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Ειζαγωγή 

Η κόδα δελ απνηειεί απιώο έλα πνιύ ζεκαληηθό νηθνλνκηθό κέγεζνο αιιά θαη ην 

αληηθείκελν ελόο ηδηαίηεξνπ θιάδνπ ηνπ δηθαίνπ, πξάγκα πνπ εληζρύεη ηελ 

πνιπζύλζεηε θύζε ηεο. Πξόθεηηαη γηα ην Γίθαην ηεο Μόδαο, θαηλόκελν πνπ ζηα 

αγγιηθά νλνκάδεηαη «Fashion Law» ελώ είλαη επίζεο γλσζηό κε ηελ ελαιιαθηηθή 

νλνκαζία « Apparel Law»1. Μνινλόηη ε κόδα κε ηα ηξέρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απνηειεί έλα αξθεηά παιαηό θαηλόκελν ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, ε αλάδπζε ελόο 

λνκηθνύ θιάδνπ εηδηθά γηα απηήλ δελ είλαη θάηη παιαηό. Αληίζεηα, ην γεγνλόο απηό 

είλαη λέν, θαη κάιηζηα ηείλεη λα αλαπηύμεη κία ηδηαίηεξε δπλακηθή, κε γξήγνξνπο 

ξπζκνύο. 

Πξάγκαηη, ην Γίθαην ηεο Μόδαο απνηειεί έλαλ ηαρέσο εμειηζζόκελν θιάδν, ν νπνίνο 

είλαη απηνηειήο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. πλαθώο επηζεκαίλεηαη όηη παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζπλάθεηαο κε δηάθνξνπο άιινπο θιάδνπο, ηδίσο όζνλ 

αθνξά ζπζηήκαηα θαλόλσλ ηνπ Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ. 

Δμάιινπ, ε θνηλή γλώκε έρεη ζπλδπάζεη ηνλ ηνκέα ηεο κόδαο κε δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πγείαο θάπνησλ επαγγεικαηηώλ απηνύ ηνπ ρώξνπ, θπξίσο ησλ καλεθέλ. 

Δίλαη ελδεηθηηθό ην γεγνλόο όηη θαηεπείγνπζα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα γηα λα δηεξεπλεζεί ηπρόλ ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θνηλόηεηαο ηεο κόδαο κε ηα εγθιήκαηα ησλ λαξθσηηθώλ, ύζηεξα από ζρεηηθέο 

πνηληθέο εμειίμεηο ζηελ νκόινγε θνηλόηεηα ηεο Ιηαιίαο. 

Ωζηόζν, ην θαηλόκελν ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε βηνκεραλία 

ηεο κόδαο έρεη εκπινπηηζηεί, ζηελ ηδηαίηεξα αξλεηηθή ζπγθπξία ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνύ. Μία από ηηο πνηθίιεο πηπρέο ηεο παλδεκίαο ζπλδέεηαη κε είδε δώσλ ηα 

νπνία ζε δηάθνξεο ρώξεο παξαδνζηαθά ζαλαηώλνληαη γηα ηελ παξαγσγή ξνύρσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα βξέζεθαλ ζεηηθνί ζηνλ ηό εθηξνθείο κηλθ ελώ θαηά ηνλ 

Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο απηά ηα κηθξνζθνπηθά δώα πνπ εθηξέθνληαη γηα ηε 

γνύλα ηνπο κεηαδίδνπλ κεηαιιαγκέλν ζηέιερνο ηνπ ηνύ ζηνλ άλζξσπν, κε 

απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη αλαπνηειεζκαηηθά ηα ζρεηηθά εκβόιηα. 

Η παξνύζα κειέηε εμεηάδεη ηε ζρέζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Μόδαο κε ηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. 

Δηδηθόηεξα, επηθεληξώλεηαη θαηά ελδεηθηηθή αλαθνξά ζε λνκηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ εκπνξία θαη ηελ αγνξά γπαιηώλ. 

                                                           
1
 S. Kane, An Overview of Fashion Law. This is a rapidly growing area of law, the balance careers, 

November 18 2018, https://www.thebalancecareers.com/fashion-law-2164606. 

https://www.thebalancecareers.com/fashion-law-2164606
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Μεηά από απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζε νξηζκέλε θαηεγνξία εκπνξεπκάησλ, επηρεηξείηαη 

κία πξνζέγγηζε επξύηεξνπ ραξαθηήξα. Απηή ε πεξαηηέξσ αλάιπζε επηθεληξώλεηαη 

ζε θαλόλεο δενληνινγίαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ θνηλόηεηα ηεο κόδαο κίαο 

από ηηο πιένλ πξνεγκέλεο ρώξεο όζνλ αθνξά ηελ νηθεία βηνκεραλία, ηελ Ιηαιία. Σν 

πξόβιεκα ζην νπνίν εζηηάδνπλ νη εκπιεθόκελνη θνξείο έγθεηηαη ζε δηάθνξεο 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο ησλ καλεθέλ, ηδίσο ζηελ αλνξεμία.  

