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Συνταγματική επικαιρότητα ευρωπαϊκού τουριστικού δικαίου 

Αντώνιος Μανιάτης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας, Δικηγόρος 

 

Περίληψη 

 Τον Αύγουστο 2016 η γαλλική Δικαιοσύνη ανέστειλε προσωρινά την απαγόρευση 

της περιβολής με μπουρκίνι, η οποία είχε προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση με 

εκδρομές μουσουλμάνων γυναικών από την Κυανή Ακτή στην ιταλική Ριβιέρα, η 

οποία πληττόταν από συστηματική παραβατικότητα κατασκήνωσης στις παραλίες. 

Πάντως, η Γαλλία έχει γίνει το πρώτο Κράτος που απαγορεύει την αμφίεση σε 

δημόσιους χώρους με ρούχα προορισμένα να αποκρύπτουν το πρόσωπο, σαν την 

μπούρκα, η χρήση της οποίας ερμηνεύεται ότι κατ’ αρχάς δεν απαγορεύεται στην 

ιταλική έννομη τάξη. Εξάλλου, στη Γαλλία διχογνωμίες έχει προκαλέσει το σχετικό 

με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ζήτημα της υποχρέωσης των 

εργοδοτών να παρέχουν αντισταθμίσματα στους μισθωτούς, για το χρόνο ένδυσης και 

έκδυσης της στολής τους εφόσον αυτός δεν εξομοιώνεται με τον πραγματικό χρόνο 

εργασίας. Το Τουριστικό Δίκαιο όχι απλώς υπάρχει αλλά το ευρωπαϊκό αποτελεί 

συνισταμένη νομοθετικών συγκριτικών δεδομένων κυρίως των ευρωπαϊκών χωρών 

που διαθέτουν μεγάλη παράδοση στην τουριστική ανάπτυξη, όπως η Γαλλία και η 

Ιταλία.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: Τουριστικό Δίκαιο, μπούρκα  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Συνταγματικές πτυχές του τουρισμού στη Γαλλία και στην Ιταλία 

 Η Γαλλία θεωρείται πρωτοπόρος χώρα όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη. 

Ενδεικτικά επισημαίνεται η περίπτωση του «λογοτεχνικού τουρισμού», ο οποίος 

αποτελεί παράδειγμα ειδικών μορφών τουρισμού (ή αλλιώς τουρισμού ειδικών 

ενδιαφερόντων) οι οποίες θεωρείται ότι απευθύνονται στο «νέο τουρίστα»1. Ο 

λογοτεχνικός τουρισμός βρίσκεται ανάμεσα στον πολιτισμικό τουρισμό, στον 

                                                            
1 Ι. Φαρσάρη, Κεφάλαιο 2 Εννοιολογικές Προσεγγίσεις, in Μ. Σωτηριάδης – Ι. Φαρσάρη (Επιμ.), 
Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, Εκδοτικός Οίκος ‘’Interbooks’’ 2009, σσ. 47-48.  
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τουρισμό μνήμης και στον αειφόρο τουρισμό, και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες 

αξιοποίησης μνημείων, αρχιτεκτονικών και τοπίων της Γαλλίας2. Προσκαλεί να 

αξιοποιηθούν ή να επαναξιοποιηθούν τόποι διαμέσου των λέξεων των συγγραφέων ή 

στα βήματα των προσώπων των μυθιστορημάτων. Συναφής είναι ο λογοτεχνικός 

προβληματισμός του Γάλλου λογοτέχνη Βίκτωρα Ουγκώ, ο οποίος εξέφραζε το φόβο 

του μήπως το χωριό του Biarritz, στο οποίο ήδη την εποχή εκείνου κάποιοι έρχονταν 

από τη Μαδρίτη για να κάνουν τα μπάνια τους στον Ωκεανό, αλλοτριωθεί αργότερα 

από την τουριστική βιομηχανία3. Είναι ενδεικτικό της σπουδαιότητας της Γαλλίας 

στον τομέα του τουρισμού ότι η πολωνική κυβέρνηση δηλώνει ότι πρέπει η Πολωνία 

να επωφεληθεί από τα επιτεύγματα χωρών όπως η Ελβετία, η Ιταλία, η Γαλλία, η 

Γερμανία και τα έθνη της Benelux, για την οικεία τουριστική ανάπτυξη4.  

Ωστόσο, η Ιταλία, η οποία διαθέτει και ίσως την πιο διάσημη τουριστική πόλη στον 

κόσμο, δηλαδή τη Βενετία, αντιμετωπίζει προβλήματα από την τουριστική 

ανάπτυξη5. Η παρατήρηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τη Βενετία, της οποίας ο 

πολιτισμικός τουρισμός εδώ και χρόνια δεν θεωρείται πλέον βιώσιμος. Οι 

Βενετσιάνοι υπήρξαν από τα πρώτα «θύματα» της επέλασης των τουριστών. Το 1951 

ζούσαν στην πόλη 175.000 άνθρωποι, σήμερα μόλις 54.0006.  

Εξάλλου, η Γαλλία έχει και πρωτοποριακή παράδοση στο συνταγματισμό, ειδικότερα 

στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αν και διανύει μία περίοδο 

εξαιρετικά δύσκολη και λεπτή στον τομέα αυτό, λόγω των τρομοκρατικών 

πληγμάτων που έχει υποστεί και την εφαρμογή του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, 

από το Νοέμβριο 20157.  

