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ποδοσφαιριστης

Ο στόχος που φάνταζε ως άπιαστο
όνειρο είναι πλέον πραγματικότητα

Το Ενιαίο Συμβόλαιο είναι γεγονός!

Οι ποδοσφαιριστές στην Κύπρο είναι
κατοχυρωμένοι, καθώς χάρη στη συ-
νεργασία της ΚΟΠ υπάρχουν οι ελάχι-
στοι όροι που διασφαλίζουν τα δικαι-
ώματα των επαγγελματιών παικτών

Το νυν Δ.Σ. του Συνδέσμου πάλεψε
για χρόνια πριν εκπληρώσει  αυτόν
τον μεγάλο στόχο και πλέον βάζει
πλώρη για άλλα επιτεύγματα που θα
καταστήσουν καλύτερες τις συνθήκες
για τους επαγγελματίες ποδοσφαιρι-
στές και το δημοφιλέστερο άθλημα 
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ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ 
και επωφεληθείτε των ωφελημάτων του ΠΑΣΠ

Για τον λόγο αυτό μαζί με την κάρτα μέλους κυκλοφορεί και ο εκπτωτικός

κατάλογος ωφελημάτων που τον βρίσκετε και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου

www.pasp.org.cy, ο οποίος περιέχει τις εταιρίες που συμμετέχουν στον

κατάλογο του ΠΑ.Σ.Π. και δέχονται την κάρτα του συνδέσμου.

Η χρησιμότητα της κάρτας
μέλους και η μετατροπή της σε

δωροκάρτα και εκπτωκάρτα
έγινε εφικτή αφού ο σύνδεσμος

φρόντισε να έρθει σε
συνεργασία με αρκετές
εταιρίες, ξενοδοχεία,
εστιατόρια κ.λ.π. όπου

προσφέρουν στα μέλη του
ΠΑ.Σ.Π., εκπτώσεις,

δωροκουπόνια και ειδικές τιμές.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αγαπητοί φίλοι,

Mε τιμή
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.
Σπύρος Νεοφυτίδης
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.

Με την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016 εφαρμόστηκαν τα μέτρα στήριξης για τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή. Μετά από απόφαση της ΚΟΠ δύο Κύπριοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να βρίσκονται
στην αρχική ενδεκάδα των ομάδων τους.

Αυτή η κίνηση αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή που δεν πρέπει να την αφή-
σει να πάει χαμένη, πρέπει να την αξιοποιήσει και να ξεδιπλώσει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, ού-
τως ώστε να δούμε ξανά στις ομάδες μας ηγέτες που προέρχονται από τα σπλάχνα τους.

Η Εθνική ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα στην σύνθεση της έκανε πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι
στα μεγαθήρια του Ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου, αλλά κυρίως η
ατυχία της στέρησε το δικαίωμα να πραγματοποιήσει το ακα-
τόρθωτο για πολλούς και να περάσει σε μία τελική φάση Ευρω-
παϊκού πρωταθλήματος. Η νίκη μέσα στο Ισραήλ που ήταν και η
πρώτη για την Κύπρο, δείχνει το δρόμο για τους διεθνείς, μας προς
το μέλλον μεγάλων επιτυχιών.

Εξάλλου, το να καταφέρνεις μετά από πολλά χρόνια να φέρεις τον
κόσμο δίπλα στην Εθνική ομάδα και να αγωνίζεσαι με κατάμεστα
στάδια, αυτό από μόνο του αποτελεί τεράστια επιτυχία. Θέλω να
συγχαρώ τους διεθνείς ποδοσφαιριστές μας και το τεχνικό επιτε-
λείο της Εθνικής ομάδας και να δηλώσω ότι θα είμαστε πάντοτε στο

πλευρό τους, στις καλές αλλά και στις άσχημες στιγμές και να ευχηθώ όλοι μαζί να τα καταφέρου-
με στην επόμενη διοργάνωση.

Το Ενιαίο Συμβόλαιο τέθηκε σε πλήρη ισχύ από την 1η Οκτωβρίου και από τώρα όλα τα καινούρ-
για συμβόλαια πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους του. Όλοι έχετε την ελάχιστη υποχρέωση να
ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του και να απαιτείτε να παίρνεται στο χέρι τα συμβόλαια που υπο-
γράφετε. Αποτελεί αδίκημα η παρακράτηση των συμβολαίων εργοδότησης από τους εργοδότες.

Αγαπητά μέλη, δυστυχώς και φέτος παρουσιάστηκαν φαινόμενα βίας και κακής συμπεριφοράς και
φτάσαμε στο σημείο μέλη μας να παλεύουν εντός του αγωνιστικού χώρου με οπαδούς. Η έλλειψη
ασφάλειας, η κακή εκπαίδευση των επιτηρητών, αλλά και η ανυπαρξία της Αστυνομίας μας οδη-
γούν σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Πρέπει να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και να προστατεύεται
την ποδοσφαιρική σας καριέρα γιατί δυστυχώς στον αγώνα αυτό κατά της ΒΙΑΣ είμαστε μόνοι. Κα-
λώ όλα τα μέλη όπως συμπαρασταθούν στην εκστρατεία του ΠΑΣΠ κατά της βίας και να φορέσουν
τα βραχιόλια με το σλόγκαν «ΒΑΛΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΒΙΑ».
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TOP GOALS  TOP GOALS  

ψήφοι

1η αγ. Βαλιάνος (Αγία Νάπα - Ένωση) 213
2η αγ. Γκριγκαλάβα (ΑΠΟΕΛ - Πάφος) 304
3η αγ. Πελέ (Ανόρθωση - Εθνικός) 350
4η αγ. Παύλου (Νέα Σαλαμίνα - Απόλλωνας) 349
5η αγ. Μαρτσίνιακ (ΑΕΚ - Ένωση) 216
6η αγ. Φερνάντες (Δόξα - Άρης) 372

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

Έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του με τα εντυπωσιακά γκολ. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Ο Ρικάρντο
Φερνάντες που έχει καταφέρει να διακριθεί και παγκόσμια για εντυπωσιακό γκολ, κατάφερε να ξεχω-
ρίσει στις 6 πρώτες αγωνιστικές του SUPERFOODS - PASP Top Goal!
Μέχρι στιγμής ο άσος της Δόξας συγκέντρωσε τις πιο πολλές ψήφους από κάθε άλλον νικητή του δια-
γωνισμού. Το επίτευγμα του εκλαμβάνει ακόμη
Ας δούμε κάποια σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τις βραβεύσεις για τη σεζόν 2015-16 που υλοποιούνται
χάρη στη συμβολή των φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής SUPERFOODS:
l Το ρεκόρ ψήφων στην ιστορία του διαγωνισμού το έχει ο Ανδρέας Μακρής. Συγκέντρωσε 1241 ψή-
φους για το γκολ του στη 17η αγωνιστική της σεζόν 2014-15!
l Χορηγός του διαγωνισμού είναι τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής SUPERFOODS, αποκλειστι-
κός Αντιπρόσωπος Κύπρου: A.H. pharmacinno Ltd. Χορηγός επικοινωνίας είναι η ιστοσελίδα
protathlima.com.
l Οι μέχρι στιγμής έξι νικητές προέρχονται από ισάριθμες διαφορετικές ομάδες. 

ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΣΟΥ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΟΝ ΑΡΗ (6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ  
ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΦΕΤΟΣ!
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Η διαδικασία
Μετά από το τέλος κάθε αγωνιστικής, ειδι-
κή επιτροπή του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ποδοσφαιριστών αναδεικνύει τους πέντε
υποψήφιους ποδοσφαιριστές για το SU-
PERFOODS - PASP Top Goal. Ο ι φίλοι του πο-
δοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν
από μια φορά στο λογαριασμό του Συνδέ-
σμου στο facebook και στην ιστοσελίδα

protathlima.com, με την οποία ο ΠΑ.Σ.Π.
συνεργάζεται αποκλειστικά στο πλαί-

σιο του διαγωνισμού SUPER-
FOODS - PASP Top Goal.

Στο τέλος της σεζόν οι 22 νι-
κητές του θεσμού, μαζί με
τους παίκτες που διακρίθη-
καν για το γκολ που πέτυ-
χαν αλλά δεν βραβεύτηκαν
(επιλέγονται από την επι-
τροπή του ΠΑ.Σ.Π.), διεκδι-

κούν διάκριση στις βρα-
βεύσεις SUPERFOODS -
PASP Top Goals. Η εκδήλω-
ση τα τελευταία δυο χρόνια
φιλοξενείται στο αμφιθέ-
ατρο CYTA, ενώ καλύπτε-
ται τηλεοπτικά από τη
Cytavision, έχοντας την
ανάλογη λάμψη!

Σαν το παλιό
καλό κρασί!
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Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που έθεσε το νυν Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π. ήταν
η θέσπιση ενιαίου συμβολαίου. Οι μακροχρόνιοι αγώνες για κατοχύρωση των
δικαιωμάτων των μελών μας στην Κύπρο, έχουν δικαιωθεί με τη θέσπιση ενι-
αίου συμβολαίου σε συνεργασία με την ΚΟΠ. Είναι πλέον ξεκάθαρο  ότι ένας
παίκτης δεν θα είναι έρμαιο στις ορέξεις κανενός.
Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε την Τετάρτη (07/10) στους δημοσιογράφους τις βασι-
κές πρόνοιες του ενιαίου συμβολαίου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η
Οκτωβρίου του 2015.
Παραθέτουμε κάποια σημεία που αλλάζουν το σκηνικό σε ό,τι αφορά τη συ-
νεργασία μεταξύ ποδοσφαιριστών και συλλόγων:
l Απαγορεύεται η μονομερής ανανέωση συμβολαίου. Θα γίνονται πλέον από
κοινού.
l Οι ποδοσφαιριστές θα εργοδοτούνται αποκλειστικά για την α΄ ομάδα του σω-
ματείου. Θα απαγορεύεται να στέλνουν παίκτη στη β΄ ομάδα για να του ασκή-
σουν πίεση. Για να σταλεί παίκτης στην β΄ ομάδα θα πρέπει πρώτα να έχει δια-
πράξει πειθαρχικό παράπτωμα και να έχουν ακολουθηθεί οι πειθαρχικές δια-
δικασίες που προνοούνται από το ενιαίο συμβόλαιο.
l Τα σωματεία είναι πλέον υποχρεωμένα να καλύπτουν πλήρως τα ιατρο-
φαρμακευτικά έξοδα των παικτών για τραυματισμούς που επέρχονται από
αγώνες ή προπονήσεις.
l Οι ποδοσφαιριστές δικαιούνται να έχουν δεύτερη απασχόληση, αρκεί να
μην έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις τους στο σωματείο.
l Δεν θα απαγορεύονται οι δημόσιες δηλώσεις στους ποδοσφαιριστές. Τα
σωματεία θα μπορούν μόνο να τους κάνουν κάποιες συστάσεις  για το τι θα ήθε-
λαν να αποφύγουν να πουν.
l Οι παίκτες μπορούν να φορούν ό,τι μάρκα παπούτσια επιθυμούν, ανεξαρ-
τήτως συμφωνίας του σωματείου με άλλη εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και για τους
τερματοφύλακες που θα μπορούν να φορούν γάντια της αρεσκείας τους.
l Ρυθμίζονται τα image rights.
l Θα απαγορεύεται να αποκόπτει ένα σωματείο ποσό από τον μισθό ενός πο-
δοσφαιριστή χωρίς την προγενέστερη συγκατάθεσή του. Αυτό θα συμβαίνει
μόνο για ποσά τα οποία είναι ξεκάθαρο πως οφείλονται από τον ποδοσφαιριστή
στο σωματείο.
l Η συνδρομή των ποδοσφαιριστών προς τον ΠΑ.Σ.Π. θα αποκόπτεται από
τον 1ο μισθό και θα καταβάλλεται από το σωματείο απευθείας στον Σύνδε-
σμο.
l Ο παίκτης θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς το συμβόλαιό του
ακόμα κι αν μια ομάδα του οφείλει μόνο έναν μήνα. Για να γίνει, βέβαια, αυτό
θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία (προειδοποιητική επι-
στολή στο σωματείο και προθεσμία 30 ημερών).
l Απαγορεύεται να επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προς έναν ποδοσφαιριστή
χωρίς πρώτα να του δοθεί η ευκαιρία να απαντήσει στην εναντίον του κατη-
γορία. Ο παίκτης θα μπορεί να έχει την υπεράσπιση είτε δικηγόρου, είτε εκ-
προσώπου του ΠΑ.Σ.Π.
l Δικαίωμα έφεσης ενώπιον του Δ.Σ. του σωματείου, σε περίπτωση που ο παί-
κτης δεν συμφωνεί με την πειθαρχική ποινή που του επιβλήθηκε.
l Μια ομάδα μπορεί να επιβάλει πρόστιμο αντίστοιχο με μισθό δυο εβδομά-
δων για το πρώτο παράπτωμα και 4 εβδομάδων για το δεύτερο παράπτωμα.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ενιαίο συμβόλαιο από
την 1η Οκτωβρίου!
Ενιαίο συμβόλαιο από
την 1η Οκτωβρίου!
Ενιαίο συμβόλαιο από
την 1η Οκτωβρίου!
Ενιαίο συμβόλαιο από
την 1η Οκτωβρίου!
Ενιαίο συμβόλαιο από
την 1η Οκτωβρίου!