 Σέινο, ε αλάιπζε νινθιεξώλεηαη κε θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζπκπεξαζκαηηθνύ 

ραξαθηήξα όζνλ αθνξά ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζύζηνηρα θαηαιήγεη ζε 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο δηθαηνπνιηηηθήο θύζεσο. 

1. Νομικά ζηηήμαηα ηων γςαλιών 

Σα γπαιηά απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό κέζν πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο 

αλζξώπηλεο πγείαο, κε κεγάιε ηζηνξία. Σν δέθαην ηξίην αηώλα νη Ιηαινί κνλαρνί 

αλέπηπμαλ έλαλ εκηζθαηξηθό θαθό ν νπνίνο, ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζε έλα γξαπηό, 

δηεύξπλε ηα γξάκκαηα
2
. Μνινλόηη νη «ιίζνη αλάγλσζεο» ήηαλ ρξήζηκνη γηα ηελ 

θαζεκεξηλή όξαζε, απείραλ πνιύ από ην ζύγρξνλν κνληέιν ησλ γπαιηώλ. Απηό 

πξνέθπςε κε κία εθεύξεζε δεκηνπξγεκέλε ζην δηάζεκν θέληξν παινπξγίαο, ην 

Μνπξάλν, λεζί βόξεηα ηεο πόιεο ηεο Βελεηίαο, ην νπνίν είλαη δηάζεκε γηα ηε 

καθξαίσλε θαιιηηερληθή θαηεξγαζία ηνπ γπαιηνύ. ην ηέινο ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ 

αηώλα, νη παινπξγνί έθαλαλ κία επαλάζηαζε κείδνλνο ζεκαζίαο θαζώο γηα πξώηε 

θνξά δηακνξθώζεθαλ δύν θπξηνί θαθνί, ηνπνζεηεκέλνη ν θαζέλαο ζε μύιηλν 

δαθηύιην θαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο. Έηζη γελλήζεθε ην πξώην δεύγνο γπαιηώλ, 

ην νπνίν δελ δηέζεηε θαλέλα κέζν θημαξίζκαηνο ζην θεθάιη ηνπ ρξήζηε. Πεξίπνπ 

ηξεηο αηώλεο κεηά, νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ησλ νηθηώλ ζην άιιν δηάζεκν λεζί ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο ηεο Βελεηίαο, ην Μπνπξάλν, άξρηζαλ λα βάθνληαη ζε έληνλεο 

απνρξώζεηο, γηα λα κπνξνύλ κέζα ζηε βαζηά νκίριε νη ςαξάδεο λα ηνπο δηαθξίλνπλ 

από ζαιάζζεο θαη λα επηζηξέθνπλ κε αζθάιεηα ζηε ζηεξηά
3
. ήκεξα, όπνηνο 

θάηνηθνο επηζπκεί λα θξεζθάξεη ηελ πξόζνςε ηεο νηθίαο ηνπ, πξέπεη λα ιάβεη 

ζρεηηθή άδεηα από ηηο ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο θαη ζα ηνπ θαζνξίζνπλ ηελ αθξηβή 

απόρξσζε. 

Δμάιινπ, ηα γπαιηά απνηεινύλ έλα ζεκείν αλαθνξάο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ αηόκνπ, 

ηδίσο πξνθεηκέλνπ γηα ηα γπαιηά ειίνπ. Σίζεηαη ην δήηεκα ηεο πξναγσγήο ησλ 

                                                           
2
 Anonyme, L’histoire des lunettes. De leur origine de « pierres de lecture » aux accessoires de mode, 

22 nov. 2017, https://www.zeiss.fr/vision-care/mieux-voir/comprendre-la-vision/the-history-of-

glasses.html. 
3
 Α. Μαληάηεο, Σςνηαγμαηική μύηζη ηοςπιζηικού δικαίος ζηη Βενεηία, e-JST, 13(1), 2018, ζ. 24, 

http://e-jst.teiath.gr/issues/issue_54/Maniatis_54.pdf. 

https://www.zeiss.fr/vision-care/mieux-voir/comprendre-la-vision/the-history-of-glasses.html
https://www.zeiss.fr/vision-care/mieux-voir/comprendre-la-vision/the-history-of-glasses.html
http://e-jst.teiath.gr/issues/issue_54/Maniatis_54.pdf
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γπαιηώλ ειίνπ, θπξίσο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην θαηλόκελν ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο έρεη πξνζιάβεη δξακαηηθέο δηαζηάζεηο. Οη επηζηήκνλεο, εδώ θαη 

δεθαεηίεο, πξνεηδνπνηνύλ ηελ αλζξσπόηεηα όηη νη θαύζεηο νξπθηώλ θαπζίκσλ 

ειεπζεξώλνπλ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα, πνπ ήηαλ εγθισβηζκέλνο επί εθαηνκκύξηα 

ρξόληα ζην έδαθνο. Ο άλζξαθαο παγηδεύεη ηελ ειηαθή ζεξκόηεηα, κε ζπλέπεηα ηελ 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θιίκαηνο
4
. 

