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1. Εξωτερικές Υποθέσεις 

2. Ανάπτυξη 

3. Διεθνές Εμπόριο 

4. Προϋπολογισμοί 

5. Έλεγχος του Προϋπολογισμού 

6. Οικονομική και Νομισματική Πολιτική 

7. Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις 

8. Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων 

9. Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια 

10. Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών 

11. Μεταφορές και Τουρισμός 

12. Περιφερειακή Ανάπτυξη 

13. Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου 

14. Αλιεία 

15. Πολιτισμός και Παιδεία 

16. Νομικά Θέματα 

17. Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 

18. Συνταγματικές Υποθέσεις 

19. Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων 

20. Αναφορές 
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http://www.europarl.europa.eu/committees/el/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/cont/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/peti/home.html
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1. Πορεία προς περισσότερη πολιτική ενοποίηση 

2. Κλιματική αλλαγή 

3. Γεωπολιτική ενδυνάμωση – ισοτιμία σε σχέση με τους άλλους διεθνείς παίκτες 

4. Ανάπτυξη και απασχόληση 

5. Ασφάλεια 

6. Άλλο (προσδιορίστε) 

 

 

 

1. Καθόλου ή λίγο ενημερωμένο 

2. Σχετικά ενημερωμένο 

3. Ενημερωμένο αλλά θα επιθυμούσα περισσότερο 

4. Πολύ ενημερωμένο 

 

 

 

1. Καθόλου ή λίγο σημαντική 

2. Ίσης σημασίας με άλλες πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα 

3. Πολύ σημαντική 
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1. Κανένας στόχος 

2. Κάτω από 32% 

3. 32%-60% 

4. 61%-90% 

5. Πάνω από 91% 

 

 

1. Είναι μεταξύ των λιγότερο σημαντικών πολιτικών 

2. Είναι εξίσου σημαντική με τις υπόλοιπες πολιτικές 

3. Είναι μεταξύ των πιο σημαντικών πολιτικών 

 

 

1. Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση κόστους/χρόνου αδειοδότησης 

2. Ανάπτυξη ηλεκτρικών δικτύων και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις 

3. Χωροταξικός σχεδιασμός 

4. Μηχανισμοί υποστήριξης και ενίσχυσης (διαγωνισμοί, κρατική ενίσχυση κλπ.) 

5. Ενημέρωση του κοινού, των υπηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. 

6. Κανένα 

7. Άλλο (προσδιορίστε) 
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8.α. Στόχος: Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση 

1. Είναι απόλυτα απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου 

2. Συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου 

3. Δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επενδύσεων σε αιολικά πάρκα και της 

επίτευξης του στόχου 

4. Έχουν αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη του στόχου 

8.β. Στόχος: Μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 

1. Είναι απόλυτα απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου 

2. Συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου 

3. Δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επενδύσεων σε αιολικά πάρκα και της 

επίτευξης του στόχου 

4. Έχουν αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη του στόχου 

8.γ. Στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 

1. Είναι απόλυτα απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου 

2. Συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου 

3. Δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επενδύσεων σε αιολικά πάρκα και της 

επίτευξης του στόχου 

4. Έχουν αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη του στόχου 

8.δ. Στόχος: Ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ελλάδας 

1. Είναι απόλυτα απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου 

2. Συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου 

3. Δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επενδύσεων σε αιολικά πάρκα και της 

επίτευξης του στόχου 

4. Έχουν αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη του στόχου 

8.ε. Στόχος: Γεωπολιτική ενδυνάμωση της Ελλάδας 

1. Είναι απόλυτα απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου 

2. Συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου 

3. Δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επενδύσεων σε αιολικά πάρκα και της 

επίτευξης του στόχου 

4. Έχουν αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη του στόχου 
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