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  -  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΥΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ!

Στις 7 Οκτωβρίου ο ΠΑ.Σ.Π. δεξιώθηκε τους αθλητικούς συ-
ντάκτες και τους ενημέρωσε για το ενιαίο συμβόλαιο. 

Το ενιαίο συμβόλαιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Π. (pasp.org.cy)
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Την σαφή και ξεκάθαρη εντύπωση ότι η Πολι-
τεία δεν γυρίζει την πλάτη στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο, απεκόμισαν τα
στελέχη του ΠΑ.Σ.Π. στην συνάντησή τους
(10/09) με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημο-
σίας Τάξης, Ιωνά Νικολάου.
Αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Π. αποτελούμενη από
τους Σπύρο Νεοφυτίδη (πρόεδρος Συνδέσμου),
Λοΐζο Χατζηδημητρίου (νομικός σύμβουλος) και
Φάνη Μακρίδη (υπεύθνος γραφείου Τύπου), εί-
χαν εποικοδομητική συζήτηση με τον αξιότιμο
υπουργό ανταλλάσσοντας απόψεις για σημα-
ντικά θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο και
κατ΄ επέκταση την κοινωνία μας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καμπάνια του
ΠΑ.Σ.Π. κατά των προσυνεννοημένων αγώνων,

αλλά και στην σχετική έρευνα που διενήργησε ο
Σύνδεσμος και παρουσίασε εντός της περα-
σμένης σεζόν (το ερωτηματολόγιο συμπλήρω-
σαν πέραν των 300 ποδοσφαιριστών).
Ο κ. Νεοφυτίδης παρουσίασε το RED BUTTOΝ,
ένα πρωτοποριακό σύστημα που δίνει την ευ-
χέρεια σε ποδοσφαιριστές να καταγγείλουν αξιο-
περίεργες δραστηριότητες με στόχο την χειρα-
γώγηση αγώνων, ενημερώνοντας τον υπουργό
για όλες τις σχετικές παραμέτρους.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης,
αφού πρώτα ζήτησε διευκρινίσεις, διατύπωσε
τη θέση ότι το σύστημα θα πρέπει να αξιολογη-
θεί σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου.
Η Πολιτεία, πάντως, δεν πρόκειται να μείνει απα-
θής σε σχέση με το ζήτημα, αφού όπως ανακοί-

νωσε ο κ. Ιωνάς Νικολάου, θα γίνει επαναξιολό-
γηση τη νομοθεσίας για τα σικέ παιχνίδια. Όπως
εξήγησε και στις δηλώσεις του μετά το πέρας
της συνάντησης, θα γίνουν ενέργειες για υιοθέ-
τηση πιο αυστηρών ποινών.
Πολύ θετικό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι ο
υπουργός αναγνώρισε την ανάγκη για αλλαγή
της σχετικής νομοθεσίας και τη δημιουργία σχε-
δίου δράσης σε ενδεχόμενη καταγγελία για στη-
μένους αγώνες.

Ο Μιχαηλίδης
Σημαντικό ρόλο στη συνάντηση διαδραμάτισε
και ο βουλευτής Ανδρέας Μιχαηλίδης, ένας άν-
θρωπος με πολιτικές και -ασφαλώς- ποδοσφαι-
ρικές γνώσεις. 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εποικοδομητική συνάντηση ΠΑ.Σ.Π.
με τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξης
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Στιγμιότυπο από τη συνάντη-
ση μεταξύ αντιπροσωπείας του
ΠΑ.Σ.Π. και του Υπουργού.

Η έρευνα που διενήργησε ο ΠΑ.Σ.Π. για τη χειραγώγηση αγώνων και παρου-
σίασε τον Φεβρουάριο του 2015, επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή τις
σχετικές τοποθετήσεις που έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξης, Ιωνάς Νικολάου.
Επειδή μας ζητήθηκαν επιπλέον πληροφορίες, ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι
στην έρευνα συμμετείχαν 419 ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, που
συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατηγορία), στο
γυναικείο πρωτάθλημα, αλλά και στο πρωτάθλημα Φούτσαλ (Α΄ και Β΄ κατη-
γορία).
Η παρουσίαση της έρευνας έγινε με τη συμμετοχή και τη συνεργασία της ΚΟΠ.
Ένας από τους κύριους ομιλητές ήταν ο Τόνι Χίγκινς, ο αντιπρόεδρος της
FIFPro Division Europe.

419 ποδοσφαιριστές συμμετείχαν 
στην έρευνα που επικαλέστηκε ο Υπουργός

Εποικοδομητική συνάντηση ΠΑ.Σ.Π.
με τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξης
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Η έκθεση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιω-
μάτων του Παιδιού για τις περιπτώσεις δυο ανή-
λικων ποδοσφαιριστών μεγάλων ομάδων, προ-
βλημάτισε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδο-
σφαιριστών, ο οποίος με αυτή την ευκαιρία κα-
λεί τους παίκτες όλων των ηλικιών να επικοινω-
νούν μαζί του, όταν προκύπτουν ανάλογα θέ-
ματα.
Η Λήδα Κουρσουμπά σε έκθεσή της μετά από
καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο γραφείο της,
κάνει εμμέσως λόγο για τακτικές σκλαβοπάζα-
ρου από πλευράς των δυο ομάδων, που φέρο-

νται να καταπάτησαν τα δικαιώματα των παι-
διών και δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της
ΚΟΠ.
Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση αφορά έναν
15χρονο και έναν 16χρονο. Οι δυο ποδοσφαι-
ριστές ζήτησαν να αποχωρήσουν από τους συλ-
λόγους τους, επικαλούμενοι σοβαρούς λόγους.
Όμως, οι δυο ομάδες, σύμφωνα πάντα με τις κα-
ταγγελίες των γονέων τους, ζήτησαν χρηματικά
ποσά για να τους παραχωρήσουν την ελευθέρα
μεταγραφή τους. Η πρώτη ομάδα φέρεται να

ζήτησε 5.000 ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τη δεύ-
τερη περίπτωση, ο σύλλογος φέρεται να ζήτησε
αρχικά 10.000 ευρώ, ενώ αργότερα υποχώρη-
σε στις 2.000 ευρώ.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι, οι δυο ομάδες
ενήργησαν εκτός νόμου και κανονισμών. Είναι
ενδεικτική η ακόλουθη αναφορά: «Ειδικότερα, οι
μεταγραφές παιδιών ποδοσφαιριστών κάτω των
18 ετών σε κάθε περίπτωση διέπονται από τις
διατάξεις του Άρθρου 12.6 των Κανονισμών,
σύμφωνα με τις οποίες δεν προβλέπεται που-
θενά οποιαδήποτε αποζημίωση στο σωματείο».

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Η έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Λήδας Κουρσουμπά, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας φαί-
νεται να άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Με αφορμή τις περιπτώσεις των ανήλικων ποδοσφαιριστών, άρχισαν
να φτάνουν καταγγελίες στην ιστοσελίδα μας από συγγενείς ποδο-
σφαιριστών που φέρονται να έτυχαν εκμετάλλευσης από ομάδες. Οι τε-
λευταίες ζητούσαν χρηματικά ποσά για να παραχωρήσουν τους πδοο-
σφαιριστές, χωρίς να έχουν τέτοιο δικαίωμα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ταλαντούχου Κύπριου ποδοσφαιρι-
στή που έπαιξε για 7 μήνες ως ερασιτέχνης στην ομάδα Κάτω των 21
μεγάλου συλλόγου, που ζητούσε 60.000 ευρώ για να του δώσει την ελευ-
θέρας του.
Ο παίκτης αναπτύχθηκε και αγωνιζόταν σε ομάδες της Λευκωσίας και
εντάχθηκε στο δυναμικό μεγάλου συλλόγου το 2014 ως ερασιτέχνης.
Σ΄ αυτόν τον μεγάλο σύλλογο έπαιξε μόνο για επτά μήνες (στα δεύτε-
ρα) και χρησιμοποιήθηκε μόνο μια φορά στην πρώτη ομάδα.
Όταν ζήτησε την ελευθέρας του για να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα, πα-
ρόλο που δεν είχε υπογεγραμμένο επαγγελματικό συμβόλαιο, του προ-
κάλεσαν προβλήματα. Του ζητούσαν 60.000 ευρώ για να του δώσουν
την ελευθέρας του!!!
Ο νεαρός παίκτης είχε άμεσα ανάγκη την ελευθέρας του για να πάρει
μεταγραφή σε ομάδα της κεντρικής Ευρώπης. Κι επειδή είχε άμεση ανά-
γκη το χαρτί που θα απάλλασσε από κάθε δικαίωμα την προηγούμενή
του ομάδα, υπέκυψε. Έτσι μπήκε σε διαδικασία παζαριών και τελικά με
25.000 ευρώ κατάφερε να απεμπλακεί από τον μεγάλο σύλλογο.
Στην προκειμένη περίπτωση η μεγάλη ομάδα, δεν είχε δικαίωμα να ζη-
τήσει δικαιώματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης, αλλά ούτε και να ζητή-
σει λεφτά για να τον παραχωρήσει, αφού δεν είχε επαγγελματικό συμ-
βόλαιο με τον παίκτη.
Με την ευκαιρία καλούμε όλους τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπί-
ζουν παρόμοιας φύσεως προβλήματα να επικοινωνήσουν με τον ΠΑ.Σ.Π.,
προκειμένου να τους ενημερώσει για το καθεστώς των κανονισμών εγ-
γραφών και μεταγραφών, δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές. Ο Σύν-
δεσμος προσφέρει αφιλοκερδώς σε όλα τα μέλη του νομικέ υπηρεσίες,
γλυτώνοντάς τα από μπελάδες. 

Μεγάλη κυπριακή
ομάδα ζήτησε 
60.000 ευρώ 
από ερασιτέχνη
ποδοσφαιριστή

Η ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΛΗΔΑΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.Π. 

Οι ποδοσφαιριστές 
να μας συμβουλεύονται

Προσοχή!
Ο Σύνδεσμος καλεί τους ποδο-
σφαιριστές-μέλη του να μας
συμβουλεύονται σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις. Ο ΠΑ.Σ.Π. είναι σε
θέση ανά πάσα στιγμή να παρέ-
χει σωστή και έγκυρη ενημέρω-
ση, αλλά και να μεσολαβήσει με
στόχο το καλύτερο δυνατόν
αποτέλεσμα.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ
ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ο Σύνδεσμος πάντα  στο πλευρό σας!

Με την έναρξη της σεζόν άνοιξε ο κύκλος των συνα-
ντήσεων του ΠΑ.Σ.Π. με τα μέλη του.
Ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο των προσπαθειών του να εί-
ναι κοντά στα μέλη του και να αφουγκράζεται τα προ-
βλήματά τους, καθιέρωσε τα τελευταία χρόνια αυτές
τις συναντήσεις στον χώρο των ποδοσφαιριστών.
Μέσω αυτών τα στελέχη του ΠΑ.Σ.Π. έχουν την ευκαιρία
να ενημερώσουν τα μέλη τους για όλες τις εξελίξεις που
τα αφορούν (συνδικαλιστικά ζητήματα, εκπαιδευτικές
ευκαιρίες κτλ.).

Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από τη συνάντηση
με τους πυρήνες της Λεμεσού.

Δεξίωση στη Λεμεσό Ο ΠΑ.Σ.Π. τα είπε με στελέχη 
Εθνικών Ανδρών και Ελπίδων

Ο ΠΑ.Σ.Π. στο πλαίσιο της σύσφιγξης των σχέσεων με τα μέλη του, δεξιώθη-
κε αρχές της εβδομάδας τους πυρήνες  του στην Λάρνακα.
Στελέχη του Συνδέσμου ενημέρωσαν τους ποδοσφαιριστές που εδρεύουν
στη Λάρνακα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον συνδικαλιστικό τομέα,
αλλά και τα ωφελήματα που έχουν ως μέλη του ΠΑ.Σ.Π.
Τέτοιες συναντήσεις βοηθούν και τον Σύνδεσμο να κατανοήσει καλύτερα
ποιες είναι οι ανάγκες των μελών του και να κάνει τις ανάλογες ενέργειες.