Ωζηόζν, ελώ ζα έπξεπε ζπζηεκαηηθά λα ελζαξξύλεηαη ε ρξήζε ησλ γπαιηώλ ειίνπ 

από όιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ππάξρεη κάιινλ έλα αληηθίλεηξν νηθνλνκηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. Έλα άηνκν ην νπνίν έρεη πξόβιεκα ζηελ όξαζή ηνπ δηθαηνύηαη λα 

απνθηήζεη λέα γπαιηά νξάζεσο θάζε ηέζζεξα ρξόληα, κε ηελ έλλνηα όηη κπνξεί λα 

απνδεκησζεί γηα ηηο θαηαβιεζείζεο δαπάλεο ησλ γπαιηώλ από ηνλ αξκόδην θνξέα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ωζηόζν, δελ πξνβιέπεηαη έλα παξόκνην θνηλσληθό 

ζεκειηώδεο δηθαίσκα εηδηθά όζνλ αθνξά ηα γπαιηά ειίνπ, αθόκε θαη αλ απηά είλαη 

θαη νξάζεσο. Κάηη ηέηνην πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκό, δηόηη ηα γπαιηά απηά απνηεινύλ 

απαξαίηεην εξγαιείν γηα δσηηθήο ζεκαζίαο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, όπσο 

κεηαμύ άιισλ ε νδήγεζε απηνθηλήηνπ.  

Ο ελδηαθεξόκελνο δελ έρεη δηθαίσκα λα αληηζηαζκίζεη ηε δαπάλε ζηελ νπνία έρεη 

ππνβιεζεί γηα ηελ απόθηεζε απηώλ ησλ γπαιηώλ, αθόκε θαη αλ έρεη ζπκπιεξώζεη 

ηεηξαεηία από ηελ ηειεπηαία απόθηεζε γπαιηώλ (κόλνλ) νξάζεσο. Απηό ζηελ πξάμε 

ζπλεπάγεηαη κία απαμίσζε ησλ γπαιηώλ ειίνπ, ζπλεπώο ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

κόδαο. Δπηπιένλ, νδεγεί κεξηθέο θνξέο θαη ζηελ ηάζε ζπκπαηγλίαο ηνπ επαγγεικαηία 

νπηηθνύ κε ηνλ ηειηθό ρξήζηε, ζε ζύκπξαμε κε ηνλ εκπιεθόκελν ηαηξό ηεο 

νθζαικνινγηθήο εηδηθόηεηαο. Με άιια ιόγηα, δεδνκέλνπ όηη απνδεκηώλνληαη νη 

δαπάλεο γηα ηελ απόθηεζε θαηλνύξησλ γπαιηώλ νξάζεσο θαη όηη απηά θαηά θαλόλα 

θνζηίδνπλ πεξηζζόηεξν από ό,ηη ηα απιά γπαιηά ειίνπ, κπνξεί λα παξαθάκπηεηαη ην 

ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, κε ηελ ηξηγσληθή ζρέζε νθζαικηάηξνπ – νπηηθνύ – 

θαηαλαισηή. Ο πειάηεο απνθηά ηα πνιπδύλακα γπαιηά, ηα νπνία επίζεκα 

εκθαλίδνληαη σο κόλνλ νξάζεσο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ε απνδεκίσζή ηνπ 

γηα ηελ θαηαβιεζείζα δαπάλε. Δίλαη πηζαλόλ ε εκπινθή απηή λα μεθηλά κε 

πξσηνβνπιία ηνπ νπηηθνύ, ζηνλ νπνίν εθείλνο θαηαθεύγεη δειώλνληάο ηνπ αξρηθά 

ηελ επηζπκία λα απνθηήζεη (απιά) γπαιηά ειίνπ.  

                                                           
4
 Γ. Φίιεο, Η αςηοκαηαζηποθή μέζω ηος κλίμαηορ, Η Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, Παξαζθεπή 17 

Απγνύζηνπ 2018, ζ. 9.  
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Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη θνκβηθό θαζώο εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο 

βηνταηξηθέο επηζηήκεο, νη νπνίεο άιισζηε ελ πνιινίο ππάγνληαη ζε όκνηνπ 

πεξηερνκέλνπ δενληνινγηθνύο θαλόλεο
5
. πλαθώο επηζεκαίλεηαη όηη ην επάγγεικα 

ηνπ νπηηθνύ-νπηνκέηξε δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηό ζηελ Διιάδα δηόηη αξρηθά δελ 

ππήξρε ζρνιή πνπ λα παξάγεη νπηηθνύο – νπηνκέηξεο θαη κεηά, όηαλ πξνζηέζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηελ νπηνκεηξία καζήκαηα ζηα νηθεία πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, δελ επήιζε 

επίζεκε αλαγλώξηζε από ην Κξάηνο
6
.  

