
Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορείτικης Εστίας

Θέμα: Το ενεργειακό πρόβλημα στο Άγιον Όρος, αναγκαιότητες και 
προκλήσεις.

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 12.30 – 13.00

Εισηγητές: Βασίλειος Χατζημιχαηλίδης, Διευθυντής Κε.Δ.Α.Κ.
Αχιλλέας Κάππης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κε.Δ.Α.Κ.
Στέλιος Κουρμπέτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κε.Δ.Α.Κ.

Καλησπέρα σας.
Η σημερινή μας εισήγηση έχει ως αφορμή την πρόσφατη έγκριση από το

Διοικητικό Συμβούλιο του ΚεΔΑΚ της μελέτης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
πεδίων στο Άγιον Όρος.  Πρόκειται  για μια  ιστορική απόφαση,  καθώς  αυτή
σηματοδοτεί  την  υιοθέτηση  σε  μεγάλη  κλίμακα  των  ανανεώσιμων  πηγών
ενέργειας  στο  Άγιον  Όρος,  ταυτόχρονα  αποτελεί  το  μεγαλύτερο  ενεργειακό
έργο  υποδομής  και  εν  τέλει  αφορά το  σύνολο  των  μονών.  Για  τους  λόγους
αυτούς,  θεωρήσαμε  καλό  να  θέσουμε  όλα  τα  δεδομένα  σε  γνώση  της
επιστημονικής κοινότητας.

Θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας την σημερινή ενεργειακή κατάσταση στο
Άγιο Όρος.

Ως γνωστόν η περιοχή του Αγίου Όρους δεν είναι διασυνδεδεμένη με το
ηλεκτρικό  δίκτυο  της  χώρας.  Άλλωστε,  οι  ενεργειακές  ανάγκες  της  Αθωνικής
πολιτείας, οι οποίες ήταν ελάχιστες έως την δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια όμως
τα δεδομένα άλλαξαν και με αποκορύφωμα την τελευταία δεκαετία οι ανάγκες
αυτές αυξήθηκαν ραγδαία. Στην αύξηση των ενεργειακών αναγκών συνετέλεσαν
κυρίως τέσσερις παράγοντες. Αυτοί ήταν: 
α) Η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους μοναχούς στη καθημερινή τους
ζωή.
β) Η αναγνώριση ότι η θέρμανση των χώρων διαβίωσης με σόμπες ξύλου ήταν
άκρως επικίνδυνη για την πρόκληση πυρκαγιών, κάτι που συνέβη άλλωστε πολλές
φορές.
γ)  Η  ανάγκη  θέρμανσης,  ψύξης  και  δημιουργίας  συγκεκριμένων  κλιματικών
συνθηκών  σε  χώρους  ειδικής  χρήσης,  όπως  σκευοφυλάκια,  εικονοφυλάκια,
βιβλιοθήκες κλπ.
δ) Τέλος, ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραδοσιακών παραγωγικών διαδικασιών
όπως  ξυλουργεία,  οινοποιεία,  μελισσοκομεία,  μονάδες  επεξεργασίας  και
συσκευασίας βοτάνων κλπ.

  Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σταδιακά στην υιοθέτηση του ηλεκτρικού
ρεύματος  ως  πηγή  ενέργειας,  αλλά  και  στη  συνεχώς  αυξανόμενη  χρήση  και
κατανάλωσή του. Έτσι,  φτάσαμε στο σημερινή κατάσταση,  που οι ανάγκες των
Ιερών Μονών αλλά και των υπολοίπων εξαρτημάτων τους για ηλεκτρική ενέργεια
καλύπτονται  κυρίως  με  τη  λειτουργία  ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών,  δηλαδή  με
γεννήτριες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο. Η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς  των  περίπου  190  ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών  σε  όλο  το  Άγιον  Όρος,
ανέρχεται σε περίπου 11.000 kVA, με εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση πετρελαίου
περίπου 2.200.000 λίτρα.
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Παράλληλα,  κάποιες  μονές  εκμεταλλεύτηκαν  το  υδάτινο  δυναμικό  που
υπάρχει  στην  περιοχή  τους  και  προχώρησαν  στην  κατασκευή  υδροηλεκτρικών
έργων. Συνολικά είναι εγκατεστημένα έξι υδροηλεκτρικά έργα, με συνολική ισχύ
667  kW,  τα  οποία  καλύπτουν  μέρος  των  αναγκών  των  μονών.  Από  αυτά,  τα
σχετικώς μεγάλης ισχύος είναι τέσσερα, τα οποία παράγουν συνολική ισχύ ισχύος
500kW. 

 Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η κύρια πηγή ενέργειας στο Άγιον Όρος
σήμερα είναι το πετρέλαιο, από το οποίο παράγεται περισσότερο από το 90% της
ενέργειας  που  καταναλώνεται  στην  αθωνική  χερσόνησο.  Το  γεγονός  αυτό
συνεπάγεται μία σειρά προβλημάτων που αγγίζουν διάφορες πτυχές της ζωής στο
Άγιον Όρος. Ως τέτοια αναφέρουμε:
α. Τις υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
β. Τη σημαντική δαπάνη, αλλά και τις δυσκολίες για την προμήθεια, μεταφορά
και αποθήκευση των καυσίμων καθώς και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από
την μεταφορά αυτών στο χωμάτινο οδικό δίκτυο του Αγίου Όρους. 
γ. Την ηχορύπανση από τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τα οποία
πολλές φορές είναι παλαιά με πολύ θόρυβο και χαμηλή απόδοση.
δ. Τη δυσκολία κάλυψης των σταδιακά αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.
ε.  Την  άναρχη  υιοθέτηση  ενεργειακών  λύσεων,  χωρίς  σχεδιασμό  και   τήρηση
προδιαγραφών.
 

Η Ιερά Κοινότητα αντιλήφθηκε το ενεργειακό πρόβλημα και τις συνέπειές
του και έκρινε ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα μπορούσε να προσφέρει μία
λύση. Έτσι, τον Μάρτιο του 2010 γνωστοποίησε στο ΚεΔΑΚ την πρόθεσή της να
προβεί στην εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
στο Άγιον Όρος. 

  Η  σκοπιμότητα  της  ανάπτυξης  συστημάτων  ανανεώσιμων  πηγών
ενέργειας στο Άγιον Όρος δεν αμφισβητήθηκε, ως προς την αναγκαιότητα, και
είναι σύμφωνη με τον νόμο 3851/2010, ο οποίος κάνει ειδική αναφορά στο Άγιον
Όρος.  Πιο  συγκεκριμένα,  στην παράγραφο 13 του άρθρου 12 προβλέπεται  ότι
«Ειδικά  για  τη  Χερσόνησο  του  Άθω,  επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  και  λειτουργία  έργων
Α.Π.Ε.  από  αυτόνομους  παραγωγούς  αποκλειστικά  και  μόνο  για  την  κάλυψη  των
λειτουργικών ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών και της Ιεράς Κοινότητος, εφόσον
παρέχεται έγκριση μελέτης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Κέντρο Διαφύλαξης
Αγιορείτικης Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ
238 Α’),  και  έγκριση  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  από  την  Ιερά  Κοινότητα,  χωρίς  να
απαιτείται  άλλη  άδεια  παραγωγής,  τηρουμένων  των  διατάξεων  προστασίας  του
περιβάλλοντος  και  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς».  Παρά  τις  σαφείς  διατάξεις  του
νόμου,  όμως,  η  χωροθέτηση  και  κατασκευή  φωτοβολταϊκών   συστημάτων  στο
Άγιον  Όρος  δεν  ήταν  μία  εύκολη  υπόθεση.  Κατ’  αρχάς,  ήταν  μία  πρόκληση,
καθώς  έπρεπε  να  βρεθεί  η  χρυσή  τομή  ανάμεσα  στην  βέλτιστη  απόδοση  των
συστημάτων και στους περιορισμούς που θέτει το νομικό πλαίσιο προστασίας των
μνημείων. 