Παρόμοιες παρατηρήσεις ισχύουν και για την Ιταλία, η οποία πρωτοπορεί όσον 

αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα στην καλλιέργεια του Τουριστικού Δικαίου, το οποίο 

είναι εξαιρετικά παλαιό στην ιταλική νομική επιστήμη8. Ειδικότερα, το πρώτο 

εγχείρημα έκθεσης του κλάδου αυτού από τη θεωρία εντοπίζεται στην έκδοση του 

τόμου «Το Τουριστικό Δίκαιο» του συγγραφέα Bortolo Belotti, το 1919, ενώ κάποιοι, 
                                                            
2 Le tourisme littéraire, http://balises.bpi.fr/tourisme-1/le-tourisme-litteraire. 
3 R. Vainopoulos, S. Mercier, Le Tourisme, Le Cavalier Bleu Éditions 2009, p. 19. 
4 Tourism: A Driver of Growth, The Warsaw Voice Magazine Limited Edition, Autumn 2016, p. 22.  
5 Κ. Ασημακόπολος, Δ. Σδράλη, Εναλλακτικός και ήπιος τουρισμός υπαίθρου: Θεωρητική προσέγγιση 
και Εφαρμογές, Αθήνα 2009, σ. 131.  
6 Μ. Αθανασίου, Βενετία SOS, Η Καθημερινή ταξίδια Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, σ. 18. 
7 Βλ. Α. Μανιάτης, Δικαίωμα / Ψ Χ, Δημόσιο Δίκαιο 2017, τεύχος 1 (υπό δημοσίευση),  
8V. Franceschelli, Le origini del diritto del turismo e ‘’Il Diritto Turistico’’ di Bortolo Belotti, Rivista 
Italiana di Diritto del Turismo 2011-2, pp. 45-48.  
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ακόμη και στο επίπεδο της θεωρίας, ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ούτε την τρέχουσα 

εποχή σε παγκόσμια κλίμακα ο κλάδος «Τουριστικό Δίκαιο»!9 

Συνεπώς, ανακύπτει η δυνατότητα νομικής, ιδιαίτερα συνταγματικής, προσέγγισης 

κατ’ αρχάς επίκαιρων πτυχών του συγκριτικού Τουριστικού Δικαίου, ιδιαίτερα από 

την άποψη της θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου10. Θα ακολουθήσει 

προσέγγιση επίκαιρων πτυχών του γαλλικού δικαίου και του ιταλικού, το οποίο 

βρίσκεται στην επικαιρότητα ιδίως λόγω του δημοψηφίσματος της 4.12.201611. 

Έμφαση θα δοθεί στη θεματική περιοχή της χρήσης υφασμάτων, κυρίως ιδιαζόντων 

ενδυμάτων, στον ελεύθερο χρόνο ή και στο χρόνο εργασίας κυρίως των τουριστικών 

υπαλλήλων.  

 

Α. Το ζήτημα του επιτρεπτού του μπουρκίνι σε παραλία της Γαλλίας  

 Το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας ασχολήθηκε με μία υπόθεση περιβολής με 

μπουρκίνι στην παραλία12. Ειδικότερα, μεταξύ των σημαντικότερων δικαστικών 

αποφάσεων συγκαταλέγεται η διαταγή που εκδόθηκε στις 26.08.2016 επί αιτήσεως 

αναστολής εκτελέσεως. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι ο δήμαρχος 

έχει κατά το νόμο την εξουσία να λαμβάνει κανονιστικά μέτρα για την τήρηση της 

δημόσιας τάξης και την προστασία της δημόσιας υγείας στις ακτές, τα οποία είναι 

αναγκαία και ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Τέτοια μέτρα, που ενέχουν 

περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών, πρέπει να δικαιολογούνται από 

τεκμηριωμένους κινδύνους προσβολής της δημόσιας τάξης. Εν προκειμένω, δεν 

προσκομίστηκε οποιοδήποτε στοιχείο που να θεμελιώνει την εκτίμηση περί 

συνδρομής κινδύνου για τη δημόσια τάξη, λόγω της ενδυμασίας ορισμένων 

λουομένων στην ακτή. Ενόψει τούτου, οι ανησυχίες που έχουν προκαλέσει οι 

πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία δεν αρκούν για τη δικαιολόγηση του 

επίδικου μέτρου, το οποίο προκαλεί βλάβη σοβαρή και προδήλως παράνομη στην 

                                                            
9 J. C. Monterrubio, y R. Colin, La inexistencia del derecho turístico: Un análisis conceptual, Estud. 
Perspect. Tur. [online] 2009, vol. 18, n. 6 pp. 727-740, 
http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n6/v18n6a06.pdf. 
10 A. Maniatis, Tourism and the ‘rule of law’, AJHTL Volume 5 (1) – 2016, pp. 1-5, www.ajhtl.com. 
11 Βλ. Α. Μανιάτης, Πτυχές της γαλλικής τουριστικής νομοθεσίας και λογοτεχνίας, Νόμος + Φύση 
Απρίλιος 2015, Α. Μανιάτης, Προσέγγιση της γαλλικής νομοθεσίας αναψυχής και τουρισμού και της 
λογοτεχνίας, e-JST (υπό κρίση).  
12 Conseil d’Etat ordonnance 26.8.2016 (επί αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως), 
www.humanrightscaselaw.gr. 
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προσωπική ελευθερία και στην ελευθερία συνείδησης. Με βάση αυτό το σκεπτικό, 

χορηγήθηκε αναστολή του επίδικου μέτρου. 

 Λίγες ημέρες πριν, οι απαγορεύσεις των γαλλικών δημοσίων αρχών εξωθούσαν στη 

Λιγουρία τα πέπλα και το μπουρκίνι13. Η παραλία του Αλάσσιο γινόταν η νέα Κυανή 

Ακτή, τουλάχιστον όσον αφορά τις μουσουλμάνες λουόμενες, προφανώς 

συνοδευόμενες από τους συζύγους και τα τέκνα14. Πρόκειται για άμεση συνέπεια από 

την απαγόρευση της χρήσης του ισλαμικού κολυμβητικού κοστουμιού η οποία 

επιβλήθηκε από διάφορους Γάλλους δήμαρχους κατά τις προηγούμενες εβδομάδες. 

Κάποιες ενδιαφερόμενες αποφάσισαν να περάσουν μία ημέρα στην Ιταλία, για να 

είναι στην παραλία σύμφωνα με τις συνήθειές τους. Στην περιοχή του Αλάσσιο το 

ισλαμικό πέπλο δεν ήταν βέβαια μέχρι τότε μία καινοτομία αλλά μέχρι τότε είχαν 

θεαθεί μόνον αραιές μικρές ομάδες, επίσης περιστασιακά. 