 Δμάιινπ, είλαη αμηνζεκείσην όηη ν ηειηθόο ρξήζηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο εκκέζσο 

ζπλδέεηαη θαη κε κία άιιε ηδηάδνπζα εκπνξηθή πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο κόδαο. 

Πξόθεηηαη γηα ην θαηλόκελν ηεο απόθξπςεο ή θαη ελδερόκελεο παξαπιάλεζεο ηεο 

έλδεημεο πξνειεύζεσο ησλ εκπνξηθώλ πξντόλησλ, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ 

παγθνζκίσο πεξηδήηεηε έλδεημε «Καηαζθεπαζκέλν ζηελ Ιηαιία» («Made in Italy»). 

Πξνθύπηεη όηη ην εμεηαδόκελν ελδερόκελν ηεο ζπκπαηγλίαο ζηελ εκπνξηθή πξαθηηθή 

ηεο ζύκβαζεο πσιήζεσο γπαιηώλ ειίνπ – νξάζεσο ζπλεηξκηθά ηνπιάρηζηνλ 

ζρεηίδεηαη κε έλα ακθηιεγόκελν δήηεκα, όπσο είλαη ε ηπρόλ ύπαξμε ηεο έλδεημεο 

«Καηαζθεπαζκέλν ζηελ Ιηαιία» ή ελόο ζήκαηνο εκπνξηθήο επηρείξεζεο ηηαιηθώλ 

ζπκθεξόλησλ. Απηά ηα ζεκεία ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ είλαη 

ζπλδπαζκέλα κε ηελ θαηαζθεπή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ νηθεία ρώξα. Πξόθεηηαη 

σζηόζν απιώο γηα έλα δηαδεδνκέλν ζπλεηξκό, δεδνκέλνπ όηη ε γεσγξαθηθή έλδεημε 

θαηαζθεπήο δελ δειώλεηαη αξκνδίσο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπγθεθξηκέλε έλδεημε 

έρεη πιήξε αλαγλσξηζηκόηεηα θαη πςειή αηζζεηηθή απνδνρή, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

ηεο κόδαο, όπσο ζηα γπαιηά ειίνπ, πξάγκα πνπ ηζρύεη γηα εκπιεθόκελνπο ζηνλ ηνκέα 

ησλ γπαιηώλ ηηαιηθνύο εκπνξηθνύο νίθνπο
7
. 

2. Η διακήπςξη ηηρ ιηαλικήρ μόδαρ καηά ηηρ ανοπεξίαρ 

 ην ζπγθξηηηθό δίθαην παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα κία λνκνζεηηθή ηάζε 

ηδηαίηεξεο παξαγσγήο θαλόλσλ δηθαίνπ γηα ηνπο λένπο. Γηα παξάδεηγκα, πεξίπησζε 

ππεξβνιηθήο εγθιεκαηνπνίεζεο απνηειεί ην γεγνλόο όηη έρεη πξνβιεθζεί σο πνηληθό 

                                                           
5
 Βι. Α. Μαληάηεο, Γίκαιο Μονάδων Υγείαρ και Ππόνοιαρ, Δθδόζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – 

Κνκνηελή, 2009, ζ. 111 
6
 Βι. Α. Υξπζαλζόπνπινο, Σςνένηεςξη με ηοςρ κ. Βαζίλη Γπίηζα και κ. Φπήζηο Παπαγεωπγίος, Οπηηθέο 

Γηαζηάζεηο, ηεύρνο 2, 2019, ζ. 22, 

http://www.teiath.gr/userfiles/pdrak/periodikooptikes_diastaseis2web.pdf. 
7
 Α. Μαληάηεο, Γίκαιο ηηρ μόδαρ με έμθαζη ζηα γςαλιά, e-JST, 15 (2) 2020, ζ. 44, http://e-

jst.teiath.gr/issues/issue_65/Maniatis_65.pdf.  

http://www.teiath.gr/userfiles/pdrak/periodikooptikes_diastaseis2web.pdf
http://e-jst.teiath.gr/issues/issue_65/Maniatis_65.pdf
http://e-jst.teiath.gr/issues/issue_65/Maniatis_65.pdf


 - Μελέτες 

5 

αδίθεκα ζηελ Οιιαλδία γηα έλα πξόζσπν ειηθίαο θαηώηεξεο ησλ 18 εηώλ λα θαηέρεη 

ή λα θαηαλαιώλεη αιθννινύρα πνηά ζε δεκόζηνπο ρώξνπο
8
. 

