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ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΧΑΛΚΗ

Δυναμική του Νησιού
Γεωγραφικά, Πληθυσμιακά και Οικονομικά στοιχεία
Γεωγραφία: Η Χάλκη είναι ένα από τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου στο νησιωτικό
σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων με 478 κατοίκους (απογραφή 2011). Βρίσκεται 5 μίλια δυτικά
από το ακρωτήριο Αρμενιστής του Μονολίθου Ρόδου, γεγονός που την καθίστα το
πλησιέστερο
στη
Ρόδο
νησί
των
Δωδεκανήσων.
Από το κεντρικό λιμάνι της Ρόδου απέχει 35 ν.μ. ενώ από την Σκάλα Καμείρου μόνο 11ν.μ.
Η επιφάνεια του νησιού είναι 28 τ.χλμ με ανάπτυγμα ακτής 34 χιλιομέτρων.
Γενικά το έδαφος της Χάλκης είναι ημιορεινό και άγονο. Υψηλότερες κορυφές είναι το
Μεροβίγλι (593 μ.) στο ΒΑ. τμήμα της νήσου και ο Προφήτης Ηλίας (578 μ.) στο κεντρικό
τμήμα. Οι δε ακτές είναι επί το πλείστον απότομες και βραχώδεις με μικρές παραλίες με
άμμο
και
βότσαλο
κυρίως
στο
βόρειο
και
νότιο
τμήμα
της
νήσου.

Στους Χάρτες 1 και 2 παρουσιάζονται η θέση της Χάλκης στη χώρα και χάρτης της
Χάλκης αντίστοιχα.

Χάρτης 1: Θέση της Χάλκης στο Χάρτη της Χώρας από το Google Maps

Χάρτης 2: Χάρτης της Χάλκης από το Google Maps

Δημογραφικά στοιχεία
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της Χάλκης
ανέρχεται σε 478 κατοίκους ενώ το 2001 ο πληθυσμός της Χάλκης ανερχόταν σε
313. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία σημειώθηκε αύξηση του πληθυσμού της τάξεως
περίπου του 50%.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2011 παρατίθενται παρακάτω
ορισμένες πληροφορίες που αφορούν στο προφίλ του πληθυσμού της Χάλκης:
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ΧΑΛΚΗ

Σημαντική αύξηση η οποία οφείλεται στην δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη γενικότερη
ανάπτυξη (δημιουργία υποδομών, βελτίωση συγκοινωνιών κλπ) και στην ανάπτυξη του Τουρισμού με
επισκέπτες τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της Ελλάδας. Πηγή: Ελ. Στατ.

Δημογραφικά στοιχεία
Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με
την απογραφή του 2011.
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Τα στοιχεία αυτά, είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελ. Στατ. και δίνονται ενοποιημένα για τα νησιά Τήλο και Χάλκη.

Δημογραφικά στοιχεία
Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα (2001) επειδή νεότερα στοιχεία της Ελ. Στατ. δεν υπάρχουν.
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Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον Τριτογενή τομέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ (Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που εποπτεύεται από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.) στη Χάλκη υποβάλλονται 30 αιτήσεις για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από
τις 30 αιτήσεις οι 9 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση.

Υποδομές
Μεταφορές - Το οδικό δίκτυο του νησιού φαίνεται ότι καλύπτει σε σημαντικό βαθμό
τις ανάγκες μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων. Επίσης υπάρχει ένα ιδιωτικό
λεωφορείο και ένα ταξί.
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το λιμάνι στον Εμποριό. Οι λιμενικές και
θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από το Λιμενικό Σταθμό Χάλκης ο οποίος
υπάγεται στο Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
Ύδρευση – Οι ανάγκες ύδρευσης του νησιού καλύπτονταν με τη μεταφορά νερού
από τη Ρόδο με υδροφόρο πλοίο. Συνολικά μεταφέρονταν 65.000κμ. το έτος με
κόστος 650.000.00 Ευρώ.
Στις 19/7/2013 υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο κατασκευή Μονάδας Αφαλάτωσης
και κατασκευή συνοδών έργων (Δίκτυο διανομής ύδατος 1.800μ εντός και εκτός
οικισμού) για ύδρευση και άρδευση, προϋπολογισμού 334.361,67 Ευρώ.
Το έργο ολοκληρώθηκε και είναι δυναμικότητας 600κμ/ημερα.

