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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

4025/1998 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (267381) 

 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1999 (1), Δ/ΝΗ/1999 (1437), ΔΔΙΚΗ/1999 (914),  

ΝΟΒ/2000 (138), ΤΟΣ/1999 (125) 

Καζίνο. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία 

επιβλήθηκε στους κατόχους αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καζίνων του ν. 2206/1994 η 

υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου για κάθε πελάτη. Η επιβολή του εισιτηρίου αυ‐

τού αποτελεί έμμεσο περιορισμό για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Με το μέτρο αυτό 

δεν επιδιώκεται η δημιουργία κρατικών εσόδων αλλά σκοπείται αφ` ενός ο έλεγχος της 

συναλλακτικής δραστηριότητας των καζίνων, αφετέρου η αποθάρρυνση της συμμετοχής 

στα τυχερά παίγνια των προερχομένων από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις προσώπων. 

Η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 δεν αντίκειται στο άρθρο 

78 του Συντάγματος. Αντίθετη μειοψηφία. Η ανωτέρω διάταξη δεν αντίκειται ούτε στο 

άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Οι όροι που περιέχονται στην απόφαση του Υπουργού 

Τουρισμού για την παραχώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνου και της 

σχετικής σύμβασης δεν μπορούν να κατισχύουν των διατάξεων του νόμου. Η επιβολή ει‐

σιτηρίου δεν συνιστά απρόβλεπτη και αιφνίδια ενέργεια της Διοίκησης, η οποία ανέτρε‐

ψε  προϋφισταμένη  και  ευνοϊκή  ρύθμιση  και  δεν  υφίσταται  παράβαση  της  αρχής  της 

προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. 

Παρατήρηση : Όμοιες οι 4026, 4027/1998 ΣτΕ Ολομέλεια. 

 

Αριθμός 4025/1998 
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Νοεμβρίου 1997 με την εξής σύν‐

θεση  : Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε 

αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και του αρχαιοτέρου του 

Αντιπροέδρου που είχαν κώλυμα, Φ. Κατζούρος, Λ. Οικονόμου, Η. Παπαγεωργίου, Π. 

Χριστόφορος, Μ. Βροντάκης, Θ. Χατζηπαύλου, Φ. Στεργιόπουλος, Γ. Σταυρόπουλος, Σ. 

Καραλής, Δ. Κωστόπουλος, Κ. Μενουδάκος, Ε. Γαλανού, Γ. Ανεμογιάννης, Π.Ν. Φλώ‐

ρος, Φ. Αρναούτογλου, Π. Πικραμμένος, Ν. Σκλίας, Α. Θεοφιλοπούλου, Θ. Παπαευαγ‐

γέλου, Ε. Δαρζέντας, Δ. Πετρούλιας, Ν. Ρόζος, Α. Ράντος, Δ. Μπριόλας, Ε. Δανδουλά‐

κη, Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλοι, Π.  

Κοτσώνης, Δ. Μακρής, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Φρ. Καμπάνης. 

 

 Γ ι α να δικάσει την από 2 Ιανουαρίου 1996 αίτηση : 

 τ  ω  ν:  1)  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ʺ  ....................... 

..........................................  ʺ,  που  εδρεύει  στο  Μαρούσι  Αττικής  στην  οδό  ............  και 

.............. αρ. .., 2) μοναδικής μετόχου της  

......................., που εδρεύει στα νησιά Κayman, οι οποίες παρέστησαν με τους δικη‐

γόρους  1)  Σπύρο  Γασπαρινάτο  ( Α.Μ. 1129  ), 2)  Ιωαν.  Δρυλλεράκη  (Α.Μ. 2279  ),  που 

τους διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, κ α τ ά του Υπουργού Οικονομικών, που παρέστη 

με τους 1) .............., 2) ......., Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
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 Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 

31  Ιουλίου  1996  πράξης  του  Προέδρου  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  λόγω  της 

σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. α του Π.Δ. 18/1989. 

 Με  την  αίτηση  αυτή  οι  αιτούσες  επιδιώκουν  να  ακυρωθεί  η  υπ`  αριθμ. 

1128269/1226/0015/16.11.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Δ. 

Πετρούλια. 

 Κατόπιν  το  δικαστήριο  άκουσε  τους  πληρεξουσίους  των  αιτουσών  εταιρειών,  οι 

οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτη‐

σαν να γίνει δεκτή η αίτηση και τους αντιπροσώπους του Υπουργού, που ζήτησαν την 

απόρριψή της. 

 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 

δικαστηρίου, κ α ι 

 

 Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α 

 Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο Ν ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, η οποία εισάγεται στην Ολομέ‐

λεια  με  την  43/1996/31.7.1996  πράξη  του  Προέδρου  του  Συμβουλίου,  λόγω  μείζονος 

σπουδαιότητας  (  αρθρ. 14 παρ. 2 Π.Δ. 18/1989  ),  έχουν καταβληθεί  τα νόμιμα και  το 

παράβολο (........../1996 γραμμάτια είσπραξης της ΔΟΥ Δικ. Εισπράξεων Αθηνών ‐ ........ 

και ......./1996 ειδικά έντυπα παραβόλου). 