Με τα ποδοσφαιρικά στελέχη της Εθνικής Ανδρών και του αντιπροσωπευ-
τικού συγκροτήματος των Ελπίδων, τα είπε ο ΠΑ.Σ.Π. τη Δευτέρα 31 Αυ-
γούστου.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύρος Νεοφυτίδης, ενημέρωσε τους διεθνείς
ποδοσφαιριστές μας για τα τεκταινόμενα σε σχέση με το ενιαίο συμβόλαιο
κι αυτά που πρέπει να προσέχουν σε σχέση με τις συμφωνίες που συνά-
πτουν με ποδοσφαιρικούς συλλόγους.
Επιπλέον, έγινε ενημέρωση για τις ασφαλιστικές καλύψεις και τις διαφορο-
ποιήσεις που έγιναν κι αφορούν τη νέα σεζόν.
Στους παίκτες δόθηκε και ο νέος οδηγός που εξέδωσε ο ΠΑ.Σ.Π. Σ΄ αυτό το
πρωτοποριακό έντυπο περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν
τους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο.

Στις φωτογραφίες ο πρωτοποριακός οδηγός  που έδωσε ο ΠΑ.Σ.Π. στα
μέλη του.Με τους «πυρήνες» στη Λάρνακα
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Η απόλυτη γιορτή του ποδοσφαίρου για μικρούς και μεγάλους διε-
ξήχθη και ολοκληρώθηκε με σπουδαία σχόλια, τόσο των συμμετε-
χόντων όσο και των θεατών και τηλεθεατών.
Καλά καταλάβετε. Αναφερόμαστε στο PASP – OPAP Beach Soccer
2015, που έλαβε χώρα και φέτος στην αμμουδιά της παραλιακής Πα-
ρεκκλησιάς. Παλαίμαχοι και πιτσιρικάδες των ακαδημιών, έδειξαν
το απαράμιλλο ταλέντο τους, ενώ ο κόσμος που παρευρέθηκε στο
τουρνουά (20-21 Ιουνίου) θαύμασε θέαμα και γκολ. Είναι άλλωστε, ο
έκτος χρόνος διεξαγωγής του και κάθε καλοκαίρι τα επαινετικά σχό-
λια αυξάνονται!
Πολλά παιχνίδια πρόσφεραν συγκινήσεις, καθώς κρίθηκαν στην πα-
ράταση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έβλεπες άσους που απολάμβα-
νες στα γήπεδα της α΄ κατηγορίας να πετυχαίνουν εντυπωσιακά γκολ.
Ιδιαίτερα την Κυριακή (21/06), ημέρα κατά την οποία έγιναν οι αγώ-
νες παλαιμάχων και οι τελικοί, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν τε-

ράστιο. Παρά την τηλεοπτική κάλυψη των τελικών από την
CYTAVISION, η προσέλευση ήταν μεγάλη και η κεντρική κερκίδα που
στήθηκε στην κοινοτική παραλία Παρεκκλησιάς... υπερχείλισε.
Να σημειώσουμε ότι στον τελικό παλαιμάχων μεγάλη νικήτρια ήταν
ALPHA BANK, η οποία επιβλήθηκε 4-2 της RESPECT MED, ενώ στις
ακαδημίες η CALCIOMANIA νίκησε την Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ με 4-1
και κατέκτησε το τουρνουά για τρίτη σερί χρονιά! Στον άλλο τελικό
των ακαδημιών το τρόπαιο κατέκτησε η Campus Sportivo 2.
Πολλά παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν ποδοσφαιρικά παιχνίδια
και να κερδίσουν δώρα, ενώ αρκετοί ενήλικες δοκίμασαν το νέο πρω-
τοποριακό παιχνίδι, TeqBall.
Ιδιαίτερο χρώμα έδωσαν οι Cheerleaders της σχολής χορού «Φήμη»,
οι οποίες υπό την καθοδήγηση της χορογράφου Αιμιλίας Σαλούτα, συ-
νέβαλαν τα μέγιστα για να αποκτήσει γιορτινό χαρακτήρα η όλη εκ-
δήλωση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/06/2015
Τουρνουά Ακαδημιών

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
CAMPUS SPORTIVO 1 – Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1-9
ΑΝΟΡΘΩΣΗ  - CAMPUS SPORTIVO 1 0-7
Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛ. – ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 4-2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 3-7
ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ 2-0
CAMPUS SPORTIVO 1 – ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2-6

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
CAMPUS SPORTIVO 2 – BARCELONA 2-0
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - CAMPUS SPORTIVO2  0-9
BARCELONA – CALCIOMANIA 4-3
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – BARCELONA 1-5
CALCIOMANIA – ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 13-1
CAMPUS SPORTIVO – CALCIOMANIA 1-2

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/06/2015
Τουρνουά Παλαιμάχων

Α΄ Όμιλος
RESPECT MED – ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 1-8
ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ – CERA di CUPRA 2-2 (3-2)
CERA di CUPRA – RESPECT MED 3-3 (4-5)

B΄ Όμιλος
HOLLAND & BARRETT – ΚΟΙΝ. ΣΥΜΒ. ΠΑΡΕΚΚΛ. 7-5
ΚΟΙΝ. ΣΥΜΒ. ΠΑΡΕΚΚΛ. – ALPHA BANK 3-5
ALPHA BANK – HOLLAND&BARRETT 1-1 (2-3)

Ημιτελικοί Παλαιμάχων
ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ – ALPHA BANK 0-4
HOLLAND&BARRETT – RESPeCT MED 2-3

Τελικός Ακαδημιών
ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – CAMPUS2 0-1

Τελικός Ακαδημιών
Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – CALCIOMANIA 1-4

Τελικός Παλαιμάχων
ALPHA BANK – RESPECT MED 4-2

ΦΛΑΣ ΜΠ
ΑΚ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ PASP – OPAP BEACH SOCCER, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Η απόλυτη  γιορτή!Η απόλυτη  γιορτή!Η απόλυτη  γιορτή!Η απόλυτη  γιορτή!Η απόλυτη  γιορτή!Η απόλυτη  γιορτή!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες
στις εταιρείες που έβαλαν το λιθαράκι τους για
να διασφαλιστεί η απόλυτα επιτυχημένη διορ-
γάνωση. Πρόκειται για την ΟΠΑΠ Κύπρου, συν-
διοργανωτή του Beach Soccer 2015, την

CYTAVISION, χορηγό Με-
τάδοσης των Τελικών Ακα-
δημιών και Παλαιμάχων,
τους χορηγούς, τα κατα-
στήματα HOLLAND &
BARRET T, την ALPHA
BANK, τα προϊόντα ομορ-
φιάς CERA di CUPRA, την
ιατρική κάρτα RESPECT
MED και τα αθλητικά
ZEUS.
Θερμές ευχαριστίες και
στους υποστηρικτές του
PASP – OPAP Beach Soccer:
Το παιχνίδι TEQBALL, την
εταιρεία HERCULES, τα

αντηλιακά COPPERTONE, τα προϊόντα STR8, την
μπίρα CARLSBERG, το φυσικό μεταλλικό νερό
ΑΓΡΟΣ, το ταξιδιωτικό γραφείο SEE YOU TRAVEL,
την BLUE PHARMACIES, τα RG GoalKeeper
Gloves και το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Επίσης, ευχαριστούμε και την
Pizza Hut, που ήταν κοντά μας καθ΄ όλη τη διάρ-
κεια του Σαββατοκύριακου.
Χωρίς τη συμβολή των πιο πάνω, η διοργάνωση
δεν θα είχε τέτοια λάμψη.

Γκολ κατά του εκφοβισμού
Την αποφασιστικότητα του
ΠΑ.Σ.Π. προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί το φαινόμενο εκ-
φοβισμού ποδοσφαιριστών
ακαδημιών, τόνισε ο πρόεδρος
του Συνδέσμου, Σπύρος Νεο-
φυτίδης.
Μιλώντας στο πλαίσιο συνέ-
ντευξης Τύπου για το PASP –
OPAP Beach Soccer 2015, ανα-
φέρθηκε στο φαινόμενο του
μπούλινγκ, που ασκείται σε πο-
δοσφαιριστές παιδικών ηλικιών από γονείς και προπονητές.
Εξέφρασε παράλληλα τη θέση του συνδέσμου για κατάργηση βαθμολογιών σε πρωτα-
θλήματα μικρών ηλικιακά κατηγοριών, όπως γίνεται και στο εξωτερικό.
Ο κ. Νεοφυτίδης, μίλησε ακόμη για την ανάγκη να δημιουργεί Εθνική Ομάδα Beach Soccer
που θα απαρτίζεται από παλαίμαχους άσους.
Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Κύπρου εκπροσώπησε ο Χαράλαμπος Χρίστου, ο οποίος αιτιολόγησε
την κίνηση του Οργανισμού που υπηρετεί να αποστασιοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο από
το ποδόσφαιρο, αναφερόμενος στα αρνητικά φαινόμενα που πλήττουν το άθλημα. Αιτιο-
λόγησε όπως γιατί ο ΟΠΑΠ θα είναι συνδιοργανωτής στο PASP – OPAP Beach Soccer, καθώς,
όπως είπε πρόκειται για μια εκδήλωση που προωθεί το ευ αγωνίζεσθαι.
Η Cytavision στήριξε για μια ακόμη φορά τον ΠΑΣΠ με την μετάδοση των τελικών. Εκ μέ-
ρους της, μίλησε μια μεγάλη μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου, ο Πανίκος Ξιούρουπ-
πας, ο οποίος συμμετείχε στο τουρνουά ως ποδοσφαιριστής, καθώς και ως προπονητής. Ενώ-
πιον των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. μίλησε και ο Μάριος Ηλία, ο οποίος –επίσης- συμμετεί-
χε στη διοργάνωση. Μίλησαν, επίσης, ο κ. Μιχάλης Μιχαήλ, Operation Manager των κατα-
στημάτων HOLLAND & BARRETT, η κ. Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή, υποδιευθύντρια διεύθυν-
σης μάρκετινγκ της ALPHA BANK και ο κ. Στέλιος Χρίστου, εκπρόσωπος της εταιρείας
RESPECT MED SERVICES. 

Καινοτομία με το Teqball!
Όσοι παρευρέθηκαν στην κοινοτική παραλία Παρεκκλη-
σιάς είχαν την ευκαιρία να πάρουν γεύση από το... Teqba,
το οποίο αποτελούσε ισχυρή καινοτομία στη διοργάνω-
ση. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό παιχνίδι ποδοσφαί-
ρου που παίζεται σε τραπέζι που θυμίζει πινγκ πονγκ! Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ιδιοκτήτης της Teqball Cyprus είναι ο
γνώριμος Ούγγρος ποδοσφαιριστής Λάγιος Τέριεκ που
θήτευσε στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου επί Έλι Γκούτμαν.

Η απόλυτη  γιορτή!
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Ο ΠΑ.Σ.Π. ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Πλάνο δράσης για σικέ παιχνίδια!

Αναμνηστική φωτογραφία από
το συνέδριο στην Ολλανδία.

Μια σημαντική παράμετρος σε σχέση με την προ-
σπάθεια καταπολέμησης των σικέ αγώνων, αναδεί-
χθηκε μέσα από το συνέδριο που διοργάνωσε η
FIFPro στην Ολλανδία στο πρώτο 10ήμερο του Ιου-
λίου.
Συγκεκριμένα, τονίστηκε πόσο σημαντικό είναι τα
επίσημα σώματα του ποδοσφαίρου να έχουν πλά-
νο δράσης που να μπορούν να ακολουθούν μόλις
καταγγελθούν ύποπτες δραστηριότητες για προ-
συνεννόηση αποτελέσματος αγώνα.
Στην Κύπρο υπάρχει τέτοιο σχέδιο; Η απάντηση
δυστυχώς είναι αρνητική. Εδώ δεν υπάρχει νομο-
λογία που να επιτρέπει άμεση διερεύνηση και στοι-
χειοθέτηση τέτοιων υποθέσεων.
Ο ΠΑ.Σ.Π. που εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από
τον πρόεδρό του Σπύρο Νεοφυτίδη, σύντομα θα
εντατικοποιήσει τις ενέργειες σε σχέση με αυτό το
θέμα, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλα-
γές που θα αποσκοπούν στην καταπολέμηση του
φαινομένου.
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Η FIFA σείεται συθέμελα μετά την βόμβα της FIFPro. Η Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών αμφι-
σβητεί δημόσια και με στιβαρά επιχειρήματα το σύστημα μεταγραφών που διέπεται από τους κα-
νονισμούς της ποδοσφαιρικής Αρχής της υφηλίου
Πιο συγκεκριμένα, η FIFPro κατέθεσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου νομικά μέτρα κατά της FIFA,
σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού, αμφισβητώντας το παγκόσμιο σύστημα της μεταγραφικής
αγοράς που διέπεται από τους κανονισμούς της FIFA. Το χαρακτηρίζει με επιχειρήματα ως μη αντα-
γωνιστικό, αδικαιολόγητο και παράνομο.
Η FIFPro ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες να διερευνήσει το κρίσιμο επιχείρημα
ότι οι κανονισμοί μεταγραφών της FIFA εμποδίζουν τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των σωμα-
τείων. Αυτό βλάπτει τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών, των μικρομεσαίων ομάδων και των
υποστηρικτών τους.
Οι υπάρχοντες κανονισμοί (RSTP) εγγραφών και μεταγραφών της FIFA συντηρούν την αύξηση της
ανταγωνιστικής και οικονομικής ανισότητας. Επίσης, δίνουν την ευκαιρία για εκμετάλλευση των πο-
δοσφαιριστών από τρίτους ιδιοκτήτες και μάνατζερ. Έτσι, καθίσταται αδύνατον να προστατευ-
τούν οι ποδοσφαιριστές στις παραβιάσεις των συμβολαίων τους και της μη συστηματικής πλη-
ρωμής τους.
Επιπλέον, θεωρεί ότι το υπάρχον σύστημα μεταγραφών δεν δικαιολογεί και δεν προστατεύει την
«ιδιαιτερότητα του αθλητισμού». Οι στόχοι του (RSTP) που συμφωνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2001 και περιλαμβάνουν συμβατική σταθερότητα, οικονομική αλληλεγγύη ,ανταγω-
νιστική ισορροπία, ακεραιότητα και σταθερότητα διοργανώσεων και την εκπαίδευση νεαρών πο-
δοσφαιριστών, έχουν αποτύχει και λειτουργούν αντίθετα από αυτό που στοχεύουν. Για όλα αυτά
έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρά στοιχεία από την FIFPro .
Η FIFPro καλεί την Ευρωπαϊκή επιτροπή να εστιάσει στις καταγγελίες παραβίασης της ελεύθερης
διακίνησης των εργαζομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ερ-
γάζονται σε μια αγορά όπου θεωρούνται και διακινούνται ως εμπορεύματα.