Επομένως, το κύριο ζήτημα ήταν η αρμονική περιβαλλοντική ένταξη των
εγκαταστάσεων αυτών στον πολύ ιδιαίτερο και ευαίσθητο χώρο του Αγίου Όρους.
Το θέμα αυτό απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚεΔΑΚ σε αλλεπάλληλες
συνεδριάσεις  και συζητήθηκε σε συσκέψεις με εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας
και των μελετητών. Το ΚεΔΑΚ έκανε χρήση των δυνατοτήτων που του παρέχει ο
ιδρυτικός του νόμος συνέστησε Επιτροπή Ειδικών Συμβούλων, σκοπός της οποίας
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ήταν η σύνταξη των προδιαγραφών για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου.  Τα
μέλη  της  επιτροπής  επιλέχθηκαν  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  καλυφθούν  όλοι  οι
επιστημονικοί  και  θεσμικοί  κλάδοι  που  εμπλέκονται  στο  θέμα.   Ως  μέλη  της
ορίστηκαν οι:
 Γεώργιος  Καραδέδος,  αρχιτέκτων  μηχανικός,  καθηγητής  της  Πολυτεχνικής

Σχολής του ΑΠΘ, ως συντονιστής, 
 Φίλιππος Αραβανόπουλος, δασολόγος, καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας

του ΑΠΘ, 
 Αγγελική  Καλλία-Αντωνίου,  νομικός,   μέλος  της  ευρωπαϊκής  επιτροπής

νομικών εμπειρογνωμόνων στο ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος, 
 Κωνσταντίνος  Κατσιφαράκης,  πολιτικός  μηχανικός,  καθηγητής  της

Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, 
 Δέσποινα Μακροπούλου, αρχαιολόγος, Έφορος της 9ης Εφορείας Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων, 
 Αντώνιος Μαζάρης,  δασολόγος, επίκουρος καθηγητής του Τομέα Οικολογίας

του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, και 
 Ευτύχιος Σαρτζετάκης, οικονομολόγος, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 Η επιτροπή έλαβε υπόψη τους ειδικούς περιορισμούς για το Άγιον Όρος,
που πηγάζουν
α)  Από  το  ότι  η  χερσόνησος  του  Άθω  έχει  δηλωθεί  με  Νόμο  του  Ελληνικού
κράτους  ως  προστατευόμενη  περιοχή  Natura,  κατ’  εφαρμογή  της  Οδηγίας  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 92/43/ΕΟΚ.
β) Από τον πολιτιστικό και μνημειακό χαρακτήρα του Αγίου Όρους,  το οποίο
είναι  κηρυγμένο  ως  ιστορικό  διατηρητέο  μνημείο  με  την  υπουργική  απόφαση
ΥΠΠΕ 16-10-65 και ως μνημείο της Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από
την UNESCO.

Το πόρισμα της επιτροπής εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 67/2011 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚεΔΑΚ και αποτέλεσε τις προδιαγραφές για τον
έλεγχο  και  την  έγκριση  της  μελέτης.  Σύμφωνα με  αυτό,  για  την  εγκατάσταση
Α.Π.Ε. ειδικά στο Άγιον Όρος θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνω σε τοίχους και στέγες
κηρυγμένων  ιστορικών  διατηρητέων  μνημείων  (βυζαντινά  και  μεταβυζαντινά:
μονές, σκήτες, κελλιά, ναοί, μετόχια, εξωκκλήσια, αγιάσματα κ.λ.π.) καθώς και στο
άμεσο περιβάλλον τους, επειδή προκαλείται άμεση βλάβη σε αυτά.

2.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  βοηθητικά  κτίσματα  εντός  και  εκτός  μονών,
σκητών,  μετοχίων,  καθώς  και  για  κήπους  και  πεζούλες  σε  άμεση  γειτνίαση  με
αυτές,  επειδή αποτελούν το άμεσο περιβάλλον τους και αναπόσπαστα στοιχεία
τους,  τα  οποία  πολλές  φορές  είναι  εξίσου  παλιά και  σημαντικά  με  τα  κυρίως
κτίσματα.

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνω σε τοίχους και στέγες
νεώτερων κτισμάτων κατασκευασμένων με σύγχρονα υλικά, όταν αυτά αποτελούν
μέρος αρχιτεκτονικών συνόλων που περιέχουν κηρυγμένα ιστορικά διατηρητέα
μνημεία.

4. Τα φωτοβολταϊκά δεν πρέπει να προβάλλονται μαζί με τα αρχιτεκτονικά
μνημεία  ή  τα αρχιτεκτονικά σύνολα κατά την  προσπέλαση σε  αυτά ή  από τη
θάλασσα (από τους αρσανάδες) μέσω μονοπατιών ή οδικά από την ξηρά.

