
                                            

            ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠ μέσω SKYPE                                                         

                         στις  27/4/2022 και ώρα 8.15 μμ 

4/22 

Παρόντες: Φίλιππος Φράγκος, Φρόσω Τηλλυρή, Ερρίκος 

Λεωνίδου,Γιώργος Γεωργιάδης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Σάββα            

Απόντες: Πάνος Μακρής, Κώστας Ιωάννου, Κυριάκος Παναγιώτου 

 

Η συνεδρία κλήθηκε εκτάκτως από τον πρόεδρο ΦΦ με ειδοποίηση που 

εστάλη στις 22 Απριλίου. 

ΘΕΜΑ : Η κακή συμπεριφορά του Oleg Rovyshin, παίκτη του bridge, ο 

οποίος συμμετείχε στις προπονήσεις για την επιλογή της ΕΟ και η 

παρέμβαση Κωλέττη. 

Στην αρχή της συνεδρίας ο ΦΦ διατυπώνει την άποψη ότι δεν μπορεί να 

λαμβάνονται αποφάσεις του ΔΣ μέσω email και ότι προς τούτο σκέφτεται 

να ζητήσει νομική συμβουλή και ερμηνεία του καταστατικού και προσθέτει 

ότι η παρούσα έκτακτη συνεδρία μέσω SKYPE είναι η σωστή διαδικασία 

για λήψη αποφάσεων. 

Τα μέλη του ΔΣ, αφού διαβουλεύθηκαν μεταξύ τους κατέληξαν στις πιο 

κάτω αποφάσεις : 

1. Η πιο πάνω υπόθεση να μην παραπεμφθεί στην Δικαστική Επιτροπή 

της ΚΟΜΠ, αλλά να εκδικασθεί από το ΔΣ 

2. α)Επιβάλλεται στον παίκτη  αυτόν η ποινή της μη συμμετοχής του 

στις προπονήσεις για την επιλογή της ΕΟ μέχρι το τέλος του 2022 

β) Να σταλεί προς αυτόν σχετική επιστολή προσεκτικά διατυπωμένη 

 



Αναλυτικότερα : Με την απόφαση 1 συνετάχθησαν οι ΦΤ, ΕΛ, ΝΝ και ΔΣ, 

ενώ οι ΦΦ και ΓΓ διεφώνησαν και εισηγήθηκαν ότι η υπόθεση θα έπρεπε 

να παραπεμφθεί στην ΔΕ.  

 

ΓΓ: Θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό 

της ΚΟΜΠ, το οποίο περιέχει 10 σελίδες αναφορικά με τις ποινές που 

μπορεί να επιβάλει η ΔΕ. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε επειγόντως 

πειθαρχικό κώδικα με συγκεκριμένους κανονισμούς όπως στην 

Ελληνική Ομοσπονδία και την EBL. 

ΦΦ: Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σωστά αν δεν χρησιμοποιούμε τις 

επιτροπές όπως είναι το γράμμα και το πνεύμα του καταστατικού.            

Η ΔΕ υφίσταται για να εκδικάζει τέτοια θέματα πιο σωστά , πιο 

σοβαρά. Το εύρος των απόψεων που έχουν εκφραστεί δείχνει ότι 

πανομοιότυπες απόψεις δεν υπάρχουν. Πιθανόν η ποινή που θα 

εφαρμοστεί να εκφράζει μόνο 2-3 απόψεις μελών του ΔΣ. Και μόνο 

τούτο υπαγορεύει  ότι είναι καλύτερο η υπόθεση να πάει στη ΔΕ.                                                                                                                             

Η ΔΕ καλεί σε απολογία τον κατηγορούμενο, ακούει τις δικές του 

θέσεις και απόψεις και αποφασίζει. 

        Η παραπομπή  της υπόθεσης στη ΔΕ πρέπει να γίνει ανεξάρτητα 

από το χρόνο που θα χρειαστεί για την εκδίκασή της. Η ΔΕ είναι 

εκείνη που θα μπορούσε να μελετήσει εις βάθος την υπόθεση και να 

καταλήξει. Σαφώς χρειαζόμαστε πειθαρχικό κώδικα.                             

Καταλήγω :Η απόφαση να παραπεμθεί στην ΔΕ. 

