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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPERLEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Αντιγόνη Σταμολέκα, Πρωτοδίκη, 

η οποία ορίσθηκε από την Ε.Π.Ο. ως τακτικό πειθαρχικό όργανο, 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 119 και 127Β 

του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του 

Ν. 4326/2015 και από το Γραμματέα, Στυλιανό Βασιλειάδη.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 23-02-2022 

και ώρα 10.30π.μ., για να δικάσει επί των αναφερομένων στην από 

4-02-2022 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, 

που αφορά στην ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και στο νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτής, Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ, όπως αυτή υπεβλήθη στο παρόν 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο με το υπ’ αριθ. πρωτ. 160/16-

02-2022 έγγραφό της, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 69 

παρ. 1 και 12 και 69Α παρ. 1 και 2 του Ν. 2725/1999, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 

4809/2021. 

Κατά την εκφώνηση και εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης ενώπιον 

του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου 

SuperLeague1 Ελλάδα, η πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ παραστάθηκε 

διά και ο δεύτερος εγκαλούμενος και νόμιμος αυτής εκπρόσωπος 



φύλλο της υπ’ αριθμ.  66 /2022 απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της 

SUPER LEAGUE 1 Ελλάδα 

μετά των Πληρεξουσίων τους Δικηγόρων, Δημητρίου 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Χαρίλαου ΛΑΖΑΝΗ και Χρυσούλας 

ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. 

Οι ως άνω Πληρεξούσιοι Δικηγόροι ανέπτυξαν προφορικώς 

τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στο έγγραφο υπόμνημα, το οποίο κατέθεσαν, καθώς 

και στα πρακτικά της παρούσας δίκης.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, 

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 

[Ι] [Α] Κατά τη διάταξη του άρθρου 77Α παρ. 1 του Ν. 

2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη του 

άρθρου 4 του Ν. 4809/2021 και ισχύει, η Επιτροπή 

Επαγγελματικού Αθλητισμού [Ε.Ε.Α.] έχει, μεταξύ άλλων, τις 

εξής αρμοδιότητες: α) Ελέγχει τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες 

(Α.Α.Ε.), τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και 

κάθε συνδεόμενο ή σχετιζόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές 

και αυτά, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη διαπίστωση της 

τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεσή τους 

εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων [….] ε) Χορηγεί τις άδειες και 

τις εγκρίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 67Α, 69 και 69Α, 

καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 3. [….] Περαιτέρω, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77Α παρ. 9 του  Ν. 

2725/1999, όπως επίσης τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 

του Ν. 4809/2021 και ισχύει, η Επιτροπή Επαγγελματικού 

Αθλητισμού [Ε.Ε.Α.], κατά την άσκηση των καθηκόντων της, 

πέραν των όσων προβλέπονται ρητώς στον ως άνω Νόμο, 
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δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την 

κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Δικαιούται, επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, 

συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής 

δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε 

είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο 

απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που 

δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να επιβάλει 

ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων 

μετοχών, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών 

οργάνων Α.Α.Ε., ανεξαρτήτως της επέλευσης άλλων έννομων 

συνεπειών. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η 

Ε.Ε.Α.,  προκειμένου να επιτελέσει το εποπτικό αυτής 

έργο (άρθρα 75, 77 και 77Α του Ν. 2725/1999, όπως 

ισχύουν), δικαιούται να λαμβάνει υπόψιν πληροφορίες και 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία (μεταξύ των οποίων καταγγελίες, 

αναφορές, αλλά και δημοσιεύματα ή  ακόμα και 

φωτογραφικό υλικό),  προκειμένου να διευκολυνθεί στην 

αποκάλυψη της αλήθειας για το εκάστοτε υπό εξέταση θέμα 

της αρμοδιότητάς της, ανεξαρτήτως,  μάλιστα, εάν αυτά 

προέρχονται από πρόσωπα που έχουν ή όχι άμεσο έννομο 

συμφέρον, δεδομένου ότι οι εποπτικές αρμοδιότητες της 

Επιτροπής ασκούνται αυτεπαγγέλτως,  με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του  δημοσίου συμφέροντος. Σημειωτέον ότι με 

τον Αθλητικό Νόμο θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες, 

οι οποίοι όχι μόνο περιορίζουν δραστικά την ελευθερία όσων 

συμμετέχουν σε μία ΑΑΕ (μετόχων ή μελών ΔΣ), αλλά 

καταλήγουν στην εισαγωγή απόλυτων απαγορεύσεων, 

καθόσον στην περίπτωση των ΑΑΕ δεν προέχει το εταιρικό 

συμφέρον, αλλά, αντίθετα, οι κανόνες αυτοί εξυπηρετούν το 
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δημόσιο συμφέρον και επιχειρούν να θωρακίσουν τη 

διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στο χώρο του 

ποδοσφαίρου, ο οποίος προφανώς τίθεται σε διακινδύνευση, 

εφόσον θα ήταν δυνατή η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ενός 

φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς να προϋποθέτει 

καθεαυτήν η συμμετοχή πιθανό έλεγχο επί άλλης ΑΑΕ. 

Επομένως, από σειρά διατάξεων του Αθλητικού Νόμου 

προκύπτει, κατά τρόπο σαφή, ότι κεντρική στόχευση του 

νομοθέτη και, συνακόλουθα, μια από τις βασικές αρμοδιότητες 

της Ε.Ε.Α. είναι ο έλεγχος του προσώπου των μετόχων κάθε 

Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.). Τούτο, όπως 

αναμφίβολα προκύπτει από το πλέγμα των σχετικών διατάξεων, 

ανάγεται στον πυρήνα της εποπτικής αποστολής της Ε.Ε.Α.,  

προκειμένου να διασφαλιστεί ό χ ι  μ ό ν ο  η προβλεπόμενη και 

από το Σύνταγμα εποπτεία του κράτους στον αθλητισμό (ιδίως 

με τον έλεγχο κάθε φορά των προϋποθέσεων,  αλλά και των 

ποικίλων απαγορεύσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του 

μετόχου Α.Α.Ε.),  αλλά και ο ανόθευτος ανταγωνισμός μεταξύ 

των Α.Ε.Ε. και η ακεραιότητα των αθλητικών διοργανώσεων, 

που επιτυγχάνεται ιδίως με τις διατάξεις για την απαγόρευση 

και τον έλεγχο της πολυϊδιοκτησίας,  ζήτημα που ε ξετάζεται 

αποκλειστικώς και δεσμευτικώς από την Επιτροπή 

Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η ως άνω βασική γενική 

αρμοδιότητα της Επιτροπής, χωρίς να περιορίζεται, 

επιβεβαιώνεται σε πολλά σημεία του Νόμου,  όπου 

προβλέπονται περαιτέρω εξειδικεύσεις όπως, όλως ενδεικτικώς, 

στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, στις αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου, στις ε ι δ ι κ ό τ ε ρ ε ς  διατάξεις που 

επιτρέπουν τον έλεγχο της προέλευσης χρηματικών ποσών, στις 

διατάξεις του άρθρου 69 του αυτού ως άνω Νόμου περί 
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πολυϊδιοκτησίας.  Αυτονόητη προϋπόθεση για την άσκηση 

αυτής της θεμελιώδους αρμοδιότητας της Επιτροπής περί του 

ελέγχου του προσώπου των μετόχων των ΑΑΕ είναι ότι τα 

πρόσωπα,  που ελέγχονται,  είναι τα αληθή. Η χρησιμοποίηση 

άλλων, παρένθετων προσώπων ή τεχνασμάτων ή αντεγγράφων ή 

εν γένει οποιωνδήποτε άλλων μεθοδεύσεων, που έχουν ως 

αποτέλεσμα την απόκρυψη του αληθούς προσώπου του 

μετόχου,  συνιστά βαρύτατη και ευθεία παραβίαση των σχετικών 

διατάξεων του Νόμου,  αφού σκοπεί ευθέως στην 

καταστρατήγηση των σκοπών του και καθίσταται ούτω μη 

ανεκτή. [Β] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 1 

και 12 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύουν μετά την 

αντικατάστασή τους με τη διάταξη του άρθρου 7 τ ο υ  Ν. 

4809/2021, προβλέπονται τα εξής: «1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. 

μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, 

φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή 

άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα 

προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά 

πρόσωπα με ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. και 

έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.» [….] « 12. Σε 

περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις 

των παρ. 1 έως και 11 με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., 

επιβάλλεται στην ομάδα της, με απόφαση του οικείου 

δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από 

έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από 

προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον, η ποινή της αφαίρεσης 
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πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό 

πρωτάθλημα στο οποίο αυτή συμμετέχει, αναλόγως της 

βαρύτητας της παράβασης. Αν η παράβαση διαπιστώνεται μετά 

το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω ποινή επιβάλλεται 

για το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Η ποινή της 

παρούσας επιβάλλεται ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού 

της παράβασης από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.» Η διάταξη 

του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, διασφαλίζει 

πλήρως τ η  διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 

Α.Α.Ε., ενώ, παράλληλα, μέσω αυτής καταπολεμάται κάθε 

απόπειρα πολυϊδιοκτησίας. Συγκεκριμένως, κατοχυρώνεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών φυσικού προσώπου, 

επιβάλλεται για τα νομικά πρόσωπα ο προληπτικός έλεγχος 

(αφού ως προϋπόθεση απόκτησης μετοχών τίθεται πλέον η 

προηγούμενη λήψη σχετικής άδειας από την Επιτροπή 

Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία χορηγείται μόνο μετά 

από την προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων και αφού 

διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει παραβίαση του νόμου και 

παράτυπη για διάφορους λόγους μεταβίβαση των μετοχών, 

ιδιαίτερα σε πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόμου),  καθώς επίσης θεσπίζεται διαρκής 

έλεγχος με την υποχρέωση ενημέρωσης για οποιαδήποτε 

μεταβολή. Τα ασυμβίβαστα, που προβλέπονται για την 

απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε., διευρύνονται, επεκτείνονται και 

ως προς την άσκηση διοικητικών ή διευθυντικών 

καθηκόντων, προβλέπονται δε σοβαρές ποινικές και αστικές 

κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης του Νόμου. Εξάλλου, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69Α του Ν. 2725/1999, 

όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε, η παρ.1Α προστέθηκε, η παρ.2 

τροποποιήθηκε και η διάταξη του άρθρου 69Α, το οποίο είχε 
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προστεθεί με το άρθρο 18 του Ν. 3057/2002 [ΦΕΚ Α 239] και 

τροποποιηθεί με το άρθρο 18 Ν. 4049/2012 [ΦΕΚ 35], 

διαμορφώθηκε ως άνω με το άρθρο 8 του Ν. 4809/2021 [ΦΕΚ Α 

102/19-06-2021] και αφορά στις επιπλέον προϋποθέσεις για 

απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε., ορίζονται τα εξής: « 1. Η απόκτηση, 

με οιαδήποτε εν ζωή δικαιοπραξία, μετοχών Ανώνυμης Αθλητικής 

Εταιρείας (Α.Α.Ε.) που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 

πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ή που έχουν 

ως αποτέλεσμα να ανήκουν στον αποκτώντα μετοχές που 

υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια της 

Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), απαγορεύεται 

και είναι απολύτως άκυρη. Αν το παραπάνω ποσοστό αποκτάται 

κατά την ίδρυση μίας Α.Α.Ε. ή κατόπιν αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της, η άδεια της Ε.Ε.Α. χορηγείται εκ των υστέρων. 

Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα, 

σύμφωνα με τις παρ. 1Α και 2, έγγραφα κατατίθενται στην Ε.Ε.Α. 

εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της ίδρυσης ή της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 1Α. Για τη χορήγηση της 

άδειας της παρ. 1, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69, η 

Ε.Ε.Α. ερευνά τη νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων που 

πρόκειται να διατεθούν για την κάλυψη της αξίας των 

αποκτώμενων μετοχών, καθώς και τη μη συνδρομή των 

κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του άρθρου 3. Προς τον σκοπό 

αυτόν ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλει, με την αίτησή 

του τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας, β) αντίγραφα των φορολογικών 

του δηλώσεων εκτυπωμένα από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή, σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων 

ετών, υπογεγραμμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, γ) αντίγραφο 
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ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα 

και ασυμβίβαστα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3, δ) 

βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και 

Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει 

τιμωρηθεί από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ή παλαιότερα από την Επιτροπή 

Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, σύμφωνα με το άρθρο 

130 ή ότι έχει εκτιθεί επιβληθείσα ποινή. Η Ε.Ε.Α. μπορεί να 

ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει επιπλέον κάθε 

πρόσφορο κατά την κρίση της δικαιολογητικό για τη διαπίστωση 

των ανωτέρω προϋποθέσεων και τη διερεύνηση της νομιμότητας 

της προέλευσης των κεφαλαίων. 2. Για μεταβιβάσεις μετοχών, με 

τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό 

(33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στην παρ. 1Α, υποβάλλεται και τριετές 

επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο 

περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και οι συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Τα 

ανωτέρω ισχύουν και για τη συνολική απόκτηση ποσοστού 

τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου 

μιας Α.Α.Ε., από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού 

συγγενείς, είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση 

έργου ή εντολής, είτε είναι συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια 

της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 [Α 104], είτε όταν 

τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη της 
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διοίκησης μιας Α.Α.Ε. 3. Για τη χορήγηση της άδειας που 

προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, ισχύουν τα 

οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 77Α.» Όπως προκύπτει από το 

περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της 

άδειας απόκτησης μετοχών Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας 

[Α.Α.Ε.], στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών ποσοστού 

άνω του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου, 

απαιτείται οπωσδήποτε άδεια της Ε.Ε.Α. και 

αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης, είναι δε  

σαφές τόσο από τη γραμματική διατύπωση της ως άνω 

διάταξης, όσο και από το πνεύμα του νομοθέτη, ότι σε 

περίπτωση, κατά την οποία θα λάβει χώρα μεταβίβαση 

χωρίς την άδεια της Ε.Ε.Α.,  όχι μόνο η μεταβίβαση αυτή 

είναι άκυρη,  αλλά τυγχάνει απόλυτης  εφαρμογής και η 

κύρωση των παρ. 12 και 13 της διάταξης του άρθρου 69 του 

Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Τυχόν αντίθετη άποψη θα 

στερούσε το λόγο ύπαρξης της διάταξης του άρθρου 69Α του 

αυτού ως άνω Αθλητικού Νόμου και θα καθιστούσε "κενό 

γράμμα" τη θέσπιση των τιθέμενων από αυτήν (διάταξη) 

αναγκαίων προϋποθέσεων. Ως εκ τούτου, η σχέση των 

διατάξεων των άρθρων 69 και 69Α του  Ν. 2725/1999 όπως 

ισχύουν,  δεν τελούν σε σχέση ειδικού προς γενικό, ούτως ώστε 

η τελευταία διάταξη να παραμερίζει την πρώτη με βάση την 

ερμηνευτική αρχή της ειδικότητος [lex specialis derogat legi 

generali], αλλά συνιστούν ένα ενιαίο όλο, καθόσον η διάταξη του 

άρθρου 69Α του Ν. 2725/1999 απαιτεί στις παρ. l, 1Α, 2 και 3 

κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις για την απόκτηση ποσοστών 

μετοχών των Α.Α.Ε., όπως τούτο προβλέπεται στην παρ.1 και 

όπως άλλωστε αναγράφεται ρητώς και στον τίτλο της οικείας 

διάταξης. Επομένως, αναφορικώς με τις προβλεπόμενες 
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κυρώσεις, ισχύει για τις περιπτώσεις της διάταξης του άρθρου 

69Α ό,  τι ισχύει και για αυτές της διάταξης του άρθρου 69 του 

Ν. 2725/1999 για κάθε μία από τις επιμέρους περιπτώσεις,  

που ρυθμίζουν οι εν λόγω διατάξεις, σκοπός δε των 

θεσπιζομένων ρυθμίσεων στον ως άνω Ν. 2725/1999,  όπως 

ισχύει, είναι να διασφαλισθεί πλήρως η διαφάνεια του 

ιδιοκτησιακού  καθεστώτος των Α.Α.Ε. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο 

της διασφάλισης αυτής, η θεμελιώδης υποχρέωση υποβολής 

οιασδήποτε συναλλαγής,  με αντικείμενο την απόκτηση μετοχών 

Α.Α.Ε.,  σε προληπτικό έλεγχο της Ε.Ε.Α. προβλέπεται τόσο 

στην παρ . 3 της διάταξης του άρθρου 69 του  Ν. 2725/1999, 

όσο και στις παρ. 1 και 2 της διάταξης του άρθρου 69Α του 

ιδίου ως  ά νω  Νόμου. Σύμφωνα δ ε  με τις ρυθμίσεις αυτές, 

πριν οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. (άνω του 5% του 

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 69Α 

Ν. 2725/1999, όπως ισχύει), το αποκτών φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, οφείλει να γνωστοποιήσει στην 

Ε.Ε.Α.,  για τη λήψη σχετικής αδείας, τη σκοπουμένη 

συναλλαγή και σειρά σχετικών πληροφοριών (ιδίως πλήρη 

στοιχεία μελών/εταίρων, μέχρι φυσικού προσώπου μελών Δ.Σ., 

διαχειριστών και οργάνων Διοίκησης, καθώς και σειρά άλλων 

στοιχείων, που προσδιορίζονται στη διάταξη του άρθρου 69Α, 

βάσει του ποσοστού των μετοχών που αποκτώνται), η δε Ε .Ε.Α. 