 Εξαιτίας των απαγορεύσεων στη Γαλλία κατέφυγαν πολλοί λουόμενοι πιστοί του 

Ισλάμ προς την όμορη Ριβιέρα. Δεδομένου ότι το Σανρέμο, γνωστό και από το 

Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού, είναι λίγο υπερβολικά κοσμικό, το Αλάσσιο έγινε ο 

προτιμώμενος προορισμός όχι μόνον των τουριστών χαμηλού κόστους αλλά επίσης 

των οικογενειών της μεσαίας τάξης και των ευκατάστατων. Δεδομένου ότι το 

Αλάσσιο είχε φιλοξενήσει μία πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας, οι 

ενδιαφερόμενοι σκέφθηκαν ότι αυτό θα ήταν όχι απλώς ένα νομικά επιτρεπτός αλλά 

και φιλόξενος τόπος για αυτούς. Και βέβαια, δεν υπήρχε η πρόθεση να κλιμακωθούν 

οι εντάσεις με την έκδοση πράξεων απαγορευτικών του μπουρκίνι, όπως επιβεβαίωσε 

ο δήμαρχος του Αλάσσιο, ο οποίος δήλωσε ότι είναι απολύτως αντίθετος προς τη 

μπούρκα. Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Αυγούστου 2016 οι γυναίκες με πέπλο ή 

μπουρκίνι πρέπει να ήταν περίπου εκατό σε όλη την ακτή του Αλάσσιο αλλά 

αναπόφευκτα ξεχώριζαν ανάμεσα σε τόσους τουρίστες που φορούσαν μαγιό.  

 

Β. Συνταγματική προσέγγιση παραβάσεων από παραθεριστές στην Ιταλία  

 Στη Laigueglia ο δήμαρχος έλαβε στις 22 Αυγούστου 2016 την απόφαση να 

αποκλείσει την πρόσβαση στην παραλία, την όμορη με εκείνη του Αλάσσιο, τις 
                                                            
13 Franchi, I divieti francesi spingono in Liguria veli e burkini, Il Secolo XIX Martedì 23 agosto 2016, 
p. 1.  
14 S. Franchi, L. Rebagliati, Il burkini vietato in Francia si trasferisce nel Ponente ligure, Il Secolo 
XIX Martedì 23 agosto 2016, p. 7.  
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νυχτερινές ώρες, κατόπιν αιτήματος αυτών που έχουν την άδεια να εκμεταλλεύονται 

τις κολυμβητικές εγκαταστάσεις15. Αυτός ο σοβαρός περιορισμός στο ατομικό 

δικαίωμα της κίνησης επιβλήθηκε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που 

προκαλούνταν από πολλούς τουρίστες «low cost» στις ελεύθερης πρόσβασης 

παραλίες. Τηρήθηκε η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας δεδομένου ότι αρχικά 

τέθηκαν πινακίδες και μετά έγινε διανομή φυλλαδίων. Ωστόσο, ο Δήμος 

συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο για ζήτημα ενημέρωσης αλλά για πολιτιστικό. Οι 

υπαίθριες κατασκηνώσεις και η κατάληψη ελεύθερων παραλιών με τρόπο ανάγωγο 

και απρεπή είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία έτη χειροτερεύει σταθερά. Όποιος 

αφήνει τις πετσέτες του στην παραλία για να καταλάβει θέσεις για την επόμενη 

ημέρα, διαπράττει παράβαση, η οποία τιμωρείται με ποινή προστίμου. Πρόκειται για 

μία από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι κολυμβητές χαμηλού κόστους για να 

έχουν ένα χώρο στην ελεύθερη παραλία. Οι κατασκηνώσεις στις παραλίες και μερικές 

φορές στα παρτέρια των δημοσίων κήπων εξαπλώνονται, σε όλη τη Ριβιέρα. Στην 

Albissola ο δήμαρχος παρήγγειλε το πότισμα των παρτεριών το πρωί, για να 

αποθαρρύνει τις κατασκηνώσεις σε αυτούς τους χώρους.  

 Ο δήμαρχος της Laigueglia συνιστά τον εμπλουτισμό του Δημοσίου Τουριστικού 

Δικαίου με νέες διατάξεις. Ειδικότερα, είναι της γνώμης ότι θα χρειαζόταν ένα νέος 

νόμος για τις ελεύθερες παραλίες, τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας. Θα ήταν 

αναγκαία η εγγύηση μίας φρουράς επιτήρησης, υπηρεσιών και επίσης κανόνων 

χρήσης που, για παράδειγμα, να περιορίζουν τις προσβάσεις. Οι «ορδές» των 

τουριστών χαμηλού κόστους που έρχονταν στην ιταλική Ριβιέρα κάθε 

Σαββατοκύριακο αποτελούνταν κυρίως από Περουβιανούς και πολίτες του 

Ισημερινού, οπότε εμμέσως πλην σαφώς ανακύπτει και το ζήτημα της έννομης 

προστασίας του κοσμοπολιτισμού, αν όχι και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε 

βάρος των αλλοδαπών.  

  

 

                                                            
15 L.. Rebagliati, Laigueglia chiude le spiagge di notte, Il Secolo XIX Martedì 23 agosto 2016, p. 10.  
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Γ. Απαγόρευση απόκρυψης του προσώπου σε δημόσιο χώρο στη Γαλλία  

 Το Συνταγματικό Συμβούλιο δεν μπλόκαρε ένα νόμο που είχε ψηφιστεί και 

αφορούσε απαγόρευση απόκρυψης του προσώπου σε δημόσιο χώρο, της 14ης 

Σεπτεμβρίου 2010. Έτσι, η Γαλλία έγινε το πρώτο κράτος που απαγόρευσε 

νομοθετικά τη μπούρκα ενώ ακολούθησε το Βέλγιο και το Σεπτέμβριο 2016 η 

Βουλγαρία. Η περίπτωση της Βουλγαρίας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, κυρίως για 

το λόγο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών είναι μουσουλμανικού θρησκεύματος 

ενώ υπάρχει και ένα κοινωνικό κίνημα χριστιανών «μαυροφορεμένων» με έντονα 

συντηρητική ιδεολογία, όπως αυτό πρωταγωνίστησε στην αντιδιαδήλωση της 18ης 

Ιουνίου 2016 στο κέντρο της Σόφιας.  