Δπηπιένλ, λνκηθνί θαλόλεο δελ έρνπλ ηεζεί κόλνλ γηα ηελ θαηαλάισζε 

νηλνπλεπκαησδώλ αιιά θαη γηα ηε δηαηξνθή. Δηδηθόηεξα, θαηά ηε θηινζνθηθή ζεσξία 

ηνπ Θσκά ηνπ Αθηλάηε γηα ην θπζηθό δίθαην, έλα πξώην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δηθαίνπ 

είλαη όηη αθνξά ην θνηλό αγαζό θαη όρη απιώο ηα ζπκθέξνληα ησλ θαη’ ηδίαλ 

αηόκσλ
9
. Τπάξρνπλ επίζεο νδεγίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά νη νπνίεο αθνξνύλ κόλνλ ην 

αηνκηθό αγαζό. Έλα ζύγρξνλν παξάδεηγκα ζπλίζηαηαη ζηηο νδεγίεο γηα ηελ πγηεηλή 

δηαβίσζε, σο πξνο ηελ αλάισζε πγηεηλώλ ηξνθώλ. Γεδνκέλνπ όηη νη ζπλέπεηεο ησλ 

έμεσλ αλζπγηεηλήο δηαηξνθήο θπξίσο αθνξνύλ ηνλ ίδηνλ ηνλ άλζξσπν πνπ ηξώεη ηηο 

επίκαρεο ηξνθέο, πξόθεηηαη γηα έλα δήηεκα αηνκηθνύ ζπκθέξνληνο θαη όρη ηνπ 

δηθαίνπ, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Θσκά ηνπ Αθηλάηε. Ωζηόζν, θάπνηνο κπνξεί λα 

έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε γηα απηό ην ζέκα, θαη κάιηζηα ζηηο κέξεο καο είλαη άμην 

ζεσξήζεσο όηη έλα Κξάηνο κπνξεί λα εηζαγάγεη έλα θόξν επί ησλ ηξνθώλ πνπ 

πξνθαινύλ πάρπλζε. Πξάγκαηη, ε Γαλία γηα έλα βξαρύ ρξνληθό δηάζηεκα είρε ζέζεη 

ζε ηζρύ έλαλ ηέηνην θόξν. Δμάιινπ, ε πεξίπησζε ηεο παρπζαξθίαο ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη σο παξάδεηγκα θαηά ηεο ιεγόκελεο «απηαξρηθήο επγνληθήο», πξνθεηκέλνπ γηα 

πξνγελλεηηθή δηάγλσζε πξνδηάζεζεο γηα παρπζαξθία
10

. 

Αλ ζηε δαληθή έλλνκε ηάμε θαηαξγήζεθε απηόο ν έκκεζνο θόξνο, είλαη 

αμηνζεκείσην όηη πξόζθαηα κε λνκηθνί θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηηο δηαηξνθηθέο έμεηο 

έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ Ιηαιία. Δηδηθόηεξα, ην 2016 ζεζπίζηεθε ε εζληθή δηαθήξπμε 

απηνξξύζκηζεο ηεο ηηαιηθήο κόδαο θαηά ηεο αλνξεμίαο
11

. Σν δενληνινγηθό απηό 

θείκελν πξνήρζε από ην δεκόζην ηνκέα θαη ηνλ ηδησηηθό, θαη ζπγθεθξηκέλα από ην 

Τπνπξγείν γηα ηηο Πνιηηηθέο ηεο Νεόηεηαο θαη ηηο Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο, ην 

Δζληθό Δπηκειεηήξην ηεο Ιηαιηθήο Μόδαο θαη ην θνξέα ηνπ θιάδνπ ηεο κόδαο 

«Τςειή Ρώκε» (Alta Roma). Ξεθηλά κε ην ζηαηηζηηθό δεδνκέλν όηη νη δηαηξνθηθέο 

δηαηαξαρέο, ζαλ ηελ αλνξεμία θαη ηε βνπιηκία, πιήηηνπλ ζηελ Ιηαιία πεξίπνπ 

3.000.000 άηνκα. Πξόθεηηαη γηα αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ από βαξηά δηαηαξαρή ηεο 

                                                           
8
 J. Keiler, M. Panzavolta and D. Roef, Criminal Law, in J. Hage, B. Akkermans (Eds), Introduction to 

Law, Springer International Publishing Switzerland 2014, p. 124. 
9
 J. Hage, Philosophy of Law, in J. Hage, B. Akkermans (Eds), Introduction to Law, Springer 

International Publishing Switzerland 2014, p. 325. 
10

 Βι. Μ. Υσξηαλνπνύινπ, Βιοηθική και Γικαιώμαηα, Δθδόζεηο Παπαδήζε, 2018, ζζ. 245-246. 
11

