

Σας ευχαριστώ ! 

 

Νικόλαος Σουλιώτης  

Δήμαρχος Καρπενησίου  
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