ΦΤ: Δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στην ΔΕ, επειδή του ζητήσαμε ήδη 

απολογία. Σύμφωνα με το καταστατικό το ΔΣ έχει και πειθαρχική 

εξουσία. Ο Oleg  είναι κακό αγκάθι , έχει γράψει πάρα πολλά και για 

τον πρόεδρο του EBL και του WBF, αλλά δείχνουμε κατανόηση. Αυτό 

νιώθει και ο Πάνος Μακρής που μου τηλεφώνησε. Να τιμωρηθεί 

δείχνοντας κάποια κατανόηση. 

 

ΝΝ: Είναι λάθος η παραπομπή στη ΔΕ αφού ήδη του ζητήσαμε απολογία. 

Από την στιγμή που εξέφρασε εκβιασμούς και απειλές δεν είναι 

ανεκτός, θα έπρεπε να τεθεί εκτός ΕΟ.                                                 

Σχετικά με τον Κωλέττη ας του επιβληθεί ποινή με αναστολή. 

 



ΕΛ: Εγώ διαφωνώ κάθετα. Δεν είναι ανάγκη να πάει η υπόθεση στην ΔΕ. 

Και το ΔΣ έχει την δικαιοδοσία για να τιμωρεί.                                              

Η αστυνομία για παράδειγμα δεν παίρνει τον καθένα στο δικαστήριο. 

Πολλές απόφάσεις, όπως πεθαρχικά θέματα, παίρνονται εκτός 

δικαστηρίου. 

ΦΦ: Μόνον εξώδικα μπορεί η αστυνομία να εκδίδει και αυτά καλύπτονται 

από σχετική νομοθεσία, οπότε το παράδειγμα της αστυνομίας δεν 

είναι σωστό. Ούτε αποφασίζει η αστυνομία την δίωξη κάποιου για 

σοβαρά παραπτώματα, αυτό γίνεται μόνο μετά από οδηγίες γενικού 

εισαγγελέα. 

ΝΝ: Εν τη απουσία πειθαρχικού κώδικα πώς μπορεί η ΔΕ να αποφασίσει; 

ΦΦ: Έχουμε παραπάνω εμπιστοσύνη στην ΔΕ 

 

Σχετικά με την επιβολή  και το μέγεθος ποινής: 

ΝΝ: Θα πρέπει να επιβληθεί η μεγαλύτερη τιμωρία. Θα ψηφίσω 

αποκλεισμό από την ΕΟ. 

ΔΣ: Αποκλεισμό από τις προπονήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα. 

ΦΤ: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απουσίαζε από τις προπονήσεις τις 

τελευταίες 3 εβδομάδες. Να αποβληθεί μέχρι τις 31/5. 

ΓΓ: Να αναιρεθεί η πρόσκλησή του για τις προπονήσεις στην ΕΟ ως το 

τέλος Δεκεμβρίου. 

ΦΦ: Διαφωνώ με την ιδέα ότι εγώ μπορώ να αποφασίσω για την ποινή. Η 

αίσθησή μου είναι ότι δεν έχει θέση στην ΕΟ κάποιος που μιλά με αυτό τον 

τρόπο. Είναι σημαντική η απουσία πειθαρχικού κώδικα. Ιδιαίτερα με την 

δική μου παρουσία στην ομάδα των ατόμων που έχουν υποβάλει 

ενδιαφέρον για εθνική ομάδα. 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ: Αφού όλοι δείχνουν κατανόηση προς τον Oleg, ανάλογη 

μεταχείριση πρέπει να επιδειχθεί και για τον Κωλέττη. 

Τρία από τα μέλη του ΔΣ : οι ΦΦ, ΦΤ και ΓΓ δηλώνουν ότι θεωρούν ότι 

υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων επειδή και τα τρια αυτά μέλη 



διεκδικούν θέση στην ΕΟ και ώς εκ τούτου δηλώνουν ότι θα τηρήσουν 

αποχή από την ψηφοφορία για την ποινή.   

Κατόπιν τούτου τα υπόλοιπα τρία μέλη : ΕΛ, ΝΝ και ΔΣ καταλήγουν  στην 

απόφαση  2. 

Στον Γ.Κωλέττη, ο οποίος έχει εμπλακεί σε αρκετά επεισόδια στο 

παρελθόν, αποφασίζεται να μην σταλεί επιστολή επειδή δεν θεωρούνται 

υβριστικά τα σχόλια που έκανε και έχει και πολλά προσωπικά προβλήματα 

αυτή την εποχή. Ο ΦΦ είπε ότι θα προσπαθήσει να του μιλήσει προσωπικά 

και να του ξεκαθαρίσει ότι απαιτείται και από αυτόν σωστή συμπεριφορά. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γραμματέας 


