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Αξιότιμε κύριε Δημαρχόπουλε,  

 

 Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, εντός των υπό του νόμου τασσόμενων 

προθεσμιών, τους λόγους για τους οποίους, ο οικισμός Δροσερού Ξάνθης παραμένει 

εκτός σχεδίου Πόλεως, παρά το γεγονός ότι αριθμεί 1500 περίπου μόνιμες κατοικίες, 

με 7500 κατοίκους, εκ των οποίων 4000 παιδιά σχολικής ηλικίας, αριθμό αντίστοιχο 

με το σύνολο των μαθητών της πόλεως της Ξάνθης. Σημειώνουμε ότι η 

εξακολούθηση της εκκρεμότητας αυτής, παρά την ύπαρξη του οικισμού,τουλάχιστον 

από την εποχή της απελευθέρωσης της Ξάνθης, έχει  ευκόλως μετρήσιμες  δυσμενείς 

επιπτώσεις, τόσο στην υγεία,όσο και στο προσδόκιμο ζωής των κατοίκων του 
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οικισμού, όπως ευκόλως αποδεικνύεται. Έχει συναφώς, δυσμενείς επιπτώσεις στο 

μορφωτικό επίπεδο των μαθητών και επιτείνει την σχολική διαρροή τους ενώ ακόμα 

και οι δημόσιες υποδομές είναι ελάχιστες, ανεπαρκείς και στερούμενες απαραιτήτων 

πολεοδομικών αδειών. Η απουσία ενεργειών από την πλευρά σας για την ένταξη του 

οικισμού στο Σχέδιο Πόλεως, ενός οικισμού που αντιστοιχεί σε σύγχρονη 

κωμόπολη,δημιουργεί συνεπώς υπόνοιες για εις βάρος του οικισμού και των 

κατοίκων του,σκόπιμη διακριτική μεταχείριση, η οποία καταλήγει, εκτός των όσων 

αναφέρθηκαν, και στην αδυναμία τους να απασχολούνται σε νόμιμες εργασίες 

προκειμένου να συντηρούν τις πολυμελείς οικογένειες τους. Εκ του ίδιου αυτού 

λόγου, οι κάτοικοι του οικισμού αδυνατούν νομίμως να οικοδομούν τις οικίες τους με 

αποτέλεσμα την καταβολή υπέρογκων προστίμων από ανθρώπους που στερούνται τα 

στοιχειώδη, γεγονός που επιτείνει περαιτέρω την εις βάρος τους διακριτική 

μεταχείριση αλλά και μετατρέπει μεγάλο μέρος των κατοίκων του οικισμού σε 

υποδίκους, τούτο δε μόνο και μόνο διότι δεν τους επιτρέπεται η πραγματοποίηση 

νόμιμων ενεργειών,αυτονόητων για την υπόλοιπη  ελληνική κοινωνία.  

Ακολουθεί ένα απόσπασμα της Οδηγίας 200/43/ΕΚ του Συμβουλίου για δική σας 

ενημέρωση: 

Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης όπως αυτή περιγράφεται στην οδηγία 2000/43 ΕΚ 

του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, το πλήρες κείμενο της οποίας σας 

επισυνάπτουμε" προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής  

 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 19/07/2000 σ. 0022 – 0026 

Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου 

της 29ης Ιουνίου 2000 

περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 

φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 

13, 

την πρόταση της Επιτροπής(1), 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), 

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), 

τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών(4), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

 

(2) Κατά το άρθρο 6, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
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ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές για όλα τα 

κράτη μέλη, και σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την 

ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγματικές 

παραδόσεις των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. 

 

(3) Η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των 

διακρίσεων αποτελεί οικουμενικό δικαίωμα αναγνωρισθέν από την οικουμενική 

διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών, τη διεθνή σύμβαση για την 

εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικής διάκρισης, τα σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για 

τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και για τα οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά δικαιώματα και από την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμβαλλόμενα μέρη των 

οποίων είναι όλα τα κράτη μέλη. 

 

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει σειρά ψηφισμάτων για την 

καταπολέμηση του ρατσισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(6) Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει τις θεωρίες που προσπαθούν να καθορίσουν την 

ύπαρξη χωριστών ανθρώπινων φυλών η χρησιμοποίηση του όρου "φυλετική 

καταγωγή" στην παρούσα οδηγία δεν συνεπάγεται την αποδοχή τέτοιων θεωριών. 