Οι τρείς στόχοι της στρατηγικής της FIFPro που οδήγησαν στην καταγγελία του συστήματος
μεταγραφών είναι:

1Δημιουργία μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους ποδοσφαιριστές
στο πλαίσιο οικονομικής αλληλεγγύης και ενίσχυσης των ατομικών και συλλογικών σχέσεων ερ-

γασίας. 

2 Η διασφάλιση του δικαιώματος κάθε εργαζομένου ποδοσφαιριστή να λαμβάνει το μισθό του.
Ένα βασικότατο δικαίωμα που τόσο συχνά τίθεται σε κατάχρηση.

3 Η εξασφάλιση αμοιβαίου δικαιώματος και υποχρεώσεις των δύο μερών (ποδοσφαιριστών -
ομάδων) για καταγγελία ή τερματισμό του συμβολαίου.

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ» ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

H FIFPro σείει 
συθέμελα την FIFA
H FIFPro σείει 
συθέμελα την FIFA
H FIFPro σείει 
συθέμελα την FIFA
H FIFPro σείει 
συθέμελα την FIFA
H FIFPro σείει 
συθέμελα την FIFA
H FIFPro σείει 
συθέμελα την FIFA
H FIFPro σείει 
συθέμελα την FIFA
H FIFPro σείει 
συθέμελα την FIFA



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  24 Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
τηλ.: 22466508 l φαξ: 22375755 l e-mail: info@pasp.org.cy l www.pasp.org.cy 

facebook.com/pasp.org.cy

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  25Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
τηλ.: 22466508 l φαξ: 22375755 l e-mail: info@pasp.org.cy l www.pasp.org.cy 
facebook.com/pasp.org.cy

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ    ΤΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ

Κοροϊδεύουν παίκτες επι  καλούμενοι τον ΠΑ.Σ.Π.!

Η υπέρτατη κοροϊδία από ποδοσφαιρικούς
συλλόγους. Θέλουν να αποδεσμεύσουν Κύ-
πριους παίκτες και όταν το κάνουν αυτό δι-
καιολογούνται λέγοντάς τους: «Μα είναι οι κα-
νονισμοί που προώθησε ο ΠΑ.Σ.Π.». Ουδέν ανα-
ληθέστερο!
Σύμφωνα με τους κανονισμούς, κάθε ομάδα
δικαιούται να έχει στο ρόστερ της 25 ποδο-
σφαιριστές ως ακολούθως:

5 ξένοι (δεν είναι υποχρεωτικό)
5 παίκτες που μέχρι τα 18 τους αγωνίζονταν
στις ακαδημίες της ομάδας, σύμφωνα με τον
κανονισμό της FIFA.
5 παίκτες που μέχρι τα 18 τους αγωνίζονταν
σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα της ΚΟΠ.

Οι εναπομείναντες 10 παίκτες μπορεί να είναι
κοινοτικοί. Κοινοτικοί, ασφαλώς, είναι και οι
Κύπριοι. Με απλά λόγια, κάποιοι κοροϊδεύουν
τους παίκτες και μάλιστα έχουν το θράσος να
επικαλούνται και τον ΠΑ.Σ.Π. ΌΧΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΔΕΝ
ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ. Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει πετύχει το αντί-
θετο. Όπως αποδεικνύεται και από την πιο πά-
νω λίστα, μπορούν να αγωνίζονται μέχρι και
25 Κύπριοι!

Η θέση του νομικού μας συμβούλου
Παραθέτουμε και τη θέση του Λοΐζου Χατζη-

δημητρίου, εκ των νομικών συμβούλων του
ΠΑ.Σ.Π.: «Επειδή παρατηρείται σύγχυση ανα-
φορικά με τον αριθμό των Κύπριων ποδο-
σφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται
στις ομάδες της Α' Κατηγορίας, παρέχεται η

ακόλουθη διευκρί-
νιση:
Οι ποδοσφαιριστές
κάθε ομάδας εγ-
γράφονται στους
Καταλόγους Α' και
Β'. Ο Κατάλογος Α'
αφορά επαγγελμα-
τίες ποδοσφαιρι-
στές, ανεξαρτήτως
εθνικότητας, οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου του
2015 ήταν τουλάχιστον 21 ετών. Στον Κατά-
λογο Α' μπορούν να εγγραφούν μέχρι 25 πο-
δοσφαιριστές μόνο.
Στον Κατάλογο Β' εγγράφονται όλοι οι ποδο-
σφαιριστές, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέ-
χνες και ανεξαρτήτως εθνικότητας, οι οποίοι

ήταν κάτω των 21 ετών την 1η Ιανουαρίου του
2015. Κάθε ομάδα δικαιούται να εγγράψει απε-
ριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστών στον Κατά-
λογο Β'.
Μια ομάδα δικαιούται να εγγράψει στο δυνα-
μικό της μέχρι και 5 ξένους ποδοσφαιριστές.
Ξένοι είναι αυτοί που κατάγονται από χώρες
εκτός ΕΕ. Οι ξένοι ποδοσφαιριστές, αναλόγως
της ηλικίας τους την 1η Ιανουαρίου του 2015,
εγγράφονται είτε στον Κατάλογο Α' είτε στον
Κατάλογο Β'. Το κατά πόσο ένας ξένος ποδο-
σφαιριστής θα εγγραφεί στον Κατάλογο Α' ή
Β' δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο το δικαίω-
μα του σωματείου να εγγράψει μέχρι 25 πο-
δοσφαιριστές στον Κατάλογο Α'. Απλούστατα,
αν για παράδειγμα οι ξένοι είναι άνω των 21
ετών τότε θα εγγραφούν όλοι στον Κατάλογο

Α και θα απομείνουν 20 θέσεις για Κύπριους
και κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ
σημαντικό ότι, λόγω ΕΕ, απαγορεύεται η οποι-
αδήποτε διάκριση μεταξύ Κύπριων και κοινο-
τικών ποδοσφαιριστών. Αμφότεροι έχουν ίσα
δικαιώματα για εργασία.

Στον Κατάλογο Α' υπάρχουν οι ακόλουθοι πε-
ριορισμοί:
1. Οι ποδοσφαιριστές να είναι επαγγελματίες
και να ήταν τουλάχιστον 21 ετών την 1η Ια-
νουαρίου του 2015.
2. Τουλάχιστον 10 από τους 25 ποδοσφαιρι-
στές πρέπει, στα 18 τους ή προγενέστερα, να
ήταν εγγεγραμμένοι σε κάποια ομάδα της ΚΟΠ.
Ανεξαρτήτως εθνικότητας.
3. Τουλάχιστον 5 από αυτούς τους 10 ποδο-

σφαιριστές πρέπει, στα 18 τους ή προγενέ-
στερα, να ήταν εγγεγραμμένοι στην ακαδημία
της ομάδας. Ανεξαρτήτως εθνικότητας.
Στον Κατάλογο Β' απαγορεύεται να εγγραφούν
ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ήταν κάτω των
21 ετών την 1η Ιανουαρίου.
Νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι ανωτέρω
προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περιορισμός στον
αριθμό Κύπριων ποδοσφαιριστών που μπο-
ρούν να εγγραφούν σε μια ομάδα. Για παρά-
δειγμα, αν κάποια ομάδα το επιθυμεί, μπορεί να
έχει μέχρι και 25 Κύπριους επαγγελματίες πο-
δοσφαιριστές 21 ετών και άνω την 1η Ιανουα-
ρίου του 2015 και απεριόριστο αριθμό επαγ-
γελματιών ή ερασιτεχνών Κύπριων που ήταν
κάτω των 21 ετών την 1η Ιανουαρίου του
2015».
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  

Την αποφασιστικότητά τους να πατάξουν το
φαινόμενο των σικέ αγώνων διατράνωσαν
οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Κογκρέ-
σο της FIFPro που έγινε στη Βουλγαρία το
διήμερο 10-11 Ιουνίου.
Στο κογκρέσο, στο οποίο συμμετείχε και ο
πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. υπό την ιδιότητα του
μέλους του Δ.Σ. της FIFPro Division Europe,
γνωστοποιήθηκαν και λεπτομέρειες της κα-
μπάνιας. Σ΄ αυτήν συμμετέχουν κορυφαία
ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως είναι οι
Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ρομπέν και Σέρ-
χιο Ράμος.
Στο κογκρέσο τέθηκαν σημαντικά θέματα
του ποδοσφαίρου προς συζήτηση, όπως το
Third Party Ownership και τα εκπαιδευτικά
προγράμματα για τους ποδοσφαιριστές.
Μιλώντας στο γραφείο Τύπου του Συνδέ-
σμου, ο Σπύρος Νεοφυτίδης, ανέφερε: «Τέ-
θηκαν καυτά θέματα προς συζήτηση, όπως
είναι η καμπάνια για αντιμετώπιση του φαι-
νομένου των προσυνεννοημένων αγώνων.
Επίσης, μας απασχόλησε το θέμα του Third
Party Ownership. Πρόκειται για μια μάστι-
γα του ποδοσφαίρου, αφού ατζέντηδες ή
εταιρείες αποκτούν δικαιώματα ποδοσφαι-
ριστών παιδικής ηλικίας. Στην ουσία πρό-
κειται για ένα σκλαβοπάζαρο. Το φαινόμε-
νο είναι σε έξαρση στην Λατινική Αμερική,
ενώ απ΄ αυτό επηρεάζεται και η Ευρώπη. Ένα
άλλο θέμα έχει να κάνει με τα εκπαιδευτικά
προγράμματα για τους ποδοσφαιριστές. Ως
γνωστόν, εμείς ως ΠΑ.Σ.Π. έχουμε κάνει συμ-
φωνίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και
προσφέρουμε μοναδικές εκπαιδευτικές ευ-
καιρίες στα μέλη μας».

«ΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ», ΔΗΛΩΣΕ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ

Καμπάνια
FIFPro
κατά σικέ
αγώνων!
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Συμβόλαια που προνοούν απολαβές μέχρι και
1 ευρώ ετησίως σύναψαν ποδοσφαιρικά σωμα-
τεία με ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι του 2015.
Τα συμβόλαια αυτά έγιναν από ομάδες για να
αποφύγουν υποχρεώσεις, ωστόσο θέτουν σε
άμεσο κίνδυνο την επαγγελματική καριέρα των
μελών του ΠΑ.Σ.Π.
Στις ακόλουθες γραμμές παραθέτουμε τις θέ-
σεις μας σε σχέση με το θέμα, με απώτερο στό-
χο οι ποδοσφαιριστές μέλη μας να λάβουν τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην θέσουν ξανά σε
κίνδυνο την καριέρα τους:
1. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και δεν
πρέπει ποτέ να αποδέχεστε την υπογραφή πέραν
του ενός συμβολαίου εργοδότησης.
2. Σε περίπτωση όμως υπογραφής επιπρόσθετης
ή συμπληρωματικής, του συμβολαίου εργοδό-
τησης, συμφωνίας να βεβαιώνεστε και να απαι-
τείτε απόδειξη από το σωματείο ότι αυτή η συμ-
φωνία κατατέθηκε στην ΚΟΠ.
3. Σε καμιά περίπτωση να μην αποδέχεστε όπως
μέρος των συμφωνημένων απολαβών σας προ-
βλέπεται από συμφωνίες εκμετάλλευσης εμπο-
ρικών δικαιωμάτων (image rights). Αυτές οι συμ-
φωνίες δεν είναι συμφωνίες εργοδότησης αλλά
εμπορικές συμφωνίες και δεν μπορούν να λη-
φθούν υπόψη από την Επιτροπή Επίλυσης Δια-
φορών (Ε.Ε.Δ.) της ΚΟΠ.