5. Τα φωτοβολταϊκά δεν πρέπει να είναι ορατά από τις Μονές, τις σκήτες,
τα κελλιά και τα προσκυνήματα για να μην προκαλείται ενόχληση τόσο στους
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μοναχούς όσο και στους επισκέπτες – προσκυνητές.  Για το λόγο αυτό η μελέτη
πρέπει  να  περιέχει  μηκοτομές  ή  χάρτες  με  ισοϋψείς  καμπύλες,  που  να
αποδεικνύουν την απουσία οπτικής επαφής.

6.  Σε  αρχιτεκτονικά  σύνολα,  όπως  για  παράδειγμα  η  σκήτη  της  Αγίας
Άννας,  οι  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  δεν  αντιμετωπίζονται  μεμονωμένα  για
κάθε κελλί αλλά για ολόκληρο το αρχιτεκτονικό σύνολο.

7.  Τα  φωτοβολταϊκά  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  ικανή  απόσταση  από
βασικούς πολυσύχναστους δρόμους και μονοπάτια ώστε να περιορίζεται η οπτική
επαφή τους με τους επισκέπτες – προσκυνητές.

8.  Δεν  επιτρέπεται,  πλην  εξαιρετικών  περιπτώσεων,  η  διάνοιξη  νέων
δρόμων για την εγκατάσταση και συντήρηση των φωτοβολταϊκών.

9. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή λιθόστρωτων μονοπατιών για τη διάνοιξη
δρόμων ή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

10.  Τα  φωτοβολταϊκά  δεν  πρέπει  να  είναι  ορατά  από  τη  θάλασσα  και
συγκεκριμένα από τις διαδρομές καραβιών που μεταφέρουν τουρίστες και κυρίως
γυναίκες, για τις οποίες ισχύει το άβατο στο Άγιον Όρος. Για την επίτευξη αυτού
του σκοπού τα  φωτοβολταϊκά δεν  θα πρέπει  να τοποθετούνται  σε  κανονικούς
σχηματισμούς, οι οποίοι επιτείνουν την ενοχλητική παρουσία τους, και θα πρέπει
να  συνδυάζονται  με  κατάλληλα  τοποθετημένη  θαμνώδη  βλάστηση,  ώστε  να
περιορίζεται στο ελάχιστο η οπτική όχληση.

11. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών να μην οδηγεί σε αλλοίωση της
μορφολογίας του εδάφους.

Έχοντας  ως  οδηγό  το  πόρισμα  της  επιτροπής,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του
ΚεΔΑΚ  ξεκίνησε  τον  έλεγχο  της  μελέτης,  που  στο  μεταξύ  είχε  κατατεθεί  στην
Υπηρεσία.  Αυτή  προέβλεπε  την  εγκατάσταση  μεγάλων,  μεσαίων  και  μικρών
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε συνολικά 296 θέσεις. Τα 18 από αυτά, της τάξης
περίπου των 100 KWp το καθένα, σε Ιερές Μονές και τα υπόλοιπα, μικρότερα σε
ισχύ,  σε  Ιερές  Σκήτες  και  σε  έναν  μεγάλο  αριθμό  κελλιών.  Κατ’  αρχάς,
διαπιστώθηκε  ότι  με  βάση  τις  προδιαγραφές  της  επιτροπής  έπρεπε  να
επαναπροσδιοριστούν  οι  προτεινόμενες  θέσεις  και  αρκετές  από  αυτές  να
αλλάξουν.  Επιπλέον,  σε  τεχνικό  επίπεδο  υπήρχαν  πολλά  προβλήματα  και
ελλείψεις.