 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή συμπληρώθηκε παραδεκτώς με τα  

από 22.5., 27.5.1996 και 2.1.1997 δικόγραφα προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση 

της 1128269/1226/0015/16.11.1995 (ΦΕΚ 982 Β`) αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομι‐

κών Δ. .................. , με την οποία επιβλήθηκε, κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 2 παρ. 10 
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του Ν.  2206/1994,  στους  κατόχους  των  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καζίνων  του 

νόμου αυτού, η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου, για κάθε πελάτη εισερχόμενο 

στους  χώρους  των  μηχανημάτων  ή  των  τραπεζιών  των  καζίνων,  δηλαδή  στους  χώ‐

ρους των τυχερών παιγνίων. 

 3. Επειδή, οι αιτούσες με την από 12.11.1997 δήλωσή τους προς το Δικαστήριο πα‐

ραιτήθηκαν από τον λόγο ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται παραβίαση του άρ‐

θρου 3 του Ν.Δ. 2687/1953 σε συνδυασμό με το άρθρο 107 του Συντάγματος. 

 4. Επειδή, οι αιτούσες εταιρείες, από τις οποίες η μεν πρώτη είναι κάτοχος της ά‐

δειας  ίδρυσης,  λειτουργίας  και  εκμετάλλευσης  του  ....... Θεσσαλονίκης,  η  δε  δεύτερη 

φέρεται ως μοναδική μέτοχος της πρώτης, προβάλλουν ότι η προσβαλλόμενη υπουρ‐

γική  απόφαση  είναι  βλαπτική  των  συμφερόντων  τους,  διότι,  όπως  υποστηρίζουν,  η 

επιβολή του εισιτηρίου εισόδου λειτουργεί ως αντικίνητρο προσέλευσης πελατών, με 

συνέπεια τη δραστική μείωση της πελατείας του  ....... και την εξ αιτίας αυτής σοβαρή 

απώλεια εσόδων. 

 5. Επειδή, η προτασσόμενη στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως ανώνυμη ε‐

ταιρεία, με την επωνυμία ʺ  .............  ............. και  ................. (Θεσσαλονίκη) Α.Ε. ʺ, ως κά‐

τοχος της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ........ Θεσσαλονίκης και 

υποκείμενο, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, της υποχρέωσης έκδοσης ει‐

σιτηρίου, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς ασκεί την κρινόμενη αίτηση. 

Αντιθέτως η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ʺ ......................... ʺ, φερόμενη ως μονα‐

δική μέτοχος της πρώτης των αιτουσών, και επικαλούμενη την ιδιότητά της αυτή για 

τη θεμελίωση εννόμου συμφέροντος, δεν νομιμοποιείται στην άσκηση της υπό κρίση 

αιτήσεως ακυρώσεως,  διότι  το έννομο συμφέρον της δεν είναι άμεσο και συνεπώς η 

αίτηση πρέπει, ως προς αυτή, να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

 6. Επειδή, στο άρθρο 78 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής  :  ʺ 1. Κανένας φόρος 

δεν  επιβάλλεται ούτε  εισπράττεται χωρίς  τυπικό νόμο που καθορίζει  το υποκείμενο 

της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλ‐
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λαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος. 2. Φόρος ή άλλο οποιο‐

δήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής  ισχύος που 

εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επι‐

βλήθηκε. 3.  .  .  . 4. Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι α‐

παλλαγές ή οι εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή συντάξεων δεν μπορούν 

να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης . . .ʺ. 

 7. Επειδή, ο Ν. 2160/1993 ( ΦΕΚ 118 ) με το κεφάλαιό του Β` ( άρθρ. 8 έως 28 ) επέ‐

τρεψε την ίδρυση δέκα καζίνων στη Χώρα, παράλληλα δε θέσπισε ένα πλέγμα διατά‐

ξεων που αφορούσαν την παραχώρηση των σχετικών αδειών, την οργάνωση, τη λει‐

τουργία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών. Με το άρθρο του δε 8 παρ. 1 έθεσε 

τις ʺ βασικές αρχές που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τον έλεγχο των 

καζίνων ʺ και οι οποίες, όπως ρητώς ορίζεται, ʺ συνίστανται ιδίως : α. Στην εντιμότητα 

και ανταγωνιστικότητα των φορέων λειτουργίας των καζίνων β. Στον αυστηρό έλεγ‐

χο όλων των προσώπων, χώρων, φορέων, δραστηριοτήτων και συνθηκών που σχετί‐

ζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία των καζίνων ώστε η λειτουργία αυτή να εί‐

ναι απαλλαγμένη από ύποπτα, επικίνδυνα ή εγκληματικά στοιχεία. γ) Στον αυστηρό 

έλεγχο των κατασκευαστών,  

προμηθευτών, διανομέων των διαφόρων μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού 

που προμηθεύονται τα καζίνα. δ. Στην ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα καζίνα 

με τη δυνατότητα επιβολής απαγορεύσεων ή περιορισμών για λόγους δημόσιου ή κοι‐

νωνικού συμφέροντος. ʺ Ακολούθησε ο Ν. 2206/1994 ( ΦΕΚ 62 ) με το αυτό αντικείμενο, 

ο  οποίος  εισήγαγε νέες ρυθμίσεις σχετικά με  την  ίδρυση,  οργάνωση,  λειτουργία και 

τον  έλεγχο  των  καζίνων,  καταργώντας  σχεδόν  ολόκληρο  το  κεφάλαιο  Β`  του  Ν. 

