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ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ µετά από απόφαση του ∆.Σ. της ΕΠΟ και  δηµιουργίας για το 

λόγο αυτό Επιτροπής από το Συµβούλιο για τον έλεγχο όλων των δελτίων επαγγελµατιών 

ποδοσφαιριστών που εκδόθηκαν κατά τη µετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου 2011. Η 

εν λόγω επιτροπή διαβίβασε τον φάκελο της  ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 µε όλα τα 

έγγραφα που αφορούν το ως άνω θέµα στην  Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών για 

να επιληφθεί αρµόδια. 

                                                  1η Συνεδρίαση 22-6-2011 

                                                        2η Συνεδρίαση (µε τη νέα σύνθεση) 14-7-2011 και 15-

7-2011   

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

1. Η δηµοσιευθείσα  µε απόφαση του ∆.Σ. Επιτροπή διαβίβασε στην Επιτροπή 

Ιδιότητας και Μετεγγραφών τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 15147/5-5-

2011  έγγραφο της ΕΠΟ προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) υποκατάστηµα  

Αγ. Αλεξίου Πατρών, µε θέµα ‘’βεβαίωση µη οφειλής – ασφαλιστική ενηµερότητα’’, 2. Το 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 2646/30-12-2010 έγγραφο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 που 

κατατέθηκε στην  ΕΠΟ ‘βεβαίωσης µη οφειλής – ασφαλιστικής ενηµερότητας’ ‘ έκδοσης 

Ι.Κ.Α. υποκατάστηµα Αγ. Αλεξίου Πατρών, 3. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 4594/5-5-2011 του 

Ι.Κ.Α Αγ. Αλεξίου Πατρών µε θέµα απάντηση στο τεθέν ερώτηµα της ΕΠΟ. 4. Το  υπ’ 



αριθµ. πρωτ. 16855/24-5-2011 έγγραφο της ΕΠΟ προς το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών ∆.Ο.Υ Α ΠΑΤΡΩΝ µε θέµα ‘αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το 

δηµόσιο’, 5 . Το υπ’ αριθµ. πρωτ. . 30883384/1-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών (από το TAXIS NET) µε θέµα ‘βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας’ που 

κατέθεσε η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 στην ΕΠΟ. 6. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 11872/8-6-

2011 έγγραφο απάντηση της ∆.Ο.Υ Α ΠΑΤΡΩΝ στο τεθέν ερώτηµα της ΕΠΟ 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

2. 1η Συνεδρίαση 22-6-2011.  

3. Η  ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005   παρέστη δια του προέδρου της Αλεξίου Κούγια 

δικηγόρου, που διόρισε επίσης και τους δικηγόρους Χάρη Γρηγορίου και Ιωάννη Κάρµη.  

4. .Η Επιτροπή συνεδρίασε µε την καινούργια της σύνθεση µετά την 

αντικατάσταση του προέδρου αυτής (όλα τα µέλη της παρίσταντο και κατά την πρώτη 

συνεδρίαση) στις. 14-7-2011 και 15-7-2011. 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

5. Κατά την µετεγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 

κατέθεσε το ως άνω  υπ’ αριθµ. πρωτ. 30883384/1-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών (από το TAXISNET) µε θέµα ‘βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας’ µε τα 

ειδικότερα επιµέρους στοιχεία ‘’έκδοσης TAXIS NET της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφορικών συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών (∆.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ), που 

ελήφθη από το διαδίκτυο, ηµεροµηνία  1/1/2011, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30883384  και ένδειξη 

ισχύος για τέσσερις µήνες.    

6. Η ΕΠΟ απέστειλε το  υπ’ αριθµ. πρωτ. 16855/24-5-2011 προς τη ∆.Ο.Υ. Α 

ΠΑΤΡΩΝ στο οποίο µεταξύ άλλων περιέχεται το ερώτηµα ‘..αν το αποδεικτικό 

ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο µε τα ως άνω στοιχεία είναι αληθές και έχει 

νόµιµα’. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου Η ∆.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ µε το υπ’ αριθµ.  

11872/8-6-2011  έγγραφό της που απέστειλε στην ΕΠΟ και θέµα ‘Απάντηση στην υπ’ 

αριθµ. 16855/24-5-2011 αίτησή’ µε το εξής περιεχόµενο ‘ Σας γνωρίζουµε τα εξής 1. Η 

ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005  από την υπηρεσία µας έχει λάβει τα εξής αποδεικτικά 

φορολογικής ενηµερότητας (Α.Φ.Ε) α). Α/Α 3468/28-5-2008 για είσπραξη χρηµάτων, 

ισχύος τεσσάρων µηνών .β) Α/Α 8705/31-12-2008 για κάθε νόµιµη χρήση, ισχύος 

τεσσάρων µηνών. γ).Α/Α 3087/12-5-2009 για είσπραξη χρηµάτων, ισχύος τεσσάρων 

µηνών. δ) Α/Α 8193/10-12-2009 για κάθε νόµιµη χρήση, ισχύος τεσσάρων µηνών. Τα 



ανωτέρω Α.Φ.Ε. εκδόθηκαν νοµίµως διότι κατά την ηµεροµηνία της έκδοσής τους δεν 

υφίσταντο ληξιπρόθεσµα χρέη ρυθµισµένα ή µη. Ουδέν άλλο Α.Φ.Ε έχει εκδοθεί από την 

υπηρεσία µας µέχρι σήµερα. 2.Οι καταβολές της ΠΑΕ από 1-1-2009 έως σήµερα 

ανέρχονται στο ποσό των 274.645,67 ευρώ και διακρίνονται σε καταβολές εκτός 

ρύθµισης και σε καταβολές εντός ρύθµισης .(στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα 