 

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη δημοκρατικών και ανεκτικών 

κοινωνιών οι οποίες θα επιτρέπουν τη συμμετοχή παντός, ασχέτως φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, μια συγκεκριμένη δράση στον τομέα των διακρίσεων λόγω 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής πρέπει να εκτείνεται πέρα από την πρόσβαση σε 

δραστηριότητες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και να καλύπτει τομείς όπως η 

παιδεία και η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 

ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικές παροχές και η πρόσβαση 

σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών. 

 

(18) Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δικαιολογείται διαφορετική 

μεταχείριση όταν ένα χαρακτηριστικό που αφορά τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή 

συνιστά ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση, εφόσον ο σκοπός 

είναι νόμιμος και η επαγγελματική προϋπόθεση ανάλογη. Οι περιπτώσεις αυτές 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη στην 

Επιτροπή. 
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(24) Η προστασία έναντι διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής θα 

πρέπει να ενισχυθεί με την ίδρυση ενός ή περισσοτέρων φορέων σε κάθε κράτος 

μέλος, αρμοδίων για την ανάλυση σχετικών προβλημάτων, τη μελέτη δυνατών 

λύσεων και την παροχή συγκεκριμένης υποστήριξης προς τα θύματα. 

 

(26) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν ουσιαστικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές κυρώσεις για την περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων εκ της 

παρούσας οδηγίας. 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, με 

στόχο να πραγματωθεί στα κράτη μέλη η αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

 

Άρθρο 4 

Ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν 

να προβλέπουν ότι η διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται σε ένα 

χαρακτηριστικό σχετικό με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή δεν συνιστά 

διάκριση όταν, λόγω της φύσης των συγκεκριμένων επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου διεξάγονται αυτές, ένα 

τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική 

προϋπόθεση, εφόσον ο στόχος είναι θεμιτός και η προϋπόθεση είναι ανάλογη. 

 

 

Άρθρο 5 

Θετική δράση 

Προκειμένου να πραγματωθεί η πλήρης ισότητα, η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν 

ειδικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων 

λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
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ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Άρθρο 12 

Διάλογος με μη κυβερνητικές οργανώσεις 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν το διάλογο με τις κατάλληλες μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, οι οποίες έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και 

πρακτική, έννομο συμφέρον να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των 

διακρίσεων για λόγους φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, με σκοπό την 

προώθηση της ίσης μεταχείρισης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 13 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα φορέα ή φορείς για την προώθηση της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής 

ή εθνοτικής καταγωγής. Οι φορείς αυτοί μπορεί να αποτελούν μέρος 

οργανισμών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των 

ανθρώπινων ή των ατομικών δικαιωμάτων. 

2. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στις αρμοδιότητες των εν λόγω φορέων : 

- παροχή ανεξάρτητης συνδρομής προς τα θύματα διακρίσεων όταν 

καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος 

των θυμάτων και των ενώσεων, οργανισμών ή άλλων νομικών προσώπων που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

- διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για τις διακρίσεις, 

- δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και διατύπωση συστάσεων για κάθε 

θέμα που αφορά τέτοιες διακρίσεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 14 

Συμμόρφωση με την οδηγία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να : 

α) καταργηθεί κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη 

αντιβαίνουσα στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, 

β) κηρύσσονται ή μπορούν να κηρυχθούν άκυρες ή να τροποποιούνται 

οποιεσδήποτε διατάξεις αντίθετες προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης οι 

οποίες περιέχονται στις ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες, τους 

εσωτερικούς κανονισμούς των επιχειρήσεων, τα καταστατικά κερδοσκοπικών 

ή μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, και τα καταστατικά ανεξάρτητων 



Τηλ επικοινωνίας: 6988536677, 25410 63630 

e-mail:sullogoselpida@gmail.com 

www.drosero.com 

 

επαγγελματικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και των εργοδοτών. 

Άρθρο 19 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Λουξεμβούργο, 29 Ιουνίου 2000. 

Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

M. Arcanjo 

 

 Επίσης σας αποστέλλουμε συνημμένα ολόκληρη την οδηγία 2000/43/ 

ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για την εφαρμογή της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. 

 

 Παρακαλούμε για την ως ανωτέρω απάντησή σας. 

 

 

 

        Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

 

 

 

\Σουλεϊμάν Σαμπιχά 
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