Υποδομές
Ενέργεια – Τηλεπικοινωνίες – Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν
αποκλειστικά από το δίκτυο της ηλεκτρικής ενεργείας. Η τροφοδοσία του νησιού
με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με υποθαλάσσιο καλώδιο από το ατμοηλεκτρικό
εργοστάσιο της Ρόδου.
Η χρήση ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζεται στη χρήση της
ηλιακής ενέργειας για θέρμανση νερού για οικιακή χρήση και χρήση
φωτοβολταικών συστημάτων σε μικρό αριθμό κτιρίων. Υπάρχουν 60
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί για το δημοτικό φωτισμό. Αριθμός ο οποίος μειώνεται
λόγω βλαβών.
Το δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες ανάγκες
επικοινωνίας

Υγεία – Στη Χάλκη λειτουργεί Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο
Εκπαίδευση – Όσο αφορά την εκπαίδευση στη Χάλκη λειτουργούν ένα
Νηπιαγωγείο, ένα Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκιο.

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Πρωτογενής Τομέας – Φυτική Παραγωγή
Γεωργική Γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 1.000 στρέμματα.
Βοσκότοποι είναι 17.900 στρέμματα, αξιοποιούνται σύμφωνα με το κατάλογο
δικαιώματος βοσκής τα 4.000 στρέμματα.
Η έκταση 3.800 στρ. που χαρακτηρίζονται ως δάση δεν αποτελούνται από
συμπαγείς συστάδες δασικών δέντρων αλλά πρόκειται για εκτάσεις που
καλύπτονται από θαμνώδη και φρυγανώδη βλάστηση.
Η βόσκηση ζώων και συγκεκριμένα αιγοπροβάτων αποτελεί την κυρίαρχη χρήση
γης της Χάλκης.
Υπάρχουν τρεις τύποι βοσκότοπων:
Οι εγκαταλειμμένοι αγροί
Τα φρυγανολίβαδα
Τα Θαμνολίβαδα
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΩΡΓΙΑ – Υπάρχουν μόνο οικογενειακοί λαχανόκηποι
περιορισμένης έκτασης.
* Σύμφωνα με στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου στη Χάλκη υπάρχουν 1500 ελαιόδεντρα
παραγωγικά . Δεν υπάρχει ελαιοτριβείο.

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Πρωτογενής Τομέας – Ζωική Παραγωγή
Οι κλάδοι που έχουν Οικονομικό ενδιαφέρον είναι η αιγοπροβατοτροφία και η
μελισσοκομία. Στο νησί υπάρχουν περίπου 15 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται
συνολικά 3.340 αιγοπρόβατα. Η σημερινή κατάσταση των βοσκοτόπων δεν
δικαιολογεί τον αριθμό αυτό, πράγμα που συνεπάγεται την υπερβόσκηση των
βοσκοτόπων με δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιβάλλεται ο έλεγχος
και η μείωση του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.
Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας του νησιού είναι η παραγωγή
κρέατος ενώ η αξιοποίηση του γάλακτος είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει
τυροκομείο ενώ η ελάχιστη ποσότητα τυριών παράγεται με παραδοσιακά μέσα.
Σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει σφαγείο.

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Πρωτογενής Τομέας – Αλιεία
Στη Χάλκη υπάρχουν 15 επαγγελματικές άδειες (Στοιχ. Λιμενικού Σταθμού Χάλκης)
-Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας από άλλα νησιά (Σύμη, Ρόδο,
Κάλυμνο κ.α) δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Χάλκης.
-Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ αλιεύεται το “Συμιακό Γαριδάκι”
-Τα αλιευτικά πεδία του νησιού είναι πόλος έλξης για τους ερασιτέχνες αλιείς τους
καλοκαιρινούς μήνες
-Υπάρχουν τέσσερεις 4 πλωτές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στα όρια του Δήμου
Χάλκης.
-Οι ποσότητες και το είδος αλιευμάτων που διατίθενται στη νήσο Χάλκη είναι
συνάρτηση τόσο του εποχιακού χαρακτήρα τους όσο και της τουριστικής κίνησης.
-Δραστηριότητες που σχετίζονται με την τυποποίηση και μεταποίηση αλιευτικών
προϊόντων σε εμπορική κλίμακα δεν υφίστανται στο νησί, παρότι σε επίπεδο
οικιακής οικονομίας εφαρμόζεται η παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και
άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων.