ποσά των καταβολών, οι  καταβολές έναντι ρύθµισης αρχίζουν στις 20-10-2010  και το 

µηνιαίο ποσό καταβολής είναι ένα ποσό που κυµαίνεται µεταξύ των 9.500 ευρώ περίπου 

και του ποσού  των 10.500 ευρώ περίπου). 3. Τον Ιανουάριο του 2011 αν η ΠΑΕ ζητούσε 

Α.Φ.Ε. έπρεπε να καταβάλλει το ποσό των 29.417,03 ευρώ που αντιστοιχούσε στις τρείς 

επόµενες της ηµεροµηνίας της αίτησης δόσεις, δηλαδή Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2011.4. Οι καταβολές έναντι της ρύθµισης και εκτός αυτής γίνονταν σχεδόν 

εµπρόθεσµα πλην κάποιων µικρών καθυστερήσεων… σήµερα δεν υφίσταται καµιά 

καθυστερηµένη δόση, διότι έχουν καταβληθεί οι δόσεις της ρύθµισης µέχρι και τον Μάιο 

του 2011 και τα αρρύθµιστα είναι µη ληξιπρόθεσµα. Τα ρυθµισµένα χρέη …. Προέρχονται 

από τη ρύθµισης εκπρόθεσµων δηλώσεων φόρου Εισοδήµατος Ν.Π ΟΙΚ. ΕΤΩΝ  

2005,2006,2007,2008,2009 και ρύθµιση εκπρόθεσµων δηλώσεων Φ.Π.Α. 2009 και 2010’  

7. Σηµειώνεται ότι στο παρόµοιο ερώτηµα που  απέστειλε η ΕΠΟ και προς το ΙΚΑ  

για την νοµιµότητα του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας που είχε προσκοµίσει το 

ανωτέρω ΠΑΕ κατά τη µεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου 2011, το ΙΚΑ µε το υπ. 

αριθµ. πρωτ 4594/5-5-2011 έγγραφό του απάντησε ότι αυτό ήταν αληθές έγκυρο και είχε 

εκδοθεί από τα κατάστηµά τους.    

 

II. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

8. Κατά την συνεδρίαση ενώπιον της επιτροπής η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ..Ε 2005 

παριστάµενη ως ανωτέρω υποστήριξε τα εξής, ότι από την  ηµέρα της ανάληψης της 

ποδοσφαιρικής οµάδας από τον νυν πρόεδρο της Αλέξιο Κούγια αυτή ήταν πάντα 

συνεπής προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις, έχοντας πληρώσει µάλιστα και τις 

υποχρεώσεις που είχε αφήσει η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε.2005  από την προηγούµενη 

διοίκησή της προς τη ∆.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ, ότι η οµάδα δεν έχει εκκρεµότητες από χρέη 

προς τη ∆.Ο.Υ και καταβάλλει κανονικά τις δόσεις της ρύθµισης στην οποία είχε προβεί 

τον Οκτώβριο του 2010, ότι η βούληση της πολιτείας, ο σκοπός του νοµοθέτη και ο 

νοµιµοποιητικός λόγος της θεσπίσεως των συγκεκριµένων φορολογικών διατάξεων που 

προβλέπουν και την έκδοσης της φορολογικής  ενηµερότητας, ως απαίτηση για την άδεια 

διενέργειας συγκεκριµένων πράξεων, είναι η εκπλήρωση των φορολογικών 



υποχρεώσεων των φυσικών και νοµικών προσώπων και ότι το αποδεικτικό φορολογικής 

ενηµερότητας αποτελεί πιστοποιητικό αποδεικτικού χαρακτήρα που πιστοποιεί  το 

γεγονός ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο τηρεί τις υποχρεώσεις του αυτές, ότι η ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 όντας συνεπής στις φορολογικές της υποχρεώσεις είχε το 

δικαίωµα να λάβει τέτοιο πιστοποιητικό ως απόδειξη της συνέπειάς της αυτής, ότι η ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 όπως και ο παριστάµενος Πρόεδρος αυτής δεν γνώριζε ότι για να 

µπορεί η ΠΑΕ να προµηθευτεί φορολογική ενηµερότητα τον Ιανουάριο του 2011 θα 

έπρεπε να καταβάλλει τρεις µελλοντικές δόσεις της ρυθµίσεως ήτοι τις δόσεις των µηνών 

Ιανουαρίου Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2011 συνολικού ποσού 30.000 ευρώ περίπου , 

ότι  την απαίτηση αυτή, ως προϋπόθεση εκδόσεως φορολογικής ενηµερότητας, ο 

παριστάµενος πρόεδρος της ΠΑΕ την έµαθε από το ∆ιευθυντή της Α’ ∆.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ 

Σπύρο Σαξάµη, στις 24-5-2011, ότι όµως ο ίδιος  ο πρόεδρος της ΠΑΕ στις 22-12-2010 

είχε δώσει το αντίστοιχο ποσό στο λογιστή της ΠΑΕ (που προφανώς γνώριζε την 

υποχρέωση αυτή) για να πληρώσει µισθούς και δόσεις ρυθµίσεων, ότι το ποσό αυτό 

συµπεριλαµβανόταν σε κατάθεση που έγινε στην  ALPHA BANK προς την κ. Ανθή 

Οικονοµοπούλου συνολικού ποσού 40.000 ευρώ (προσκοµίστηκε αντίγραφο του 

αποδεικτικού κατάθεσης), ότι το ποσό αυτό  χορηγήθηκε αρχικά στην ανωτέρω 

γραµµατέα της ΠΑΕ για να το παραδώσει στη συνέχεια στο λογιστή ώστε να πληρώσει ο 