χορηγεί τη σχετική άδεια,  εφόσον δεν διαπιστώνεται παράβαση 

των διατάξεων του Ν. 2725/1999. Κατά ρητή δε πρόβλεψη, 

οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. (άνω του 5% του 

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου  69Α),  π ο υ  πραγματοποιείται πριν τη χορήγηση από 

την Ε.Ε.Α. της εν λόγω αδείας είναι απολύτως άκυρη έναντι 

όλων. Συνακόλουθα, δυνάμει όλων των ανωτέρω ρυθμίσεων, 
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προβλέπεται υποχρέωση μη πραγματοποίησης της 

σκοπούμενης συναλλαγής,  σ υ ν ι σ τ ά μ ε ν η ς  σ τ η ν  κ α τ ά  

τ α  π ρ ο ε κ τ ε θ έ ν τ α  μεταβίβαση  μετοχών Α.Α .Ε., πριν τη 

λήψη σχετικής αδείας από την Ε.Ε.Α., οποιαδήποτε δε 

συναλλαγή μεταβίβασης μετοχών πραγματοποιείται κατά 

παράβαση των ως άνω διατάξεων πρέπει να λογίζεται ως μη 

γενόμενη. [ΙΙ] Σύμφωνα με το Παράρτημα Α του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) 

[Ιούλιος 2021] μ ε  τ ί τ λ ο  Μ ε τ ο χ ι κ ή  Σ ύ ν θ ε σ η  Π Α Ε .  

Γ ε ν ι κ έ ς  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  Π Α Ε .  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  Α θ λ η τ ι σ μ ο ύ / Π ό ρ ι σ μ α  

Ε λ έ γ χ ο υ /  Π ο ι ν έ ς  ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  δ ι α τ ά ξ ε ι ς  τ ο υ  

ά ρ θ ρ ο υ  2  κ α ι  3  τ α  ε ξ ή ς :  « 2 .  Σ τ ο  Υ φ υ π ο υ ρ γ ε ί ο  

Α θ λ η τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  η  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  Α θ λ η τ ι σ μ ο ύ ,  σ τ ι ς  

α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς  τ η ς  ο π ο ί α ς  α ν ή κ ε ι  κ α ι  ο  έ λ ε γ χ ο ς  

τ ω ν  Π Α Ε ,  ο  ο π ο ί ο ς  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  τ ή ρ η σ η  

τ ω ν  δ ι α τ ά ξ ε ω ν  τ ο υ  α θ λ η τ ι κ ο ύ  ν ό μ ο υ ,  π ο υ  

α φ ο ρ ο ύ ν  τ ι ς  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ε ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  

σ ύ σ τ α σ η ς  κ α ι  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  μ ί α ς  Α ν ώ ν υ μ η ς  

Ε τ α ι ρ ί α ς  ( ά ρ θ ρ α  7 7  κ α ι  7 7 Α  τ ο υ  Ν .  

2 7 2 5 / 1 9 9 9 ) .  Τ α  π ο ρ ί σ μ α τ α  π ο υ  ε κ δ ί δ ε ι  η  

α ν ω τ έ ρ ω  Ε π ι τ ρ ο π ή ,  ε ί τ ε  π ρ ο  τ η ς  ε ν ά ρ ξ ε ω ς  τ ω ν  

π ρ ω τ α θ λ η μ ά τ ω ν  ε ί τ ε  μ ε σ ο ύ σ η ς  τ η ς  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ς  

π ε ρ ι ό δ ο υ  κ α ι  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ ε  π α ρ α β ά σ ε ι ς  τ ω ν  

Π Α Ε ,  δ ι α β ι β ά ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  Ε λ λ η ν ι κ ή  

Π ο δ ο σ φ α ι ρ ι κ ή  Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ,  η  ο π ο ί α  τ α  

π ρ ο ω θ ε ί  σ τ η ν  α ρ μ ό δ ι α  Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

τ η ς  Δ ι ο ρ γ α ν ώ τ ρ ι α ς  Έ ν ω σ η ς .  Η  Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή  

Ε π ι τ ρ ο π ή  τ η ς  Δ ι ο ρ γ α ν ώ τ ρ ι α ς  Έ ν ω σ η ς  δ ε ν  
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δ ε σ μ ε ύ ε τ α ι  α π ό  τ α  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  τ ο υ  

π ο ρ ί σ μ α τ ο ς  τ η ς  Ε . Ε . Α . ,  έ χ ε ι  τ η ν  ε ξ ο υ σ ί α  ν α  

ε λ έ γ ξ ε ι  κ α ι  ν α  α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι  τ η ν  ο υ σ ι α σ τ ι κ ή  

β α σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  π ο ρ ί σ μ α τ ο ς  τ η ς  Ε . Ε . Α .  κ α ι  ν α  

ε π ι β ά λ λ ε ι  π ο ι ν έ ς ,  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η  β α ρ ύ τ η τ α  τ η ς  

π α ρ ά β α σ η ς .  3. α) Εάν η παράβαση κριθεί ως βαρεία 

επιβάλλεται στην ΠΑΕ η ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως 

δέκα (10) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα 

στο οποίο αυτή συμμετέχει και χρηματική ποινή από 100.000 

έως 500.000 Ε υρώ στην ΠΑΕ και 20.000 έως 200.000 Ευρώ 

στα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετοχή στην παράβαση με 

αυτήν. Σε περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται μετά το 

τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω ποινή αφαίρεσης 

βαθμών επιβάλλεται για το επόμενο επαγγελματικό 

πρωτάθλημα. Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που 

αφορά την προέλευση των πόρων των μετόχων και των 

εταιρειών, που συνεισφέρουν για τη δραστηριότητα των Π.Α.Ε., 

καθώς και κάθε παράβαση, που αφορά στη νομιμότητα της 

διοίκησης και του  μετοχολογίου των Π.Α.Ε. Ομοίως και η 

περίπτωση κατά την οποία στη διοίκηση ή στο μετοχολόγιο 

Π.Α.Ε. μετέχουν πρόσωπα, που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα 

για την τέλεση κακουργήματος ή εγκλήματος dopίng ή έχουν 

καταδικαστεί για έγκλημα βίας σε αθλητικούς χώρους ή 

δωροδοκίας ή άλλο έγκλημα σχετιζόμενο με την προσυνεννόηση 

αποτελέσματος αγώνα σε ποινή ανώτερη του ενός (1) έτους 

φυλάκισης, επιβάλλεται υποχρεωτικά η ποινή αποκλεισμού της 

Π.Α.Ε., στην οποία μετέχουν, από όλα τα επαγγελματικά  

πρωταθλήματα. β) Εάν η παράβαση κριθεί ως σοβαρή, 

επιβάλλεται στην ΠΑΕ η ποινή της αφαίρεσης ενός (1) έως 

τριών (3) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα 
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στο οποίο αυτή συμμετέχει και χρηματική ποινή από 10.000 

έως 50.000 Ευρώ στην ΠΑΕ. Σε περίπτωση που η παράβαση 

διαπιστώνεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως 

άνω ποινή αφαίρεσης βαθμών επιβάλλεται για το επόμενο 

επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ως σοβαρή χαρακτηρίζεται κάθε 

παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο 

και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά άνω των 

διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. γ) Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, που κριθεί ότι υπάρχει παράβαση κανόνα που 

αφορά στο δημόσιο συμφέρον, επιβάλλεται στην ΠΑΕ χρηματική 

ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ. δ) Εάν η παράβαση κριθεί ως απλή, ήτοι 

αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά κάτω των διακοσίων 

χιλιάδων ( 200.000) ευρώ, ή αφορά μη κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής, κατά τις προβλέψεις του ν. 2725/1999, ή 

κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, επιβάλλεται στην ΠΑΕ 

χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα 

χιλιάδες (50.000) ευρώ.» 

Εν προκειμένω, εν συνεχεία της από 28-04-2021 (αριθμ. 

πρωτ. Ε.Ε.Α. 1183/28-04-2021) καταγγελίας της Ποδοσφαιρικής 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ», νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Πρόεδρο 

αυτής, Αλέξιο ΚΟΥΓΙΑ, συμφώνως προς την οποία -και για τους 

ειδικότερα εκτιθέμενους σε αυτή λόγους, ο Γεώργιος 

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ, στον οποίο ο ίδιος ο Αλέξιος ΚΟΥΓΙΑΣ, κατά 

μήνα Ιούλιο του έτους 2008, μεταβίβασε το 87% των μετοχών της 

ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, προέβη το έτος 2015 σε παράνομη 

μεταβίβαση, ήτοι άνευ άδειας και έγκρισης της Επιτροπής 



φύλλο της υπ’ αριθμ.  66 /2022 απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της 

SUPER LEAGUE 1 Ελλάδα 

Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), στον Κωνσταντίνο ΑΥΔΗ 

του Ιωάννη, ο οποίος δεν πληρούσε τις κατά νόμο οικονομικές 

προϋποθέσεις, 183.129 μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εν 

λόγω ΠΑΕ, εκδόθηκε η από 4-02-2022 Απόφαση της Επιτροπής 

Επαγγελματικού Αθλητισμού [Ε.Ε.Α.], η οποία επελήφθη 

αρμοδίως της ως άνω καταγγελίας και δυνάμει της οποίας έγινε 

μεταξύ άλλων ομοφώνως δεκτό ότι (α) η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

τέλεσε την παράβαση των άρθρων 69 παρ. 1, 12 και 69Α παρ.1 

και 2 τ ο υ  Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

με τα άρθρα 7 και 8 του Ν .4809/2021, καθώς επίσης ότι (β) η 

παράβαση αυτή χαρακτηρίζεται ως «Βαρεία». Ακολούθως, η ως 

άνω από 4-02-2022 Απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού 

Αθλητισμού [Ε.Ε.Α.] διαβιβάστηκε, μεταξύ άλλων, ως «Πόρισμα» 

στην οικεία Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

159/16-02-2022 έγγραφό της και ως «Έκθεση» στο αρμόδιο 

Δικαιοδοτικό Όργανο (Super League 1) με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

160/16-02-2022 έγγραφό της για την επιβολή της 

προβλεπόμενης ποινής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 

παρ. 12 του Ν. 2725/1999. Με αυτό το περιεχόμενο 

παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση η υπό κρίση 

υπόθεση, με τη διαβίβαση της ως άνω Απόφασης της Ε.Ε.Α. ως 

«Έκθεσης» ενώπιον του παρόντος Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου της Super League 1 Ελλάδα (άρθρο 69 παρ. 12 Ν. 