 Δεδομένου ότι στη δημόσια σφαίρα της Γαλλίας δεν υπάρχουν άλλα σύμβολα παρά 

εκείνα του πολιτεύματος της Δημοκρατίας, ήδη από το 2004 με το νόμο 228 έχει 

απαγορευθεί η θέση σε κοινή θέα θρησκευτικών συμβόλων στα σχολικά ιδρύματα. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου του 2010, «Κανένας δεν μπορεί, σε δημόσιο χώρο, 

να φέρει μία ενδυμασία προορισμένη να αποκρύπτει το πρόσωπό του». Σύμφωνα με το 

άρθρο 3, η αγνόηση αυτής της απαγορεύσεως τιμωρείται με πρόστιμο προβλεπόμενο 

για τα πταίσματα της δεύτερης τάξεως. Το Συνταγματικό Συμβούλιο θεώρησε, στο 

πλαίσιο της αιτιολογίας του, ότι τα άρθρα 1 και 2 του υπό κρίση νόμου έχουν ως 

αντικείμενο να απαντήσουν στην εμφάνιση πρακτικών, μέχρι τότε εξαιρετικών, οι 

οποίες συνίστανται στην απόκρυψη του προσώπου σε δημόσιο χώρο. Εξάλλου, ο 

νομοθέτης εκτίμησε ότι τέτοιες πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη 

δημόσια ασφάλεια (με αυτό το λόγο να είναι ο κύριος για τη στήριξη της 

συνταγματικότητας του νόμου) και παραγνωρίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ζωής 

μέσα στην κοινωνία16. Ο νομοθέτης επίσης εκτίμησε ότι οι γυναίκες που 

αποκρύπτουν το πρόσωπό τους, εκουσίως ή όχι, βρίσκονται τοποθετημένες σε μία 

κατάσταση αποκλεισμού και κατωτερότητας έκδηλα ασύμβατη με τις συνταγματικές 

αρχές της ελευθερίας και της ισότητας. Υιοθετώντας τις υπό κρίση διατάξεις, ο 

νομοθέτης έχει έτσι συμπληρώσει και γενικεύσει κανόνες μέχρι τούδε 

επιφυλαγμένους σε καταστάσεις συνεπείς σε σκοπούς προστασίας της δημόσιας 

τάξης.  

                                                            
16 Γ. Καραβοκύρης, Το Πρόσωπο και ο Νόμος. Η απαγόρευση της απόκρυψης του προσώπου στον 
δημόσιο χώρο, Constitutionalism.gr, 12-07-2011. 
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 Στο σημείο υπ’ αριθμόν 5 της αιτιολογίας, αναφέρεται ότι βλέποντας τους 

αντικειμενικούς στόχους που αυτός έθεσε και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 

ποινής που θεσμοποιείται σε περίπτωση αγνόησης του κανόνα που έχει καθοριστεί 

από αυτόν, ο νομοθέτης υιοθέτησε διατάξεις που διασφαλίζουν, ανάμεσα στη 

διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και στην εγγύηση των συνταγματικά προστατευμένων 

δικαιωμάτων, μία συμφιλίωση η οποία δεν είναι έκδηλα δυσανάλογη. Παρ’ όλα αυτά, 

η απαγόρευση της απόκρυψης του προσώπου σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να 

περιορίζει την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας στους χώρους λατρείας που 

είναι ανοιχτοί στο κοινό, χωρίς να επιφέρει προσβολή υπέρμετρη στο άρθρο 10 της 

Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη της 26ης Αυγούστου 

1789, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς των γαλλικών θεσμών, κυρίως στα 

Συντάγματα του 1852, του 1946 και του 1958. Το άρθρο αυτό ορίζει «Κανείς δεν 

πρέπει να διώκεται για τις πεποιθήσεις του, ακόμη και τις θρησκευτικές, εφ’ όσον η 

εκδήλωσή τους δεν διαταράσσει τη δημόσια τάξη που ο νόμος έχει επιβάλει».  

 Επιπλέον, στο σημείο 6 της αιτιολογίας αναφέρεται ότι το άρθρο 4, το οποίο τιμωρεί 

με φυλάκιση ενός έτους και με πρόστιμο 30.000 ευρώ το γεγονός να επιβάλει κανείς 

στον άλλο την απόκρυψη του προσώπου, όπως επίσης και τα άρθρα 5 έως 7, σχετικά 

με την έναρξη ισχύος και την εφαρμογή, δεν είναι αντισυνταγματικά.  

 Με αυτόν τον τρόπο, το Συνταγματικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη που 

διατυπώθηκε στο σημείο 5 της αιτιολογίας, έκρινε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. 

Συνεπώς, επικυρώθηκε η υποχρέωση των γυναικών στη Γαλλία να μη φορούν 

μπούρκα, πέραν των κλειστών χώρων της λατρείας, και τονώθηκε ο λαϊκός 

χαρακτήρας της Γαλλικής Δημοκρατίας, ως προς το νομικό καθεστώς του οποίου 

έχουν πάντως εκτοξευθεί κατηγορίες περί διακρίσεων17.  

 

 

 

 

                                                            
17 St. Hennette Vauchez, Séparation, garantie, neutralité… les multiples grammaires de la laïcité, 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 53 (dossier : La Constitution et la laïcité) - octobre 
2016. 
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Δ. Το ζήτημα της απαγόρευσης απόκρυψης του προσώπου σε δημόσιο χώρο στην 

Ιταλία  

 Η Ιταλία δεν φαίνεται να βιώνει το πρόβλημα της τρομοκρατικής απειλής που 

υπάρχει στη Γαλλία αλλά ακόμη και η γειτονική Ριβιέρα συνεχίζει να αποτελεί 

ιδανικό τόπο διακοπών.  

 Ο νόμος 152 της 22 Μαΐου 1975, για τη δημόσια τάξη, δεν κάνει ρητή αναφορά στο 

θέμα της μπούρκας. Κατά το άρθρο 5, «απαγορεύεται η χρήση προστατευτικών 

κρανών, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κατάλληλου να καταστήσει δύσκολη την 

αναγνώριση του προσώπου, σε δημόσιο χώρο ή ανοικτό στο κοινό, χωρίς 

δικαιολογημένη αιτιολογία. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η προαναφερθείσα χρήση 

