ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:1
Housing for All
1.Όλοι οι υπογράφοντες που εμφαίνονται στο παρόν έντυπο διαθέτουν αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των κρατών: ΕΛΛΆΔΑ

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.
2.Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ECI(2019)000003

3.Ημερομηνία καταχώρισης: 18/03/2019
4.Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: Housing for All
6.Αντικείμενο: Σκοπός της παρούσας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι να δημιουργηθούν καλύτερες νομικές και οικονομικές συνθήκες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην Ευρώπη σε στέγαση.
7.Κύριοι στόχοι: Καλούμε την ΕΕ να αναλάβει δράση για να διευκολύνει την πρόσβαση κάθε ανθρώπου στην Ευρώπη σε στέγαση.
Αυτό περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, τη μη εφαρμογή των κριτηρίων του Μάαστριχτ στις δημόσιες επενδύσεις σε κοινωνικές και οικονομικά προσιτές κατοικίες,
την καλύτερη πρόσβαση των κατασκευαστών μη κερδοσκοπικών και βιώσιμων κατοικιών σε χρηματοδότηση της ΕΕ, κοινωνικούς κανόνες με βάση τον ανταγωνισμό για τα βραχυπρόθεσμα μισθώματα, καθώς και την κατάρτιση
στατιστικών για τις ανάγκες στέγασης στην Ευρώπη.

8.Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Ονόματα των λοιπών καταχωρισμένων διοργανωτών: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει): www.housingforall.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.
ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ
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Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως.

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
Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας αυτής την πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από τους διοργανωτές για μέγιστη περίοδο 18 μηνών μετά την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ή ένα μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης πέραν των
χρονικών αυτών ορίων σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το πολύ για μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης,
εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους κάνοντας χρήση των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν έντυπο. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (κατά περίπτωση) διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο έντυπο δήλωσης υποστήριξης. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=el.
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δικαίωμα και όχι εμπορικό
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Housing for All!

Η στέγαση αποτελεί προϋπόθεση για
μια καλή ζωή και βάση για την κοινωνική
συνοχή στην Ευρώπη. Προς το παρόν οι
νόμοι της ΕΕ περιορίζουν τα προγράμματα
κοινωνικής κατοικίας.

Οι τιμές στέγασης είναι
πολύ υψηλές

Έλλειψη οικονομικά
προσιτών κατοικιών

Το κόστος στέγασης αυξάνεται πιο
γρήγορα από το εισόδημα. Όλο και
λιγότερα χρήματα μένουν για την
επιβίωση. Όλο και περισσότεροι
άνθρωποι αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν τις πόλεις, επειδή δεν
μπορούν να πληρώσουν πλέον τα ενοίκια,
και να διανύουν μεγάλες αποστάσεις.

Από τότε που ξεκίνησε η οικονομική
κρίση οι επενδύσεις σε οικονομικά
προσιτή και κοινωνική στέγαση
μειώθηκαν στο μισό. Οι κερδοσκόποι
πέτυχαν υψηλά κέρδη με την πώληση
ολόκληρων αστικών περιοχών. Ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν
έχει πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή
στέγαση.

Χρειαζόμαστε την ψήφο σου!
Με 1 εκατομμύριο υπογραφές υποχρεώνουμε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει.

Αγωνίσου τώρα για οικονομική
προσιτή και κοινωνική στέγαση στην
Ευρώπη.
Καλούμε την ΕΕ να αναλάβει δράση για να διευκολύνει
την πρόσβαση κάθε ανθρώπου στην Ευρώπη σε στέγαση.
Αυτό περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων
σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, τη μη
εφαρμογή των κριτηρίων του Μάαστριχτ στις δημόσιες
επενδύσεις σε κοινωνικές και οικονομικά προσιτές
κατοικίες, την καλύτερη πρόσβαση των κατασκευαστών
μη κερδοσκοπικών και βιώσιμων κατοικιών σε
χρηματοδότηση της ΕΕ, κοινωνικούς κανόνες με βάση τον
ανταγωνισμό για τα βραχυπρόθεσμα μισθώματα, καθώς
και την κατάρτιση στατιστικών για τις ανάγκες στέγασης
στην Ευρώπη.»
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ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΣΤΕΊΛΤΕ:
Σύλλογος Europeans for Affordable
Housing – Για οικονομικά προσιτή
στέγαση στην Ευρώπη,
Althanstraße 8, 1090 Vienna, Austria