2725/1999, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με άρθρο 2, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, Ιούλιος 

2021) και, ως εκ τούτου, πρέπει αυτή (υπόθεση) να διερευνηθεί 

περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική της βασιμότητα. 

Στην προκείμενη περίπτωση, από την εκτίμηση του 

συνόλου των προσκομιζόμενων με επίκληση από τους 
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εγκαλούμενους εγγράφων, σε συνδυασμό με την εξέταση του 

δεύτερου εγκαλούμενου και τις προφορικές επ’ ακροατηρίω 

δηλώσεις των Πληρεξουσίων Δικηγόρων αμφοτέρων των 

εγκαλουμένων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν στα πρακτικά 

δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 

Η πρώτη εγκαλούμενη Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής 

Π.Α.Ε.) με την επωνυμία «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966», η αντρική 

ομάδα της οποίας, κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2021-

2022 συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α’ επαγγελματικής 

κατηγορίας της SUPER LEAGUE INTERWETTEN, συστάθηκε 

νομίμως το έτος 2006 με την υπ’ αριθ. 10.790/26-06-2006 

πράξη του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων, Χρήστου ΦΑΡΜΑΚΗ, 

όπως η πράξη αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. 10.855/19-07-

2006 πράξη του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων, Ιωάννη ΠΑΠΠΑ 

και, ακολούθως, εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Κ2-10700/20-

07-2006 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης [ΦΕΚ Ανωνύμων 

Εταιρειών 8491/31-07-2008]. Ο δεύτερος εγκαλούμενος, 

Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ, τυγχάνει Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ από το έτος 2008, 

όταν απέκτησε από τον καταγγέλλοντα Αλέξιο ΚΟΥΓΙΑ, νυν 

Πρόεδρο και ιδιοκτήτη της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ», το 

πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατά ποσοστό 87% τότε, το οποίο 

εξικνείται σήμερα σε ποσοστό 89,55%. Περαιτέρω, όπως 

αποδεικνύεται και όπως άλλωστε συνομολογείται από τον ίδιο το 

δεύτερο εγκαλούμενο, εν έτει 2015 ο ίδιος, ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, αντιμετώπιζε μείζονα 

οικονομική δυσπραγία, ιδία λόγω υψηλών οφειλών και δη 

εκατομμυρίων Ευρώ προς την Εφορία συνεπεία σημαντικών 
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φορολογικών παραβάσεων, για τις οποίες επεβλήθησαν 

αντιστοίχως υψηλά φορολογικά πρόστιμα, στην εξόφληση ή έστω 

ρύθμιση των οποίων ο δεύτερος εγκαλούμενος δεν είχε τη 

δυνατότητα κατά το χρόνο εκείνο να ανταποκριθεί καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο. Σημειωτέον ότι εν έτει 2015, συνεπεία της ως 

άνω δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της πρώτης 

εγκαλούμενης ΠΑΕ, αυτή δεν κατόρθωσε μεταξύ άλλων να λάβει 

και την απαιτούμενη αδειοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή 

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (εφεξής ΕΠΟ), με 

αποτέλεσμα την πρόσθετη όχι μόνο οικονομική, αλλά και 

αγωνιστική επιβάρυνση της ομάδας. Στα πλαίσια αυτά, όπως και 

ο ίδιος ο δεύτερος εγκαλούμενος συνομολογεί, ενώ ήταν σε 

αναζήτηση τρίτων προσώπων ως επενδυτών, προκειμένου να 

προβεί σε μεταβίβαση πακέτου μετοχών του, επί σκοπώ 

ελάφρυνσης αυτού, έστω εν μέρει, από τα ανωτέρω οικονομικά 

βάρη, ήρθε σε επαφή με τον Κωνσταντίνο ΑΥΔΗ του Ιωάννη, με 

τον οποίο διατηρούσαν σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης και στον 

οποίο, κατά τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα, αποφασίσθηκε να 

μεταβιβασθεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης 

εγκαλούμενης ΠΑΕ. Πλην όμως, επειδή στο πρόσωπο του 

Κωνσταντίνου ΑΥΔΗ δεν συνέτρεχαν οι κατά νόμο προϋποθέσεις 

για την απόκτηση του κατά τα ανωτέρω πακέτου μετοχών της 

ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ κατά ποσοστό 51%, η μεταβίβαση αυτών 

έλαβε χώρα εν τοις πράγμασι, όχι μέσω σύμβασης, αλλά μέσω 

της κατάρτισης του υπ’ αριθ. 10.238/27-02-2015 Ειδικού και 

δη Ανέκκλητου Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών, 

Αθανασίου ΔΡΑΓΙΟΥ σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ. 

10.239/27-02-2015 Πράξη Εμφάνισης και Δήλωσης ενώπιον 

του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών. Ειδικότερα, 

δυνάμει του υπ’ αριθ. 10.238/27-02-2015 Ειδικού Ανέκκλητου 
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Πληρεξουσίου ο δεύτερος εγκαλούμενος διορίζει τον Κωνσταντίνο 

ΑΥΔΗ ως ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο, 

προκειμένου «… να πωλήσει και να μεταβιβάσει κατά πλήρη 

κυριότητα τις εκατό ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατό είκοσι 

εννέα (183.129) ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης 

ποδοσφαιρικής εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙ ΝΑ 

1966 (….) Ο εντολέας έχει παράσχει ενέχυρο επί των ανωτέρω 

μετοχών υπέρ του πληρεξουσίου και παρέδωσε τις ανωτέρω 

μετοχές του προς τον πληρεξουσίο (…) Να συστήσει ενέχυρο επί 

των παραπάνω μετοχών υπέρ οιουδήποτε τρίτου ακόμη και υπέρ 

του εαυτού του (εντολοδόχου) υπογράφοντας για λογαριασμό του 

εντολέα τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Να πωλήσει και 

να μεταβιβάσει τις ανωτέρω εκατό ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατό 

είκοσι εννέα (183.129) ονομαστικές μετοχές (…) με 

οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με συμβολαιογραφικό έγγραφο, 

αν τούτο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, εμφανιζόμενος 

προς τούτο ενώπιον εμού ή οποιουδήποτε άλλου 

συμβολαιογράφου και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες 

κατά την απόλυτη κρίση του πληρεξουσίου και εντολοδόχου, 

προς τον εαυτό του, ακόμη και με αυτοσύμβαση κατ’ άρθρο 

235ΑΚ (….) Προς τον σκοπό της εκπλήρωσης των ανωτέρω 

εντολών, ο πληρεξούσιος δύναται να υπογράψει κάθε πράξη, 

συμπεριλαμβανομένων συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης 

ή δωρεάς των μετοχών, πράξεων μεταβίβασης στο βιβλίο ή στα 

βιβλία μετόχων και μετοχών, που τηρούνται από την ανώνυμη 

ποδοσφαιρική εταιρία « ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1966», κάθε σύμβαση 

παράδοσης ή και διάθεσης μετοχών προς τρίτους για 

οποιαδήποτε αιτία (πώληση, συμφωνώντας και λαμβάνοντας 

για τον εαυτό του το σχετικό τίμημα, δωρεά κλπ) κατά την 
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ελεύθερη βούλησή του και κρίση, και να υποβάλλει προς 

κάθε αρχή κάθε δήλωση, οποιουδήποτε περιεχομένου 

συμπεριλαμβανομένων φορολογικών δηλώσεων, υπεύθυνων 

δηλώσεων του ν. 1599/1986 και γενικά να πράττει και να 

υπογράφει οτιδήποτε θα έπραττε και θα υπέγραφε ο εντολέας 

για την περαίωση των παραπάνω εντολών, αν ήταν παρών . 