τελευταίος µισθούς συνολικού ύψους 10.000 ευρώ, οι οποίοι αφορούσαν την µηνιαία 

αποζηµίωση των προπονητών και µισθούς υπαλληλικού προσωπικού της ΠΑΕ (µισθός 

γραµµατέα Ανθής Οικονοµοπούλου, φροντιστή αποδυτηρίων Γιάννη Λιαροµάτη, 

φροντιστή γηπέδου Αηδόνη Νάτση, µισθό λογιστή  ∆εκεµβρίου 2010, µισθό προπονητή 

Ηλία Φυντάνη 3.000 ευρώ, µισθό γυµναστή Τάνταλου 1.000 ευρώ και µισθό προπονητή 

Ιωάννη Ζερβεβά) και το υπόλοιπο ποσό των  30.000 ευρώ για να πληρωθούν στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ προκαταβολικά  και για πρώτη φορά τρείς δόσεις φορολογικής  

ρυθµίσεως, ώστε να εξασφαλίσει η ΠΑΕ νόµιµο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας 

και να το καταθέσει στην ΕΠΟ. Ότι κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, 24-5-2011, ο 

Πρόεδρος της ΠΑΕ πληροφορήθηκε από την ∆.Ο.Υ. Πατρών ότι το πιστοποιητικό 

φορολογικής ενηµερότητας το οποίο µέσω διαδικτύου, εξέδωσε ο λογιστής και διευθύνων 

σύµβουλός της ΠΑΕ Αναστάσιος Χριστακόπουλος, δεν είχε εκδοθεί από το σύστηµα 

TAXIS µε νόµιµο τρόπο. Ότι αµέσως µόλις ο Πρόεδρος της ΠΑΕ αντιλήφθηκε ότι το 

πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας που είχε καταθέσει η ΠΑΕ στην ΕΠΟ για την 

απόκτηση ποδοσφαιριστών κατά τη µεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου 2011 δεν ήταν 

νόµιµο απέστειλε προς το λογιστή της ΠΑΕ κ. Αναστάσιο Χρηστακόπουλο την από 30-5-



2011 εξώδικη δήλωσή του (προσκοµίστηκε αποδεικτικό επίδοσης) µε την οποία τον 

καλούσε να δώσει έγγραφες εξηγήσεις, γιατί ενώ η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005  είχε όλες 

τις προϋποθέσεις να εκδώσει ένα νόµιµο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας τον 

µήνα Ιανουάριο 2011, αυτός εξέδωσε ένα πιστοποιητικό το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε, 

σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχε από το διευθυντή της Α’ ∆.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ, από το 

σύστηµα TAXIS. Ότι ο ανωτέρω λογιστής απάντησε µε την από 31-5-2011 (επόµενη 

ηµέρα) εξώδικη δήλωσή του (προσκοµίστηκε αποδεικτικό επίδοσης) στην οποία αναφέρει 

ότι, γνωρίζοντας ως λογιστής το γεγονός ότι η ΠΑΕ είναι απόλυτα ασυνεπής στις 

φορολογικές της υποχρεώσεις το µόνο που έκανε ήταν να βάλει τους κωδικούς της ΠΑΕ 

στο σύστηµα TAXIS NET και να πάρει τη βεβαίωση της φορολογικής ενηµερότητα που το 

σύστηµα του εξέδωσε η οποία ήταν βέβαιος ότι ήταν απολύτως νόµιµη. Ότι στις  3-6-2011 

ο λογιστής κ. Αναστάσιος Χριστακόπουλος απέστειλε προς την ΕΠΟ και µε αποδέκτες 

τον τότε πρόεδρο της ΕΙΜ κ. Κουρίδη Θεόδωρο και αντιπρόεδρο της ΕΠΟ κ. Άρη 

Σταθόπουλο, χειρόγραφο έγγραφο υπογεγραµµένο από τον ίδιο µε θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής του, στο οποίο αναφέρει ότι του  ζητήθηκε από το νοµικό σύµβουλο της 

ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ Γ.Ε 2005 να κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να εκδοθούν το 

συντοµότερο δυνατό τα δελτία των νεοαποκτηθέντων ποδοσφαιριστών λόγω του ότι ο 

πρώτος αγώνας του πρωταθλήµατος είχε οριστεί για τις 7-1-2011, ότι πιεζόµενος από την 

διοίκηση της ΠΑΕ να κάνει γρήγορα και γνωρίζοντας ότι αυτή πληρώνει κανονικά και 

εµπρόθεσµα όλες της τις υποχρεώσεις στην εφορία, λόγω υπερβολικής πίεσης και 

φόρτου εργασίας, και γνωρίζοντας ότι µε την ενέργειά του αυτού δεν προξενεί καµιά 

οικονοµική ζηµιά ούτε στο Ελληνικό δηµόσιο ούτε στην ΕΠΟ ούτε στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 

Γ.Ε. 2005 και ενεργώντας εντελώς επιπόλαια και υπό πίεση για να προλάβει να εκδοθούν 

τα δελτία και να µην εκτεθεί στον πρόεδρο της ΠΑΕ απέστειλε το συγκεκριµένο έγγραφο 

από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην ΕΠΟ. Ακόµη στην ίδια επιστολή, αναφέρει ότι ήταν 

η πρώτη φορά που η ΠΑΕ εξέδιδε πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας ενώ είχε 

υπαχθεί στην ρύθµιση του ν. 3888/2010 και αγνοούσε ότι έπρεπε να προκαταβάλλει 

δόσεις για να εκδοθεί φορολογική ενηµερότητα, αφού όλες τις προηγούµενες φορές η 

ΠΑΕ είχε εκδώσει φορολογική ενηµερότητα χωρίς προκαταβολή δόσεων. Ότι µετά την 

‘οµολογία’ αυτή του Αναστασίου Χριστακόπουλου, λογιστή και διευθύνοντα συµβούλου 

της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 η ως άνω ΠΑΕ υπέβαλλε την από 8-6-2011 