 B. Pozzo, V. Jacometti (cur.), Fashion Law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda, 

Dott. A. Giuffrè, S.p.A. Milano, 2016, pp. 385-386. 
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ςπρήο, από έλα παξαπιαλεηηθό θαθό πνπ έρεη ζθνηεηλέο αηηίεο πξνο δηεξεύλεζε, ζηηο 

δύζθνιεο δηαζηαπξώζεηο ηεο δσήο ηνπ θαζελόο. Σν πξόβιεκα είλαη πνιύπινθν θαη 

γηα λα αληηκεησπηζηεί απαηηείηαη ε ζπκβνιή εηδηθώλ, όπσο δηαηξνθνιόγνη, ςπρίαηξνη, 

ςπρνζεξαπεπηέο. Πνιιέο από ηηο γπλαίθεο πνπ ππνθέξνπλ από δηαηαξαρέο ηεο 

δηαηξνθήο είλαη λέεο πνπ έρνπλ αξρίζεη κία δίαηηα αθόκε θαη γηα λα πεηύρνπλ ην 

ηδεώδεο πνπ παξέρεηαη από ηα κνληέια ησλ ληεθηιέ θαη από ηα εμώθπιια ησλ 

εθεκεξίδσλ. Δπηζπκνύλ λα θαηαθηήζνπλ έλα αηζζεηηθό πξόηππν νκνξθηάο ην νπνίν 

γίλεηαη αληηιεπηό σο ην κνλαδηθό δπλαηό. Οη λεαξέο κπνξνύλ λα εμαξηεζνύλ από 

παξαδείγκαηα θαη ηξόπνπο δσήο ζηνπο νπνίνπο έλα ππεξβνιηθά ιεπηό ζώκα κπνξεί 

λα γίλεη έλα πξόηππν πξνζνκνίσζεο. Απηή ε ζπληζηώζα, πνιηηηζηηθή, αηζζεηηθή θαη 

ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, είλαη, όπσο επηβεβαηώλνπλ νη εηδηθνί ηαηξνί, 

κόλνλ κία πεξηβαιινληηθή ζπληξέρνπζα αηηία ηεο θιηληθήο ςπρηαηξηθήο δπζθνξίαο 

πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην αηνκηθό ηζηνξηθό ησλ πξνζώπσλ πνπ πάζρνπλ από 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Απηή ε ζπληξέρνπζα αηηία δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη, 

δεδνκέλνπ όηη από ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη από ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, γηα 

ηελ αλνξεμία, πξνθύπηεη όηη: 

- Από αλνξεμία θαη βνπιηκία κπνξεί θαλείο λα θαηαιήμεη 

- Η αλνξεμία είλαη ε πξώηε αηηία ζαλάηνπ από ςπρηαηξηθή αζζέλεηα 

- Πεξίπνπ ην 3% ηνπ πιεζπζκνύ παξνπζηάδεη κία πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

δηαπηζησκέλεο αλνξεμίαο-βνπιηκίαο 

-  Σν 95% είλαη γπλαίθεο 

- Σα αηζζεηηθά πξόηππα ηεο κόδαο πνπ εληζρύνπλ ηα «είδσια ηεο ιεπηόηεηαο» 

ζπλδξάκνπλ, αθόκε θαη εκκέζσο θαη δεπηεξεπόλησο, σο θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο, ζηε δεκηνπξγία δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ 

- Η αξλεηηθή επηξξνή ησλ « αλνξεθηηθώλ » αηζζεηηθώλ πξνηύπσλ αθνξά 

επίζεο ηελ πξνεθεβηθή ειηθία: ην 60,4% ησλ θνξηηζηώλ ηηαιηθήο θαηαγσγήο 

κεηαμύ 12 θαη 14 εηώλ θαιιηεξγεί ηελ επηζπκία γηα ιεπηό ζώκα, ην 24% έρεη 

ήδε ππνβιεζεί ζε δίαηηα, ην 34% έρεη επηλνήζεη ηε δίαηηά ηνπ ρσξίο λα 

ζπκβνπιεπζεί έλαλ ηαηξό·  

- ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (Π.Ο.Τ.) ππάξρεη κία ζεηξά 

από δείθηεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ελόο αηόκνπ, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν Γείθηεο σκαηηθήο Μάδαο (ΓΜ)· πάληνηε ζύκθσλα κε 

ηνλ Π.Ο.Τ., έλαο ΓΜ θαηώηεξνο ηεο ηηκήο ηνπ 18,5 είλαη έλα ζεκείν 
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ζπλαγεξκνύ πνπ δείρλεη ζαθώο κία θαηάζηαζε «ιηπνβαξνύο» θαη 

δηαζηαπξώλεηαη από κία ζεηξά εξγαιείσλ, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη 

ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αηόκνπ.  

