
Το έργο WISE Power (IEE / 13/528 / SI2.674872) λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Intelligent Energy Europe» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2014 και θα ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο του 2016. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το WISE Power αποτελείται από δημοτικές κι περιφερειακές 
αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μια εθνική 
υπηρεσία ενέργειας, ένα διεθνή οργανισμό και ένα κορυφαίο επιστημονικό ίδρυμα.

Οι δραστηριότητες του έργου υποστηρίζονται από την καθοδήγηση τριών Συμβουλευτικών Επιτροπών 
(«Γενική», «Διασύνδεσης» και «Οικονομικών»). Τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών εκπροσωπούν κύριους 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, τους διαχειριστές του συστήματος, 
τον κλάδο τηςαιολικής ενέργειας, ομάδες πολιτών, εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων χάραξης πολιτικής, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κοινωνικές/εναλλακτικές τράπεζες και συνεταιρισμούς.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας στην Ελλάδα: 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, wisepower@terna-energy.com 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:  
www.wisepower-project.eu

Οι εταίροι του WISE Power φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου. Δεν 
αντανακλά κατ ‘ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έντυπο αυτό και οι πληροφορίες που περιέχονται 
σε αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, αντιγραφούν ή  γνωστοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, 
εν όλω ή εν μέρει, παρά μόνο  με την προηγούμενη συγκατάθεση της κοινοπραξίας του WISE Power. Ούτε ο 
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union
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Προώθηση της Κοινωνικής Αποδοχής της Αιολικής Ενέργειας

wisepower@ewea.org 
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Απτά αποτελέσματα του έργου θα είναι:  

• Η ανάλυση των υφιστάμενων μεθόδων για την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής των έργων 
αιολικής ενέργειας και των συναφών υποδομών ηλεκτρικής διασύνδεσης, που χρησιμοποιούνται 
σήμερα από τον τομέα της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη 

• Ένα εργαλείο παρακολούθησης που αναγνωρίζει εμπόδια καθώς και υποστηρικτικά μέτρα, 
παρέχει συμπληρωματική πληροφόρηση και αξιολογεί την συνολική απόδοση του έργου

• Προτεινόμενες Μέθοδοι Κοινωνικής Αποδοχής (ΜΚΑ), ένας οδηγός που θα διατίθεται σε 
10 ευρωπαϊκές γλώσσες, με περιγραφή συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να ληφθούν, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και η ευθυγράμμιση των 
διαφορετικών συμφερόντων

• Μια σειρά από συναντήσεις εργασίας και ασκήσεις προσομοίωσης  σε τέσσερεις χώρες  και 
εφαρμογή των ΜΚΑ σε πραγματικές συνθήκες, για τη συλλογή απόψεων από τη «βάση»

• Ευρεία διάδοση και αναβάθμιση δεξιοτήτων/ικανοτήτων (capacity building) σε τοπικό/
περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα αυτά απευθύνονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή σε τοπικές κοινωνίες, 
αρμόδιες αρχές, παραγωγούς αιολικής ενέργειας, διαχειριστές συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, 
ομάδες πολιτών, συνεταιρισμούς και κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Σύνοψη Αποτελέσματα του Έργου 

Σκεπτικό και δομή

Το WISE Power, που ξεκίνησε τον  Μάιο του 2014, αποτελεί ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο για την κοινωνική αποδοχή της αιολικής 
ενέργειας.