(ΩΟΙΕ/11/146), µήνυση της εναντίον του,  ενώπιον της προϊσταµένης της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ελένης Ράικου (µε την οποία τον κατηγορούσε  ότι (αφού 

πλήρωσε τη δόση της ρυθµίσεως των 10.000 ευρώ της ρυθµίσεως του Ιανουαρίου 2011 



προς τη ∆.Ο.Υ) κατασκεύασε το έντυπο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας 

(πλαστογράφησε) για να καρπωθεί το υπόλοιπο ποσό των 20.000 ευρώ (ή 25.000 ευρώ 

όπως σε άλλα σηµεία αναφέρει) που έπρεπε να προκαταβληθεί στη ∆.Ο.Υ., ώστε να 

µπορεί να εκδοθεί νόµιµα το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. Ότι η ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 έχει ζηµιωθεί από αυτή του την συµπεριφορά, δηλώνει 

παράσταση πολιτικής αγωγής και ζητά την άσκηση ποινικής διώξεως κατά του λογιστή 

για τα αδικήµατα της πλαστογραφίας και της υπεξαίρεσης και µάλιστα µε βαθµό 

κατεπείγοντος.  Ότι µετά το από 14-6-2011 υπόµνηµα παροχής εγγράφων εξηγήσεων του 

µηνυθέντος κ.Αναστασίου Χριστακόπουλου, λογιστή της ΠΑΕ, µε το οποίο αυτός 

οµολογεί ότι διέπραξε τα όσα του καταλογίζονται µε την ως άνω µήνυση της ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ Γ.Ε. 2005 (‘τα όσα διερευνώνται από Υµάς’ σύµφωνα µε την ακριβή 

διατύπωση του απευθυνόµενου στο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών υποµνήµατος), 

ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ανωτέρω Αναστασίου Χριστακόπολου για τα 

αδικήµατα της πλαστογραφίας µετά χρήσεως και της υπεξαίρεσης αντικειµένου ιδιαίτερα 

µεγάλης αξίας, που το έχουν εµπιστευτεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητος του ως 

εντολοδόχου, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθµ. πρωτ. 168348/15-6-2011 πιστοποιητικό 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (που προσκοµίστηκε).  

9. Περαιτέρω, επειδή µετά την αποστολή των φακέλων από την ΕΠΟ προς τον 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για όλες τις ΠΑΕ που είχαν προσκοµίσει  πλαστή 

φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα και εκ του γεγονότος ότι ο Αντιεισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου κ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος εξέδωσε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2371α/14-6-

2011 έγγραφό που απευθύνονταν προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύµφωνα 

µε το οποίο, ‘µετά τη διενέργεια επείγουσα προκαταρκτικής εξέτασης της οποίας το 

πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε διαπιστώθηκαν οι οµάδες που προσκόµισαν ή υπέβαλλαν 

στην ΕΠΟ πλαστές ή νοθευµένες φορολογικές ή ασφαλιστικές ενηµερότητες…’’ στις 

οποίες συµπεριλαµβάνονταν και η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005,  η ανωτέρω ΠΑΕ 

υπέβαλλε  , την από 21-6-2011 αίτησή της στον ως άνω Αντιεισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου κ. ‘Αθανάσιο’ Κανελλόπουλο (προφανώς ήθελαν να γραφεί Αναστάσιος), µε την 

οποία αφού του εκθέτουν όλα όσα προαναφέρονται για την άσκηση ποινικής διώξεως σε 

βάρος του λογιστή Αναστασίου Χριστακόπουλου για τα ανωτέρω αδικήµατα, 

καταλογίζοντάς  στον ανωτέρω Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι δεν έκανε εν τοις 

πράγµασι προκαταρκτική εξέταση αφού δεν κάλεσε την ΠΑΕ να δώσει εξηγήσεις  και για 

το λόγο αυτό κατέληξε σε λάθος συµπέρασµα ως προς την ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, του 

ζητούν να αποστείλει διευκρινιστικό έγγραφο (σε σχέση µε το από 14-6-2011 έγγραφό 



του), στο οποίο θα αναφέρεται ότι έχει διενεργηθεί προανάκριση που έχει ολοκληρωθεί µε 

την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην  λογιστή της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ 

Αναστασίου Χριστακόπουλου  για το πλαστό έγγραφο της φορολογικής ενηµερότητας και 

ότι η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε 2005. είναι αµέσως παθούσα από την συµπεριφορά του 

αυτή, δεν έχει κανένα δόλο και είναι ουσιαστικά και δικονοµικά ανεπίτρεπτη η άσκηση 

νέας ποινικής διώξεως για το ίδιο αδίκηµα σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ Γ.Ε. 2005 

(για το ίδιο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας) υπόθεση στην οποία αυτή είναι 

πολιτικώς ενάγουσα. Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Αναστάσιος 

Κανελλόπουλος απάντησε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2371δ/21-6-2011 έγγραφό του, µε 

κοινοποίηση προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, στο οποίο αναφέρονται τα 

εξής : ‘Εν συνεχεία της υπ’ αριθµ 2371α/14-6-2011 παραγγελίας µας προς τον Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Αθηνών, την οποία κοινοποιήσαµε και σε σας και µετά την από 21-6-2011 

αίτηση της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ Γ.Ε 2005 αντίγραφο της οποίας  µετά των συνηµµένων 

αυτής σας επισυνάπτουµε, διευκρινίζουµε ότι οι  ‘’περαιτέρω κατά τον κώδικα ποινικής 