2160/1993. Από την κατάργηση εξαιρέθηκαν μόνο οι αμέσως  

ανωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8, με τις οποίες εξαγγέλ‐

λονται οι βασικές αρχές που διέπουν τις επιχειρήσεις των καζίνων, καθώς και ορισμέ‐

νες διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου 8. Ειδικώτερα με το άρθρο 1 του Ν. 2206/1994 

επιτρέπεται  η  χορήγηση  με  απόφαση  του  Υπουργού  Τουρισμού,  μετά  από  διεθνή 
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πλειοδοτικό διαγωνισμό, δεκατεσσάρων αδειών λειτουργίας καζίνων σε διάφορες, συ‐

γκεκριμένες, περιοχές της Χώρας. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να μετέχουν ανώνυμες 

εταιρείες  ή  κοινοπραξίες  ανωνύμων  εταιρειών,  των  οποίων  οι  μετοχές  είναι  ονομα‐

στικές. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου αυτού, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται 

σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο επιλέγονται όσοι από τους υποψήφιους επενδυ‐

τές πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις  : ʺ α) Οι μέτοχοι, οι εκπρόσωποι, οι διευθυ‐

ντές και συνεργάτες της εταιρείας ή κοινοπραξίας εταιρειών διαθέτουν ήθος και εντι‐

μότητα. 

β)  Διακρίνονται  για  την  επαγγελματική  τους  ικανότητα  και  την  εμπειρία  της  σε 

τουριστικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις καζίνων ή συναφείς δραστηριότητες.  

γ) Η προτεινόμενη χρηματοδότηση των υποψηφίων επενδυτών είναι επαρκής και 

προέρχεται από αδιάβλητη πηγή. ʺ Στο δεύτερο δε στάδιο της επιλογής, στο οποίο με‐

τέχουν όσοι κρίθηκε ότι συγκεντρώνουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, γίνεται 

η βαθμολόγηση των προσφορών των υποψηφίων με κριτήρια το άμεσο δημοσιονομικό 

όφελος, τις επωφελείς επιπτώσεις στην εθνική οικονομία (νέες επενδύσεις, εισαγωγή 

κεφαλαίων, συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής), τη συμβολή στην του‐

ριστική ανάπτυξη,  τη δημιουργία θέσεων εργασίας,  την ελάχιστη κοινωνική όχληση 

κλπ. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού προβλέπονται τα τέλη και έσοδα του 

Δημοσίου από τις επιχειρήσεις των καζίνων. Συγκεκριμένα ρητώς ορίζεται ότι  :  ʺ Τα 

τέλη και έσοδα του Δημοσίου από τις επιχειρήσεις των καζίνων είναι τα ακόλουθα : α) 

Παράβολο για την υποβολή αίτησης δραχμών  2.000.000  β) Χρηματική προσφορά για 

την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας. γ) Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιχνιδιών 

δ) Ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνου  ε) φόροι, τέλη και 

δικαιώματα που προβλέπονται από  τους  νόμους που αφορούν  τη λειτουργία  και  τη 

δραστηριότητα ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα ʺ. Περαιτέρω στις παρ. 7, 8  

και 9 του ίδιου άρθρου προσδιορίζονται, σε συγκεκριμένα ποσά, η χρηματική προ‐

σφορά για τη χορήγηση της άδειας και το ειδικό ετήσιο τέλος ανά καζίνο καθώς και το 

κατώτατο  όριο  σε  ποσοστό  επί  τοις  εκατό  της  συμμετοχής  του Δημοσίου  στα  μικτά 
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κέρδη των τυχερών παιχνιδιών. Στην παρ. δε 10 του παραπάνω άρθρου 2 προβλέπεται 

ότι ʺ Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται εισιτήριο εισόδου στα καζίνα 

ορισμένων περιοχών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η τιμή εισιτηρίου και το ποσοστό 

που θα αποδίδεται στο Δημόσιο. ʺ Με βάση την εξουσιοδοτική αυτή διάταξη εκδόθηκε 

η  προσβαλλόμενη  υπουργική  απόφαση,  με  την  οποία  επιβάλλεται,  από  15.12.1995, 

στους εκμεταλλευτές καζίνων του Ν. 2206/1994, δηλαδή σε όσους χορηγείται άδεια ί‐

δρυσης,  λειτουργίας  και  εκμετάλλευσης  καζίνου,  βάσει  των  διατάξεων  του  Ν. 

2206/1994, η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου για κάθε πελάτη εισερχόμενο στο 

χώρο των  

μηχανημάτων ή  των  τραπεζιών  του  καζίνου. Η αξία  του  εισιτηρίου  ορίζεται  στο 

ποσό των πέντε χιλιάδων  (5.000)  δραχμών, από το οποίο παρακρατείται ποσοστό εί‐

κοσι τοις εκατό (20%) από την επιχείρηση του καζίνου ʺως δικαίωμα διάθεσης και κά‐

λυψης δαπανών,  στο οποίο  εμπεριέχεται και ο  επ` αυτού αναλογών Φ.Π.Α.,  το υπό‐

λοιπο δε ποσό αποτελεί δικαίωμα του Δημοσίου.ʺ Περαιτέρω, μεταξύ άλλων, ρυθμίζο‐

νται τα σχετικά με την απόδοση, εντός ορισμένης προθεσμίας, των δικαιωμάτων του 

Δημοσίου και προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης των δικαιωμά‐

των αυτών, μη υποβολής, ή υποβολής ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης, εφαρμόζονται 

αναλόγως  οι  διατάξεις  των άρθρων  47  παρ. 1,3,4  και  5  και  48  του Ν. 1642/1986  περί 

ΦΠΑ,  όπως  εκάστοτε  ισχύουν.  Τέλος  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  3  και  4  του  Ν. 