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Δευτερογενής Τομέας
Ο Δευτερογενής τομέας στην οικονομία της Χάλκης διαμορφώνεται κυρίως από
τον κλάδο των κατασκευών με ποσοστό συνεισφοράς 15,9% σε σύνολο 18,9%.
Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ο εποχιακός χαρακτήρας της απασχόλησης καθώς
και η απασχόληση των ιδίων ατόμων σε διαφορετικά επαγγέλματα συγχρόνως
και εποχιακά. Κατά τη χειμερινή περίοδο παρατηρείται ανεργία, κυρίως στον
τομέα της αλιείας και του τουρισμού.

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Τριτογενής Τομέας
Ο Τριτογενής τομέας είναι ανεπτυγμένος στο νησί με τον Τουρισμό και το εμπόριο
να κατέχουν εξέχουσα θέση.
Τουρισμός
ΧΑΛΚΗ
‘’Το νησί της Ειρήνης και της Φιλίας”

Αποτέλεσμα:
1983 – Ξεκίνησε Αναπτυξιακή πορεία του νησιού
Σήμερα επισκέπτεται το νησί ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών
Το νησί προσφέρεται για ήσυχες διακοπές - πεζοπορία, επίσκεψη στα
ερημοκλήσια - στο Κάστρο, στον παλιό οικισμό (χωριό)
Η τουριστική υποδομή είναι ανεπτυγμένη στον οικισμό Εμποριό. Εκεί βρίσκονται
τα τουριστικά καταλύματα (Το ξενοδοχείο, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια κλπ).

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Τριτογενής Τομέας
Πίνακας: Τουριστικά καταλύματα Χάλκης
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Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων Δωδεκανήσου.

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Τριτογενής Τομέας
Ημερήσιες εκδρομές: Ο αριθμός των επισκεπτών υπολογίζεται περίπου στους
450 ημερησίως.
Εστίαση των επισκεπτών γίνεται είτε στα καταλύματα και ξενοδοχείο ή στα
εστιατόρια. Στο νησί δραστηριοποιούνται 15 επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα
με τα στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων της Ελ. Στατ.

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Συγκοινωνία
Συγκοινωνιακά, η Χάλκη συνδέεται με οχηματαγωγό των άγονων γραμμών με τον
Πειραιά δυο φορές την εβδομάδα. Επίσης με Τήλο, Νίσυρο, Κω, Κάλυμνο, δυο
φορές την εβδομάδα, και τέλος με την Κάμειρο Σκάλα τέσσερεις φορές την
εβδομάδα το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι γίνονται καθημερινά δρομολόγια με τα
ημερόπλοια που εδρεύουν στο νησί μας.

Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Συγκοινωνία
Πίνακας: Κίνηση Επιβατών Λιμένα Χάλκης
Πηγή: Λιμενικός Σταθμός Χάλκης
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Περιγραφή Ενεργειακού Συστήματος
Το αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η περιγραφή του υφιστάμενου
νησιωτικού ενεργειακού συστήματος.

Ηλεκτρική Ενέργεια:
▪Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Χάλκη παρουσιάζει έντονη εποχικότητα,
λόγω της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού κατά τη θερινή περίοδο και την
ενσωμάτωση στον παραγωγικό ιστό των τουριστικών υποδομών, οι οποίες κατά
τη χειμερινή περίοδο παραμένουν ανενεργές.
▪Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται κυρίως από τον κτηριακό
τομέα (οικιακός τομέας και τριτογενής τομέας). Η βασική τελική χρήση ενέργειας
στον κτηριακό τομέα είναι ο κλιματισμός εσωτερικών χώρων.
Έντονη εποχική διακύμανση της ζήτησης, με κορύφωσης της, πάντα τη θερινή
περίοδο.
Αύξηση της ζήτησης ισχύος κατά περιόδους χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών
Η παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας στην Χάλκη καλύπτεται από ένα
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο νησί της Ρόδου.