δικονοµίας ενέργειες’’ στις οποίες πρέπει να προβεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών 

προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 31 και 43 Κ.Π.∆., όπερ σηµαίνει ότι ο  

Εισαγγελέας θα προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, για αν ερευνηθεί, µεταξύ των 

άλλων, ποιοι ως αυτουργοί, συνεργοί ή ηθικοί αυτουργοί, ενέχονται στην διάπραξη των 

σχετικών αξιοποίνων πράξεων. Καθόσον αφορά την ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, από τα 

συνηµµένα έγγραφα και ειδικότερα από το υπ’ αριθµ. 168348/15-6-2011 έγγραφο της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει, ότι κατόπιν µηνύσεως αυτής και 

ταυτοχρόνως πολιτικώς εναγούσης, έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη κατά Αναστάσιου 

Χριστακόπουλου και κατά παντός υπευθύνου, για α) κακουργηµατική υπεξαίρεση 

(υπεξαίρεση αντικειµένου ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που του έχουν εµπιστευτεί στον υπαίτιο 

ως εντολοδόχου αυτής) και β) πλαστογραφία µετά χρήσεως. Κατά τον Κ.Π.∆., πολιτικώς 

ενάγων είναι ο αµέσως εκ της αξιοποίνου πράξεως παθών. Στην περίπτωση της ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ Γ.Ε. 2005, σύµφωνα µε το ως άνω έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αθηνών, ως παθούσα φέρεται η εν λόγω ΠΑΕ. 

10. Τέλος σε συνέχεια των προαναφεροµένων η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005, 

παριστάµενη ως ανωτέρω υποστήριξε ακόµη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 3 του 

Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ προβλέπεται µεν ότι ‘κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για τις 

πράξεις και παραλείψεις όλων όσων µε οποιονδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε ιδιότητα 

–όπως ειδικότερα αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο – συνδέονται µε αυτή’ 

όµως προβλέπεται και η εξαίρεση ‘εκτός αν οι ενέργειες αυτών στρέφονται κατά της ίδιας 



της οµάδας τους’. Ούτως στην προκειµένη περίπτωση είναι σαφές ότι η ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005  δεν µπορεί να έχει ευθύνη για την συµπεριφορά του λογιστή της 

και διευθύνοντα συµβούλου αυτής διότι αυτή στρέφεται εναντίον της ίδιας, η οποία κατά 

τα ανωτέρω, είναι παθούσα από την συµπεριφορά του και πολιτικώς ενάγουσα στην 

µεταξύ τους ποινική δίκη.  

 

III. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

11.Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος  7 περιπτώσεις α και β του Κανονισµού 

Ιδιότητας και Μετεγγραφών Παράρτηµα Β’ για τους Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ‘α) Η 

Επιτροπή Ιδιότητας – µετεγγραφών της ΕΠΟ µπορεί σε κάθε χρονική στιγµή να 

ανακαλέσει οριστικά το ατοµικό δελτίο, και το δελτίο µεταβολών του ποδοσφαιριστή, αν 

κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι εκδόθηκαν βάσει ψευδών, ή 

παραποιηθέντων στοιχείων από παραδροµή ή κατά άλλο παράτυπο ή αντικανονικό 

τρόπο, β) Στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης του ατοµικού δελτίου του 

ποδοσφαιριστή και του δελτίου των µεταβολών, λόγω δόλιας ενέργειας και ιδίως λόγω 

υποβολής ψευδών, ή παραποιηθέντων στοιχείων, ή πλαστής ταυτότητας ο παραβάτης ή 

οι παραβάτες, ποδοσφαιριστής ή σωµατείο ή και οι δύο, τιµωρούνται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 34 παρ. 1 γ’ του ΚΑΠ’. ’.  Σύµφωνα µε το άρθρο 34 

παράγραφος 1 περίπτωση γ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΚΑΠ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ‘ Σε περίπτωση που η ανάκληση των δελτίων 

ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή οφείλεται στη διαπίστωση δόλιας ενάργειας του 

ποδοσφαιριστή ή της οµάδας του, τότε αν ποδοσφαιριστής είναι υπαίτιος, επιβάλλεται µε 

απόφαση της ΕΠΟ ποινή αποκλεισµού τριών (3) ετών από κάθε επίσηµο ή φιλικό αγώνα 

, αν υπαίτια είναι η οµάδα της επιβάλλεται χρηµατική ποινή από 10.000 ευρώ έως 50.000 

ευρώ. Αν υπαίτιοι είναι ο ποδοσφαιριστής και η οµάδα τότε τιµωρούνται µε τις αντίστοιχες 

παραπάνω ποινές και οι δύο.’ 

12. Η Επιτροπή κατά την εξέταση του θέµατος ερεύνησε την  υπόθεση µε βάση το 

σύνολο των  δεδοµένων που ετέθησαν υπόψη της, για να καταλήξει στην κρίση αν η 

έκδοση των δελτίων των ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ οφείλεται σε  δόλια ενέργεια της ΠΑΕ 

(οπότε θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάκληση αυτών και να την αποδώσει σε δόλια 

ενέργεια ώστε να επέλθουν οι λοιπές συνέπειες), ή σε άλλη αιτία που δε σχετίζεται µε 

δόλο της ΠΑΕ (οπότε πρέπει να προχωρήσει σε απλή ανάκληση αυτών).  Ως προς τη 

διαµόρφωση της δικανικής της πεποιθήσεως έλαβε υπόψη τα όσα ανωτέρω 

προαναφέρονται, και  εκτιµώντας και αξιολογώντας τους ανωτέρω ισχυρισµούς της ΠΑΕ 



όπως και  τα προαναφερόµενα  έγγραφα που αυτή προσκόµισε και επικαλέστηκε, καθώς 

και όλα τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας που σχηµατίστηκε κατέληξε στα 

παρακάτω συµπεράσµατα.  