Επίσης να ενεργεί κάθε πράξη, που δεν αναφέρεται ρητά στο 

παρόν, που θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της 

εταιρίας και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, 

να γίνει από τώρα και στο εξής από και στο όνομα του 

εντολέα, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και 

είναι αναγκαία για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των 

ανέκκλητων εντολών. Το παρόν πληρεξούσιο είναι 

ανέκκλητο, ισχύει και σε περίπτωση δικαιοπρακτικής 

ανικανότητας και θανάτου του εντολέα δηλαδή στις 

περιπτώσεις των άρθρων 233 και 726 του ΑΚ, διότι αφορά 

και το συμφέρον του εντολοδόχου. Ο εντολοδόχος έχει την 

ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να μεταβιβάσει σε 

τρίτο της επιλογής του όλες ή μερικές από τις παραπάνω 

εντολές, χωρίς την έγκριση του εντολέα. Ο εντολέας 

υπόσχεται τις παραπάνω μετοχές τόσο σήμερα όσο και κατά 

το χρόνο της τυπικής μεταβίβασής τους κατά κυριότητα στον 

εντολοδόχο ή σε τρίτο, που αυτός θα υποδείξει, ελεύθερες 

από κάθε δικαίωμα, απαίτηση και νομικό ελάττωμα. Ο 

εντολέας αναγνωρίζει, εγκρίνει και αποδέχεται από τώρα τις 

πράξεις και ενέργειες του παραπάνω εντολοδόχου και 

πληρεξουσίου, τις σχετικές με τις πιο πάνω εντολές ως 

νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες και νόμιμα δεσμεύουσες 

αυτόν, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν σαν να 

έγιναν από τον ίδιο.» Όπως συνάγεται εναργώς από το 
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συνολικό περιεχόμενο της ως άνω συμβολαιογραφικής πράξης, 

με αυτήν επιτυγχάνεται ε ν  τ ο ι ς  π ρ ά γ μ α σ ι  η συμμετοχή 

του Κωνσταντίνου ΑΥΔΗ στο κεφάλαιο της πρώτης 

εγκαλούμενης ΠΑΕ, χωρίς τη μεσολάβηση έγκρισης από την Ε 

.Ε .Α. κατά παράβαση των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας. 

Ως εκ τούτου, απορριπτέος ως ουσιαστικώς αβάσιμος τυγχάνει ο 

ισχυρισμός του δεύτερου εγκαλούμενου ότι μέσω του αυτού ως 

άνω Ειδικού Ανέκκλητου Πληρεξουσίου ο εντολοδόχος 

Κωνσταντίνος ΑΥΔΗΣ επρόκειτο να διαπραγματευτεί το επίδικο 

πακέτο μετοχών κατά ποσοστό 51% με Αλβανό επενδυτή. Τούτο 

δε επιρρωνύεται και από την κατάρτιση αυθημερόν, ήτοι στις 27-

02-2015, της υπ’ αριθ. 10.239/27-02-2015 Πράξης Εμφάνισης 

και Δήλωσης ενώπιον του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου 

Αθηνών, Αθανασίου ΔΡΑΓΙΟΥ, η οποία, κατά την κρίση του 

παρόντος Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου, τυγχάνει ενιαίο 

όλο –κατά περιεχόμενο- με το προμνησθέν Πληρεξούσιο, 

ανεξαρτήτως αν συνιστά τυπικώς αυτοτελή πράξη με διαφορετική 

αρίθμηση (συνεχόμενη ωστόσο με εκείνη του εν λόγω 

Πληρεξουσίου) και η οποία καταδεικνύει ότι έλαβε χώρα εν τοις 

πράγμασι μεταβίβαση μετοχών κατά πλήρη κυριότητα, νομή και 

κατοχή της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ κατά ποσοστό 51% από 

το δεύτερο εγκαλούμενο προς τον Κωνσταντίνο ΑΥΔΗ, γεγονός 

όπερ αποδεικνύεται από το περιεχόμενο καθεαυτό της εν λόγω 

Πράξης Εμφάνισης Και Δήλωσης. Συγκεκριμένως, όπως 

προκύπτει από το σώμα της εν λόγω υπ’ αριθ. 10.239/27-02-

2015 Πράξης, ο δεύτερος εγκαλούμενος δηλώνει μεταξύ άλλων 

ότι: «…. δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση ή αξίωση κατά 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΥΔΗ του Ιωάννου ή οποιουδήποτε 

τρίτου για τη μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα όλων των 

ανηκουσών σ' αυτόν (δηλούντα) ονομαστικών μετοχών, ήτοι 
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εκατό ογδόντα τριών χιλιάδων εκατό είκοσι εννέα (183.129) 

ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του 

μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρίας με 

την επωνυμία «ΠΑΣ ΓΙ ΑΝΝΕΝΑ 1966» που έχει συσταθεί 

νόμιμα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και εδρεύει στο 

ΠΕΑΚ Ιωαννίνων, και για τον λόγο αυτό ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΥΔΗΣ του Ιωάννου ως εντολοδόχος με το υπ' αριθμόν 

10.238/2015 ανέκκλητο ειδικό πληρεξούσιό μου, μπορεί να 

υλοποιήσει τις εντολές αυτές και να κρατήσει για τον εαυτό 

του το τίμημα από την πώληση αυτών ή να μεταβιβάσει αυτές 

με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (δωρεά, ανταλλαγή κτλ) 

είτε ως σύνολο είτε τμηματικά κατά την ελεύθερη βούλησή 

του, αφού ο δηλών έχει ικανοποιηθεί πλήρως και ολοσχερώς 

για το τίμημα και την υπεραξία των παραπάνω μετοχών από 

τον Κωνσταντίνο Αυδή, όπως οι μετοχές αυτές εξατομικεύονται 

στο μητρώο μετόχων και το βιβλίο μετοχών της παραπάνω 

εταιρίας. Ο δηλών αναγνωρίζει, εγκρίνει και αποδέχεται την 

παρούσα δήλωση ως προϊόν ελεύθερης βούλησης, αφού 

πραγματικά έχει λάβει το τίμημα των παραπάνω μετοχών από 

τον Κωνσταντίνο Αυδή και θεωρεί αυτήν νόμιμη, ισχυρή, 

απρόσβλητη και νόμιμα δεσμεύουσα αυτόν. Επίσης, αναγνωρίζει 

τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΥΔΗ του Ιωάννου κύριο, νομέα και κάτοχο 

των ανωτέρω μετοχών και θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί κατά 

την ελεύθερη βούλησή του μέχρι την οριστική μεταβίβαση της 

κυριότητάς τους σ' αυτόν (σ.σ. ήτοι ακόμα και στον ίδιο του τον 

εαυτό, δεδομένου ότι στο Ειδικό Ανέκκλητο Πληρεξούσιο 

υπάρχει ρήτρα αυτοσύμβασης) ή σε οποιοδήποτε τρίτο αυτός 

επιθυμεί.» Με βάση όλα τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά 

αποδεικνύεται η υλοποίηση εν τοις πράγμασι της μεταβίβασης 

των μετοχών της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ κατά ποσοστό 51% 
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από το δεύτερο εγκαλούμενο και νόμιμο αυτής εκπρόσωπο, η 

οποία έλαβε χώρα κατά τρόπο αντικείμενο στις διατάξεις της 

αθλητικής νομοθεσίας ακριβώς για το λόγο ότι δεν πληρούνταν 

οι τιθέμενες από αυτήν προϋποθέσεις στο πρόσωπο του 

αποκτώντος το ως άνω πακέτο μετοχών Κωνσταντίνου ΑΥΔΗ, με 

αποτέλεσμα να μη δύνανται να λάβουν την απαιτούμενη άδεια 

της οικείας Ε.Ε.Α. Η κατά τα ανωτέρω Πράξη Εμφάνισης και 

Δήλωσης επιβεβαιώνει ότι το αμέσως προηγηθέν Ειδικό 

Ανέκκλητο Πληρεξούσιο του δεύτερου εγκαλούμενου με 

εντολοδόχο τον Κωνσταντίνο ΑΥΔΗ τυγχάνει όλως προσχηματικό, 

με σκοπό τη συγκάλυψη της παράτυπης μεταβίβασης, εν τοις 

πράγμασι, των αυτών ως άνω μετοχών, διότι, σε αντίθετη 

περίπτωση, ήτοι εάν επρόκειτο αμιγώς για μια εξουσιοδότηση 

επί σκοπώ πώλησης μετοχών, ουδείς υφίστατο λόγος ύπαρξης 

και σύνταξης, και δη με το αυτό ως άνω περιεχόμενο, της υπ’ 

αριθ. 10.239/27-02-2015 συμβολαιογραφικής Πράξης 

Εμφάνισης και Δήλωσης. Ο ισχυρισμός του δεύτερου 

εγκαλούμενου ότι ο λόγος κατάρτισης της προμνησθείσας 

συμβολαιογραφικής Πράξης Εμφάνισης και Δήλωσης είναι η 

εκπεφρασμένη από τον Κωνσταντίνο ΑΥΔΗ επιθυμία και ανάγκη 

να λάβει ο ίδιος κατοχύρωση ότι ο δεύτερος εγκαλούμενος και 

εντολέας του δεν θα μεταγνώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τη 

χορήγηση της κατά τα ανωτέρω πληρεξουσιότητας, ούτε θα 

διεκδικήσει, σε μεταγενέστερο χρόνο, τυχόν οικονομικές 

αξιώσεις, σε περίπτωση που ο εντολοδόχος λάβει οιοδήποτε 

οικονομικό όφελος στα πλαίσια της μεταβίβασης των εν λόγω 

μετοχών σε τρίτους, τυγχάνει απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος, 