2206/1994  θεσπίζεται  διαρκής  έλεγχος  της  λειτουργίας  των  καζίνων  και  εισάγονται 

διάφοροι σχετικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις. 

 Προβλέπεται  έλεγχος  των κτιρίων,  της  διεξαγωγής  των παιχνιδιών,  των υλικών 

και μηχανημάτων των προμηθευτών, των κατασκευαστών και των διανομέων αυτών 

και έλεγχος της τήρησης των όρων χορήγησης της άδειας. Ως προς τους περιορισμούς, 

μεταξύ άλλων, ορίζεται ως προϋπόθεση για τη μεταβίβαση μετοχών του κατόχου της 

άδειας, τη σύσταση ενεχύρου και τη σύσταση επικαρπίας επ` αυτών ή για κάθε άλλη 

πράξη διάθεσης  εν  ζωή των μετοχών,  η προηγούμενη χορήγηση διοικητικής άδειας. 

Προηγούμενη  άδεια  απαιτείται  επίσης  και  για  την  συγχώνευση,  απορρόφηση  ή  τη 
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διάσπαση του κατόχου της άδειας. Η πρόσληψη των υπαλλήλων παιχνιδιών επιτρέ‐

πεται μόνο μετά τη χορήγηση δελτίου καταλληλότητας και απαγορεύεται η, εντός του 

καζίνου,  συμμετοχή  σε  παιχνίδια,  στοιχήματα  ή  είσπραξη  κερδών  των  υπαλλήλων 

των κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνου,  των μελών  του  διοικητικού συμβουλίου ή 

των μετόχων των εταιρειών κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνου. Προβλέπεται δε η 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων, στις περιπτώσεις παραβάσεων των όρων λειτουργίας 

του καζίνου, που φθάνουν έως και την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του, 

αλλά και ποινικών κυρώσεων για τις παραβιάσεις ορισμένων απαγορεύσεων. 

 8. Επειδή, από τις παραπάνω ρυθμίσεις του Ν. 2206/1994 προκύπτει ότι η  ίδρυση, 

οργάνωση και η λειτουργία των καζίνων διέπεται από αυστηρό νομικό καθεστώς, που 

χαρακτηρίζεται από τον στενό κρατικό έλεγχο. Σκοπός δε των κανόνων, που ρυθμί‐

ζουν  την,  κατά  κρατική  παραχώρηση,  επιχειρηματική  αυτή  δραστηριότητα,  είναι  η 

προστασία του κοινωνικού συνόλου από τους κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουρ‐

γία των καζίνων, όπως υπογραμμίζεται και στην εισηγητική έκθεση του Ν. 2206/1994. 

Αναγνωρίζοντας  ο  κοινός  νομοθέτης  τις  αρνητικές  κοινωνικές  επιπτώσεις  από  την 

ανεξέλεγκτη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, έθεσε μεν στο άρθρο 8 παρ. 1 του 

Ν. 2160/1993, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν. 2206/1994, ως αρχή 

την ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα καζίνα, προέβλεπε όμως ρητώς, με την ίδια 

διάταξη, ʺ τη δυνατότητα επιβολής απαγορεύσεων ή περιορισμών για λόγους δημόσι‐

ου ή κοινωνικού συμφέροντος ʺ. Εναν τέτοιο περιορισμό, έμμεσο, υπαγορευόμενο από 

λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  συνιστά  η  επιβολή  του  εισιτηρίου  εισόδου,  στους  ει‐

σερχόμενους στους χώρους των τυχερών παιγνίων πελάτες των καζίνων. Με το μέτρο 

δε αυτό δεν επιδιώκεται η δημιουργία κρατικών εσόδων, αλλά σκοπείται αφ` ενός μεν 

ο έλεγχος της συναλλακτικής δραστηριότητας των καζίνων, όπως επισημαίνεται και 

στο  προοίμιο  της  προσβαλλομένης  αποφάσεως,  αφ`  ετέρου  δε  η  αποθάρρυνση  της 

συμμετοχής στα τυχερά παίγνια των προερχόμενων από χαμηλές εισοδηματικές τά‐

ξεις  προσώπων.  (  βλ.  σχετικώς  και  τις  απόψεις  του Υπουργού Οικονομικών  επί  της 

καταδικασθείσης  
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την  αυτή  δικάσιμο  όμοιας  υποθέσεως  της  Α.Ε.  ʺ  ....  .............  ....  ʺ  ‐  1010282/194/Τ  και 

.Φ./5.2.1997 έγγραφό του και το επισυναπτόμενο 527374/28.1.1997 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. ). 