13. Πρώτον, το έγγραφο  της φορολογικής ενηµερότητας που κατέθεσε στην ΕΠΟ 

η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 είναι αποδεδειγµένα πλαστό καθ’ οµολογίαν της.  

14.∆εύτερον, την νόθευση του εγγράφου αυτού οµολόγησε ότι διέπραξε ο λογιστής 

και διευθύνων σύµβουλος της ΠΑΕ Αναστάσιος Χριστακόπουλος τόσο µε ιδιόγραφο και 

ενυπόγραφο έγγραφο που απέστειλε προς την ΕΠΟ όσο και µε το υπόµνηµα παροχής 

εγγράφων εξηγήσεων που κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά την 

υποβληθείσα σε βάρος του µήνυση από την ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005.  

15. Τρίτον κατά του ανωτέρω λογιστή Αναστάσιου Χριστακόπουλου µετά από 

µήνυση της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ Γ.Ε. 2005  ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλαστογραφία 

µετά χρήσεως και υπεξαίρεση αντικειµένου ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που το έχουν 

εµπιστευτεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου,  ήτοι για την 

υπεξαίρεση των χρηµάτων που του δόθηκαν από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Κ. Κούγια για να 

πληρώσει µελλοντικές δόσεις ρυθµίσεως στην ∆.Ο.Υ. ώστε να δύναται να προµηθευτεί  η 

Π.Α.Ε. νόµιµο αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας  

16. Τέταρτον, µετά την άσκηση της ποινικής διώξεως κατά του ανωτέρω λογιστή η 

ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ πλέον εµφανίζεται ως ζηµιωθείσα (αµέσως εκ της αξιοποίνου πράξεως 

του λογιστή της παθούσα) και πολιτικώς ενάγουσα. 

17. Πέµπτον, µετά από αίτηση της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ Γ.Ε. 2005, κατά τα 

προαναφερόµενα ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κανελλόπουλος επίσης 

απέστειλε διευκρινιστικό έγγραφο προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών µε το οποίο 

διευκρινίζει ότι στην υπόθεση της πλαστότητας της φορολογικής ενηµερότητας, που 

εξετάζουµε εδώ, η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005 είναι παθούσα και πολιτικώς ενάγουσα 

και κατά συνέπεια θα πρέπει να ελεγχθεί η εν λόγω υπόθεση υπό το πρίσµα αυτό.  

18. Έκτον, σύµφωνα µε το άρθρο το άρθρο 26 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της 

ΕΠΟ ‘κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων µε 

οποιονδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε ιδιότητα  συνδέονται µε αυτή εκτός αν οι 

ενέργειες αυτών στρέφονται κατά της ίδιας της οµάδας τους’. 

19. Κατά συνέπεια  η Επιτροπή κρίνει ότι δεν µπορεί να αποδώσει το δόλο στο 

νοµικό πρόσωπο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ, αφού ο δόλος αυτός αποδείχθηκε ότι υπήρχε 

µόνο στο πρόσωπο του λογιστή της, ο οποίος υποβάλλοντας την ανωτέρω νοθευµένη 

φορολογική ενηµερότητα στην ΕΠΟ ενήργησε εν κρυπτώ και εν γνώσει του σε βάρος των 



συµφερόντων αυτής. Την ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005  δεν µπορούν να την βαρύνουν 

δυσµενείς συνέπειες από την δόλια συµπεριφορά του εντολοδόχου της, διότι αυτή ήταν 

εκτός των ορίων των ανατεθεισών σε αυτόν καθηκόντων.  

20. Η Επιτροπή οµολογουµένως προβληµατίστηκε από την αντίφαση που υπάρχει 

µεταξύ της παραδοχής που οµολογείται σε πλείστα έγγραφα, που προσκόµισε η ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005, του προέδρου αυτής κ. Κούγια, ότι ενηµερώθηκε για την 

υποχρέωση καταβολής των τριών µελλοντικών δόσεων προς την ∆.Ο.Υ. και του 

γεγονότος ότι η καταβολή αυτή ήταν προϋπόθεση για την έκδοση νόµιµου παραστατικού 

φορολογικής ενηµερότητας στις 24-5-2011 και στον ισχυρισµό ότι, παρά ταύτα  είχε δώσει 

τα χρήµατα αυτά που απαιτούνταν  για την καταβολή των τριών αυτών δόσεων στις 22-

12-2010, ήτοι σε χρόνο που δεν γνώριζε την ύπαρξη της υποχρεώσεως αυτής. Όµως  η 

Επιτροπή δεν µπορεί να παραβλέψει την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του λογιστή κ. 

Αναστάσιου Χριστακόπουλου για τα αδικήµατα που ανωτέρω προαναφέρονται, σύµφωνα 

µε την οποία η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005  εµφανίζεται ως αµέσως παθούσα 

(ζηµιωθείσα) και πολιτικώς ενάγουσα, όπως και το έγγραφο του Αντιεισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου κ. Α.Κανελλόπουλου, που απευθύνεται προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Αθηνών, µε το οποίο διευκρινίζεται ότι η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2005πλέον θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται κάτω από το πρίσµα και υπό την ιδιότητά της αυτή (δηλαδή της 

ζηµιωθείσας – παθούσας και πολιτικώς ενάγουσας), διότι σε µία τέτοια περίπτωση θα 

εµφανιζόταν να αγνοεί και να παρακάµπτει τους ουσιαστικούς θεσµούς της ελληνικής 

δικαιοσύνης και  να µην εναρµονίζει την κρίση της µε τις κρίσεις των οργάνων που 

υπηρετούν τους θεσµούς αυτούς. 