4. Σε καμιά περίπτωση να μην υπογράφετε συμ-
φωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα άλλα από σωματείο ή εταιρεία εξουσιο-
δοτημένη από την ΚΟΠ να διαχειρίζεται κάποιο
σωματείο.
5. Απαγορεύεται να δηλώνεστε ερασιτέχνες, ενώ
στην πραγματικότητα θα αμείβεστε για τις υπη-
ρεσίες σας. Αυτό συνιστά σοβαρότατο παρά-
πτωμα δυνάμει των κανονισμών των ΚΟΠ και

ΦΙΦΑ τιμωρητέο με αυστηρότατο πρόστιμο και
μακρά απαγόρευση συμμετοχών. Περαιτέρω,
σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης πλη-
ρωμής των δεδουλευμένων σας δεν θα έχετε δι-
καίωμα να τα διεκδικήσετε από την Ε.Ε.Δ.
6. Ουδέποτε να συναινείτε σε απόκρυψη από
την ΚΟΠ και τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές
του πραγματικού ύψους των απολαβών σας. Κά-
τι τέτοιο συνιστά, καταρχάς, φοροδιαφυγή και
ποινικό αδίκημα. Περαιτέρω, αν ποτέ χρειαστείτε
πληρωμή επιδόματος από τις Κοινωνικές Ασφα-
λίσεις, π.χ. επίδομα ασθενείας μετά από κάποιο
σοβαρό τραυματισμό ή επίδομα ανεργίας μετά
τη λήξη του συμβολαίου σας και μέχρι την εξεύ-
ρεση νέου συμβολαίου, το ποσό στο οποίο θα δι-
καιούστε θα είναι δραματικά χαμηλότερο του
ποσού που θα δικαιούσασταν βάσει της πραγ-
ματικής μισθοδοσίας σας.
7. Όλοι οι ποδοσφαιριστές των οποίων έληξαν τα
συμβόλαια με το τέλος της αγωνιστικής περιό-
δου 2014 - 2015 και νοουμένου ότι η εργοδό-
τηση τους διήρκησε περισσότερο από έξι μή-
νες, έχουν το δικαίωμα να αποταθούν στις Κοι-
νωνικές Ασφαλίσεις για επίδομα ανεργίας. Νο-
ουμένου ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια,
θα είναι δικαιούχοι επιδόματος μέχρι να βρουν
νέα εργοδότηση ή σε αντίθετη περίπτωση, μέχρι
και έξι μήνες.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ - ΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Οι νομικοί σύμβουλοι του ΠΑ.Σ.Π. Πάρις Σπανός (δε-
ξιά) και Λοΐζος Χατζηημητρίου (αριστερά) είναι έτοι-
μοι ανά πάσα στιγμή να συμβουλέψουν κατάλληλα τα
μέλη μας για να αποφύγουν καλοστημένες παγίδες από
παράγοντες συλλόγων.

Επτά σημεία 
που πρέπει 

να προσέξουν 
οι ποδοσφαιριστές

κατά τη σύναψη 
συμφωνίας 

με έναν σύλλογο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

Η εκστρατεία μας κατά των αρνητικών φαινομένων στον αθλητισμό
και κυρίως η δημιουργία σωστής αθλητικής παιδείας, κρατάει χρόνια
και θα συνεχιστεί. Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης την
Τρίτη 04/08 είχε συνάντηση με στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, ενημερώνοντας τον σχετικά για όλες τις ενέργειες
που κάνει ο Σύνδεσμος εδώ και χρόνια.
Ακρογωνιαίος λίθος της εκστρατείας μας είναι οι επισκέψεις στα
σχολεία που καθιερώσαμε εδώ και χρόνια και στις οποίες τα μηνύμα-
τα κατά των προβλημάτων που μαστίζουν το ποδόσφαιρο και γενι-
κότερα τον αθλητισμό, είναι πιο ηχηρά χάρη στη συμμετοχή των πο-
δοσφαιριστών-μελών μας.
Πολύ συχνά, ως γνωστό, αντιπροσωπεία του συνδέσμου μας, αποτε-
λούμενη από παίκτες, επισκέπτεται τα σχολεία και έρχεται σε άμεση
επαφή με τα παιδιά, το μέλλον δηλαδή αυτού του τόπου, ώστε να
τους μυήσει στα αθλητικά ιδεώδη. Η συναδελφικότητα, ο σεβασμός,
η άμιλλα, το φέαρ πλέι, το ευ αγωνίζεσθαι είναι για μας προτεραιότη-
τα, γιατί στο βωμό του αποτελέσματος χάνεται συχνά η ουσία. Με τη
βοήθεια οπτικού υλικού, τα μέλη μας στέλνουν τα σωστά μηνύματα
στα παιδιά. Βάση δίνεται στο θέμα της βίας, που είναι από τους χει-
ρότερους εχθρούς του ποδοσφαίρου.
Στόχος μας είναι η αλλαγή κουλτούρας, εντός και εκτός αγωνιστικού
χώρων, και δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε κοινό όραμα με την πολιτεία και
ειδικότερα με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή,
και αναμένουμε την αρωγή τους ώστε να φτιάξουμε ένα νέο αύριο
στηριγμένο σε σωστές και στέρεες βάσεις. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΜΑΣ ΝΑ  ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Έτσι φτιάχνου με το μέλλον          Έτσι φτιάχνου με το μέλλον          Έτσι φτιάχνου με το μέλλον          Έτσι φτιάχνου με το μέλλον          Έτσι φτιάχνου με το μέλλον          



Μια αληθινή ιστορία ξετυλίγεται μέσα από το παιδικό παραμύθι του Σπύρου Νεοφυτίδη. Εγκεκριμένο ως

εκπαιδευτικό από το υπουργείο Παιδείας, το παιδικό βιβλίο διατίθεται σε περίπτερα και σε επιλεγμένα

βιβλιοπωλεία. Αληθινή ιστορία, γιατί οι αυριανοί αστέρες των γηπέδων πρέπει να αντιληφθούν ότι κάπο-

τε η ποδοσφαιρική ζωή τελειώνει και δεν θα μπορούν να ασκούν πάντα το επάγγελμα. Αυτό ώθησε τον

παλαίμαχο τερματοφύλακα και πρόεδρο του ΠΑΣΠ Σπύρο Νεοφυτίδη στη συγγραφή του παραμυθιού που

απευθύνεται σε μικρά παιδιά. Προλογίζοντας το παιδικό βιβλίο, ο Σπύρος Νεοφυτίδης αναφέρει: «Τελει-

ώνοντας την καριέρα μου ως τερματοφύλακα σε ηλικία 33 χρόνων, τότε μόνο συνειδητοποίησα πόσο

σύντομη είναι η ποδοσφαιρική ζωή. Το παιδικό όνειρο τελείωσε και ευτυχώς είχα κάνει τις σπουδές μου

για να μπορέσω να ανοίξω έναν νέο επαγγελματικό κύκλο. Τι γίνεται όμως με όλους τους άλλους ποδο-

σφαιριστές που δεν είχαν την τύχη να σπουδάσουν κάτι εκτός από το ποδόσφαιρο; Τι δουλειά θα μπο-

ρούσαν να κάνουν για το υπόλοιπο μισό, ίσως και παραπάνω, της ζωής τους; Όλα τα παιδιά αυτά που

αγωνίζονται στις διάφορες ακαδημίες, όλοι οι γονείς που ονειρεύονται να δουν το δικό τους παιδί να είναι

μια νέα έκδοση του Μέσι ή του Ρονάλντο, σκέφτηκαν ότι αυτά τα όνειρα θα τελειώσουν γρήγορα και -

τις περισσότερες φορές- ίσως και άδοξα; Ζώντας καθημερινά την αγωνία όλων αυτών των ποδοσφαιρι-

στών και βλέποντας τους δύο γιους μου να ακολουθούν τον δρόμο μου, αποφάσισα ότι με κάποιον τρόπο

έπρεπε να περάσει το μήνυμα ότι το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή έχει ημερομηνία λήξης και ότι πρέ-

πει να προετοιμάζουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία για το «κτίσιμο» μιας δεύτερης καριέρας. Το ποδό-

σφαιρο χαρακτηρίζεται δικαίως ο βασιλιάς των σπορ και χαίρομαι που βλέπω χιλιάδες παιδιά να ασχο-

λούνται με αυτό το άθλημα. Εύχομαι να γίνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα να έχουν μια μεγάλη ποδο-

σφαιρική καριέρα».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
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ΔΩΣΑΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ    ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

Φιλάνθρωπος και…  τροπαιούχος!Φιλάνθρωπος και…  τροπαιούχος!Φιλάνθρωπος και…  τροπαιούχος!Φιλάνθρωπος και…  τροπαιούχος!Φιλάνθρωπος και…  τροπαιούχος!Φιλάνθρωπος και…  τροπαιούχος!Φιλάνθρωπος και…  τροπαιούχος!
Διπλή επιτυχία για τον Παγκύπριο Σύνδε-
σμο Ποδοσφαιριστών! Την Κυριακή 04/10
ο Σύνδεσμός μας ήταν υποστηρικτής στην
εκδήλωση «Φιλανθρωπικό Πανηγύρι» που
πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Στροβόλου
και τελούσε υπό την αιγίδα του Επιτρόπου
Προεδρίας, Φώτη Φωτίου. Μια εκδήλωση
που είχε ως στόχο την ενίσχυση του συν-
δέσμου Hope for Children. Είναι υποχρέω-
ση μας εξάλλου να συνδράμουμε όπως μπο-
ρούμε στη στήριξη των συνανθρώπων μας,
πολλώ δε μάλλον, όταν αφορά τα μικρά παι-

διά, δίνοντας τους ελπίδα για το αύριο.
Μάλιστα, η ομάδα του ΠΑ.Σ.Π. ήταν η με-
γάλη νικήτρια στο τουρνουά mini football.
Πήρε, μάλιστα,  το τρόπαιο αήττητη κερδί-
ζοντας την Νέα Σαλαμίνα, την Alpha bank
και την Αστυνομία, με την οποία αναμε-
τρήθηκε στον τελικό, νικώντας την με 3-0.
Η ομάδα του Συνδέσμου μας στελεχωνό-
ταν από τους Χατζηδημητρίου, Δημοσθέ-
νους, Δασκαλάκη, Νεοφυτίδη (όρθιοι από
αριστερά), Ποχουζούρη, Μικελλίδη και Κα-
χατριάν (καθιστοί από αριστερά). 

Ούτε με… αίτηση!
Σύμφωνα με το… ρεπορτάζ, ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης
πραγματοποίησε εκπληκτικές απο-
κρούσεις, δείχνοντας ότι δεν ξέχασε
την τέχνη του γκολκίπερ. Ούτε με... αί-
τηση δεν του έβαζες γκολ! 
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Η αισχροκέρδεια σε βάρος ανήλικων πο-
δοσφαιριστών και των οικογενειών τους,
μαστίζει το άθλημα στην Κύπρο και ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών δεν
πρόκειται να μείνει απαθής.
Ήδη το  Δ.Σ. εξέτασε το θέμα στη συνεδρία
του την Τρίτη 20 Οκτωβρίου (2015) και θα
λάβει μέτρα για να αντιμετωπιστεί το φαι-
νόμενο.
Όπως κατήγγειλαν στον Σύνδεσμο γονείς
ανήλικων ποδοσφαιριστών, κατέβαλλαν
από 15 μέχρι και 20 ευρώ για τη συμμετοχή
τους σε τουρνουά. Ανάλογα με την περιοχή.
Από εκεί και πέρα, οι γονείς των ποδο-
σφαιριστών έχουν να πληρώσουν για τα
καύσιμά τους, αφού σε πολλές περιπτώσεις
μεταφέρουν με τα ιδιωτικά τους οχήματα
τα παιδιά τους για να συμμετάσχουν στα
διάφορα τουρνουά.
Οι δε χρεώσεις στην καντίνα είναι υψηλές,
αν αναλογιστούμε το κόστος των προϊό-
ντων. 2,5 ευρώ ένα φραπέ, 1 ευρώ ένα
μπουκαλάκι νερό και 1,5 ευρώ ένα αναψυ-
κτικό. Και μην μας πουν ότι «αν θέλατε αγο-
ράζατε», γιατί αυτή η τοποθέτηση δεν έχει
καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Ερχόμενος από μια μακρινή πόλη, δεν έχεις
την πολυτέλεια να βγεις εκτός αθλητικού
κέντρου για να αγοράσεις ένα μπουκάλι νε-
ρό στο παιδί σου σε κανονική τιμή (με 50
σεντς ένας περιπτεριούχος βγάζει αξιοσέ-
βαστο κέρδος). Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά
παίζουν υπό δυσχερείς καιρικές συνθήκες
και υψηλές θερμοκρασίες.
Πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει πολύ ακρι-
βό άθλημα και δεν είναι προσιτό σε όλους.

