
 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:1 
Για ένα ειδικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση 

1.Όλοι οι υπογράφοντες που εμφαίνονται στο παρόν έντυπο διαθέτουν αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των κρατών: ΕΛΛΆΔΑ 

2.Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ECI(2014)000002 3.Ημερομηνία καταχώρισης: 07/03/2014 
4.Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002 
5.Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: Για ένα ειδικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση 
6.Αντικείμενο: Ένα δημόσιο επενδυτικό σχέδιο που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους. 

7.Κύριοι στόχοι: Ένα ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την παραγωγή και τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έρευνα και καινοτομία, δίκτυα υποδομών, 
οικολογικές καλλιέργειες, προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ) 
Ένα εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους 
 Αύξηση των ιδίων πόρων του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού μέσα από το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και το φόρο του άνθρακα. 

8.Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας: Fausto DURANTE (eci@newdeal4europe.eu), Philippe GROSJEAN (philippe.grosjean@skynet.be) 
9.Ονόματα των λοιπών καταχωρισμένων διοργανωτών: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS 
10.Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει): www.newdeal4europe.eu 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα πεδία στο ανά χείρας έντυπο είναι υποχρεωτικά 
Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών. 

Βλέπε μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας, ένας εκ των οποίων πρέπει να δηλωθεί. 

ΠΛΗΡΕΣ OΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ1 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΕΝΟΣ 

1 Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως. 

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: Σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών (βλ. άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών) και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών 
σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών (βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011). Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι  

2 Η υπογραφή δεν είναι υποχρεωτική αν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 