 Γνζέλησλ ππόςε όισλ απηώλ ζηε βάζε ησλ επηζηεκνληθώλ απνδείμεσλ, 

έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηεο επζύλεο πνπ έρνπλ, νη ηξεηο πξναλαθεξζέληεο 

θνξείο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο απνζθνπνύλ λα κεηαδώζνπλ κε δεκηνπξγηθό 

θαη επνηθνδνκεηηθό ηξόπν ζεηηθά αηζζεηηθά πξόηππα σο ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν πξόιεςεο δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ. 

Γηα απηό δεζκεύνληαη: 

1) Να επαλαμηνινγήζνπλ έλα πξόηππν νκνξθηάο πγηέο, ειηνθακέλν, 

πινπζηνπάξνρν, κεζνγεηαθό, ην νπνίν ε Ιηαιία έρεη ζπκβάιεη ηζηνξηθά λα 

δηαδνζεί ζε δηεζλέο επίπεδν, δηόηη πηζηεύνπλ όηη κπνξεί λα είλαη αθόκε 

ζήκεξα κία ζεηηθή αηζζεηηθή πξόηαζε γηα ηηο γπλαίθεο ηεο ρώξαο απηήο 

θαη νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνπ. 

2) Να πξνζηαηεύζνπλ ηελ πγεία ησλ κνληέισλ πνπ πνδάξνπλ θαη θάλνπλ 

ληεθηιέ ζηηο παζαξέιεο ηεο Ιηαιίαο, ζηα νπνία ζα δεηνύλ έλα ηαηξηθό 

πηζηνπνηεηηθό βαζηζκέλν ζε κία αμηνιόγεζε πνπ λα επηζεκαίλεη θαη λα 

ιακβάλεη ππόςε ηα επηζηεκνληθά θαη δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ 

γηα ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν ΓΜ). πλεπώο, 

δεζκεύνληαη λα κελ πξάηηνπλ έηζη ώζηε ηα κνληέια, από ην ηαηξηθό 

πηζηνπνηεηηθό ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη ε απόδεημε κίαο δηαπηζησκέλεο 

δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο, λα πξαγκαηνπνηνύλ ληεθηιέ ή λα πνδάξνπλ. 

3) Να κελ πξάηηνπλ έηζη ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύλ ληεθηιέ κνληέια ειηθίαο 

κηθξόηεξεο ησλ 16 εηώλ, δηόηη πηζηεύνπλ όηη απηά είλαη άηνκα λέα, αθόκε 

αλέηνηκα ζηνλ θόζκν ηνπ επαγγεικαηηζκνύ ηεο κόδαο, ηα νπνία 

δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα κεηαδίδνπλ εζθαικέλα κελύκαηα ζηηο 

ζπλνκήιηθέο ηνπο, ηεο επαίζζεηεο δώλεο ηεο πξνεθεβηθήο ειηθίαο.  

4) Να πξναγάγνπλ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ 

ληεθηιέ ηε γεληθεπκέλε έληαμε ζηηο ζπιινγέο ησλ κεγεζώλ 46 θαη 48, 

δηόηη πηζηεύνπλ όηη ην εγρείξεκα λα επεμεξγαζηνύλ έλα πην επεκεξνύλ 

αηζζεηηθό πξόηππν δελ είλαη απιώο ζεκαληηθό από πνιηηηζηηθή θαη εζηθή 

άπνςε αιιά θαη παξαγσγηθό από εκπνξηθή άπνςε. 



 - Μελέτες 

8 

5) Να ππνζηεξίμνπλ ηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξηθνύο ζεζκνύο θαη ζπιιόγνπο 

λα πξνάγνπλ εθζηξαηείεο επηθνηλσλίαο πνπ λα ηξνπνπνηνύλ ζεηηθά ηα 

αηζζεηηθά πξόηππα πνπ εκπλένπλ ηε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη ησλ 

θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ. 

6) Να πξνβιέπνπλ ζηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο ηνπο θαηάιιεια κέηξα 

γηα ηελ εγγύεζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ δηαηππσκέλσλ ζε απηήλ ηε δηαθήξπμε 

αξρώλ. Διπίδνπλ ζε κία πξνζρώξεζε ζηηο δεζκεύζεηο εθ κέξνπο όισλ ησλ 

επηρεηξεκαηηώλ ηεο κόδαο, αξρήο γελνκέλεο από ζηηιίζηεο, πξαθηνξεία 

κνληέισλ, θσηνγξάθνπο, θαιιηηέρλεο ηνπ καθηγηάδ. 