Το γεγονός ότι το εν λόγω εισιτήριο έχει και εισπρακτικό αποτέλεσμα δεν μεταβάλλει 

την φύση του ως ελεγκτικού μέτρου, διότι ο μεν κύριος σκοπός του, δηλ. ο έλεγχος της 

συναλλακτικής δραστηριότητος του καζίνου επιτυγχάνεται πάντοτε, ενώ η είσπραξη 

του εισιτηρίου σημαίνει παραλλήλως μερικήν αποτυχία του ετέρου σκοπού δηλ.  του 

αποτρεπτικού, και δεν είναι ο σκοπός του νόμου. Η αιτούσα μάλιστα επισημαίνει ότι η 

προσβαλλόμενη απόφαση είναι ʺ καταφανώς αντίθετη με τα συμφέροντα του Δημο‐

σίου  ʺ, διότι τούτο θα υποστεί, κατά τα προβαλλόμενα, σημαντική απώλεια εσόδων, 

(100 εκατομ. δολ. ΗΠΑ την πρώτη πενταετία λειτουργίας του καζίνου, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο  δικόγραφο  της αιτήσεως)  λόγω  της  επιβολής  του  εισιτηρίου  εισό‐

δου,  το  οποίο λειτουργώντας ως αντικίνητρο προσέλευσης πελατών,  θα προκαλέσει 

τη  μείωση  των  μικτών  κερδών  των  τυχερών  παιγνίων,  στα  οποία  το  Δημόσιο  έχει, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6  του Ν. 2206/1994, ποσοστιαία συμμετοχή. Αλλωστε ο 

κανονιστικός  νομοθέτης,  εναρμονιζόμενος  με  το  σκοπό  αυτό  του  νόμου,  επιβάλλει 

την έκδοση εισιτηρίου μόνο για τους εισερχόμενους στους χώρους τυχερών παιγνίων 

και όχι για τους χρήστες των άλλων υπηρεσιών, που παρέχονται στους λοιπούς χώ‐

ρους  των καζίνων.  Είναι  δε  ενδεικτικό,  ότι  το  εισιτήριο  εισόδου  δεν περιλαμβάνεται 

μεταξύ  των  εσόδων  του  Δημοσίου,  που  απαριθμούνται  στο  άρθρο  2  παρ.  6  του  Ν. 

2206/1994. Με αυτά τα δεδομένα και εν όψει των ανωτέρω ειδικών ρυθμίσεων του Ν. 

2206/1994,  το εισιτήριο εισόδου, που βαρύνει τους εισερχόμενους στους χώρους τυχε‐

ρών παιγνίων πελάτες των καζίνων, αποτελεί ένα ιδιόμορφο επαχθές μέτρο διοικητι‐

κού  ελέχου,  το οποίο,  όμως,  στερείται σαφώς φορολογικού χαρακτήρα κατά την  έν‐

νοια  του  άρθρου  78  του  Συντάγματος.  Συνεπώς  ο  λόγος  ακυρώσεως,  με  τον  οποίο 

προβάλλεται  ότι  η  εξουσιοδοτική  διάταξη  της  παραγράφου  10  του  άρθρου  2  του Ν. 

2206/1994,  βάσει  της  οποίας  εκδόθηκε  η  προσβαλλόμενη  υπουργική  απόφαση,  αντί‐

κειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος, στηριζόμενος στην εσφαλμένη, κα‐

τά τ` ανωτέρω, εκδοχή, ότι το εισιτήριο εισόδου αποτελεί φορολογικό βάρος, είναι α‐

πορριπτέος.  Μειοψήφησαν  οι  Σύμβουλοι  Η.  ............,  Π.  .....,  ........,  ...............,  ................, 
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............., .........., ........................ και ................, με τους οποίους συνάχθηκε και ο Πάρεδρος 

Π. Κοτσώνης, οι οποίοι διετύπωσαν την ακόλουθη γνώμη : Το κατ` άρθρο 2 παρ. 10 του 

Ν.  2206/1994  εισιτήριο  εισόδου  στα  καζίνα,  χαρακτηριζόμενο  στην  προσβαλλόμενη 

υπουργική απόφαση ʺ ως δικαίωμα ʺ του Δημοσίου και επιβαλλόμενο με απόφαση του 

αρμόδιου για τα δημόσια έσοδα Υπουργού των Οικονομικών,  έχει  τον,  κατά την έν‐

νοια  του  άρθρου  78  παρ.1  του  Συντάγματος,  χαρακτήρα φόρου,  εφ`  όσον πρόκειται 

περίπτωση επιβολής, άνευ ανταλλάγματος, υποχρεωτικής χρηματικής επιβαρύνσεως 

σε κατηγορία συναλλασσομένων.  

Το εισιτήριο αυτό δεν συγκεντρώνει τα εννοιολλογικά χαρακτηριστικά του αντα‐

ποδοτικού τέλους, της διοικητικής κυρώσεως ή του αντιτίμου παρεχόμενης από το δη‐

μόσιο υπηρεσίας είναι δε, εν όψει των προεκτεθέντων, αδιάφορο εν προκειμένω, αν ο 

σκοπός, στον οποίο ενδεχομένως απέβλεψε προεχόντως ο νομοθέτης, δεν είναι ταμι‐

ευτικός ή είναι ελεγκτικός, αφού πάντως επέλεξε για την πραγματοποίηση του σκο‐

πού  αυτού,  την  επιβολή  οικονομικού  βάρους,  που  πληροί  τα,  κατά  την  ως  άνω  συ‐

νταγματική διάταξη, εννοιολογικά χαρακτηριστικά του φόρου. Συνεπώς η εξουσιοδο‐

τική διάταξη του άρθρου 2 παρ. 10 του Ν. 2206/1994 αντίκειται στο άρθρο 76 παρ. 4 του 

Συντάγματος, εφ ` όσον δεν καθορίζεται με αυτή ο φορολογικός συντελεστής προσδι‐

ορισμού  του  εισιτηρίου,  αλλά παρέχεται  ανεπίτρεπτη  εξουσιοδότηση  στον Υπουργό 

Οικονομικών,  του  οποίου  η  προσβαλλόμενη  απόφαση,  στηριζόμενη  στην  αντισυ‐

νταγματική αυτή διάταξη, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα. 

