
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65      ΑΘΗΝΑ, 11.6.2013 

 
ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ! 

 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ: 

 ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ 
 ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  

ΣΕ ΦΘΗΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ 
 ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΚΙ ΕΣΥ! 
 

Στο πλαίσιο των επιχειρούμενων ανατροπών στη χώρα μας, τέθηκαν στο στόχαστρο 
και τα φυσικά αγαθά, όπως το νερό. 

Κι επειδή το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, οι Ευρωπαίοι πολίτες κινητοποιούνται. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών 
(EPSU) αποφάσισε να προβεί στη συλλογή 1 εκατομμύριου υπογραφών υπέρ  
της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα να υπογράψουν 
ηλεκτρονικά το συνημμένο έντυπο δήλωσης υποστήριξης της πρωτοβουλίας και 
να το αποστείλουν με e-mail στο syete2@nbg.gr ή εναλλακτικά να το 
εκτυπώσουν και να το αποστείλουν υπογεγραμμένο με fax στο 2103212944. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στο τηλ. 
2103349999 (διεπιλογικό 19999). 

         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος        Μάκης Κατσίκας

 



ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ: 

Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι 
εμπόρευμα! 

1.Όλοι οι υπογράφοντες που εμφαίνονται στο παρόν έντυπο διαθέτουν προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των κρατών: ΕΛΛΑΔΑ 
Βλέπε μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με τους προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας, ένας εκ των οποίων πρέπει να παρασχεθεί. 

 
2.Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ECI(2012)000003 3.Ημερομηνία καταχώρισης: 10/05/2012 
4.Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003 
5.Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα! 

 

6.Αντικείμενο: Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να 
προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. 

 
7.Κύριοι στόχοι: Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο 
αποχέτευσης. Προτείνουμε: 
1.Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη της ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες. 
2.Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης. 
3.Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση. 

 
 

8.Ονόματα των διοργανωτών: Frank BSIRSKE, Jan Willem GOUDRIAAN, Annelie NORDSTRÖM, Anne-Marie PERRET, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS 
9.Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας: Anne-Marie PERRET (president@epsu.org), Jan Willem GOUDRIAAN (water@epsu.org) 
10.Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών: http://www.right2water.eu/ 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ – Όλα τα πεδία στο παρόν έντυπο είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν. Δεν απαιτείται υπογραφή όταν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά.  
Για να είναι έγκυρη η υπογραφή, είναι απαραίτητη η αναγραφή του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή του Αριθμού Διαβατηρίου. 
Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι έχω υποστηρίξει την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών μόνο μία φορά. 

 

ΠΛΗΡΕΣ OΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΑ 
συμπληρώστε 

επίσης 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και 

ΓΕΝΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ1 

      

      

      

 
1   Δεν απαιτείται υπογραφή όταν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή 

 
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 τη ν 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 [βλέπε άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίο υ 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών] και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς 
δικαστικών ή διοικητικών διαδικασ ιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών [βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011]. Τα δεδομένα δεν ε πιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν 
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών. 


