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Το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτει την αίτηση 

(ασφαλιστικών μέτρων) περί πλήρους περιορισμού του πληθυσμού 

και διατάσσει την κυβέρνηση να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής 

(εμβέλεια) ορισμένων εξαιρέσεων που έχουν ήδη θεσπιστεί 

 

Το Τμήμα ασφαλιστικών μέτρων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, που επιλήφθηκε κατόπιν αίτησης του Συνδικάτου Νέων 

Ιατρών, αρνήθηκε να διατάξει τον πλήρη περιορισμό του 

πληθυσμού. Παρόλα αυτά, διέταξε την κυβέρνηση να διευκρινίσει το 

πεδίο εφαρμογής ή να επανεξετάσει ορισμένες εξαιρέσεις  από τον 

περιορισμό που ισχύουν σήμερα. 

 

Το Συνδικάτο Νέων Ιατρών άσκησε στις 19 Μαρτίου αίτηση  

ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, με την οποία ζήτησε να διατάξει την Κυβέρνηση, αφενός, να 

επιβάλλει το μέτρο του πλήρους περιορισμού του πληθυσμού και, αφετέρου, 

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την παραγωγή, σε 

βιομηχανική κλίμακα, των τεστ ανίχνευσης του ιού, καθώς και την υποβολή σε 

εξέταση του ιατρικού προσωπικού. Στη δίκη άσκησαν παρέμβαση υπέρ της 

υποστήριξης του αιτήματος το InterSyndicale Nationale des Internes και το 

Εθνικό Συμβούλιο της Ιατρικής Ένωσης . 

Η ακρόαση, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες, διεξήχθη στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, υπό εξαιρετικές συνθήκες. Λήφθηκαν μέτρα 

ασφαλείας, κυρίως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελάχιστη απόσταση 

μεταξύ των παρόντων και, για πρώτη φορά, χρησιμοποιήθηκε συσκευή 

εικονοτηλεδιάσκεψης, κατόπιν αιτήματος των αιτούντων. Το αρμόδιο τμήμα 

του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε σε σχηματισμό τριών δικαστών 

υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος διαφορών και εξέδωσε τη 

διαταγή του απόψε. 

Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του πλήρους περιορισμού 

του πληθυσμού  



Το Τμήμα των ασφαλιστικών μέτρων επεσήμανε, καταρχάς, ότι 

εναπόκειται στις δημόσιες αρχές, έναντι μιας επιδημίας όπως αυτή που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Γαλλία, να λάβουν, προκειμένου να διαφυλάξουν την 

υγεία του πληθυσμού, κάθε μέτρο που είναι ικανό από τη φύση του να 

αποτρέψει ή να περιορίσει τα αποτελέσματα της επιδημίας αυτής. Όταν οι 

πράξεις ή οι παραλείψεις των αρχών αυτών δημιουργούν έναν  

προσδιορισμένο και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των προσώπων, ο δικαστής των 

ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να διατάξει εντός 48 ωρών,  όλα τα αναγκαία 

μέτρα που ενδέχεται να θέσουν τέρμα στον κίνδυνο που προκύπτει από τις 

πράξεις ή τις παραλείψεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα που διαθέτουν 

οι αρχές και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. 

Το τμήμα των ασφαλιστικών μέτρων επεσήμανε ότι ο πλήρης 

περιορισμός, όπως αυτός που ζητούν οι αιτούντες, θα μπορούσε να έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Έτσι, η τροφοδοσία των 

σπιτιών δεν θα μπορούσε να οργανωθεί σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, 

λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα που διαθέτει η Διοίκηση, εκτός του κινδύνου 

σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού και καθυστέρησης στην παράδοση των 

υλικών που είναι ουσιώδη για την προστασία της υγείας. Επιπλέον, η 

συνέχιση ορισμένων βασικών δραστηριοτήτων, όπως του προσωπικού υγείας 

ή των ατόμων που συμμετέχουν στην παραγωγή και τη διανομή των 

προϊόντων διατροφής, προϋποθέτει τη διατήρηση άλλων δραστηριοτήτων 

από τις οποίες εξαρτώνται (ιδίως, η λειτουργία, με προσαρμοσμένες 

συχνότητες, των δημόσιων συγκοινωνιών). 