 9. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι μη νόμι‐

μη και ακυρωτέα, διότι έχει εκδοθεί καθ` υπέρβαση των ορίων της εξουσιοδοτικής δια‐

τάξεως της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι με τη 

διάταξη αυτή δεν παρέχεται στον Υπουργό των Οικονομικών η εξουσία να ορίσει εισι‐

τήριο εισόδου σε όλα, γενικώς, τα καζίνα της Χώρας, με μία ενιαία ρύθμιση, όπως και 

έγινε εν προκειμένω, αλλά μόνο, κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου, στα καζίνα ορι‐

σμένων περιοχών, κατ` εκτίμηση μάλιστα και των ειδικών τοπικών συνθηκών, βάσει 

των οποίων θα πρέπει να προσδιορισθεί κατά περίπτωση και το ύψος του εισιτηρίου.  
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Ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η αναφορά στην εξουσιοδοτική διά‐

ταξη στα καζίνα ορισμένων περιοχών, δεν έχει την έννοια ότι αποκλείεται η συνολική 

και ενιαία ρύθμιση, που εισάγει η προσβαλλόμενη πράξη. Ο κοινός νομοθέτης παρέ‐

χει στον Υπουργό Οικονομικών την εξουσία είτε να θεσπίσει μία  ενιαία για όλα τα 

καζίνα του Ν. 2206/1994 ρύθμιση, είτε να προβεί σε επί μέρους ρυθμίσεις, εφ`όσον κρί‐

νει, ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα επέβαλλαν τις επί μέρους διαφορετικές ρυθ‐

μίσεις. 

 10. Επειδή, προβάλλεται ότι, εάν η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 2 

του Ν. 2206/1994  έχει  την  έννοια,  ότι  είναι  επιτρεπτή μία  ενιαία,  για  όλα  τα  καζίνα 

ρύθμιση, τότε, ανεπιτρέπτως η εξουσιοδότηση παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών 

και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφ` όσον δεν πρόκειται για τη ρύθμιση ειδικώ‐

τερου θέματος ή για μία από τις άλλες περιπτώσεις, τις προβλεπόμενες στο άρθρ. 43 

παρ. 2 του Συντάγματος. 

 11. Επειδή, το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει τα εξής : ʺ Υστερα από πρό‐

ταση  του αρμόδιου Υπουργού  επιτρέπεται  η  έκδοση  κανονιστικών  διαταγμάτων,  με 

ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανο‐

νιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθ‐

μισθούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή 

λεπτομερειακό  ʺ.  Κατά  την  έννοια  της  συνταγματικής  αυτής  διατάξεως  ειδικώτερα 

θέματα είναι  εκείνα  τα οποία αποτελούν,  κατά περιεχόμενο μερικώτερη περίπτωση 

ορισμένου θέματος, που αποτελεί το αντικείμενο της νομοθετικής ρυθμίσεως (βλ. ΣτΕ 

2075/1978, 2764/1981, 1419/1991, 2072/97).  

Εν προκειμένω,  εν όψει του περιεχομένου της εξουσιοδοτικής διατάξεως, η οποία 

προβλέπει τη βασική ρύθμιση, δηλαδή την επιβολή του εισιτηρίου, αλλά και των λοι‐

πών διατάξεων  του Ν. 2206/1994,  που συνθέτουν  το  νομικό πλαίσιο  της  ίδρυσης και 

λειτουργίας των καζίνων,  ο καθορισμός του ποσού του εισιτηρίου και  του ποσοστού 

που θα αποδίδεται στο Δημόσιο είτε με ενιαία ρύθμιση είτε με επί μέρους ρυθμίσεις 

εάν κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι διαφοροποιήσεων, συνιστούν ειδικώτερα θέματα, κα‐
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τά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, για τη ρύθμιση των οποίων επι‐

τρεπτώς,  κατά  το  Σύνταγμα,  παρέχεται  εξουσιοδότηση  στον Υπουργό Οικονομικών 

και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αβασίμως, δε, εν όψει των προεκτεθέντων και 

του μη φορολογικού χαρακτήρα του εισιτηρίου, προβάλλεται ότι η μη θέσπιση ορίων, 

εντός των οποίων θα όφειλε να κινηθεί ο κανονιστικός νομοθέτης, καθιστά την εξου‐

σιοδοτική διάταξη γενική και αόριστη. Εξ άλλου, ο καθορισμός της τιμής του εισιτηρί‐

ου στο ύψος των 5.000 δρχ., δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει, εν όψει του επιδι‐

ωκόμενου σκοπού, τα κατά κοινή πείρα εύλογα όρια, και συνεπώς δεν συντρέχει πε‐

ρίπτωση υπερβάσεως της εξουσιοδοτικής διατάξεως από την άποψη αυτή. 

 

 12.  Επειδή,  προβάλλεται  ότι  αναρμοδίως  ο  Υφυπουργός  Οικονομικών  Δημ. 