σε περίπτωση διαδηλώσεων που να αναπτύσσονται σε δημόσιο τόπο ή ανοιχτό στο 

κοινό, εκτός από εκείνες αθλητικού χαρακτήρα που να συμπεριλαμβάνουν αυτή τη 

χρήση». Ο νόμος αυτός, ο οποίος τιμωρεί με φυλάκιση ενός έως δύο ετών και με 

πρόστιμο 1.000 έως 2.000 ευρώ τον παραβάτη, δεν γεννήθηκε για να ρυθμίσει το 

πολύπλοκο και λεπτό θέμα της χρήσης θρησκευτικών περιβολών αλλά για ένα σκοπό 

και σε ένα περίγυρο, αυτόν της τρομοκρατίας των ετών εβδομήντα, αρκετά 

διαφορετικό18. Σύμφωνα με την απόφαση του ιταλικού Συμβουλίου της Επικρατείας 

3076 της 19ης Ιουνίου 2008 «Η έννομή μας τάξη συγκατατίθεται στο να φοράει ένα 

πρόσωπο πέπλο για θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς λόγους. Η απαίτηση για δημόσια 

ασφάλεια ικανοποιείται με την απαγόρευση χρήσης σε περίπτωση διαδηλώσεων και την 

υποχρέωση για τέτοια πρόσωπα να υπόκεινται στην ταυτοποίηση και στην απόσυρση 

του πέπλου, όπου αναγκαίο». Η νομολογία αυτή υιοθετήθηκε στην απόφαση της 

Εισαγγελίας του Τορίνου, του Ιουνίου 2012, στην υπόθεση μίας γυναίκας 

αιγυπτιακής καταγωγής.  

 Ωστόσο, το Σεπτέμβριο 2014 μία έγγαμη αιγυπτιακής καταγωγής με νικάμπ, η οποία 

έκανε τα ψώνια της μαζί με το σύζυγό της στη Λομβαρδία, ελέγχθηκε από τις αρχές. 

Αφού το ζευγάρι ταυτοποιήθηκε, απομακρύνθηκε. Παρόμοια δύο περιστατικά 

συνέβησαν τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο 2015 νότια του Μιλάνου.  

 Το 2009 παρουσιάστηκε ένα σχέδιο νομοθετικού διατάγματος, το 2422, που έλαβε 

ένα πρώτο «Ναι» στη Βουλή το 2011 αλλά μετά «χάθηκε» λόγω αλλαγών στις κυ- 

                                                            
18 E. Raffiotta, La Francia approva il divieto all’utilizzo del burqa… e in Italia?, Forum di Quaderni 
Costituzionali, p. 1.  
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βερνήσεις και άλλων προτεραιοτήτων. Την ίδια χρονιά με την παρουσίαση αυτού του 

σχεδίου, η Ελλάδα υιοθέτησε με το Ν. 3772 ένα ποινικό πλαίσιο σε περίπτωση 

διάπραξης ορισμένων εγκλημάτων όπως η κατά το άρθρο 189 ΠΚ διατάραξη της 

οικιακής ειρήνης, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου των 

δραστών. Το φαινόμενο των διατάξεων «κατά της κουκούλας», όπως πέρασε στην 

ιστορία, έλαβε σχεδόν πλήρως τέλος με το άρθρο 20 του Ν. 4322/2015. Κατά το 

σκεπτικό της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η κάλυψη ή η αλλοίωση των 

χαρακτηριστικών εντάσσεται στη λογική της αυτοϋπόθαλψης, η οποία δεν μπορεί να 

τιμωρείται καθ’ εαυτή.  

 Εξάλλου, τον Ιούνιο 2010 το Συμβούλιο της Ευρώπης προσκάλεσε τα κράτη μέλη να 

μην παράγουν νόμους που να απαγορεύουν τη μπούρκα και τη νικάμπ. Στο ίδιο 

μήκος κύματος κινείται με πειστικά επιχειρήματα και η ιταλική συνταγματική 

επιστήμη19.  

 

Ε. Το ζήτημα της ένδυσης και έκδυσης τουριστικών υπαλλήλων στη Γαλλία  

 Σύμφωνα με το άρ. 3121-3 του γαλλικού Κώδικα εργασίας, τα αντισταθμίσματα 

στον αναγκαίο χρόνο για τις λειτουργίες ένδυσης και έκδυσης υπόκεινται σε 

σωρευτική εκπλήρωση των δύο προϋποθέσεων που αυτός προβλέπει20. Όταν το 

φόρεμα μίας στολής είναι υποχρεωτικό, η ένδυση και η έκδυση πρέπει να 

πραγματοποιούνται μέσα στην επιχείρηση ή στον τόπο εργασίας, για να αποτελούν οι 

ενέργειες αυτές αντικείμενο αντισταθμισμάτων, είτε με τη μορφή αναπαύσεως είτε 

οικονομικών, εκτός αν αυτός ο χρόνος εξομοιώνεται με το χρόνο της πραγματικής 

εργασίας.  

 Στην επίδικη υπόθεση, η Ολομέλεια του γαλλικού Ακυρωτικού απέρριψε με την 

απόφασή της, της 18ης Νοεμβρίου 2011 10-16.491, στη διαφορά P+B+R+I, 

Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), την αίτηση 

αναιρέσεως κατά μίας αποφάσεως του Εφετείου του Παρισιού, η οποία εκδόθηκε 

κατόπιν αναπομπής μετά από αναίρεση (απόφαση του Ακυρωτικού, κοινωνικού, της 

5ης Δεκεμβρίου 2007, αίτηση 06-43.888).  
                                                            
19 Βλ. π.χ. M. L. Quattrocchi, Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa, Forum di 
Quaderni Costituzionali, 27 febbraio 2011, p. 15.  
20 D. Ronet-Yague, Le temps d’habillage et de déshabillage: retour sur un revirement confirmé, RRJ 
2012-3, pp. 1197-1204. 
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 Η αντιδικία είχε ξεκινήσει με αίτηση τεσσάρων υπαλλήλων ενώπιον του αρμόδιου 

για τις εργατικές διαφορές πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για πληρωμή χρόνου εργασίας 

ο οποίος δεν λήφθηκε υπόψη για την ένδυση και την έκδυση σχετικά με το φόρεμα 

της στολής υπηρεσίας, στο οποίο ήταν υποχρεωμένοι κατά την άφιξή τους στον τόπο 

εργασίας. Οι υπάλληλοι πληρώματος ετίθεντο σε ανάπαυση σε ένα δωμάτιο 

ξενοδοχείου από τότε που έφθανε στο σιδηροδρομικό σταθμό προορισμού η 

νυκτερινή αμαξοστοιχία το πρωί, μέχρι να αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία το βράδυ, 

δηλαδή για να πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο της επιστροφής. Δεν μπορούσαν 

λοιπόν να βγάλουν τη στολή τους στην κατάληξη της διαδρομής του πηγαιμού και να 

την ξαναφορέσουν πριν από το δρομολόγιο της επιστροφής παρά μέσα στο δωμάτιο 

του ξενοδοχείου το οποίο έτσι ετίθετο στη διάθεσή τους. Με το να μην αναζητήσει αν 

αυτό το διατιθέμενο δωμάτιο ξενοδοχείου έπρεπε να είχε θεωρηθεί ως τόπος εργασίας 

ή μία συνιστώσα της επιχείρησης για τις ενέργειες της ένδυσης και έκδυσης, το 

Εφετείο, κατά τα συμπεράσματα των εργαζομένων διαδίκων είχε στερήσει την 

απόφαση του από νόμιμο έρεισμα.  