καθόσον αντικρούεται από το περιεχόμενο καθεαυτό αμφοτέρων 

των προρρηθέντων συμβολαιογραφικών εγγράφων, πέραν του ότι 

ουδείς λόγος συντρέχει για οιαδήποτε κατοχύρωση ενός απλού 
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εντολοδόχου, ο οποίος εξουσιοδοτείται να μεταβιβάσει μετοχές 

σε τρίτους. Άλλωστε, η επικαλούμενη από το δεύτερο 

εγκαλούμενο σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδίου 

και του Κωνσταντίνου ΑΥΔΗ έρχεται σε ευθεία αντίθεση και 

αντίφαση με την ανάγκη του τελευταίου να κατοχυρωθεί έναντι 

του δεύτερου εγκαλούμενου, καθόσον τούτο καταδεικνύει μόνο 

έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών. Πέραν αυτού, ο αυτός ως 

άνω ισχυρισμός του δεύτερου εγκαλουμένου έρχεται σε αντίθεση 

και με το ίδιο το περιεχόμενο του εν λόγω Ειδικού Ανέκκλητου 

Πληρεξουσίου, δοθέντος ότι υπόσχεται τη μεταβίβαση των 

μετοχών ελεύθερων από κάθε δικαίωμα, απαίτηση και νομικό 

ελάττωμα, ενώ είχε ήδη συστήσει ενέχυρο (ανεξαρτήτως από την 

εγκυρότητα ή μη αυτού) στον εντολοδόχο, στον οποίο μάλιστα 

παρέδωσε και τις μετοχές, γεγονός όπερ αποδεικνύει την εν τοις 

πράγμασι μεταβίβαση τούτων, λαμβανομένου επιπλέον υπόψιν 

ότι ο Κωνσταντίνος ΑΥΔΗΣ ήταν και ο ίδιος παρών κατά τη 

σύνταξη του αυτού ως άνω συμβολαιογραφικού εγγράφου 

(Πληρεξουσίου). Εξάλλου, ο νομικός χαρακτηρισμός, τον οποίο 

αποδίδουν τα εμπλεκόμενα μέρη στις αυτές ως άνω 

συμβολαιογραφικές πράξεις, σε κάθε περίπτωση, ουδόλως 

επηρεάζει, ούτε αναιρεί το περιεχόμενο αυτών, το οποίο 

καταδεικνύει πρόθεση μεταβίβασης μετοχών. Ομοίως αβάσιμος 

τυγχάνει και ο ισχυρισμός του δεύτερου εγκαλουμένου 

αναφορικώς με την κατάρτιση αμφοτέρων των ως άνω 

συμβολαιογραφικών πράξεων άνευ της παρουσίας νομικού 

παραστάτη, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεται ο ίδιος την 

ακριβή σημασία και βαρύτητα των εμπεριεχόμενων σε αυτές 

(πράξεις) εννοιών. Και τούτο διότι ενόψει του πνευματικού και 

κοινωνικού εν γένει επιπέδου του δευτέρου εγκαλουμένου, όστις 

τυγχάνει Πολιτικός Μηχανικός με σπουδές στην Αμερική και ο 
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οποίος δραστηριοποιείται πλέον επιχειρηματικώς στον τομέα της 

παραγωγής και εμπορίας χρωμάτων, δεν δύναται να γίνει με 

βάση τους κανόνες της κοινής λογικής και τα διδάγματα της 

κοινής πείρας δεκτό ότι ο ίδιος ως επιστήμων και επιχειρηματίας 

αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία των όρων «ενέχυρο» σε 

μετοχές [το οποίο, σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το νόμο, δεν 

μπορεί να συσταθεί με μονομερή δικαιοπραξία, αλλά απαιτείται 

σύμβαση προς τούτο (αρθ. 1209επ. ΑΚ, 1211επ.ΑΚ και 

1244ΑΚ)], «οικονομική απαίτηση ή αξίωση», «τίμημα» και 

«υπεραξία» μετοχών, ή των όρων «κύριος, νομέας και κάτοχος». 

Επίσης, ο ισχυρισμός ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δεν 

χρησιμοποίησαν νομικό παραστάτη, γιατί επιθυμούσαν να 

διατηρήσουν μυστική την εν λόγω συμφωνία και, ως εκ τούτου, 

δεν γνώριζαν το ακριβές περιεχόμενο των νομικών όρων, που 

χρησιμοποιήθηκαν στις οικείες συμβολαιογραφικές πράξεις, δεν 

αποδεικνύεται βάσιμος, καθόσον, αφενός, οι δικηγόροι 

δεσμεύονται από τις διατάξεις περί απορρήτου στις σχέσεις με 

τον εκάστοτε εντολέα τους, αφετέρου, κατά τους ιδίους ως άνω 

κανόνες κοινής λογικής και κατά τα διδάγματα της κοινής 

πείρας, εάν επρόκειτο για παροχή απλής πληρεξουσιότητας, δεν 

θα υπήρχε ανάγκη για τήρηση μυστικότητας, η οποία ήταν 

αναγκαία ωστόσο προϋπόθεση σε περίπτωση υποκρυπτόμενης 

μεταβίβασης μετοχών, όπως συνέβη εν προκειμένω. Επομένως, 

η κατά τα ανωτέρω εν τοις πράγμασι μεταβίβαση των μετοχών 

της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ κατά ποσοστό 51% από το 

δεύτερο εγκαλούμενο προς τον Κωνσταντίνο ΑΥΔΗ ουδέποτε 

ετέθη υπόψιν της Ε.Ε.Α. και, κατ’ επέκταση, ο τελευταίος ως εν 

τοις πράγμασι αποκτών το ως άνω ποσοστό (51%) ουδέποτε 

έλαβε την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια της Ε.Ε.Α. και  

ουδέποτε ελέγχθη αν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
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οικονομικές και λοιπές προϋποθέσεις, που τάσσει ο Νόμος, 

προκειμένου να του χορηγηθεί η οικεία άδεια, με ακόλουθη 

συνέπεια η κατά τα ανωτέρω εν τοις πράγμασι μεταβίβαση των 

μετοχών κατά ποσοστό 51% της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ από 

το δεύτερο εγκαλούμενο να είναι απολύτως άκυρη, 

καλυπτόμενη έκτοτε και διαχρονικώς από  αμφότερα  τα  

μέρη (Γ .  ΧΡ ΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ κα ι  Κ .  ΑΥΔΗΣ)  έως  κα ι  

την προρρηθείσα από 28-04-2021 καταγγελία. Ειρήσθω εν 

παρόδω ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 47.253/27-

11-2017 συμβολαιογραφική πράξη ανάκλησης του υπ’ αριθ. 

10.238/27-02-2015 Ειδικού Ανέκκλητου Πληρεξουσίου, 

όπως αυτή καταρτίστηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου 

Αθηνών, Μελπομένης ΜΠΑΡΛΑΜΑ, ουδεμία μνεία γίνεται 

αναφορικώς με την καταρτισθείσα υπ’ αριθ. 10.239/27-02-

2015 Πράξη Εμφάνισης και Δήλωσης, με αποτέλεσμα να μη 

θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα οιαδήποτε επαναφορά των 

πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και, κατ’ επέκταση, να 

μη γίνεται οιαδήποτε μνεία αναφορικώς με το τίμημα και την 

υπεραξία των εν τοις πράγμασι μεταβιβασθέντων μετοχών, τα 

οποία, όπως ρητώς δήλωσε ο δεύτερος εγκαλούμενος στην εν 

λόγω Πράξη Εμφάνισης και Δήλωσης, έλαβε, με αποτέλεσμα 

να μη διατηρεί οιαδήποτε αξίωση έναντι του Κωνσταντίνου 

ΑΥΔΗ, μη συμπαρασυρομένης ούτω της αυτής ως άνω 

Πράξης Εμφάνισης και Δήλωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο από 

την κατά τα προεκτεθέντα ανάκληση του αυτού ως άνω 

Ειδικού Ανέκκλητου Πληρεξουσίου. Σε κάθε περίπτωση, 

όπως γίνεται δεκτό, σε περίπτωση χορήγησης από τον εντολέα 

αμετάκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία αφορά και στο 

συμφέρον του εντολοδόχου ή τρίτου προσώπου, η εκ των 

υστέρων ανάκληση αυτού τυγχάνει άκυρη, εκτός αν συντρέχει 
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η ύπαρξη σπουδαίου λόγου κατά την έννοια των άρθρων 

672ΑΚ και 752ΑΚ, ήτοι λ.χ. σε περίπτωση βαρείας 

παράβασης καθηκόντων ή αφερεγγυότητας του εντολοδόχου, 

γεγονός όπερ ουδόλως συνάγεται και αποτυπώνεται εν 

προκειμένω στο κείμενο της συμβολαιογραφικής πράξης 

ανάκλησης [ορ. ενδ. ΕφΑθ (ΜΟΝ) 245/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 

και Β. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ, ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόμος Α, Αθήνα 2001, 

άρθρο 218, σελ.913επ.]. Εξάλλου, ο ισχυρισμός του δεύτερου 

εγκαλουμένου ότι η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση, έστω εν 

τοις πράγμασι, των επίδικων μετοχών ουδέποτε έλαβε χώρα, 

καθόσον τα προαναφερόμενα μείζονα οικονομικά 

προβλήματα διατηρήθηκαν έως τον Απρίλιο του έτους 2015, 

με αποτέλεσμα η πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ, αφενός, να 