21. Ένα µέλος της Επιτροπής όµως έχει την άποψη ότι η κατάθεση του εγγράφου 

της νοθευµένης φορολογικής ενηµερότητας οφείλεται σε δόλια ενέργεια της ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ, διότι η υποβολή του εγγράφου αυτού προς την ΕΠΟ έγινε από το 

κατεξοχήν, για το λόγο αυτό εντεταλµένο πρόσωπό της, ήτοι τον λογιστή και διευθύνοντα 

σύµβουλο αυτής κ. Αναστάσιο Χριστακόπουλο. Ο ισχυρισµός της ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ, όπως 

διατυπώθηκε και δια του προέδρου αυτής ενώπιον της Επιτροπής και όπως 

διατυπώνεται στα πλείστα έγγραφα που κατέθεσε, ότι δηλαδή αυτός είχε δώσει στις 22-

12-2010 χρήµατα στον ανωτέρω λογιστή, για να τα καταθέσει ο τελευταίος στη ∆.Ο.Υ. για 

τις τρείς επόµενες δόσεις της ρύθµισης όπως απαιτούνταν για την έκδοση νόµιµου 

παραστατικού φορολογικής  ενηµερότητας, δεν µπορεί να γίνει πιστευτός ούτε µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποδείχτηκε µε επάρκεια, διότι πρώτον   ο πρόεδρος της ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ, καθ’ οµολογίαν του, δεν ήξερε στο χρονικό εκείνο σηµείο την ύπαρξη της 



υποχρεώσεως αυτής, που την έµαθε για πρώτη φορά στις 24-5-2011 και άρα δεν υπήρχε 

λόγος να δώσει χρήµατα για µια απαίτηση της οποίας αγνοούσε την ύπαρξη, τούτο δε 

δεδοµένου ότι όπως προκύπτει από τα έγγραφα που προσκόµισε η ίδια η ΠΑΕ (ήτοι τρία 

ντοσιέ µε αναλυτικές αποδείξεις καταβολής για τα τελευταία τρία έτη, ένα σύνολο περίπου 

τριών χιλιάδων σελίδων), αυτή είχε τον απόλυτο έλεγχο των καταβολών, τηρούσε µε τάξη 

τους λογαριασµούς, καταχωρώντας και τις µικρότερες πληρωµές εις τρόπον, ώστε να 

φαίνεται παράδοξο πως γίνεται να διέφυγαν του ελέγχου για πέντε µήνες και να µην 

αποτυπώθηκε στα έξοδα της ΠΑΕ µία καταβολή ύψους 20.000 ευρώ που θα έπρεπε να 

εµφανίζεται στα έξοδα  ∆εκεµβρίου  2010 ή Ιανουαρίου 2011. ∆εύτερον τα χρήµατα αυτά, 

ήτοι ένα ποσό ύψους 40.000 ευρώ κατατέθηκαν στον λογαριασµό της ALPHA BANK στην 

γραµµατέα της ΠΑΕ κ. Αγαθή Οικονοµοπούλου µε αιτιολογία ‘µισθοί και δόσεις’ στις 22-

12-2010. Από την ηµεροµηνία αυτή και έκτοτε στα έγγραφα που προσκόµισε η ίδια η ΠΑΕ 

αναφέρονται οι κάτωθι καταβολές  ..’ 23-12-2010 δώρα προσωπικού και παιχτών 

9.433,33 ευρώ, 23-12-2010 Πέτρος Σταθάκης 1.000 ευρώ, 24-12-2010 Λουτσιάνο 5.000 

ευρώ, 24-12-2010 Τραπεζική επιταγή για ∆.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ 3.344,57 ευρώ, 24-12-2010  

Παλαιολόγος µεταγραφή Κοκλιώτη 2.000 ευρώ, 24-12-2010 Χουρτάντο 1.642,43 ευρώ, 

24-12-2010 Λιαροµάτης υπόλοιπο µισθού και έναντι µισθού εντεκάτου 500 ευρώ, 28-12-

2010 ΙΚΑ Αγ. Αλεξίου 13.948,76 ευρώ, 28-12-2010 ∆.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ 9.618,71 ευρώ, 

28-12-2010 35 ευρώ έξοδα αποστολής οµάδας, 29-12-2010 Παλαιολόγος µεταγραφή 

∆ελαπόρτα 2.000 ευρώ, 30-12-2010 Γενιτσαρίδης 500 ευρώ, Σταθάκης 500 ευρώ , 

Λιαροµάτης  500 ευρώ, 1.500 ευρώ, 30-12-2010 πληρωµή επιταγής Απλόπολις 11.000 

ευρώ, 30-12-2010 πληρωµή επιταγής Μπρεγκάι, Μπογιατζής 8.000 ευρώ, 31-12-2010 

500 ευρώ Νάτσης, Αηδόνης, 2000 ευρώ Κοκλιώτη, 2500 ευρώ.’. Όπως προκύπτει από τα 

ανωτέρω µόνο στις επόµενες 9 µέρες του ∆εκεµβρίου ακολουθεί πληρωµή υποχρεώσεων 

της ΠΑΕ ύψους 71.000 ευρώ περίπου εκ των οποίων είναι και µία δόση της ΠΑΕ στη 

∆.Ο.Υ. ποσού 9.618,71 ευρώ, η οποία σύµφωνα και µε το απαντητικό έγγραφο της 

∆.Ο.Υ. που αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας (αρ. πρωτ.11872/8-6-2011) αφορά τη 

δόση της ρυθµίσεως ∆εκεµβρίου 2010. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε 