Σν καληθέζην πεξηιακβάλεη αλαθξίβεηα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ όξνπ «πξνεθεβηθή 

ειηθία», εθόζνλ απηή ζεσξείηαη όηη αξρίδεη ζηα 9 έηε θαη θζάλεη κέρξη ηα 11. ε θάζε 

πεξίπησζε, απνηειεί έλα εκπλεπζκέλν θαη εύζηνρν θείκελν ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

αλαπηύμεη κία ηδηαίηεξε δπλακηθή. Δίλαη αμηνπαξαηήξεην όηη ζπλδέεηαη θαη κε ην 

δήηεκα ηεο αηζζεηηθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ Ήιην, άξα εκκέζσο θαη κε ηα γπαιηά 

ειίνπ. Δπηπιένλ, ζην δηεζλή πεξίγπξν παξνπζηάδεη θαη ζπγθξηηηθό ελδηαθέξνλ
12

. 

Επίλογορ 

Σν Γίθαην ηεο Μόδαο είλαη θπξίσο γλσζηό γηα ηελ θεληξηθή ζρέζε ηνπ κε ην Γίθαην 

ηεο Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο
13

. Ωζηόζν, έρεη κία ηδηαίηεξε ζρέζε θαη κε ην Γίθαην 

ηεο Τγείαο, πηπρέο ηεο νπνίαο πξνζεγγίζηεθαλ ζηελ παξνύζα αλάιπζε, ε νπνία 

άιισζηε αλέδεημε ηνλ εκβιεκαηηθό ραξαθηήξα ηεο Ιηαιίαο ζην πιαίζην ηνπ λνκηθώλ 

θαη δενληνινγηθώλ θαλόλσλ γηα ηε κόδα. 

Δθηηκάηαη όηη πξόθιεζε γηα ην κέιινλ απνηειεί ε ξεηή θαζηέξσζε, ηδηαίηεξα ζην 

ύληαγκα, ηνπ ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο ηνπ θαζελόο ζηνλ Ήιην
14

 δεδνκέλνπ όηη 

κεξίδα ηεο λνκηθήο ζεσξίαο έρεη πξόζθαηα αλαγλσξίζεη έλα λέν δηθαίσκα, ην 

«ειηαθό δηθαίσκα» («derecho solar»)
15

 ή «δηθαίσκα ζηνλ ήιην» («derecho al sol»)
16

. 

                                                           
12

 Α. Μαληάηεο, Γίκαιο ηηρ μόδαρ με έμθαζη ζηα γςαλιά, e-JST, 15 (2) 2020, ζ. 39, http://e-

jst.teiath.gr/issues/issue_65/Maniatis_65.pdf.  

 
13

Βι. F. Donaud, Les droits de propriété intellectuelle sont-ils « à la mode » ?, Juris art etc. 52 – 

décembre 2017, p. 40.  
14

 Βι. Α. Μαληάηεο, Σςμππάξειρ Γημόζιος και Ιδιωηικού Τομέα (Σ.Γ.Ι.Τ.) και ενεπγειακή απόδοζη 

δημοζίων κηιπίων, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 2020 (αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή), ζζ. 553-554.  
15

 M. Peña Chacón, Cambio climático y servidumbres ambientales, Revista de Derecho del Cambio 

Climático, Año II – Número 2 – Agosto 2015, págs. 52-53, 

http://www.derecho.uba.ar/extension/cambio-climatico/revistas/A002-N00002-Revista-de-Derecho-

del-Cambio-Climatico.pdf. 
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Απηή ε ξεμηθέιεπζε εγγύεζε αθνξά ηελ ειηαθή ελέξγεηα ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε 

απηή, ιόγνπ ράξε ζπλδέεηαη θαη κε ην επίθαηξν δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Σν αλζξώπηλν δηθαίσκα ζηελ πγεία, θαηνρπξσκέλν ζηα άξζξα 5 παξ. 5 θαη 21 παξ. 3 

ηνπ ειιεληθνύ πληάγκαηνο, δηέξρεηαη κία λέα θάζε, κε θαηλνηόκνπο θιάδνπο όπσο 

ην Γίθαην ηεο Μόδαο θαη λέα δηθαηώκαηα, ζαλ ην δηθαίσκα ζηελ ειηαθή ελέξγεηα, ην 

δηθαίσκα ζηε ζπγθξάηεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη, γεληθόηεξα, ηα δηθαηώκαηα 

ζηνλ Ήιην, ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ηα δύν απηά δηθαηώκαηα. 

Δμάιινπ, ην δηθαίσκα ηνπ αλζξώπνπ ζηε κόδα απνηειεί κία εγγύεζε πξνο 

ζπζηεκαηηθή λνκηθή αλαγλώξηζε. 

                                                                                                                                                                      
16

 A. Fernández, El hombre y el derecho al sol. En el marco del desarrollo sostenible, Octubre de 2012, 

págs. 1-6, https://ambienteydesarrollosostenibledotorg.files.wordpress.com/2012/10/el-hombre-y-el-

dercho-al-sol.pdf.  
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