απωλέσει την αδειοδότηση κατά μήνα Μάρτιο του έτους 2015, 

αφετέρου, να υπαχθεί σε ρύθμιση για τα συσσωρευμένα χρέη, 

ύψους -κατά την άνοιξη του έτους 2015- άνω των 

10.000.000,00 ευρώ, μόλις στα τέλη Απριλίου του έτους 

2015, ότε η πρώτη και οι λοιπές καταβλητέες κατά μήνα 

δόσεις, που εξικνούντο σε ποσό άνω των 65.000,00 ευρώ, 

καλύπτονταν, κατά τους ισχυρισμούς του, από προκαταβολές, 

που λάμβαναν στα πλαίσια πώλησης παικτών της ΠΑΕ ΠΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΝΑ σε άλλες ομάδες, ουδόλως αναιρεί καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο την τετελεσμένη εν τοις πράγμασι μεταβίβαση των 

μετοχών της πρώτης εγκαλουμένης ΠΑΕ από το δεύτερο 

εγκαλούμενο, στον οποίο και εναπόκειτο, κατά το δοκούν, η 

διοχέτευση του καθ’ ομολογία του ιδίου ληφθέντος από αυτόν 

τιμήματος (συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας των 

οικείων μετοχών), καθώς διαφαινόμενη πρόθεση του δεύτερου 

εγκαλούμενου ήταν να απαλλαγεί από το αυτό ως άνω πακέτο 

μετοχών ολοσχερώς και όχι να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της 
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πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ. Άλλωστε, ουδόλως αποδεικνύεται 

το ύψος των εκάστοτε προκαταβολών, οι οποίες, κατά τους 

ισχυρισμούς του δεύτερου εγκαλούμενου, διατίθεντο για την 

πληρωμή των μηνιαίων δόσεων της προρρηθείσας ρύθμισης 

χρεών, με ημερομηνία υποβολής αίτησης την 27η-04-2015, 

ήτοι σε σύντομο σχετικώς χρονικό διάστημα από την 27η-02-

2015 (ημεροχρονολογία αμφοτέρων των ως άνω 

συμβολαιογραφικών πράξεων), μη αρκούσης μόνης της 

προσκόμισης με επίκληση από τους εγκαλούμενους 

αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, όπου αποτυπώνεται 

αποκλειστικώς και μόνο η συνολική αξία εκάστης 

μεταγραφής και ουχί το ακριβές ποσό εκάστης επιμέρους 

δόσης. Επιπροσθέτως, οι ισχυρισμοί των εγκαλουμένων ότι 

από το έτος 2015 και εντεύθεν, ήτοι έως σήμερα ή έστω έως 

το μήνα Νοέμβριο του έτους 2017, ότε ανεκλήθη 

συμβολαιογραφικώς η κατά τα ανωτέρω αμετάκλητη 

πληρεξουσιότητα του δεύτερου εγκαλούμενου προς τον 

Κωνσταντίνο ΑΥΔΗ, ουδέποτε ενεφανίσθη και δηλώθηκε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως κύριος 

των εν λόγω μετοχών κατά ποσοστό 51% της πρώτης 

εγκαλούμενης ΠΑΕ και ότι ο ίδιος ο δεύτερος εγκαλούμενος 

εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εμφανίζεται ως Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ με 

πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατά ποσοστό 89,55%, 

αλυσιτελώς προβάλλεται εν προκειμένω, καθόσον, ενόψει του 

ότι αποδεικνύεται, για όλους τους ανωτέρω λόγους, εν τοις 

πράγμασι και ουχί τυπική μεταβίβαση των μετοχών της 

πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ κατά ποσοστό 51%, ελλείψει της 

συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων, πρόδηλο τυγχάνει 

ότι δεν είναι δυνατό να εμφαίνεται ως κύριος των εν λόγω 
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μετοχών έτερο πρόσωπο πλην του ιδίου του δεύτερου 

εγκαλούμενου. Σημειωτέον ότι η αποδιδόμενη σε βάρος των 

εγκαλουμένων παράβαση, όπως αυτή εισάγεται στην παρούσα 

πειθαρχική διαδικασία μέσω της από 4-02-2022 Έκθεσης της 

Ε.Ε.Α., έχει αυτοτελή απαξία και η τιμώρηση αυτής είναι 

ανεξάρτητη από τυχόν ουσιαστική ή μη βασιμότητα των 

λοιπών καταγγελλόμενων περιστατικών, επί των οποίων η 

Ε.Ε.Α. απεφάνθη ότι δεν αποδεικνύεται η εν λόγω 

καταγγελία, καθ’ ο μέρος αναφέρεται σε αυτήν ότι μέσω της 

κατά τα ανωτέρω παράτυπης μεταβίβασης μετοχών κατά 

ποσοστό 51% της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ από το δεύτερο 

εγκαλούμενο, ο απόλυτος έλεγχος της εν λόγω ΠΑΕ «πέρασε» 

στον  Ιβάν  Σαββίδη, μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ  ΠΑΟΚ, γεγονός 

όπερ, κατά τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, ενισχύεται 

από τη διενέργεια υπερεκτιμημένων και αναντίστοιχων με την 

αξία τους πωλήσεων διαφόρων παικτών από την ΠΑΕ ΠΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΝΑ προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και από τη μεταγραφή 

του διεθνούς τερματοφύλακα, Αλεξάνδρου ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ. Ως εκ 

τούτου, σύμφωνα με την αυτήν ως άνω Απόφαση της Ε.Ε.Α, δεν 

αποδεικνύεται ο ισχυρισμός του καταγγέλλοντος ότι 

«χρησιμοποιήθηκε» ο Κωνσταντίνος ΑΥΔΗΣ από τον Ι βάν 

ΣΑΒΒΙΔΗ, προκειμένου ο τελευταίος να αποκτήσει τον έλεγχο 

της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ και ότι, για το λόγο αυτό, 

μέσω του προρρηθέντος Ειδικού Ανέκκλητου Πληρεξουσίου, 

στόχος ήταν η επίτευξη της εικονικής συμμετοχής στο 

κεφάλαιο της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ του Κωνσταντίνου 

ΑΥΔΗ, προκειμένου να αποκρυβεί η παράτυπη και 

απαγορευμένη συμμετοχή του προσώπου του Ιβάν ΣΑΒΒΙΔΗ, 

με αποτέλεσμα, πέραν της κατά τα προεκτεθέντα παράτυπης 

μεταβίβασης των μετοχών κατά ποσοστό 51% της πρώτης 
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εγκαλούμενης ΠΑΕ από τον δεύτερο εγκαλούμενο,  να μην 

προκύπτει  τέλεση της πράξης της πολυϊδιοκτησίας από 

αμφότερες τις ΠΑΕ (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και ΠΑΟΚ), γεγονός όπερ, όπως 

εκτέθηκε ανωτέρω, ουδόλως αναιρεί την ευθύνη των εγκαλουμένων για την 

αποδιδόμενη σε βάρος τους πράξη, η οποία έχει αυθυπαρξία και τιμωρείται 

αυτοτελώς κατά νόμο. Με βάση όλα τα ανωτέρω πραγματικά 

περιστατικά αποδεικνύεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν την 

αποδιδόμενη σε βάρος τους παράβαση της αθλητικής 

νομοθεσίας, όπως αυτή τυποποιείται στη διάταξη του άρθρου 69Α 

παρ. 1 και 2 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, διάταξη η οποία, 

σύμφωνα και με τις προεκτεθείσες στην παρούσα νομικές 

σκέψεις, συνιστά ενιαίο όλο με τη διάταξη του άρθρου 69 του 

αυτού ως άνω Νόμου και δεν μπορεί να αναγνωσθεί και 

εφαρμοσθεί κεχωρισμένως, καθόσον εξειδικεύει απλώς τις 

προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 69 Ν. 2527/1999, ενώ 

παράλληλα παραπέμπει προδήλως και στη διάταξη της παρ. 12 

αυτού (αρθ.69), αφού αμφότερες συνιστούν κατά τα ανωτέρω 

ενιαίο όλο, για το λόγο δε αυτό και ο νομοθέτης δεν έκρινε 

σκόπιμο για οιονδήποτε λόγο, στα πλαίσια ουδεμίας εκ των 

τροποποιήσεων των αυτών ως άνω διατάξεων (αρθ.69 και 69Α του 

Ν. 2725/1999) να κάνει οιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

ή ρητή παραπομπή της μίας διάταξης (αρθ.69Α) στις κυρώσεις 

της άλλης (αρθ.69), ακριβώς διότι δεν συνέτρεχε λόγος ενόψει 

της γραμματικής και τελεολογικής ενότητας των οικείων 

διατάξεων, χωρίς να υφίσταται εν προκειμένω οιαδήποτε μη 

επιτρεπόμενη κατά νόμο αναλογική ή διασταλτική εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 69 παρ. 12 Ν. 2725/1999 και στη διάταξη 

του άρθρου 69Α του αυτού ως άνω Νόμου, απορριπτομένων ούτω 

των αντίθετων ισχυρισμών των εγκαλουμένων ως νόμω αβάσιμων. 