Περιγραφή Ενεργειακού Συστήματος
Μεταφορές
Αναφορικά με τις μεταφορές αυτές καλύπτονται αποκλειστικά με ορυκτά καύσιμα
(ντίζελ κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη). Ο τομέας των μεταφορών είναι σημαντικός,
όχι τόσο αναφορικά με τις επί του νησιού μεταφορές, λόγω του μικρού μεγέθους
της Χάλκης, αλλά αναφορικά με τις μεταφορές από και προς το νησί
Θέρμανση – Ψύξη – Οικιακή Χρήση
Στον τομέα της θέρμανσης, η Χάλκη επί δεκαετίες βασίζεται στη χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρήση αυτή παραμένει κυρίαρχη στον τομέα της
κάλυψης των αναγκών θέρμανσης των κτηρίων στο νησί.
Αξιοσημείωτη, οπωσδήποτε είναι η χρήση ηλιακών συλλεκτών για την παράγωγη
ζεστού νερού χρήσης. Το ποσοστό χρήσης ηλιακών συλλεκτών στο νησί ξεπερνά
το 35% σε κατοικίες και ξενώνες.

Περιγραφή Ενεργειακού Συστήματος
Ορθολογική Χρήση Ενέργειας – Ενεργειακή Απόδοση
Στη Χάλκη, όπως και σε αλλά νησιά σε όλη την Ελλάδα, η ενεργειακή απόδοση
και εν γένει, η ορθολογική χρήση ενέργειας, είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο,
ιδιαίτερα στον κτηριακό τομέα, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος επί
του συνόλου των ενεργειακών καταναλώσεων στη Χάλκη. Το μεγαλύτερο
ποσοστό του κτηριακού αποθέματος στη Χάλκη εντάσσεται σε χαμηλή
κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης.
Βασικοί λόγοι για την υφιστάμενη υψηλή κατανάλωση ενέργειας αποτελούν:
1. Η κακή ενεργειακή συμπεριφορά του κτηριακού κελύφους, λόγω έλλειψης
θερμομόνωσης και χρήσης ακατάλληλων κουφωμάτων
2. Η λειτουργία κυρίως ενεργητικών συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης
με χαμηλή απόδοση.
Να σημειώσουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος μέσω εφαρμογής
παθητικών και ενεργητικών μέτρων υψηλής απόδοσης, δύναται να οδηγήσει σε μια ετήσια
εξοικονόμηση τελικής χρήσης ενέργειας από 40% - 60%. Αυτό συνεπάγεται με αντίστοιχες
εξοικονομήσεις επί του συνόλου των ενεργειακών καταναλώσεων στο νησί της Χάλκης.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΧΑΛΚΗ

Σχέδιο

Ενεργειακής Μετάβασης

Είναι το αποτέλεσμα μιας συμμετοχικής διαδικασίας, στην οποία
εμπλέκονται:
Όλοι οι σχετικοί και ενδιαφερόμενοι φορείς
•
•
•
•
•
•

.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
Επιχειρηματίες
Κάτοικοι
Συλλογικά όργανα
Διάφοροι Φορείς
Σύλλογοι

Σχέδιο

Ενεργειακής Μετάβασης
Στόχοι

1. Nα αναλυθεί η δυναμική του νησιού.
2. Να οριστεί ένας σαφής στόχος, στον οποίο αποβλέπει η
ενεργειακή μετάβαση.
3. Να διαμορφωθεί ο τρόπος επίτευξής του.
Το Σχέδιο Μετάβασης θέτει τα στρατηγικά θεμέλια πάνω στα
οποία θα αναπτυχθούν οι απαιτούμενες δράσεις για την
απανθρακοποίηση του νησιού της Χάλκης, καλύπτοντας
σχετικές τεχνικές, οικονομικές και οργανωτικές παραμέτρους.

.

Σχέδιο

Ενεργειακής Μετάβασης

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
Η Ενεργειακή Αυτονομία Του Νησιού Μας
Το όραμα μας είναι να γίνει η ΧΑΛΚΗ
ενεργειακά αυτόνομη, αξιοποιώντας τις
ανεξάντλητες ΑΠΕ που διαθέτει,
θωρακίζοντας την κοινωνία και την οικονομία
του νησιού μας.