Δείτε τι κόστος έχει για έναν γονέα η συμ-
μετοχή του παιδιού του σε τέτοια τουρ-
νουά:

Συμμετοχή 15-20 ευρώ
Αναψυκτικό 1,5 ευρώ
Νερό 1 ευρώ
Φραπέ 2,5 ευρώ
Οδοιπορικά
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Στις 26-5-2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθή-
να μία πολύ σημαντική ημερίδα και ο ΠΑΣΠ
δεν μπορούσε να απουσιάζει. Ο τίτλος της ημε-
ρίδας ήταν «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου
στην Ελλάδα της κρίσης» και στόχο είχε να συ-
ζητήσει το μείζον πρόβλημα του ελληνικού πο-
δοσφαίρου.
Θέμα, που πρέπει να μας απασχολήσει και στην
Κύπρο, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται χρό-
νο με το χρόνο.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι χούλιγκανς με τις πρά-
ξεις τους εμποδίζουν κάθε προσπάθεια για την
ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου (Τμήμα Οργάνωσης και Δια-
χείρισης Αθλητισμού) σε συνεργασία με τον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδο-
σφαιριστών (ΠΣΑΠ), καθώς και τον Πανελλή-
νιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), την
Ένωση Ευρωπαίων Αθλητικών Δημοσιογρά-

φων και το Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματι-
κότητας, Διαδικτυακής Έρευνας & Ηλεκτρονι-
κής Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημί-
ου. Σε ημερίδες και γενικότερα εκδηλώσεις με
τέτοιους είδους θεματολογία προσπαθούμε
πάντα να παρευρισκόμαστε, αφενός για να εκ-
φράζουμε τη γνώμη μας και αφετέρου για να
αντλούμε χρήσιμες ιδέες. Ο Σύνδεσμος μας εκ-
προσωπήθηκε από τον συνεργάτη μας Λοΐζο
Χρυσοστόμου, ο οποίος απεύθυνε και σχετικό
χαιρετισμό εκ μέρους του προέδρου, Σπύρου
Νεοφυτίδη.

Η ημερίδα διήρκησε πάνω από 8 ώρες
(09:00-15:00) και είχε 3 θεματικές ενότητες:
1. Πολιτικές και συστήματα πρόληψης και αντι-
μετώπισης της οπαδικής βίας.
2. Διακυβέρνηση επαγγελματικού ποδοσφαί-
ρου, προτάσεις αναδιάρθρωσης, οργανωτικά
θέματα, οικονομική κρίση και επιπτώσεις.
3. Η επιχειρηματικότητα στο ποδόσφαιρο και

ο ρόλος των ΜΜΕ σε μία στρατηγική βιώσιμης
ανάπτυξης του αθλήματος.
Με την παρουσία τους τίμησαν την επιστημο-
νική ημερίδα, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ.
Σταύρος Κοντονής, ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης, ο Υπουργός
Επικρατείας Τέρενς Κουίκ, ο αναπληρωτής πρό-
εδρος της ΕΠΟ κ. Ευάγγελος Τοπολιάτης και ο
πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας κ. Γιώργος Μπο-
ροβήλος.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο ΛΟΪΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΣΠ   ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η βία ανακόπτει
την ανάπτυξη 
του ποδοσφαίρου

Εποικοδομητικός
διάλογος
Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο
πρόεδρος και επιστημονικός υπεύθυνος της
ημερίδας Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης
Αλεξόπουλος (Τάκης) και χαιρέτισε ο Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθη-
γητής Κώστας Μασσέλος, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης
Γκρέτσος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σύν-
δεσμου Αθλητικού Τύπου, Σωτήρης Τριαντα-
φύλλου, ο Πρόεδρος των Ευρωπαίων Αθλητι-
κών Δημοσιογράφων, Ιωάννης Δάρας όπως
επίσης και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΠ, Λοΐζος
Χρυσοστόμου.
Χαιρετισμό και ομιλία πραγματοποίησε φυσι-
κά και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ Διονύσης Δημό-
πουλος, ο οποίος παρουσίασε συγκεκριμένες
προτάσεις για την αναβάθμιση του αθλήματος
αλλά και ενημέρωσε για τις διάφορες καμπά-
νιες του ΠΣΑΠ ενάντια στη βία, σε συνεργασία
και με την FIFpro. Μαζί του ήταν και οι συνά-
δελφοι από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμει-
βόμενων Ποδοσφαιριστών, ο Αντιπρόεδρος
Γιάννης Λαζανάς, ο Γενικός Γραμματέας Κώ-
στας Πούλιος και ο Ταμίας και Υπεύθυνος Διε-
θνών Σχέσεων του Π.Σ.Α.Π. Σταμάτης Συρίγος.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας δόθηκε η δυνα-
τότητα να αναπτυχθεί ένας γόνιμος και εποι-
κοδομητικός διάλογος μεταξύ των αθλητικών
φορέων, της πολιτείας και της επιστημονικής
κοινότητας. Πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός
ότι παρευρέθηκε η ηγεσία των διαφόρων φο-
ρέων και της πολιτείας, χωρίς να προσπαθή-
σει να αποφύγει τον οποιοδήποτε διάλογο και
την εποικοδομητική διαφωνία, παραδεχόμε-
νοι μάλιστα κάποιες από τις αδυναμίες τους.
Οι υπόλοιποι ομιλητές ήταν ο διευθυντής του
Εργαστηρίου Δυνητικής Πραγματικότητας, Δια-
δυκτιακής Ερευνας και Ηλεκτρονικής Εκπαί-
δευσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστας
Κοσκινάς, ο πρόεδρος του τμήματος Οργάνω-
σης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου Θάνος Κριεμάδης, ο
αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Κυπραίος,
ο αναπληρωτής καθηγητής του πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου Αντώνης Τραυλός, η υπο-
ψήφια διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου
Μαρία Κολέτση, ο δημοσιογράφος Γιάννης Γε-
ωργάκης και ο Δικηγόρος -αναπληρωτής κα-
θηγητής του τμήματος Οργάνωσης και Δια-
χείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου Μάριος Παπαλουκάς. 
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Μέσω των ποδοσφαιριστών-μελών μας, η
φίλαθλος εταιρεία βοηθάει συνανθρώπους
μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Με
απλά λόγια, εξυπηρετούνται απόλυτα οι στό-
χοι του συνδέσμου μας, που πέραν από την
προσφορά στα μέλη μας, επιδιώκει πάντα
το γενικό καλό της κοινωνίας μας.
Στόχος του Επάθλου CARLSBERG, που φέ-
τος συμπληρώνει 44 χρόνια ζωής και προ-
σφοράς στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι να
καλλιεργήσει ανάμεσα στους ποδοσφαιρι-
στές την άμιλλα στον στίβο του ήθους, της
τέχνης και της αρετής και να συμβάλει στην
εμπέδωση της εντιμότητας εντός των αγω-
νιστικών χώρων.
Για την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο
2014/2015, η εταιρεία έχει συνεισφέρει το
συνολικό ποσό των 8.000 ευρώ σε διάφορα
αγαθοεργά ιδρύματα, τα οποία υποδείχτη-
καν από τους «Καλυτέρους Ποδοσφαιριστές»
του Επάθλου, που ως γνωστό αναδεικνύο-
νται κάθε μήνα, από την αντικειμενική και

αμερόληπτη ψήφο των αθλητικών συντα-
κτών.
Ο αναδεχθείς ως ο «Καλύτερος  Ποδοσφαι-
ριστής», υποδεικνύει έναν εγκεκριμένο από
τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, «Αγα-
θοεργό-Φιλανθρωπικό Ίδρυμα», στο οποίο
η CARLSBERG συνεισφέρει το ποσό των 1000
ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι, ποδοσφαιριστής που θα
πάρει μια κόκκινη κάρτα ή δύο κίτρινες στην
διάρκεια του μήνα, αυτόματα θέτει τον εαυ-
τό του εκτός συναγωνισμού από το Έπαθλο
CARLSBERG, ανεξάρτητα από τον τελικό
αριθμό ψήφων που θα πάρει. Σε σχετικό δελ-
τίο τύπου της εταιρίας αναφέρονται μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα:
« Σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση
βρίσκει τα ευαγή και φιλανθρωπικά ιδρύμα-
τα να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
καθημερινές τους ανάγκες και δραστηριότη-
τες και να αναζητούν επίμονα τρόπους επι-
βίωσης, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης έρχεται

αρωγός και συμπαραστάτης στη μεγάλη αυ-
τή προσπάθεια.
Μέσω του ‘Επάθλου Ήθους , Τέχνης και Αρε-
τής C a r l s be r g ’, δείχνει έμπρακτα και με-
τουσιώνει σε πράξη την κοινωνική αλληλεγ-
γύη και προσφορά στον πάσχοντα συνάν-
θρωπο μας. Κάθε αγωνιστικό μήνα συνει-
σφέρει το σεβαστό ποσό των 1000 ευρώ για
τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων και ατό-
μων με αναπηρίες, σύμφωνα πάντοτε με τους
κανόνες που διέπουν την διεξαγωγή του δη-
μοφιλούς θεσμού της φίλαθλης εταιρείας.
Ως γνωστό στο ΄Επαθλο ΄Ηθους, Τέχνης και
Αρετής C A R L S B E R G , ψηφίζουν 25 αθλη-
τικοί συντάκτες της έντυπης και ηλεκτρονι-
κής δημοσιογραφίας, μέλη της Ε.Α.Κ., η αμε-
ρόληπτος ψήφος των οποίων αναδεικνύει τον
΄Καλύτερο Ποδοσφαιριστή’ κάθε μήνα, ο οποί-
ος στη συνέχεια βραβεύεται από την φίλα-
θλη εταιρεία C A R L S B E R G , με την ανώτα-
τη  τιμητική διάκριση  του  E π άθλου
C A R L S B E R G » .

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

Στην υγειά της   ανθρωπιάς!         
ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΚΑΤΕΙΧΕ ΠΑΝΤΑ     ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ CARLSBERG

3. Δεκέμβριος 2015 – Νικόλας Εγγλέζου – ΑΕΚ, 
«Σύνδεσμος Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας»

5. Φεβρουάριος 2015 – Νούνο Μοράις – ΑΠΟΕΛ, 
«Ένα Όνειρο μια Ευχή»

7. Απρίλιος 2015 – Κωνσταντίνος Παναγή – Ομόνοια, 
«Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών»

4. Ιανουάριος 2015 –  Αντρέας Μακρής – Ανόρθωση, 
Κέντρο Θεραπειών και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ η «Κιβωτός» (Πάφος)

1. Σεπτέμβριος 2014 – Γκουστάβο Μαντούκα – ΑΠΟΕΛ, 
«Hope for Children UNCRC Policy Centre»

2. Οκτώβριος / Νοέμβριος 2015
– Γιώργος Κολοκούδιας –  Αγία Νάπα,
«Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος»

6. Μάρτιος 2015 – Νέστορας Μυτίδης – ΑΕΚ, 
«Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων ΠΑΣΥΚΑΦ»

Aριστερά, το μέλος
του ΔΣ του Απόλλω-
να Άγγελος Παπα-
χριστοφόρου, εκ μέ-
ρους του Παπουλή,
παραλαμβάνει το
Έπαθλο, και ο δεξιά
ο πρόεδρος του «Φι-
λανθρωπικού Ιδρύ-
ματος  Portage Λε-
μεσού», παραλαμ-
βάνει την επιταγή
των 1000 ευρώ, από
τον Δ/ντη Δημοσίων
Σχάσεων της
Carlsberg, Aντρέα
Σμυρίλλη.

Το «ευ αγωνίζεσθε», το φέαρ πλέι και το αθλητικό ιδεώδες κατείχαν πάντα την πιο ψηλή θέση για
την CARLSBERG, που μέσω του θεσμού «Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής», δείχνει το κοινωνι-
κό της πρόσωπο. Ο ΠΑΣΠ στηρίζει το θεσμό και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρία και ιδιαίτερα
τον διευθυντή δημόσιων σχέσεων της, Ανδρέα Σμυρίλλη, για τη συνεισφορά τους στο ποδόσφαι-
ρο και γενικότερα στον αθλητισμό.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΣΟ ΑΔΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Γίναμε φτωχότεροι
Δύο θάνατοι πρώην παικτών συγκλόνισαν τον Σύν-
δεσμο μας το περασμένο καλοκαίρι και με σχετικές
ανακοινώσεις εκφράσαμε τα ειλικρινή μας συλληπη-
τήρια στους οικείους τους, ενώ καταθέσαμε και στε-

φάνι, ως ελάχιστη τιμή στα όσα πρόσφεραν. Αναφε-
ρόμαστε στον Ανδρέα Κωνσταντίνου που κτυπήθη-
κε από την επάρατη νόσο και τον Πόλυ Βλάχο, ο
οποίος ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ένας άνθρωπος με διακρίσεις
Ο χαμός του Ανδρέα Κωνσταντίνου τα ξημερώματα της Τρίτης 28/07
σκόρπισε λύπη στον ΠΑ.Σ.Π.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που έχασε τη ζωή του από σε ηλικία
66 χρονών (23/05/1949), ήταν ένας άνθρωπος που ανήκε στην οικο-
γένειά μας. Ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου με διακρίσεις.
Αγωνίστηκε ως κεντρικός επιθετικός στην Ένωση Νέων Παραλιμνί-
ου, ενώ κλήθηκε και στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρί-
δας μας.
Ο Ανδρέας, είναι ως γνωστόν πατέρας του Μιχάλη Κωνσταντίνου, ενός
μεγάλου στράικερ με λαμπρή καριέρα που μέχρι πρότινος ήταν στέ-
λεχος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Πο-
δοσφαίρου. 