Ο πρωθυπουργός εξέδωσε διάταγμα στις 16 Μαρτίου, απαγορεύοντας 

τη μετακίνηση οποιουδήποτε ατόμου εκτός της κατοικίας του, με 

περιορισμένες εξαιρέσεις, που σχετίζονται με διάφορες ανάγκες, με 

δυνατότητα, για τον εκπρόσωπο του κράτους εντός των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων να υιοθετήσει αυστηρότερα μέτρα, εάν το απαιτούν οι τοπικές 

συνθήκες. Το Τμήμα των ασφαλιστικών μέτρων έκρινε, ότι, ακόμη κι εάν η 

γενική οικονομία των μέτρων αυτών δεν αποκαλύπτει  παράλειψη των 

δημόσιων αρχών, ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής ορισμένων διατάξεων 

παρουσιάζει διφορούμενο χαρακτήρα, ενόψει ιδίως του περιεχομένου των 

προειδοποιητικών μηνυμάτων που διαδίδονται στον πληθυσμό . 



Τούτο ισχύει για την εξαίρεση των επιτρεπόμενων «ταξιδιών για 

λόγους υγείας», χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση, όσον αφορά τον βαθμό της 

επείγουσας ανάγκης τους. Παρομοίως, η εξαίρεση για «σύντομες 

μετακινήσεις», πλησίον της οικίας, που συνδέονται με την ατομική σωματική 

δραστηριότητα των ανθρώπων, αποκλείοντας οποιαδήποτε συλλογική 

αθλητική άσκηση, καθώς και με τις «ανάγκες των κατοικίδιων ζώων», η οποία 

παρίσταται υπερβολικά ευρεία, κυρίως, αφού καθιστά δυνατή την άσκηση 

ατομικών αθλημάτων, όπως το τζόκινγκ. 

Το ίδιο ισχύει και για τη λειτουργία των ανοικτών αγορών, χωρίς άλλο 

περιορισμό, παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων περισσότερων από εκατό 

ατόμων, η διατήρηση των οποίων φαίνεται να επιτρέπει, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μετακινήσεις και συμπεριφορές αντίθετες προς τις γενικές 

οδηγίες.  

Κατά συνέπεια, το Τμήμα των ασφαλιστικών μέτρων διατάσσει την 

κυβέρνηση να λάβει τα ακόλουθα μέτρα εντός 48 ωρών: 

- να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης από τον 

περιορισμό για λόγους  υγειονομικής περίθαλψης 

-  να επανεξετάσει, εντός της ίδιας προθεσμίας, τη διατήρηση της 

εξαίρεσης για «σύντομες μετακινήσεις πλησίον της οικίας», 

λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας και 

των οδηγιών περί περιορισμού  

- να αξιολογήσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από τη 

διατήρηση της λειτουργίας ανοικτών αγορών, λαμβάνοντας υπόψη 

το μέγεθος και την επισκεψιμότητά  τους. 

Η κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσει 

τους τρόπους ανίχνευσης του ιού  

Τέλος, όσον αφορά τα μέτρα που λήφθηκαν για την ανίχνευση του ιού, 

το Τμήμα των ασφαλιστικών μέτρων επεσήμανε ότι οι αρχές έχουν συνάψει 

συμφωνίες με κατασκευαστές στη Γαλλία και στο εξωτερικό για να αυξήσουν 

τις δοκιμές των τεστ όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο περιορισμός μέχρι 

σήμερα των τεστ μόνο στο προσωπικό υγείας που παρουσιάζει συμπτώματα 

του ιού οφείλεται σε ανεπαρκή διαθεσιμότητα υλικών. 