 Αποφασίστηκε, σε πρώτη φάση, να προωθηθεί μία μελέτη που θα αφορά τι
18 βασικές θέσεις για την κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών
των Ιερών Μονών. Οι 17 από αυτές είναι σε Ιερές Μονές (δηλ. όλες εκτός από τις
Ιερές Μονές Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Παντελεήμονος και Κωνσταμονίτου) και μία
στο  Μετόχι  του  Μονοξυλίτη  της  Ι.Μ.  Διονυσίου.  Ο  λόγος  ήταν  κυρίως
χρηματοδοτικός αλλά και γιατί έγινε αντιληπτό ότι η διαχείριση μιας μελέτης με
τόσες  πολλές  θέσεις,  σχεδόν  300,  ήταν  και  δύσκολη  αλλά  και  χρονοβόρα.
Προτάχθηκαν λοιπόν οι εγκαταστάσεις των μονών, καθώς μόνο στις Ιερές Μονές
υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα περίπου 60 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, συνολικής
ισχύος  ~8.000  kVA με  την  ετήσια  κατανάλωση  πετρελαίου  να  ανέρχεται  σε
1.600.000 lit. Η ετήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 5.000.000 kWh.
Τελικά, η μελέτη εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2017 με την υπ’ αριθμό 58 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚεΔΑΚ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ενεργειακές ανάγκες του Αγίου Όρους βαίνουν
συνεχώς αυξανόμενες.  Η ηλιακή ενέργεια προορίζεται  να καλύψει  ένα μεγάλο
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μέρος αυτών και να μειώσει την εξάρτηση των μονών από τις ηλεκτρογενήτριες
και  το  πετρέλαιο.  Ωστόσο,  η  πλήρης  κάλυψη  των  αναγκών  από  ένα  είδος
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι εύκολα εφικτή. Το Άγιον Όρος γνωρίζει
ήδη  ότι  τα  φωτοβολταϊκά  συστήματα  θα  απαλύνουν,  αλλά  δεν  θα  λύσουν  το
πρόβλημα και στρέφεται και σε άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Μία τέτοια
είναι ο άνεμος,  η εκμετάλλευση του οποίου μέσω ανεμογεννητριών έχει  επίσης
επιτευχθεί  εδώ  και  δεκαετίες.  Ήδη  στο  ΚεΔΑΚ  έχει  φτάσει  η  πρώτη  μελέτη
εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Άγιον Όρος. Έχοντας στο ενεργητικό του την
επιτυχημένη  πρακτική  της  σύστασης  επιτροπής  ειδικών  συμβούλων  για  τα
φωτοβολταϊκά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πράξει το ίδιο και στην
περίπτωση των  ανεμογεννητριών.  Έτσι,  συνέστησε  μία  αντίστοιχη  επιτροπή,  η
οποία μελέτησε  το  θέμα  και  το  πόρισμά  της  αναμένεται  να παρουσιαστεί  στο
Διοικητικό Συμβούλιο σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις του 2018.

Στη  συνέχεια  οι  κύριοι  Κάππης  και  Κουρμπέτης,  ηλεκτρολόγοι
μηχανικοί  του  ΚεΔΑΚ,  θα  παρουσιάσουν  κάποια  στοιχεία  της  μελέτης
εγκατάστασης  των  φωτοβολταϊκών πεδίων  που εγκρίθηκε  πρόσφατα από  το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚεΔΑΚ.

Ο  κάθε  φάκελος  που  κατατέθηκε  αντιστοιχούσε  σε  μία  θέση  και
περιελάμβανε τα παρακάτω:

 Μελέτη ορατότητας- ανάλυση οπτικής επαφής της προτεινόμενης θέσης
 Συνοπτική τεχνική έκθεση επί των τοπογραφικών εργασιών
 Αναλυτική τεχνική έκθεση
 Τεχνικοί υπολογισμοί Φ/Β σταθμού
 Οδοιπορικό του φωτοβολταϊκού πεδίου
 Φωτογραφίες
 Τεχνικά Σχέδια
 Αναλυτική προμέτρηση
 Αναλυτικό τιμολόγιο άρθρων
 Προϋπολογισμό
 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Το σύνολο των μελετών συνοδευόταν από ένα «Γενικό Τεύχος»,  στο  οποίο
παρουσιάζονταν συνοπτικά όλες οι επεμβάσεις καθώς και τα τεχνικά-οικονομικά
δεδομένα. 

 Βασικό  στοιχείο  του  όλου  σχεδιασμού  αποτελεί  το  λειτουργικό  σχήμα:
παραγωγή  της  ενέργειας,  συγκέντρωση  και  μεταφορά  της  στον  τόπο
κατανάλωσης, ρύθμιση και διάθεση αυτής στην τελική κατανάλωση.

Η  ισχύς  των  περισσότερων  προς  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών  σταθμών
ανέρχεται περίπου στα 115 KWp και ο χώρος που καταλαμβάνουν είναι περίπου
2,5 στρέμματα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών πλαισίων
φτάνει τα 2.181,44 KWp, τα οποία εκτιμάται ότι θα παράγουν περίπου 3.000.000
kWh ηλεκτρική ενέργεια ετησίως, καλύπτοντας πάνω από το 50% των σημερινών
ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών.