Πόλυς Βλάχος, ένα παράδειγμα
για τα μέλη μας
Σοκ προκάλεσε η είδηση για το χαμό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Πόλυ
Βλάχου, ο οποίος στις 6/8, έχασε τη ζωή του τόσο άδικα και φρικτά σε αυ-
τοκινητιστικό δυστύχημα. Ο 47χρονος τελωνειακός ήταν μέλος της οικογέ-
νειάς μας, καθώς μεταξύ άλλων, έπαιξε ποδόσφαιρο σε ΑΠΕΠ, ΑΠΟΕΛ και
Νέα Σαλαμίνα. Εκτός από καλός παίκτης, ήταν σωστός άνθρωπος με αξιό-
λογη επαγγελματική καριέρα και διάθεση για προσφορά στην κοινωνία.
Ο Πόλυς Βλάχος, ο οποίος άφησε πίσω σύζυγο και δυο κόρες, είχε το προφίλ
του ανθρώπου που θέλουμε να έχουν όλα τα μέλη μας.
Ο Θεόδουλος Πετούσης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα μας τότε
και δήλωσε για τον αδικοχαμένο: «Έπαιζε στόπερ και πέραν από καλός πο-
δοσφαιριστής, ήταν και πολύ καλός άνθρωπος. Σε κάποια παιχνίδια με τον
ΑΠΟΕΛ, μάρκαρε τον Σίνισα Γκόγκιτς και τα πήγε πολύ καλά. Αυτές οι εμ-
φανίσεις του τού έδωσαν το εισιτήριο για να πάει στον ΑΠΟΕΛ. Στην ουσία τον
είχε πάρει εκεί ο Γκόγκιτς. Αν θυμάμαι καλά έπαιξε και στη Νέα Σαλαμίνα.
Στο άκουσμα της τραγικής είδησης μείναμε όλοι αποσβολωμένοι. Αυτό λέ-
ει πολλά για τον χαρακτήρα του. Είχε δυο κόρες, ήταν πολύ καλός οικογε-
νειάρχης και πολύ καλός άνθρωπος. Ως πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων στην
Λεμεσό είχε να επιδείξει και κοινωνικό έργο. Του άρεσε να προσφέρει».
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Ο ΠΑ.Σ.Π. κατέληξε σε συμφωνία με το Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας, προσφέροντας μια ακό-
μη μοναδική ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές-
μέλη του.
Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει
ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για όσους πο-
δοσφαιριστές θέλουν να διευθύνουν μια ομά-
δα. Μετά από συμφωνία του ΠΑ.Σ.Π., λοιπόν,
και του εκπαιδευτικού ιδρύματος, τα μέλη μας
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα σε πιο προσιτή τιμή. Το πρό-
γραμμα ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, με την
πρώτη συνάντηση γνωριμίας όπου δόθηκαν
και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους με-
τέχοντες. Παραθέτουμε λεπτομέρειες για το
πρωτοποριακό αυτό Πρόγραμμα Κατάρτισης,
όπως αυτές καταγράφονται σε ενημερωτικό
έντυπο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας:
«Εδώ και κάποια χρόνια έχει καθιερωθεί στα
ομαδικά αθλήματα ο ρόλος του Team Manager.
Ένας ρόλος ο οποίος παίρνει πολλές και δια-

φορετικές μορφές με διαφορετικά καθήκοντα,
διαφορετικές ερμηνείες και διαφορετικούς ορι-
σμούς. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν πα-
ρεξηγημένες προσδοκίες σε ό,τι αφορά στα
καθήκοντα του Team Manager, αλλά σίγουρα
ο ρόλος του δεν είναι μόνο για να ενημερώνει
τα μέλη μιας ομάδας τι ώρα και από πού ανα-
χωρεί η αποστολή! Ο ρόλος του είναι πολύ πιο
σημαντικός και πολύ πολυσύνθετος. Το Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας με πολυετή πείρα στην
παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων στον
αθλητισμό καινοτομεί στην διοργάνωση ενός
νέου προγράμματος/διπλώματος για Team
Managers. Τα προγράμματα αυτά πραγματο-
ποιούνται κάτω από τις κατευθυντήριες γραμ-
μές του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αθλη-
τικής Απασχόλησης (EOSE – European
Observatoire for Sport Employment) και είναι
πλήρως εναρμονισμένα με τα Ευρωπαϊκά δε-
δομένα για τα προσόντα εργοδότησης στην
αθλητική βιομηχανία.

Το πρόγραμμα/δίπλωμα που θα προσφερθεί
σε συνδυασμό παραδοσιακής παράδοσης (3
συναντήσεις των δύο ωρών) και Online
delivery (18 ενότητες εξ αποστάσεως) απευ-
θύνεται σε προπονητές, team managers ομά-
δων, εφόρους, τεχνικούς διευθυντές, διευθυ-
ντικά στελέχη, επαγγελματίες και εθελοντές,
οι οποίοι απασχολούνται ως υποστηρικτικό
προσωπικό σε αθλητικές ομάδες και οργανι-
σμούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενό-
τητες, για την κάθε μια από τις οποίες θα δο-
θούν οι σχετικές σημειώσεις και δραστηριό-
τητες με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης.
l Εισαγωγή στο πρόγραμμα
l Ο ρόλος και  τα καθήκοντα του Team
manager – Τι είναι ο Team Manager;
l Καθήκοντα και ευθύνες

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ TEAM MANAGER

Σας ανοίγουμε νέους ορίζοντες!Σας ανοίγουμε νέους ορίζοντες!Σας ανοίγουμε νέους ορίζοντες!Σας ανοίγουμε νέους ορίζοντες!Σας ανοίγουμε νέους ορίζοντες!

l Άλλοι ρόλοι και θέσεις στις αθλητικές ομάδες
l Τo οργανωσιακό περιβάλλον και οι αρχές
της οργανωσιακής συμπεριφοράς σε ομάδες
(Organizational Behaviour concepts in sports
teams)
l Η θεωρία της διαχείρισης ομάδων
l Ανάλυση του περιβάλλοντος και οργάνωση
l Επικοινωνία και σχέσεις
l Οι λειτουργίες της ομάδας (operational
management) – προγραμματισμός/σχεδιασμός
l Ο αποτελεσματικός team manager
l Αντιμετώπιση συγκρούσεων και σχετικές τε-
χνικές επίλυσης

l Προστασία και δικαιώματα των αθλητών
lΨυχολογική ετοιμασία και στήριξη της ομάδας
l Ο ρόλος του Team Manager στην ετοιμασία
της κουλτούρας επιτυχίας
l Η σημασία της κατανόησης της ομάδας και
η συναισθηματική νοημοσύνη
l Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην διαχεί-
ριση της ομάδας / Διατήρηση αρχείων
l Ηγετικά χαρακτηριστικά του team manager
l Βασικές αρχές προπονητικής και προγραμ-
ματισμός
l Η ετοιμασία παρουσιάσεων (PowerPoint
presentations) 

ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ: «ΞΕΠΕΡΑΣΕ
ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»

Το ποδοσφαιρικό
τμήμα του FORUM 
με τη συνεργασία του
ΠΑ.Σ.Π είναι γεγονός!

Η λειτουργία του αθλητικού σχολεί-
ου του FORUM (τμήμα ποδοσφαίρου)
με τη συνεργασία του ΠΑ.Σ.Π. είναι
γεγονός από την Τρίτη 15/09.
Τη συγκεκριμένη ημέρα οι μαθητές-
ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε
εργομετρικά και ιατρικά τεστ. Οι εξε-
τάσεις έγιναν σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και τον
ποδολόγο Χρίστο Νικολόπουλο.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την
συνεργασία και τη υποστήριξη του
ΠΑΣΠ και της FIFPro. Ο πρόεδρος του
Συνδέσμου, Σπύρος Νεοφυτίδης, σε
δηλώσεις του ανέφερε: «Ο αριθμός
συμμετοχής ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία, κάθε προηγούμενο».

Σας ανοίγουμε νέους ορίζοντες!
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Οι διάφορες πτυχές του αθλητισμού ενδια-
φέρουν πάντοτε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Ποδοσφαιριστών και θεωρεί καθήκον του
να συμβάλει στην ενημέρωση των αρμοδίων
και όχι μόνο. Η διάγνωση και η αντιμετώπι-
ση διάφορων προβλημάτων, καθώς και η εκ-
μάθηση όσων ασχολούνται με το αντικείμε-
νο είναι από τις προτεραιότητες μας.
Τo Σάββατο 10 Οκτωβρίου πραγματοποιή-
θηκε με μεγάλη επιτυχία στις εγκαταστάσεις
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το
αθλητικό συνέδριο, με τίτλο «Νέες προκλή-
σεις στον αθλητισμό: Διακυβέρνηση αθλη-
τικών σωματείων και μετακίνηση αθλητών»,
το οποίο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τον
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών
(ΠΑΣΠ) και τον οργανισμό FIFA MASTER
Alumni. Το συνέδριο παρακολούθησαν εκ-
πρόσωποι πολλών αθλητικών σωματείων,
νομικοί σύμβουλοι, στελέχη ομοσπονδιών,
προπονητές, γυμναστές, διαιτητές και αθλη-
τές.
Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους
και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, η πρό-

εδρος του ΚΟΑ Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Πα-
παέλληνα, ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας της
ΚΟΠ κύριος Κώστας Μιχαηλίδης, το μέλος
το ΔΣ της ΚΟΕ κύριος Νάκης Μιχαηλίδης, και
ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,
καθηγητής Ανδρέας Μακρής.
H ακαδημαϊκός αθλητικής διοίκησης στο Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Δρ. Μαίρη Χαραλά-
μπους-Παπαμιλτιάδη, στην εισαγωγική της
ομιλία παρουσίασε τα κύρια προβλήματα
αθλητικής διακυβέρνησης τα οποία καλού-
νται να αντιμετωπίσουν οι αθλητικοί οργα-
νισμοί της Κύπρου σήμερα, τα οποία προέ-
κυψαν από επιστημονική μελέτη του αθλη-
τικού συστήματος της Κύπρου.
Ο νομικός και μέλος του FIFA Master Alumni
Network, Λεόντιος Τσέλεπος παρουσίασε το
ρόλο του οργανισμού FIFA Master Alumni
Network, που αποτελείται από απόφοιτους
του FIFA Master και την υποστήριξη και δια-
σύνδεση που προσφέρει στα πάνω από 400
μέλη του και στους συνεργάτες του.
Ο Federico Raviglione αντιπροσωπεύοντας
το European Club Association αναφέρθηκε
στη σημαντικότητα που πλέον δίδεται σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της διακυ-
βέρνησης των αθλητικών/ποδοσφαιρικών
σωματείων και το ρόλο που διαδραματίζει
ο οργανισμός.
Η κυρία Ελένη Καραολή, εκπρόσωπος της
Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ περιέγραψε τις
κύριες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που
αφορά σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και
σωματεία, και εστίασε ιδιαίτερα στις αλλα-
γές που επηρεάζουν τα αθλητικά σωματεία
και στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν.
Ο καθηγητής Pierre Lanfranchi αναφέρθη-
κε γενικά στον τομέα των μεταγραφών πο-
δοσφαιριστών και παρουσίασε κάποια στοι-
χεία και μοντέλα που προέκυψαν μέσω μα-
κροχρόνιας ιστορικής έρευνας.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ,
κ. Σπύρος Νεοφυτίδης ανέπτυξε το θέμα του
«Δικαιώματος Τρίτων Προσώπων», της διεκ-
δίκησης δηλαδή οικονομικού δικαιώματος
από κάποιο τρίτο πρόσωπο σε περιπτώσεις
μεταγραφών των αθλητών, πρακτική στην
οποία εναντιώθηκε και καταδίκασε ανοικτά
τόσο η UEFA όσο και η FIFPro.
Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο αθλητι-
κογράφος Άλκης Μπότσος.
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An English insight  in Cypriot football

4. What the President has to say
The president of the Pancyprian Foot-
ballers Union, Spyros Neofytides, pro-
logues this edition of PASP’s official mag-
azine.

6-7. Top Goals of the Season
Awards
The goal by Ricardo Fernandes of Doxa on
matchday 6 against Aris received the most
votes so for in the season at the SUPER-
FOODS PASP Top Goal competition. The
Portuguese midfielder gathered 372 votes
for that impressive goal. During the first
six matchdays of the championship, six
players from different teams won the first
spot. They are Valianos, Grigalava, Pele,
Pavlou, Marciniak and Fernandes.