.........................  εξέδωσε  την  προσβαλλόμενη  πράξη,  διότι  με  την 

1026431/268/0006Α`/2.3.1994 ( ΦΕΚ 154 Β` ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών στον εν λόγω Υφυπουργό είχε ανατεθεί η άσκηση αρμοδιο‐

τήτων επί θεμάτων ορισμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και 

Δημοσίας Περιουσίας,  εν όψει δε αυτού ο Υφυπουργός αυτός δεν ήταν αρμόδιος για 

την επιβολή εισιτηρίου στα καζίνα,  εκτός αν η επιβολή αυτή θεωρηθεί ότι αποτελεί 

φορολογικό βάρος. Ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Ο εκδόσας την προσβαλ‐

λόμενη  απόφαση  φυπουργός  Οικονομικών  ..................,  ο  οποίος  σημειωτέον  ήταν  ο 

αρμόδιος για τα δημόσια έσοδα Υφυπουργός, αρμοδίως προέβη στην έκδοσή της, δε‐

δομένου ότι η ρύθμιση της επιβολής και της είσπραξης του εισιτηρίου εισόδου εμπί‐

πτει στα θέματα της υπαγόμενης σε αυτόν, με την 1026431/268/0006Α`/2.3.1994 κοινή 

απόφαση Πρωθυπουργού  και  Υπουργού Οικονομικών,  Διεύθυνσης  Εισπράξεων  Δη‐

μοσίων Εσόδων. Αβασίμως επίσης προβάλλεται ότι κατά το άρθρο  6  της προαναφε‐

ρόμενης κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, ο Υφυ‐

πουργός Οικονομικών  Δ.  ......................  δεν  είχε  αρμοδιότητα  να  εκδίδει  κανονιστικές 

πράξεις, με τη σκέψη ότι η αρμοδιότητα αυτή είχε επιφυλαχθεί στον Υπουργό. Με το 
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άρθρο αυτό, αντιθέτως προς τα προβαλλόμενα, ρητώς ανατίθεται σε αυτόν και η έκ‐

δοση κανονιστικών αποφάσεων. 

 13. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι μη νόμι‐

μη,  διότι  η  επιβολή  εισιτηρίου  στο  καζίνο  της Θεσσαλονίκης  αποκλείεται  τόσο  από 

την πράξη παραχώρησης της σχετικής άδειας ( 2064/1.12.1994 απόφαση του Υπουργού 

Τουρισμού ‐ ΦΕΚ 904 Β` ) όσο και από την εν συνεχεία συναφθείσα σύμβαση. Η αιτού‐

σα αναφέρεται στα  ταυτόσημα άρθρα,  με  τον  ίδιο αριθμό  ( 6  παρ. 4  ),  των  εν λόγω 

πράξεων, τα οποία ορίζουν ότι ʺ Οι στο Ν. 2206/1994 προβλεπόμενες να εκδοθούν Υ‐

πουργικές αποφάσεις κατ` ουδένα τρόπον θα αυξάνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις 

του Κατόχου της Αδείας ή θα επιβαρύνουν γενικώς τη θέση του, δεδομένου ότι όλες οι 

οικονομικές υποχρεώσεις του Κατόχου της Αδείας ορίζονται με την παρούσα Αδεια . ʺ 

Ο λόγος ακυρώσεως είναι, εν πάση περιπτώσει, απορριπτέος. Και τούτο διότι οι όροι, 

οι περιεχόμενοι στην απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, για την παραχώρηση στην 

αιτούσα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνου και στην κατόπιν αυτής, με‐

ταξύ του εν λόγω Υπουργού και της αιτούσης, συναφθείσα σύμβαση, δεν μπορεί να 

κατισχύσουν των διατάξεων του νόμου, κατ` επίκληση μάλιστα του οποίου έχει εκδο‐

θεί η πράξη παραχώρησης της άδειας και έχει συναφθεί η σύμβαση και να παρακω‐

λύσουν τη χρήση, εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, της παρεχόμενης σε αυτόν, 

με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 2206/1994, εξουσιοδοτήσεως. 

 14. Επειδή, προβάλλεται ότι η επιβολή εισιτηρίου εισόδου και στο καζίνο της Θεσ‐

σαλονίκης, με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, είναι μη νόμιμη, διότι συνι‐

στά ανεπίτρεπτη μονομερή μεταβολή όρων της μεταξύ του Δημοσίου και της πρώτης 

των  αιτουσών  συναφθείσης  σχετικής  σύμβασης.  Ο  λόγος  αυτός,  με  τον  οποίο  προ‐

βάλλεται ότι με  την  έκδοση  της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως παραβιά‐

σθηκαν συμβατικοί όροι, απαραδέκτως προβάλλεται ενώπιον του Συμβουλίου της Ε‐

πικρατείας με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως. 
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 15. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι μη νόμι‐

μη και ακυρωτέα για κακή χρήση, άλλως για μη χρήση της παρεχόμενης από την ε‐

ξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό Οικονομικών διακριτικής ευχέρειας για τον ορι‐

σμό του εισιτηρίου και για έλλειψη, άλλως δε για ανεπάρκεια της απαιτούμενης αιτι‐

ολογίας, καθώς και για παραβίαση των αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διοί‐

κησης.  Οι  λόγοι  αυτοί  είναι  απορριπτέοι  ως  απαραδέκτως  προβαλλόμενοι,  διότι  η 

προσβαλλόμενη απόφαση, ως κανονιστική, ελέγχεται, κατά το περιεχόμενό της, μόνο 

ως προς την τήρηση των όρων που θέτει η εξουσιοδοτική διάταξη και την τυχόν υπέρ‐

βαση των ορίων της. ( ΣτΕ 1821/1995 Ολ. ). 