 Τα  κύρια  κριτήρια  τα  οποία  ελήφθησαν  υπόψη  για  την  χωροθέτηση  των
παραπάνω φωτοβολταϊκών σταθμών ήταν τα εξής:
α. Η αποφυγή της οπτικής όχλησης και η βέλτιστη ένταξη των έργων στο φυσικό
και αρχιτεκτονικό περιβάλλον του Αγίου Όρους.
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β. Η αποφυγή της χρήσης δασικών εκτάσεων.
γ. Η εγγύτητα των εγκαταστάσεων στις Ιερές Μονές.
δ. Ο νότιος προσανατολισμός και η αποφυγή σκιάσεων. 

Αναλυτικότερα:
Όσον αφορά την οπτική όχληση έγινε προσπάθεια να βρεθούν τέτοιες θέσεις

ώστε οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις να μην είναι ορατές από τις Ιερές Μονές και
από  άλλα  κοντινά  κτίσματα,  από  τους  βασικούς  οδικούς  άξονες  και  από  τη
θάλασσα, και αυτό επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στις λίγες περιπτώσεις που
αυτό  δεν  κατέστη  απόλυτα  εφικτό  αποφασίστηκε  να  γίνουν  στοχευμένες
δενδροφυτεύσεις,  είτε  στην  περιοχή  εγκατάστασης  είτε  στα  πρανή  κάποιου
δρόμου. Σε κάποιες περιπτώσεις που η εγκατάσταση είναι ορατή από τη θάλασσα
αυτό συμβαίνει από τόσο μεγάλη απόσταση, πάνω από 500 μέτρα, που πρακτικά
είναι μη ορατή. 

Για την κάθε θέση που επιλέχτηκε για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών
συστημάτων,  προσκομίστηκε  σχετική  βεβαίωση  της  Δασικής  Εφορείας  Αγίου
Όρους,  στην  οποία  περιγράφεται  η  έκταση  και  βεβαιώνεται  ότι  από  το
προβλεπόμενο έργο δεν παραβιάζονται οι διατάξεις της Κανονιστικής Διάταξης
της  Ιεράς  Δισενιαυσίου  Συνάξεως  του  Αγίου  Όρους  περί  εκμετάλλευσης  και
προστασίας των δασών, και ιδίως του άρθρου 20 (ΚΥΑ Φ.7611.1/11/ΑΣ 983/20-
09-1995 με ΦΕΚ 893 Β΄/1995), η οποία εκδόθηκε κατά τα προβλεπόμενα από τον
καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους (ΝΔ 10/10-05-1924 με ΦΕΚ Α΄/1926).

Στις  λίγες  περιπτώσεις  που  η  κατάλληλη  θέση  που  επιλέχθηκε  για  την
εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού βρίσκεται αρκετά μακριά από την Ιερά
Μονή, πάνω από 1000 μέτρα, επιλέχθηκε η λύση της μεταφοράς της ισχύος υπό
μέση τάση. Θα κατασκευαστεί ένας μικρός υποσταθμός  compact στον χώρο του
φωτοβολταϊκού  πεδίου  στον  οποίο  θα  ανυψώνεται  η  τάση  στα  20.000  volt.
Αντίστοιχα θα κατασκευαστεί ένας παρόμοιος υποσταθμός δίπλα στο ενεργειακό
κέντρο στον οποίο θα υποβιβάζεται η τάση πάλι στα 400  volt. Η διάταξη αυτή
μειώνει  τις  απώλειες  μεταφοράς  αλλά  και  σε  μεγάλο  βαθμό  το  κόστος  του
απαιτούμενου  καλωδίου.  Εδώ  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  κόστος  της
κατασκευής  των  υποσταθμών  δεν  συμπεριλήφθηκε  στην  μελέτη  και  θα  το
καλύψουν οι Ιερές Μονές.

 Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα ενεργειακά
κέντρα και σε άλλες θα απαιτηθεί νέο κτίριο ως ενεργειακό κέντρο, η κατασκευή
του οποίου δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. Όπου απαιτείται λοιπόν,
θα κατατεθούν οι σχετικές προτάσεις για την έγκριση του οικοδομικού μέρους, με
τρόπο ενιαίο και με αντίληψη ομοιογένειας αλλά και περιβαλλοντικής ένταξης
κατά περίπτωση. Επίσης προβλέπεται η πιστοποίηση της αρτιότητας εκτέλεσης και
λειτουργίας των όλων εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς και διαχείρισης του
ηλεκτρικού ρεύματος με όρους ασφάλειας των ανθρώπων αλλά και των ιστορικών
κατασκευών των συγκεκριμένων τόπων του Αγίου Όρους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μελέτη εγκατάστασης της κάθε μονής ελήφθησαν
υπόψη τα υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα αυτής, έτσι ώστε να είναι εφικτή η
συνεργασία τους. Για παράδειγμα, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στο υφιστάμενο
σύστημα  της  οποίας  δεν  γίνεται  καθόλου  χρήση  συσσωρευτών,  ολόκληρο  το
αναλογούν ποσό διατέθηκε στην εγκατάσταση των  φωτοβολταϊκών πλαισίων.
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 Ο  βασικός  ηλεκτρομηχανολογικός  εξοπλισμός  αλλά  και  οι  εργασίες  που  θα
απαιτηθούν  για  την  υλοποίηση  του  έργου,  με  μικρές  διαφοροποιήσεις  κατά
περίπτωση, είναι οι παρακάτω:
Στον χώρο του φωτοβολταϊκού πεδίου:
- Ο καθαρισμός και η περίφραξη του επιλεγμένου χώρου.
-  Η  εγκατάσταση  των  φωτοβολταϊκών  πλαισίων,  επάνω  σε  μεταλλικές  βάσεις
έμπηξης ώστε να αποφευχθεί η χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.
- Η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης.
- Η εγκατάσταση αντιστροφέων και ηλεκτρικών πινάκων σε μεταλλικά pilar.
- Η υπόγεια τοποθέτηση καλωδίων χαμηλής ή μέσης τάσης από το φωτοβολταϊκό
πεδίο έως το ενεργειακό κέντρο. 
Στον χώρο του ενεργειακού κέντρου
- Η εγκατάσταση αμφίδρομων αντιστροφέων και συστοιχίας συσσωρευτών.
- Η εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, συστήματος πολλαπλών πλεγμάτων και
συστήματος καταγραφής και επιτήρησης των ενεργειακών δεδομένων (scada).
- Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στα υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα της κάθε
Ιεράς Μονής.

Τα οφέλη από την υλοποίηση  του έργου θα είναι  ενεργειακά,  οικονομικά και
περιβαλλοντικά. Αναλυτικότερα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα που πρόκειται να
εγκατασταθούν  θα  παράγονται  περίπου  3.000.000  KWh ετησίως  καλύπτοντας
πάνω από το 50% των σημερινών ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών.

Αυτό  θα  οδηγήσει  σε  σημαντική  μείωση  της  χρήσης  των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ανάλογη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά
περιπου 1.100.000 Lit/έτος, που αντιστοιχεί σχεδόν σε 500.000€ ετησίως.

Επίσης, με τη μείωση της χρήσης των γεννητριών θα μειωθεί σημαντικά η
ηχορύπανση, που αυτή τη στιγμή αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στο Άγιον Όρος,
και εκπομπή CO2 και άλλων αέριων ρύπων, όπως φαίνεται στον πίνακα.

CO2 SO2 CO NOx HC Σωματίδια
2.600.000 4.964,99 473,33 1.972,76 158,05 236,66

 Το ΚεΔΑΚ,  ως αποκλειστικός φορέας  της  Ελληνικής  Πολιτείας  για την
έγκριση και εκτέλεση έργων στην Αθωνική χερσόνησο, ανταποκρίθηκε σε μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας του και συνέβαλε στη διαμόρφωση  μίας
πολυσύνθετης μελέτης για ένα πολύ σημαντικό έργο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Διεύθυνση και οι εργαζόμενοι του ΚεΔΑΚ κατέθεσαν τον καλύτερό τους εαυτό και
είναι  βέβαιοι  ότι  το  τελικό  αποτέλεσμα  τους  δικαίωσε.  Θεωρούμε  δε,  ότι  η
διαχείριση του εγχειρήματος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχα έργα
σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητες περιοχές.

Σας ευχαριστούμε.
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