Σχέδιο

Ενεργειακής Μετάβασης

Ενεργειακή Αυτονομία: Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος να
γίνεται από εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
Αποτελεί τον στρατηγικό σχεδιασμό Απανθρακοποίησης του Νησιού της
Χάλκης.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
Στόχος μας είναι η Χάλκη να γίνει Ενεργειακά αυτόνομο Νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό
της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στο νησί να καλύπτεται από ανανεώσιμες
πηγές.
1. Με την εγκατάσταση Υβριδικού Συστήματος από ΑΠΕ(Αιολική – Ηλιακή), που θα
αποτελείται από ανεμογεννήτρια(ες) και φωτοβολταϊκό σταθμό(ους), μαζί με συστήματα
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
2. Με την Χωροθέτηση και εγκατάσταση πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
θαλάσσια κύματα.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες και η τοπογραφία του Αιγαίου και ιδικά της περιοχής μας,
συμβάλλουν στην ανάπτυξη μεγάλων κυματισμών. Η αξιοποίηση της ενέργειας των
θαλάσσιων κυμάτων παρέχει τη δυνατότητα στα νησιά που δεν είναι συνδεμένα με το
υπόλοιπο δίκτυο της χώρας να παράγουν την ηλεκτρική τους ενέργεια χωρίς εξάρτησή
από το πετρέλαιο.
Ο Δήμος Χάλκης έχει
ξεκινήσει διερευνητικές
επαφές για την κυματική
ενέργεια και αν μπορεί να
αποτελέσει μέρος των
επιλογών μας όσο αφορά
την παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
3. Με την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της υπάρχουσας μονάδας αφαλάτωσης.
Συνεργασία του Δήμου Χάλκης με τη
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής για την έγκριση
χρηματοδότησης εγκατάστασης Φ/Β
πάρκου για την λειτουργία της
μονάδας αφαλάτωσης

Περίοδος

Kwh

Κυβικά Νερό

Ευρώ

01/01/19 31/12/19

209,850

60,000

46,000,00

Το άθροισμα των
εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου
ισοδύναμο με 148
Μετρικοί Τόνοι
διοξείδιο του
άνθρακα.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
4. Με την εγκατάσταση και λειτουργία έξυπνου ηλεκτρικού δικτύου.
Το έξυπνο δίκτυο είναι ένα ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο με ευφυή τρόπο επιτρέπει την ένταξη
όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό, παραγωγών και καταναλωτών με
στόχο την αποδοτική χρήση της ενέργειας.
Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε σήμερα είναι πλέον εφικτή η μετάβαση σε ένα ταχύτερο,
πιο έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο, που θα μπορεί να παρέχει καλύτερη ποιότητα
ηλεκτρισμού µε επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης, να εξισορροπεί την προσφορά και
τη ζήτηση ισχύος σε πραγματικό χρόνο, εξομαλύνοντας τις αιχμές της ζήτησης ισχύος
και να καθιστά τους καταναλωτές σε ενεργούς συμμετέχοντες στην παραγωγή και
κατανάλωση του ηλεκτρισμού.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
5. Με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Την αντικατάσταση όλων των συμβατών
αυτοκινήτων και μοτοποδήλατων με ηλεκτρικά .

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
6. Με τη δημιουργία σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα μέσω ΑΠΕ. Την
εγκατάσταση υποδομών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ηλεκτρικά ποδήλατα,
μοτοποδήλατα, μικρά οχήματα, κλπ).

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
7. Με την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κτιριακού Αποθέματος.
Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την
επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το
Κλίμα. Την αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να
αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Ο Δήμος Χάλκης έχει
ξεκινήσει όλες τις
απαραίτητες
διαδικασίες για την
Ενεργειακή Αναβάθμιση
του Κτιριακού
Αποθέματος

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
8. Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού
Κοινόχρηστων Χώρων (οδοφωτισμός) του Δήμου Χάλκης.