 Επισημαίνεται ότι η νομολογία του γαλλικού Ακυρωτικού, όσον αφορά την επίμαχη 

νομοθετική διάταξη, που εισήχθη με το νόμο της 19ης Ιουνίου 2000 έχει κυμανθεί. Σε 

έναν πρώτο χρόνο, κρίθηκε ότι οσάκις το φόρεμα μίας στολής εργασίας είναι 

υποχρεωτικό, η ένδυση και η έκδυση πρέπει να πραγματοποιούνται στην επιχείρηση 

ή στον τόπο εργασίας, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου L. 212-4 

εδ. 3 του Κώδικα εργασίας. Αυτή η νομολογιακή θέση έχει ως πλεονέκτημα ότι 

πλήττει τις στρατηγικές παράκαμψης. Προκειμένου να γλυτώσουν την υποχρέωση 

οποιασδήποτε παροχής αντισταθμίσματος, οι εργοδότες είτε καλούσαν τους 

μισθωτούς να ντύνονται και να ξεντύνονται κατ’ οίκον είτε τους άφηναν την επιλογή. 

Αν ο στόχος ήταν επαινετός, η λύση δεν ήταν άμοιρη κριτικής δεδομένου ότι το 

Κοινωνικό Τμήμα του Ακυρωτικού δημιούργησε μία υποχρέωση contra legem. 

Επιπλέον, προκαλούνταν το ερώτημα αν οι επιχειρήσεις που παραχωρούν 

ανταλλάγματα αφήνοντας στον υπάλληλο την επιλογή να ντύνεται και να ξεντύνεται 

στο σπίτι του, είναι υποχρεωμένες να θέτουν στη διάθεσή του ένα βεστιάριο και 

εξοπλισμούς που να επιτρέπουν τη διατήρηση της πολιτικής περιβολής. Αργότερα, 

σημειώθηκε μεταστροφή στη νομολογία καθώς απαιτήθηκε η σωρευτική συνδρομή 

των δύο προϋποθέσεων του νόμου, για την παροχή αντισταθμισμάτων. Συνεπώς, η 

υπό εξέταση επέμβαση της Ολομέλειας του Ακυρωτικού κλείνει τη δικαστική 
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αναζήτηση της εφαρμοστέας λύσης, αλλά όχι και την ακαδημαϊκή συζήτηση σε ένα 

θέμα που παραμένει επίκαιρο.  

 

ΣΤ. Η θεωρία για το δικαίωμα της εργασίας με έμφαση στην ελευθερία ένδυσης  

 Το δικαίωμα στην εργασία κατατάσσεται μεταξύ των οικονομικών δικαιωμάτων 

δεύτερης γενεάς, όπως τα σύστοιχα στο συνδικαλισμό και στην απεργία. Πρόκειται 

για ένα γνήσιο, αυτοτελές θεμελιώδες δικαίωμα γενικού περιεχομένου, φορείς του 

οποίου είναι οι άνθρωποι, κυρίως οι ενήλικοι. Η συνταγματική θεωρία, με πρόσφατη 

αφορμή την περίπτωση του Δημοψηφίσματος στην Ιταλία, κάνει λόγο για κοινωνική 

δημοκρατία, δίπλα στην πολιτική δημοκρατία. Ειδικότερα, στην επιστήμη γίνεται 

μεταξύ άλλων επίκληση του άρθρου 1 του ιταλικού Συντάγματος: η «δημοκρατική 

Πολιτεία», «βασισμένη στην εργασία» (ως όργανο αξιοπρέπειας και, çα va sans dire, 

η οποία δεν αξίζει αυτό που είναι σήμερα) με τη διακήρυξη ότι «η κυριαρχία ανήκει 

στο λαό»21. Συνεπώς, το δικαίωμα στην εργασία βρέθηκε στην επικαιρότητα ακόμη 

και στην περίπτωση ενός δημοψηφίσματος το οποίο δεν φαινόταν κατ’ αρχάς να το 

αφορά ευθέως και εξειδικευμένα. Πάντως, η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας 

διενεργήθηκε το δημοψήφισμα είχε δεχθεί σφοδρή κριτική για τη νέα πειθαρχία των 

ατομικών απολύσεων, την οποία αυτή εισήγαγε με τις μεταρρυθμίσεις του εργατικού 

δικαίου, σε σημείο που η θεωρία να χαρακτηρίζει ως πιο προβληματική αυτήν την 

πειθαρχία από τη θεματική του δημοψηφίσματος22.  

 Σε κάθε περίπτωση, εντυπωσιάζει η σταθερότητα της ιταλικής Δημοκρατίας, της 

οποίας η κυβέρνηση παραιτήθηκε ως συνέπεια του αποτελέσματος στο 

δημοψήφισμα, που ούτως ή άλλως εκτιμάτο, από τη την υπέρμαχο μερίδα της 

θεωρίας, ότι θα οδηγούσε σε λίγο πιο αποτελεσματικούς πολιτικούς θεσμούς σε 

περίπτωση θετικού αποτελέσματος23. Δεν προκλήθηκαν πρόωρες πολιτικές εκλογές, 

                                                            
21 A. Algostino, Un progetto contro la democrazia, in A. Algostino, L. Ciotti, T. Montanari, L. Pepino, 
Modifiche costituzionali e Italicum Io dico NO, Edizioni Gruppo Abele Torino 2016, p. 32. 
22 G. Fontana, La riforma del lavoro, i licenziamenti e la Costituzione Riflessioni Critiche, 
Costituzionalismo.it, Fascicolo n. 2/2016, 8 dicembre 2016, p. 77, http://www.costituzionalismo.it/.  
23 G. Crainz, C. Fusaro, Aggiornare la Costituzione Storia e ragioni di una riforma, Saggine / 274, 
Donzelli Editore, 2016, pp. 133-134. 
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ως προς το εκλογικό σύστημα των οποίων φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μία 

«χαοτική κατάσταση»24.  