8-9. Unified contract in place!
Starting October 1st, 2015, the unified con-
tract plan has been set in motion, follow-
ing an agreement between PASP and the
CFA. The deal puts an end to the exploita-
tion of the professional footballers. The
unified contract sets many standards in
the deals between the players and the
clubs. Some of the points of the unified
contract are:
l abolition of the unilateral contract ex-
tensions

l obligation by the clubs to pay all medical
expenses
l image rights protection
l free use of boots of any provider

l abolition of fines before the player is al-
lowed to defend himself
The full agreement is published on the
PASP website.

11. Fruitful meeting between the
Minister and PASP
The Minister of Justice and Public Order,
Mr. Ionas Nikolaou, met with the leader-

ship of the Pancyprian Footballers Union
on September 10th. The Minister sent the
message that the State is aware of the var-
ious problems in and around Cypriot foot-

ball and is ready to assist in different is-
sues, including the match fixing problem.

12-13. Child protection
The Commissioner for Children’s Rights,
Ms. Leda Koursoumba, recently prepared
a report, mentioning an issue where two
top clubs of Cyprus asked for large sums of
money to allow under aged footballers to
move to other clubs. The Commissioner
stated that such demands by the clubs are
a violation of the children’s rights. PASP on
their behalf are asking footballers and par-
ents to ask for the Union’s advice when
such issues arise.
In another matter, one of Cyprus’ largest
clubs demanded 60.000 euros to allow a
young amateur footballer to transfer to a
central European club, a demand that is
deemed illegal.

14-15. Meetings around Cyprus
With the new footballing season upon us,
the Pancyprian Footballers Union has put
forward various meetings around Cyprus
with its members. PASP met with players at
Limassol and Larnaka, while also met up
with the international footballers of the
Cyprus Men’s and U21 teams.

17-19. PASP-OPAP Beach Soccer
For the sixth year running, PASP organized
their Summer Beach Soccer tournament
in Parekklisia on June 20th-21st. Under a
live coverage by Cytavision towards thou-
sands at home, also hundreds of fans
watched at the venue the matches of the
veterans and youth categories. In the vet-
eran category, Alpha Bank won first place,
while in the academies, Calciomania and
Campus Sportivo took the honours.
The event featured many side events, with
games and prizes, while the new game
TeqBall was on display. The event took
place thanks to the support by the co-host

The 22nd edition of the
official magazine of the
Pancyprian Footballers
Union (PASP) features all
the latest stories about
the beautiful game in
Cyprus and abroad.
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OPAP, TV sponsors CytaVision, as well as
HOLLAND & BARRETT, ALPHA BANK, CERA
di CUPRA, RESPECT MED medical card and
ZEUS Sports.
PASP also thanks the supporters TEQBALL,
HERCULES, COPPERTONE, STR8, CARLS-
BERG, AGROS, SEE YOU TRAVEL, BLUE
PHARMACIES, RG GoalKeeper Gloves, Piz-
za Hut and the Municipal Council of
Parekklisia for their help.

21. Match fixing conference in
Netherlands
In June PASP was present at FIFPro’s con-
ference on fixed matches which took place
in Netherlands. The president Spyros Neo-
fytides attended the conference and
gained valuable info about the matter. An
important note from the event is that each
footballing body needs to have in motion
an action plan for denouncing such ille-
gal actions, something that isn’t present-
ly available in Cyprus.

22. FIFPro against the FIFA
transfer system
On September 18th, FIFPro launched le-
gal actions against FIFA to complain about
the international transfer system, which
the footballers union considers illegal. FIF-
Pro asked the European Commission in
Brussels to look into the matter.

24-25. Lies from the clubs
Recently, some clubs decided to release
Cypriot footballers, using unpresented lies
against PASP as an excuse for their actions.
Specifically, the rule about the 25-man ros-
ter completion was used wrongly by clubs,
who blamed PASP as the reason they re-
leased the young homegrown players. But
as PASP clearly stated, a club in Cyprus can
field up to 25 homegrown players in their
rosters, and aren’t forced to sign a specif-
ic number of foreign or Bosman players.

27. FIFPro campaign against
match fixing
With the participation of Messi, Ronaldo,
Robben and Ramos, FIFA, Interpol and FIF-
Pro launched a campaign against match
fixing.
Meanwhile, Spyros Neofytides travelled to
Bulgaria for the European Conference of
FIFPro.

30-31. Legal advice
The legal advisors of PASP, Paris Spanos
and Loizos Hadjidimitriou, are available
for advice and support to all of the Union’s
members on various subjects. The clubs
in Cyprus are putting up different meth-
ods of tricking the players, a matter PASP
is looking to break down.

32-33. Meeting with the Ministry
of Education
PASP had a meeting with the Ministry of
Education and Culture on August 4th. Dur-
ing the meeting, Spyros Neofytides had
the opportunity to inform Minister Kostas
Kadis about PASP’s actions on supporting
and helping young footballers.

36-37. Philanthropic Fair
The Footballers Union participated with
a team and was also a supporter of the
Philanthropic Fair which took place at the
Strovolos Park on October 4th. The event
was under the auspices of the Presiden-
tial Commissioner, Photis Photiou, and
helped support the Hope for Children as-
sociation.

38-39. Football an expensive sport
PASP received many reports lately about
profiteering from youth tournament or-
ganizers, a problem that hurts the pock-
ets of the parents, who choose the sport
of football as the main past-time for their
children. The subject was discussed on
October 20th by the PASP board and the
Union will take steps to face the prob-
lem.

40-41. Conference in Greece
Loizos Chrisostomou represented PASP at
a workshop held in Athens, Greece in May.
The title of the conference was “violence
puts a hold on football’s development”, a
problem that we also face in Cyprus.

42-43. Carlsberg Fair Play award
The Carlsberg Fair Play award has been
running non-stop in Cyprus for the last 44
years. It is a prestigious award organized by
Carlsberg, with the sports writers choos-
ing the top player of each matchday. The
monthly winner receives a trophy and des-
ignates a charity organization for which
Carlsberg donates one thousand euros.
During the 2014-15 season Carlsberg of-
fered 8000 euros to various charities in
Cyprus.

44. The loss of two great people
Two former footballers, Andreas Constan-
tinou of Enosis and Polys Vlachos of APOEL,
Nea Salamina and APEP, passed away dur-
ing the summer. PASP sent it’s condolences
to the families.

46-47. Study at the University of
Nicosia
The University of Nicosia and PASP have
joined forces to offer the Team Manager
course in lower prices for footballers.

48-49. Conference on Sports
The European University of Nicosia or-
ganized a sports conference on October
10th with the title: “New challenges in
sports. Governing of sports clubs and ath-
lete transfers”. PASP cooperated with the
University in organizing the event, which
was attended by many sports personali-
ties of the island.

54. The new board
The various roles of the new board of PASP
were handed to its members. The board
members of PASP are: Spyros Neofytides
(president), Panagiotis Filiotis (deputy
president), Marios Christodoulou (1st vice-
president), Giorgos Merkis (2nd vice-pres-
ident), Andreas Panagiotou (secretary),
Giannis Demetriou (assistant secretary),
Nikos Nikolaou (treasurer), Nikolas Kat-
souris (assistant treasurer), Giannos Di-
mosthenous (Press officer), Giorgos Peglis
(public relations officer), Stelios Demetri-
ou (committee against violence), Charis
Kyriakou (Nicosia district representative),
Kostas Markou (Limassol district repre-
sentative), Koullis Pavlou (Larnaka district
representative), Kristis Theofilou (Paphos
district representative), Giorgos Gian-
nakou (Ammochostos district represen-
tative), Pieros Sotiriou (national team rep-
resentative).

55. Become a member
All footballers in Cyprus are asked to sup-
port the Pancyprian Footballers Union by
becoming members or by renewing their
membership for the 2015-16 season. Over
200 companies are connected to the mem-
ber card, free entrance to the first division
games are allowed, as well as free legal
guidance and protection of their interests
by the Union’s leadership.
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Οι μάχες που δώσαμε ως ηγεσία του ΠΑΣΠ για τα μέλη μας,
ήταν χρονοβόρες κι ασταμάτητες, ενώ έφεραν και τα επι-
θυμητά αποτελέσματα. Αρκεί να αναλογιστείτε τη θέση του
ποδοσφαιριστή στην Κύπρο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το
λιγότερο που περιμένουμε απ’ αυτά, λοιπόν, είναι να κά-
νουν το καθήκον τους. Και για να μην το κουράζουμε πο-
λύ το θέμα, περιμέναμε συνέπεια στο θέμα των ετήσιων
συνδρομών! Δεν σας το κρύβουμε ότι δυσαρε-
στηθήκαμε με τη μέχρι στιγμή ανταπό-
κρισή σας... Τα ποσά που απαιτούνται ως
συνδρομή (5 ευρώ μηνιαίως για α΄ κατη-
γορίας και 2 ευρώ τις μικρότερες κατη-
γορίες), είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώ-
πη και δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιρι-
στής που να μην είναι σε θέση να δώσει αυ-
τά τα χρήματα.
Στηρίξτε μας για να μπορέσουμε κι εμείς να
συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε ανεμπόδι-
στα.

Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ του Δ.Σ. του Συνδέσμου
και των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, για μας δεν
είναι συμφεροντολογική. Επιθυμούμε να δημιουργη-
θούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ μας. Αυτό προστάζει και
ο συνδικαλισμός που για μας είναι λειτούργημα. Μόνο
έτσι, άλλωστε, θα προωθήσουμε όσο καλύτερα γίνεται
τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών. 
Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι με τις διάφορες εκδηλώσεις
και τις προσφορές που κάνουμε προς τα μέλη μας, αυ-
τός ο σκοπός εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο.
Ας δούμε τα ωφελήματα για όσους παραμένουν ενερ-
γά μέλη:
l Εξασφάλιση κάρτα μέλους, που συνοδεύεται από
πολλά κι απίστευτα ωφελήματα. Αρκεί να σημειώσουμε
ότι υπάρχει συμφωνία με περισσότερες από 200 εται-
ρείες (λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας pasp.org.cy). 

l Δωρεάν είσοδο στα γήπεδα Α΄ κατηγορίας (τηρεί-
ται σειρά προτεραιότητας)
l Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για το καλύ-
τερο γκολ της αγωνιστικής.
l Δικαίωμα συμμετοχής στις ετήσιες βραβεύσεις PASP
TOP GOAL, ως υποψήφιοι για διάκριση.
l Δικαίωμα συμμετοχής στις ετήσιες βραβεύσεις PASP
FOOTBALL AWARDS, για την ανάδειξη της καλύτερης
11άδας της Α΄ κατηγορίας, ως υποψήφιοι για διάκριση.
l Δικαίωμα συμμετοχής στις ετήσιες βραβεύσεις PASP
BEST XI B΄ κατηγορίας και γυναικείου, ως υποψήφιοι
για διάκριση.
l Παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών.
l Δωρεάν συνδρομή για το περιοδικό του ΠΑΣΠ.
l Προάσπιση και προώθηση συμφερόντων.

Μην το αμελείτε!
Aνανεώστε τώρα
τη συνδρομή σας

για το 2015-16

Τα ωφελήματα για τα ενεργά μας μέλη
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Σπύρος Νεοφυτίδης (πρόεδρος)
Παναγιώτης Φιλιώτης (αναπληρωτής πρόεδρος)
Μάριος Χριστοδούλου (α΄ αντιπρόεδρος)

Γιώργος Μερκής (β΄ αντιπρόεδρος)
Ανδρέας Παναγιώτου (γραμματέας)

Γιάννης Δημητρίου (βοηθός γραμματέας)
Νίκος Νικολάου (ταμίας)

Νικόλας Κατσούρης (βοηθός ταμίας)
Γιάννος Δημοσθένους (υπεύθυνος Τύπου)

Γιώργος Πεγκλής (υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)
Στέλιος Δημητρίου (εκπρόσωπος επιτροπής κατά της βίας)

Χάρης Κυριάκου (εκπρόσωπος επαρχίας Λευκωσίας)
Κώστας Μάρκου (εκπρόσωπος επαρχίας Λεμεσού)
Κούλλης Παύλου (εκπρόσωπος επαρχίας Λάρνακας)

Κρίστης Θεοφίλου (εκπρόσωπος επαρχίας Πάφου)
Γιώργος Γιαννακού (εκπρόσωπος επαρχίας Αμμοχώστου)

Πιέρος Σωτηρίου (εκπρόσωπος Εθνικών ομάδων)

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Π.

Οι νεοεισελθόντες
Οι νεοεισελθέντες στο συμβούλιο είναι οι Γιώργος Μερκής, Γιάννης Δημητρίου, Στέλιος Δημη-
τρίου, Χάρης Κυριάκου, Κώστας Μάρκου, Κούλλης Παύλου, Κρίστης Θεοφίλου, Γιώργος Γιαν-
νακού και Πιέρος Σωτηρίου.



SUPERFOODS - PASP

Top Goal 2015-2016!
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