Στόχος της πρότασης: Η βελτίωση - αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Χάλκης, με
χρήση νέων τεχνολογιών σύγχρονου φωτισμού (LED) και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Δήμος Χάλκης έχει
ξεκινήσει όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες
για την βελτίωση αναβάθμιση του
οδοφωτισμού του Δήμου
Χάλκης

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
Πως μπορεί να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος της ενεργειακής αυτονομίας της Χάλκης:
1.

Να δημιουργηθούν Ενεργειακές Κοινότητες - Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί
αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε
ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό
τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
Το νέο θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους για τη σύσταση και τη λειτουργία
ενεργειακών κοινοτήτων, με στόχο την ενίσχυση όχι μόνο των ατομικών / οικογενειακών
εισοδημάτων, αλλά και της τοπικής επιχειρηματικότητας, της αλληλέγγυας οικονομίας και την
προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας.
Τι εννοούμε με τον όρο ενεργειακή δημοκρατία;
Την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας
Η ενεργειακή δημοκρατία διασφαλίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση θα γίνει με όρους κοινωνικής
δικαιοσύνης και με την κοινωνία σε ενεργό και όχι παθητικό ρόλο.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
Τι θα μπορεί να κάνει μία ενεργειακή κοινότητα;
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ή πάρκο για εικονική αυτοπαραγωγή
(εικονικός συμψηφισμός) των μελών της κοινότητας (π.χ. νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις κ.α.)
Λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου από ΟΤΑ ή πάροχο ενέργειας για ηλιακή κοινωνική
πολιτική
Λειτουργία αιολικού πάρκου από τα μέλη της κοινότητας ή/και από ΟΤΑ για εικονική
αυτοπαραγωγή ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο
Λειτουργία σταθμού βιομάζας ή βιοαερίου για παραγωγή ενέργειας από αγροτική κοινότητα
και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Λειτουργία θερμοκηπίου με μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας
Λειτουργία εγκατάστασης ΑΠΕ με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας
Λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης με ΑΠΕ

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
Η Ηλιακή , η Αιολική και η κυματική ενέργεια αποτελούν τους βασικούς
συντελεστές της ενεργειακής μετάβασης, καλύπτοντας περί το 90% της ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Οι καταναλωτές θα διαδραματίζουν προοδευτικά έναν πιο ενεργό ρόλο. Συνεπώς οι
ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εξαιρετικό όχημα για την αποτελεσματική
επιδίωξη οικονομικού οφέλους σε αρκετά κρίσιμες δραστηριότητες του ενεργειακού
τομέα όπως είναι οι ΑΠΕ, η ορθολογική χρήση ενέργειας, η ενεργειακή
αποδοτικότητα, οι βιώσιμες μεταφορές, η διαχείριση της ζήτησης και της
παραγωγής και η διανομή και προμήθεια ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης
Αποτελεί τον στρατηγικό σχεδιασμό απανθρακοποίησης του νησιού της
Χάλκης.
Αξιότιμα μέλη του ΔΣ Χάλκης, στο νέο ενεργειακό τοπίο που
διαμορφώνεται δεν χωρά αμφιβολία ότι οι καθαρές μορφές ενέργειας και η
λελογισμένη κατανάλωσή της συμβαδίζουν πλήρως με την οικονομική
ανάπτυξη. Το όραμά μας είναι το νησί της Χάλκης να γίνει ενεργειακά
αυτόνομο. Η Χάλκη θα είναι ενεργειακά ασφαλή, με μια ανάπτυξη δίκαιη
και πραγματικά βιώσιμη. Με τρόπο αποφασιστικό διαμορφώνουμε όλες
εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να δούμε το όραμά μας να
πραγματοποιείται.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης

Η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλει στη μείωση της κλιματικής αλλαγής
και όσο περισσότερο εξοικονομούμε, τόσο περισσότερο βοηθάμε!
Η συμμετοχή όλων εμάς, μπορεί να είναι ευκολότερη αν όλοι βλέπουν τη
μεγαλύτερη εικόνα: ότι οι προσπάθειές τους δεν αφορούν μόνο τη δημόσια
εικόνα και τους μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας, αλλά μια παγκόσμια
δράση για να σωθεί ο πλανήτης για τις μελλοντικές γενιές.

Ενεργειακή Μετάβαση της Χάλκης

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!