ποιες από όλες τις ανωτέρω πληρωµές έγιναν µε το προαναφερόµενο έµβασµα της ΠΑΕ 

στον λογαριασµό της ALPHA BANK στην γραµµατέα της ΠΑΕ κ. Αγαθή Οικονοµοπούλου, 

καθώς  οι υποχρεώσεις της ΠΑΕ µόνο για αυτές τις 9 µέρες που πληρώθηκαν ήταν πολύ 

περισσότερες από το ποσό του εµβάσµατος αυτού. Περαιτέρω δεν προκύπτει από 

πουθενά ότι οι 20.000 ευρώ (ή 25.000 ευρώ  όπως αναφέρει στη µήνυση της η ΠΑΕ) από 

το έµβασµα αυτό υπεξαιρέθηκαν από το λογιστή και δεν αποτυπώνονται στις πληρωµές 



των εποµένων ηµερών που ακολούθησαν. Τρίτον ο µηνυθείς λογιστής και διευθύνων 

σύµβουλος της ΠΑΕ κ. Αναστάσιος Χριστακόπουλος τόσο στην από 31-5-2011 εξώδικη 

απάντησή του προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ, τόσο στην από 3-6-2011 

επιστολή του προς την ΕΠΟ, όσο και στο υπόµνηµα παροχής εγγράφων εξηγήσεων 

προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, παρά την ‘οµολογία’ του ότι έχει την 

ευθύνη της νοθεύσεως του εγγράφου και ότι ‘ διέπραξε τα όσα διερευνώνται’, δεν 

οµολογεί ευθέως πουθενά ότι υπεξαίρεσε τα χρήµατα που του δόθηκαν για την πληρωµή 

των δύο εποµένων δόσεων που έπρεπε να προκαταβληθούν ώστε να εκδοθεί το νόµιµο 

αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, πολλώ δε µάλλον στο υπόµνηµά του 

υποστηρίζει, αντίθετα στη ροή των γεγονότων (και των ισχυρισµών της ΠΑΕ), ότι και 

αυτός δεν γνώριζε ότι απαιτούνταν αυτή η έκτακτη καταβολή τριών µελλοντικών δόσεων 

(συµπεριλαµβανοµένης και της δόσης του Ιανουάριου που καταβλήθηκε)προς την εφορία 

για την έκδοση του πιστοποιητικού. Τέλος η άσκηση ποινικής διώξεως από τον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά την κρίση του µειοψηφούντος µέλους της 

Επιτροπής, που εµφανίζει την ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ως ζηµιωθείσα και πολιτικώς ενάγουσα, 

που ασφαλώς δεν µπορεί να αγνοηθεί, στηρίχθηκε στη βάση διαφορετικών δεδοµένων 

και κυρίαρχα στο βαρύνον  γεγονός της ‘οµολογίας’ του λογιστή ενώ δεν λήφθηκαν 

υπόψη γιατί προφανώς δεν προσκοµίστηκαν και δεν έγινε επίκληση όλων των λογιστικών 

στοιχείων της ΠΑΕ που αποδεικνύουν όλες τις καταβολές αυτής για τους µήνες ∆εκέµβριο 

2010 και  Ιανουάριο 2011, ώστε να αντιστοιχηθούν τα καταβληθέντα ποσά και να 

προκύψει µε σαφήνεια ποιες από αυτές τις καταβολές έγιναν µε βάση το έµβασµα των 

40.000 ευρώ της 22-12-2010 και τι ποσό ήταν αυτό που απέµενε και υπεξαιρέθηκε, αν 

υπεξαιρέθηκε, από το λογιστή. 

23. Με βάση τα όσα προαναφέρονται η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία αποδίδει την 

υποβολή του νοθευµένου αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 

Γ.Ε. αποκλειστικά σε δόλια ενέργεια του λογιστή αυτής Αναστάσιου Χριστακόπουλου, η 

οποία όµως δεν µπορεί να παράγει δυσµενείς συνέπειες σε βάρος της ΠΑΕ, σύµφωνα µε 

τα όσα προαναφέρονται, διότι η ενέργεια αυτή στρέφεται ευθέως κατά των συµφερόντων 

αυτής.  

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

24. Κατά συνέπεια, µε βάση τα όσα προαναφέρονται, η Επιτροπή κρίνει ότι θα 

πρέπει να ανακληθούν όλα τα δελτία -συνολικά δεκατρία (13) -  όπως εµφαίνεται από το 

αρχείο της υπηρεσίας µας που εκδόθηκαν για λογαριασµό της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ Γ.Ε. 



2005  κατά τη µετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου 2011. Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 

2005  έχει δικαίωµα επανυποβολής αιτήσεων των ανακαλούµενων δελτίων στην νέα 

µετεγγραφική περίοδο.  

.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η επιτροπή αποφασίζοντας  κατά πλειοψηφία 

-ανακαλεί  τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών της 

ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. που εκδόθηκαν τη µετεγγραφική περίοδο Ιανουαρίου 2011, 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 7 α  του Κανονισµού Ιδιότητας και 

Μεταγραφών Παράρτηµα Β για του Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές Τα 

ανακαλούµενα δελτία είναι τα ακόλουθα: 

 

115282

2 

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

120113

2 

SEITAJ SKERDI 

549812 ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ 

114487

4 

ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

111818

5 

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

582593 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

120065

0 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

115190

7 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 

114604

4 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

118400

0 

ΠΙΘΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

544148 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

471290 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

557836 ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 14 και 15 Ιουλίου 2011και δηµοσιεύτηκε στις 

18 Ιουλίου 2011. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 



Β. ΣΑΡΑΚΗΣ                        Α. ΞΥΝΗΣ                        Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ 