 Εξάλλου, όσον αφορά το γαλλικό εργατικό δίκαιο εκφράζεται ο φόβος μήπως ο 

εργοδότης ζητεί από τους μισθωτούς να φθάνουν με την ενδυμασία της εργασίας 

προκειμένου να γλυτώσει την παροχή αντισταθμίσματος. Σε πολυάριθμους 

επαγγελματικούς κλάδους αυτός ο κίνδυνος είναι παρ’ όλα αυτά ανύπαρκτος, 

ιδιαίτερα στον αγροτικό - διατροφικό ή σε εκείνον της πυρηνικής ενέργειας, όπου οι 

κανόνες υγείας και ασφάλειας αναγκάζουν το μισθωτό να ντύνεται μέσα στην 

εγκατάσταση της επιχείρησης ή στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας. Αυτός 

ο φόβος είναι εξίσου ελάχιστος σε άλλους τομείς της δραστηριότητας για προφανείς 

πρακτικούς λόγους. Όπως έχει επισημανθεί από τη θεωρία, οι καλλιτέχνες της 

«Ντίσνεϋλαντ» στην περιοχή του Παρισιού δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους να 

τους επιβάλλεται να φθάνουν στον τόπο εργασίας ως ήρωες των κινουμένων σχεδίων. 

Αυτό που δεν αναφέρεται ρητά είναι ότι σε περίπτωση που η περιβολή των ηρώων 

αποκρύπτει το πρόσωπο, τυγχάνουν εφαρμογής οι προαναφερθείσες απαγορευτικές 

διατάξεις της 14ης Σεπτεμβρίου 2010.  

 Παρόμοια, για λόγους προσωπικής ασφάλειας, ο τόπος ένδυσης δεν θα έπρεπε να 

εξαρτάται από τον εργοδότη. Αυτή θα ήταν η περίπτωση, όταν η στολή επιτρέπει την 

ταυτοποίηση της άσκησης ενός επαγγέλματος που γίνεται άσχημα αντιληπτό από το 

κοινό (φύλακας σουπερμάρκετ, όργανο ασφάλειας, ελεγκτής της σιδηροδρομικής 

εταιρείας SNCF κλπ.).  

 Εξάλλου, υπό το συνταγματικό πρίσμα της προσωπικής ζωής του μισθωτού, δύο 

προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί. Η πρώτη εξάγει από την προσβολή της προσωπικής 

ζωής του μισθωτού το συμπέρασμα ότι αυτός θα μπορούσε να απαιτήσει από τον 

εργοδότη να οργανώσει τη δυνατότητα να ντύνεται και να ξεντύνεται στον τόπο της 

εργασίας, ξέροντας ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Κοινωνικού Τμήματος και της 

Ολομέλειας του Ακυρωτικού δεν θα έχει δικαίωμα σε αντιστάθμισμα, εφόσον δεν 

επιβάλλεται η ένδυση στην επιχείρηση ή στον τόπο εργασίας. Σε περίπτωση κατά την 

οποία ο εργοδότης αρνηθεί να διευθετήσει ένα βεστιάριο που να επιτρέπει την ένδυση 

και την έκδυση όπως επίσης την διατήρηση της πολιτικής περιβολής του 

εργαζόμενου, αν γίνει δεκτή η προσβολή της ατομικής ελευθερίας του εργαζόμενου 
                                                            
24 Χ. Ανθόπουλος, Ιταλία: Το εκλογικό ζήτημα, ‘Εθνος 7/12, 
http://www.ethnos.gr/xaralampos_anthopoulos/arthro/italia_to_eklogiko_zitima-64740388/.  
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στο να ντύνεται, ο μισθωτός θα έπρεπε λοιπόν να αποκτήσει χρηματική ικανοποίηση 

της ηθικής του βλάβης. Ειδικότερα, πρόκειται για προσβολή του μοντέρνου 

θεμελιώδους δικαιώματος στα προσωπικά του δεδομένα (συνιστάμενα στην εικόνα 

του), της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του κλπ. Το ζήτημα φαίνεται λεπτό αν 

αναλογιστεί κανείς ότι ο νομοθέτης θέλησε να αφήσει την επιλογή στον εργοδότη, 

όσον αφορά τις ενέργειες ένδυσης και έκδυσης.  

 Μία δεύτερη προσέγγιση, πιο ριζοσπαστική, συνίσταται στο συμπέρασμα ότι είναι 

οιονεί αδύνατο να επιβληθεί στους μισθωτούς να φθάνουν στον τόπο εργασίας 

έχοντας ήδη φορέσει τη στολή τους25. Γίνεται πάντως διάκριση ανάμεσα σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιβολή στους υπαλλήλους να προσέρχονται με 

φορεμένη τη στολή είναι αναπόφευκτη και στις υπόλοιπες. Ακόμη και αν γίνει δεκτό 

ότι πράγματι μπορούν να διακριθούν οι μεν περιπτώσεις από τις δε, ζήτημα 

ανακύπτει ποια θα είναι η κύρωση αν δεν εκπληρώνει ο εργοδότης τη σχετική του 

υποχρέωση. Ελλείψει της απόλαυσης μίας προστασίας υπό τύπον θεμελιώδους 

ελευθερίας, η ρήτρα που θα προσβάλλει την ενδυματολογική ελευθερία δεν θα 

έπρεπε να μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστή, παρά αν αυτός θεωρεί αδικαιολόγητη 

την προσβολή26. Σε κάθε περίπτωση, γενικότερα εντυπωσιάζει η διατύπωση της 

γαλλικής θεωρίας ότι η ενδυματολογική ελευθερία (των μισθωτών) δεν είναι μία 

θεμελιώδης ελευθερία27.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συμπεράσματα για το ευρωπαϊκό συγκριτικό δίκαιο  

