
Λίγα λόγια για τη Χάλκη…
Η Χάλκη αποτελεί έναν όμορφο τουριστικό 
προορισμό του νοτίου Αιγαίου. Με τον αριθμό 
των κατοίκων να μην ξεπερνάει τους 500, απο-
τελεί ιδανικό προορισμό τους θερινούς μήνες, 
καθώς προσφέρει στους επισκέπτες την ησυχία 
και την ηρεμία που επιζητούν σε ένα όμορφο 
περιβάλλον.

Η ομορφιά του φυσικού τοπίου  σε συνδυ-
ασμό με το δραστήριο χαρακτήρα του Δήμου, 
συμβάλλουν ώστε η Χάλκη να μετατραπεί στο 
πρώτο «Πράσινο και Βιώσιμο Νησί». Προκειμέ-
νου να επιτευχθεί η  μετατροπή της Χάλκης σε 
πρότυπο αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, τα 
μέτρα εφαρμογής αφορούν τόσο στην κινητικό-
τητα όσο και στη διαχείριση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Στον τομέα της κινητικότητας, η Χάλκη ήδη 
χαρακτηρίζεται ως ένα νησί με χαμηλούς ατμο-
σφαιρικούς ρύπους, καθώς η χρήση μηχανοκί-
νητων οχημάτων είναι περιορισμένη λόγω του 
οδικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει αρκετούς 
πεζοδρόμους. 

Μέσα από τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, 
μικρών λεωφορείων  και εναλλακτικών μέσων 
μετακίνησης, τα οποία θα διευκολύνουν τη με-
τακίνηση των κατοίκων και των 
επισκεπτών, η Χάλκη μπο-
ρεί να μετατραπεί σε 
έναν βιώσιμο και 
«πράσινο» 

προορισμό με εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ση-
μεία ενδιαφέροντος του νησιού.

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας; 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
αποτελεί ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο ικανο-
ποιεί τις ανάγκες κινητικότητας των κατοίκων, 
επισκεπτών και επιχειρήσεων σε μεγάλα και 
μικρά αστικά κέντρα και σε νησιωτικές περιοχές, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής.

ΣΧΈΔΙΟ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάλκης



Ποιος είναι ο στόχος του 
ΣΒΑΚ για τη Χάλκη;

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι η αντιμετώπιση προβλη-
μάτων που αφορούν στην κινητικότητα στο νησί 
της Χάλκης, ειδικά την τουριστική περίοδο, αλλά 
και η ανάδειξη του νησιού σε ένα Πράσινο και 
Βιώσιμο Προορισμό, όπου όλοι οι επισκέπτες και 
οι κάτοικοι θα μπορούν να μετακινηθούν χωρίς 
την ανάγκη ιδιωτικού αυτοκινήτου και θα έχουν 
ισότιμη πρόσβαση σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος.

Πως θα υλοποιηθεί το 
ΣΒΑΚ στο νησί;

Το ΣΒΑΚ της Χάλκης θα αναπτυχθεί ακολουθώ-
ντας μια συμμετοχική διαδικασία  συν-σχεδιασμού 
μέσα από την οποία θα πραγματοποιηθεί η επι-
λογή του οράματος, των στόχων και των μέτρων 
και πολιτικών για την επίτευξη τους.  Ο βιώσιμος 
σχεδιασμός θα βασιστεί στις απόψεις των πολιτών, 
φορέων και επισκεπτών για τη βελτίωση των με-
τακινήσεων με σεβασμό στο περιβάλλον και με 

στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. 
Το ΣΒΑΚ θα ακολουθήσει τις φάσεις και τα βήματα 
που ορίζουν οι σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές 
οδηγίες. 

Η καταγραφή προβλημάτων και απόψεων ξεκι-
νάει με την έναρξη του ΣΒΑΚ και για το λόγο αυτό 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι, φορεία και επι-
σκέπτες καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
του ΣΒΑΚ www.svakchalkis.imet.gr και να 
συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Η συνεχής επαφή και ανταλλαγή απόψεων θα 
πραγματοποιείται τόσο μέσα από την ιστοσελίδα 
όσο και μέσα από την οργάνωση συναντήσεων 
και διαβουλεύσεων που θα ακολουθήσουν.

Μείνετε μαζί μας και βοηθήστε μας να σχεδιάσου-
με ένα πρότυπο βιώσιμο νησί… τη δική μας Χάλκη!

http://www.svakchalkis.imet.gr 