 

 16. Επειδή, προβάλλεται ότι η επιβολή εισιτηρίου, με την προσβαλλόμενη απόφα‐

ση, και στο ...... Θεσσαλονίκης, αποτελεί παραβίαση της αρχής της προστασίας της δι‐

καιολογημένης εμπιστοσύνης, διότι πρόκειται για μια αιφνίδια και απρόβλεπτη ενέρ‐

γεια της Διοικήσεως, η οποία ανατρέπει τα οικονομικά δεδομένα στα οποία η αιτούσα 

είχε στηρίξει την επένδυσή της, βασιζόμενη στους όρους που περιέχει η πράξη παρα‐

χώρησης της άδειας και η εν συνεχεία καταρτισθείσα σύμβαση. Συγκεκριμένα γίνεται 

επίκληση των ταυτόσημων άρθρων, με τον ίδιο αριθμό ( 6 παρ. 4 ), της πράξης παρα‐

χώρησης της άδειας και της σύμβασης, το περιεχόμενο των οποίων έχει ήδη παρατε‐

θεί σε προηγούμενη σκέψη, και τα οποία, κατά τις προβαλλόμενους  ισχυρισμούς, α‐

ποκλείουν την επιβολή εισιτηρίου στο ........ Θεσσαλονίκης. 

 

 17. Επειδή, αβασίμως προβάλλεται, ότι η επιβολή εισιτηρίου και στο καζίνο της αι‐

τούσης συνιστά απρόβλεπτη και αιφνίδια ενέργεια της Διοικήσεως, η οποία ανέτρεψε 

προϋφισταμένη και ευνοϊκή για την αιτούσα ρύθμιση. Και τούτο διότι η εξουσιοδοτική 

διάταξη, με την οποία παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσία ορισμού εισι‐

τηρίου στα καζίνα και βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική από‐

φαση,  περιλαμβάνεται  στο Ν.  2206/1994,  κατ`  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  οποίου 
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χορηγήθηκε στην αιτούσα η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνου Θεσσαλονίκης 

και δεν θεσπίσθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή μετά τη διενέργεια του σχετικού διαγω‐

νισμού  και  τη  χορήγηση  της  άδειας.  Η  απόφαση  δε  του  Υπουργού  Τουρισμού 

(920/30.5.1994 ΦΕΚ 422 Β`), με την οποία προκηρύχθηκε, βάσει του Ν. 2206/1994, ο διε‐

θνής  διαγωνισμός  για  την  παραχώρηση  δέκα  αδειών  λειτουργίας  καζίνων,  μεταξύ 

των οποίων και του καζίνου Θεσσαλονίκης,  εν όψει των όρων του οποίου η αιτούσα 

διαμόρφωσε την προσφορά της, καθορίζοντας και την επενδυτική της πρόταση, ρητώς 

ορίζει, στο άρθρο 10, ότι η λειτουργία και η εποπτεία των καζίνων διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 2206/1994 και τις προβλεπόμενες σε αυτόν να εκδοθούν υπουργικές 

αποφάσεις,  μεταξύ  των  οποίων  περιλαμβάνεται  και  η  προσβαλλόμενη  υπουργική 

απόφαση. Εξ άλλου από τους όρους της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καζίνου, 

που αποτελεί πράξη του Υπουργού Τουρισμού και όχι του εξουσιοδοτηθέντος για την 

έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, Υπουργού Οικονομικών και της σύμβασης, τους 

οποίους η αιτούσα επικαλείται, δεν προκύπτει ότι αυτοί απέκλειαν την επιβολή εισι‐

τηρίου στο καζίνο της αιτούσης, ούτε δε θα μπορούσε, πάντως, ο Υπουργός Οικονομι‐

κών να αποστερηθεί με όρους των πράξεων αυτών  (  της άδειας και  της σύμβασης  ) 

της παρεχόμενης με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 2206/1994 σχετικής εξουσίας, σύμφωνα 

με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη σκέψη. Κατόπιν αυτών και ο λόγος περί παρα‐

βάσεως της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης είναι, εν πάση 

περιπτώσει, απορριπτέος ως αβάσιμος. 

 18.  Επειδή,  απαραδέκτως  προβάλλονται  λόγοι  ακυρώσεως  με  το  από  24.11.1997 

υπόμνημα, που κατατέθηκε μετά  τη συζήτηση  της υποθέσεως και  εντός  της προθε‐

σμίας που χορηγήθηκε στις αιτούσες για το σκοπό αυτό, με τους οποίους πλήσσεται, 

το πρώτον, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που αυτή προβλέ‐

πει, στην παρ. 11, την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 παρ. 1, 3, 4 

και 5 και 48  του Ν. 1642/1986, σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης των δικαιωμά‐

των του Δημοσίου, ή μη υποβολής της οριζόμενης στην παρ. 9 κατάστασης ή υποβο‐

λής ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης. 
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 19. Επειδή, μετά την απόρριψη των προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως, η κρινό‐

μενη αίτηση είναι απορριπτέα και ως προς την πρώτη των αιτουσών ως αβάσιμη. 

 

Δ ι ά τ α ύ τ α 

Απορρίπτει την αίτηση. 