Το WISE Power στοχεύει στην αύξηση της αποδοχής και  της 
εξοικείωσης των τοπικών κοινωνιών με την αιολική ενέργεια και 
παράλληλα στην ουσιαστική συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των έργων αιολικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις εναλλακτικές μορφές 
χρηματοδότησης - όπως στην κοινοτική και  συνεταιριστική 
χρηματοδότηση των αιολικών πάρκων - ως μέσο ενίσχυσης 
της  κοινωνικής συμμετοχής. Θα διερευνήσει τις δυνατότητες 
των καινοτόμων μοντέλων χρηματοδότησης αιολικών πάρκων 
και προβλέπει τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων, όπως 
εναλλακτικών/πράσινων τραπεζών, συνεταιρισμών, δημοσίων και 
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δήμων και παραγωγών 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το WISE Power προβλέπει τη 
σύσταση ενός  Οικονομικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (Financial 
Advisory Board),το οποίο θα συνεργάζεται τακτικά με τους εταίρους 
του έργου, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές και απόψεις.

Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας και οι λοιποί παράγοντες θα 
επωφεληθούν από την συνεργατική προσέγγιση του WISE Power 
με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που αποσκοπούν στην 
αύξηση της κοινωνικής αποδοχής. Αυτές οι νέες και βελτιωμένες 
προσεγγίσεις θα περιλαμβάνουν καινοτόμα συμμετοχικά μοντέλα 
για τη χρηματοδότηση των έργων αιολικής ενέργειας. 

Το WISE Power 
θα επιταχύνει τον 
προγραμματισμό των έργων 
αιολικής ενέργειας με την 
αύξηση της υποστήριξης των 
τοπικών κοινωνιών. 

Θα συμβάλει ουσιαστικά 
στη μείωση του χρόνου 
αδειοδότησης των αιολικών 
πάρκων σε 24 μήνες, 
όπως συνιστάται από το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Wind Barriers (2010, www.
windbarriers.eu).

Το έργο επικεντρώνεται 
σε 13 χώρες, που 
βρίσκονται σε διαφορετικό  
στάδιο ωριμότητας όσον 
αφορά τη διείσδυση 
της αιολικής ενέργειας, 
εξασφαλίζοντας έτσι μια 
ευρεία γεωγραφική και 
πολιτιστική εκπροσώπηση.   

Στο αρχικό στάδιο το 
έργο χαρτογραφεί 
και παρακολουθεί 
τα υπάρχοντα 
μέτρα κοινωνικής 
αποδοχής σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, 
αξιολογούντα 
καινοτόμα μοντέλα 
χρηματοδότησης έργων 
που προβλέπουν τη 
συμμετοχή των πολιτών.

Βάσει της προηγούμενης 
αξιολόγησης, 
καθορίζονται οι 
αποτελεσματικότερες 
πρακτικές, “Μέθοδοι 
Κοινωνικής Αποδοχής” 
(ΜΚΑ).

Στη συνέχεια, οι ΜΚΑ 
δοκιμάζονται και 
επαληθεύονται, μέσω 
συναντήσεων εργασίας, 
ασκήσεων προσομοίωσης 
και αλλά και εφαρμογής 
σε  πραγματικές 
συνθήκες.

Μετά τη διαδικασία 
επαλήθευσης, οι 
βασικοί φορείς, 
υπέυθυνοι χάραξης 
πολιτικής και λήψης 
αποφάσεων σε τοπικό 
και περιφερειακό 
επίπεδο καθώς και οι 
παραγωγοί ΑΠΕ, θα 
συμμετάσχουν σε μια 
ευρεία διαδικασία 
αναβάθμισης 
δεξιοτήτων που 
προβλέπει τακτικές 
συναντήσεις για την 
προώθηση των ΜΚΑ.

Οι δραστηριότητες 
συνοδεύονται από μια 
δραστήρια εκστρατεία 
προώθησης, ώστε 
να διασφαλιστεί η 
καλύτερη προσέγγιση 
των ομάδων-στόχων.

Τρέχουσα  κατασταση 
& παρακολούθηση

Επαλήθευση των 
Μεθοδων Κοινωνικής 
Αποδοχής (ΜΚΑ)

Αναβάθμιση 
Δεξιοτήτων

Διάχυση 
πληροφορίας

Χώρες-Στόχοι

προηγμένες αγορές 

αναπτυσσόμενες αγορές

αναδυόμενες αγορές