 Η έμφαση που δίνεται στην ιταλική συνταγματική τάξη στο δικαίωμα στην εργασία, 

και δη σε συνάρτηση με την δημοκρατική αρχή ως οργανωτική βάση του 

πολιτεύματος μπορεί να συγκριθεί με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα μίας 

άλλης Δημοκρατίας, της γαλλικής, όσον αφορά το «ρεπουμπλικανικό» χαρακτήρα 

της, όπως αυτός αντιδιαστέλλεται προς τη χρήση θρησκευτικών διακριτικών (αρχή 

του κοσμικού κράτους). Σε κάθε περίπτωση, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, κατά 

κυριολεξία της «δημοκρατίας» στις εκάστοτε ευρωπαϊκές γλώσσες, αποτελεί 

κυρίαρχο εργαλείο για τη συνταγματική κριτική και τον πολιτικό αγώνα, όπως το 
                                                            
25 M. Morand, note sous Cass. ass. Plén., 18 nov. 2011, JCP S 2011, p. 1578.  
26 D. Ronet-Yague, Le temps d’habillage et de déshabillage: retour sur un revirement confirmé, RRJ 
2012-3, pp. 1203-1204. 
27 A. - L. Douat, Tenue vestimentaire au travail: que dit la loi?, 6 février 2013, 
https://www.gereso.com/actualites/2013/02/06/tenue-vestimentaire-au-travail-que-dit-la-loi/.  
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δεδομένο αυτό επιβεβαιώθηκε στην περίπτωση του πολιτικά βαρύνοντος 

δημοψηφίσματος του Δεκεμβρίου 2016 στην Ιταλία, το οποίο έχει αποτελέσει 

αντικείμενο ενδιαφέροντος και σχολιασμού στη διεθνή νομική θεωρία.  

 Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι μία άλλη σταθερά εύλογα εμφανίζεται, ιδίως στο 

επίπεδο της διοικητικής πρακτικής και της νομολογίας, όσον αφορά στο ζήτημα των 

περιορισμών στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως 

οι τουρίστες και οι παραθεριστές, ιδιαίτερα οι αλλοδαποί. Πρόκειται για τη 

συνταγματική αρχή της αναλογίας, για την οποία η ελληνική έννομη τάξη έχει να 

επιδείξει μία πρωτοποριακή θέσπισή της, υπό τύπον γενικής ρήτρας, στο τυπικό 

Σύνταγμα, έναντι άλλων εθνικών εννόμων τάξεων. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός 

πολιτισμός (δημοκρατία, αναλογία…) εμπνέει όχι μόνο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό 

αλλά και τον παγκόσμιο (π.χ. ως προς τη «φιλόξενη υποδοχή» των τουριστών, κατά 

τον Παγκόσμιο Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό)… 

 Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Τουριστικό Δίκαιο, είναι ταυτόχρονα επίκαιρο, με βάση 

και τα γαλλικά και ιταλικά δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν, και ακόμη μάλλον 

ζητούμενο. Ο όρος αυτός δεν είναι καθιερωμένος στην επιστήμη, τουλάχιστον με την 

εννοιολογική διάσταση που έχει στην παρούσα μελέτη. Είθισται κατ’ αρχάς να 

παραπέμπει στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον τουρισμό, η οποία έχει 

διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη28. Κατά το άρθρο 176 

Β του Τίτλου ΧΧΙ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Ένωση συμπληρώνει τη δράση των Κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού ενώ 

αποκλείεται οποιαδήποτε εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων 

των κρατών μελών (προφανώς υποχρεωτική). Βέβαια, αυτά ισχύουν για τον ίδιο τον 

τουρισμό, και όχι κατ΄ αρχάς κάποιο άλλο φαινόμενο, λόγου χάρη το περιβάλλον, με 

έμμεση εμπλοκή του τουρισμού. Οι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού των κρατών μελών 

συχνά αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο με ανταγωνισμό, πράγμα που τους οδηγεί και 

σε μια ανάλογη συγκρότηση της τουριστικής τους πολιτικής29. Σε κάθε περίπτωση, 

πρόκληση για κάθε Κράτος ξεχωριστά είναι η φιλελευθεροποίηση της τουριστικής 

αγοράς, όπως έγινε με την ελληνική νομοθετική ρύθμιση με την οποία έχει επιτραπεί, 

                                                            
28 Ch. Lachièze, Droit du Tourisme, LexisNexis 2014, p. 24.  
29 Π. Διονυσοπούλου, Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική Η δυνατότητα διαμόρφωσής της στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2012, σ. 206.  
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από το Νοέμβριο 2015, η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων σε ιδιώτες30. Αυτή η 

ακόμη και ελάχιστων ημερών ενοικίαση έχει απαλλαγεί από το καθεστώς έκδοσης 

του, ισχύοντος για τα τουριστικά καταλύματα και με βάση το Ν. 4276/2014, Ειδικού 

Σήματος Λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού31. Βάσει του άρθρου 

2 παρ. 1 του νόμου αυτού, ο νομοθέτης θεωρούσε το μίσθιο για προσωρινή διαμονή 

του μισθωτή, για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, ως τουριστικό 

κατάλυμα.  

 Θα ήταν σημαντικό για την ευρωπαϊκή ενοποίηση η νομική θεωρία να προαγάγει τη 

σύγκλιση μεταξύ εννόμων τάξεων κρατών τα οποία δεν υποχρεούνται στη σύγκλιση 

αυτή, πολύ περισσότερο όταν η τρομοκρατία πλήττει τις ίδιες τις αξίες του κοινού 

τους πολιτισμού. 

*** 

Δεν υπάρχει ίσως ευρωπαϊκό Δίκαιο πιο περιθωριακό στα ευρωπαϊκά τυπικά 

Συντάγματα και στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από το Τουριστικό. Εξάλλου, 

οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη συστηματικής επιστημονικής 

καλλιέργειας της ενδυματολογικής νομοθεσίας.  

                                                            
30 Ν. Ρουσάνογλου, Οι ιδιοκτήτες ακινήτων προτιμούν τους τουρίστες από τους ενοικιαστές, Η 
Καθημερινή Οικονομική, Κυριακή 31 Ιουλίου 2016.  
31 Δ. Μυλωνόπουλος, Τουριστικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2016, σ. 147.  