Σημειωτέον ότι η εκ μέρους των εγκαλουμένων επικαλούμενη 
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αναντιστοιχία στη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 69Α παρ. 

1 Ν. 2725/1999 και διαφοροποίηση ως προς τους όρους 

«μεταβίβαση» (προϊσχύσασα μορφή άρθρου) και «απόκτηση» (η 

διάταξη όπως ισχύει σήμερα) αλυσιτελώς προβάλλεται εν 

προκειμένω, καθόσον ουδόλως αναιρείται η ουσία του 

περιεχομένου και η τελεολογία της οικείας διάταξης, η οποία 

διατηρείται αναλλοίωτη σε αμφότερες τις περιπτώσεις παρά την 

ελαφρά συντακτική επί της ουσίας διαφοροποίηση στη 

τοποθέτηση των όρων. Συνεπώς, για την κατά τα ανωτέρω 

αποδιδόμενη σε βάρος των εγκαλουμένων παράβαση της 

αθλητικής νομοθεσίας, συνισταμένης της εν λόγω παράβασης 

στην παράτυπη μεταβίβαση εν τοις πράγμασι μετοχών κατά 

ποσοστό 51% της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ από το δεύτερο 

εγκαλούμενο, νόμιμο αυτής εκπρόσωπο, Γεώργιο 

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της αρμόδιας 

Ε.Ε.Α., ως κύρωση δεν είναι μόνη η απόλυτη ακυρότητα της 

οικείας παράτυπης μεταβίβασης αλλά και εκείνη, που 

προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 12 Ν. 2725/1999 

[η παρ.1 της διάταξης του άρθρου 69 Ν. 2725/1999 δεν 

προβλέπει αξιόποινη πράξη, αλλά συνιστά γενική διάταξη για 

μία εκ των θεμελιωδών προϋποθέσεων απόκτησης μετοχικής 

ιδιότητας). Επιπλέον, εφαρμογής τυγχάνουν εν προκειμένω και 

οι ad hoc προβλεπόμενες διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του 

Παραρτήματος Α του Πειθαρχικού Κώδικα, με αποτέλεσμα να 

επισύρονται οι εμπεριεχόμενες στη διάταξη του άρθρου 3 ποινές 

για αμφότερους τους εγκαλουμένους, καθόσον η αποδιδόμενη σε 

βάρος αυτών πράξη συνιστά παράβαση της αθλητικής 

νομοθεσίας και δη της διάταξης του άρθρου 77Α παρ. 1 περ. ε) 

του Ν. 2725/1999, για την τήρηση ή μη της οποίας 

επιλαμβάνεται η Ε.Ε.Α. κατ’ άρθρο 2 του αυτού ως άνω 
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Παραρτήματος Α, η οποία συνδέεται αμέσως με τη διάταξη του 

άρθρου 3 αυτού (Παραρτήματος Α) και η οποία ουδόλως αφορά 

στην επιβολή ποινών για την περίπτωση της πολυϊδιοκτησίας, η 

οποία ρυθμίζεται ρητώς και σαφώς αποκλειστικώς και μόνο στο 

άρθρο 1 του εν λόγω Παραρτήματος, στο οποίο εμπεριέχονται 

και δη στην υποπερ. 6 αυτού μεταξύ άλλων και οι εκεί 

προβλεπόμενες ποινές για φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

απορριπτομένων των αντίθετων και ως προς αυτό το ζήτημα 

ισχυρισμών των εγκαλουμένων ομοίως ως νόμω αβάσιμων. Τέλος, 

η προβληθείσα από τους εγκαλούμενους ένσταση περί 

παραγραφής της αποδιδόμενης σε βάρος τους παράβασης 

τυγχάνει απορριπτέα προεχόντως ως μη νόμιμη, καθόσον αυτοί 

εγκαλούνται για παραβάσεις των διατάξεων του Αθλητικού 

Νόμου (αρθ. 69 παρ.1 και 12, 69Α παρ.1 και 2 Ν.2725/1999), 

ενώ η διάταξη του άρθρου 22 του ΠΚ της ΕΠΟ, την οποία 

επικαλούνται οι εγκαλούμενοι, αφορά αποκλειστικώς στις 

προβλεπόμενες στον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ πειθαρχικές 

παραβάσεις, οι οποίες υπόκεινται σε τρίμηνη (3μηνη) 

παραγραφή, αρχής γενομένης από την τέλεση αυτών, εκτός αν η 

προθεσμία παραγραφής ρυθμίζεται άλλως από ειδικότερες 

διατάξεις του αυτού ως άνω Πειθαρχικού Κώδικα. Σημειωτέον ότι 

η υπό κρίση υπόθεση άγεται ενώπιον του παρόντος Μονομελούς 

Πειθαρχικού Οργάνου με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου και 

όχι με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα, ούτως ώστε να μην 

εφαρμόζεται για τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου η τρίμηνη 

(3μηνη) παραγραφή, όπως αυτή προβλέπεται σε ιδιωτικό 

Κανονισμό σωματειακού χαρακτήρα, απορριπτομένων των 

αντίθετων ισχυρισμών των εγκαλουμένων ως μη νόμιμων. Ακόμα 

όμως και αν ήθελε θεωρηθεί ότι, ενόψει της φύσης της 

αποδιδόμενης σε βάρος των εγκαλουμένων παράβασης ως 
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αδικοπραξίας και ως ποινικώς κολάσιμης πράξης 

πλημμεληματικού χαρακτήρα, αυτή υπόκειται στην κατά νόμο 

πενταετή (5ετή) παραγραφή, αυτή, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει 

εισέτι συμπληρωθεί, αλλά συμπληρώνεται το πρώτον κατά μήνα 

Νοέμβριο του έτους 2022. Και τούτο διότι η σύμπραξη του 

δεύτερου εγκαλουμένου και του Κωνσταντίνου ΑΥΔΗ για την 

κατάρτιση, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μελπομένης 

Α. ΜΠΑΡΛΑΜΑ, της υπ’ αριθ. 47253/27-11-2017 πράξης 

ανάκλησης του επίδικου υπ’ αριθ. 10.238/27-02-2015 Ειδικού 

Ανέκκλητου Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών, 

Αθανασίου ΔΡΑΓΙΟΥ, συνιστά σε κάθε περίπτωση ενέργεια 

διακοπτική της κατά τα ανωτέρω πενταετούς παραγραφής και, 

ως εκ τούτου, νέο αφετήριο χρονικό σημείο για επανεκκίνηση 

της αυτής ως άνω πενταετίας. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, 

απορριπτομένων όσων κρίθηκαν απορριπτέα στο σκεπτικό της 

παρούσας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν την 

αποδιδόμενη σε βάρος τους παράβαση των διατάξεων των 

άρθρων 69 παρ.1, 12 και 69Α παρ.1 και 2 Ν. 2725/1999, όπως 

ισχύουν και, για το λόγο αυτό, πρέπει κατά την κρίση του 

παρόντος Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου να επιβληθεί στην 

πρώτη εγκαλουμένη ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ η ποινή της αφαίρεσης 

πέντε (5) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα 

(Super League 1 Ελλάδα, αγωνιστική περίοδος 2021 - 2022), 

καθώς επίσης πρέπει να επιβληθεί στην αυτήν ως άνω πρώτη 

εγκαλούμενη ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ η χρηματική ποινή των εκατό 

χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και στο δεύτερο εγκαλούμενο, 

Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, χρηματική 

ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ. Όλες οι ως άνω 

κυρώσεις παρίστανται αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και 
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ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα της τελεσθείσας από 

τους εγκαλούμενους παράβασης, δεδομένου, μάλιστα, ότι με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της 

ειδικής, όσο και της γενικής πρόληψης, τον οποίο επιδιώκουν οι 

προρρηθείσες διατάξεις του Ν. 2725/1999. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με την παρουσία των διαδίκων επί των 

αναφερόμενων στην από 4-02-2022 Έκθεση της Επιτροπής 

Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αφορά στην ΠΑΕ ΠΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΝΑ και στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Γεώργιο 

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ και η οποία υπεβλήθη στο Πρωτοβάθμιο 

Πειθαρχικό Όργανο με το υπ’ αριθ. πρωτ. 160/16-02-2022 

έγγραφό της, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 69 παρ. 1 

και 12 και 69Α παρ. 1 και 2 του Ν. 2725/1999, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 

4809/2021. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό, τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της 

παρούσας. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΝΑ την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το 

τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα Super League 1 Ελλάδα, 

αγωνιστική περίοδος 2021-2022. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο δεύτερο εγκαλούμενο, Γεώργιο 

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της πρώτης 

εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, χρηματική ποινή είκοσι 

χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ. 
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Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη 

δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις      25-2-2022. 

 

H ΑΘΛΗΤΙΚH ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

               Αντιγόνη Σταμολέκα                                            Στυλιανός Βασιλειάδης   

                    Πρωτοδίκης  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



φύλλο της υπ’ αριθμ.  66 /2022 απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της 

SUPER LEAGUE 1 Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



φύλλο της υπ’ αριθμ.    66/2022 απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super 

League 1 Ελλάδα 

35 

 

 

 

 

 

 

 


