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l Ο άσος του ΑΠΟΕΛ έλαμ-
ψε στις ετήσιες βραβεύσεις
του ΠΑ.Σ.Π. στις 12/05.
Αναδείχθηκε (1) καλύτερος
Κύπριος της σεζόν, (2) συ-
μπεριλήφθηκε στην καλύ-
τερη 11άδα του πρωταθλή-
ματος, ενώ (3) πήρε τις πε-
ρισσότερες ψήφους στην
κατηγορία του πολυτιμότε-
ρου παίκτη  (MVP). 
Βάσει  των ψήφων 
των φιλάθλων και 
της ειδικής επιτροπής 
του ΠΑ.Σ.Π., πέτυχε 
και το καλύτερο 
γκολ της σεζόν!
‰ ΣΕΛ. 11, 12, 13
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Ώρα για... λάμψη στην άμμο



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.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  4 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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUPERFOODS - PASP TOP GOAL ΣΕΛ. 6-7

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΕΛ. 8-15

BEACH SOCCER ΣΕΛ. 17-19 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΕΛ. 21-31

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕΛ. 36-42

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕΛ. 44-49

TA NEA TOY ΠΑΣΠ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΕΛ. 50-53

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΣΕΛ. 54

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αγαπητοί φίλοι,

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

Ακόμη μια ποδοσφαιρική χρονιά τελείωσε με τις δικές της ιδιαιτερότητες. Δυστυχώς για άλλη μια φορά παρατηρούμε τα
ίδια λάθη να επαναλαμβάνονται και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό.
Τα πολλά διαιτητικά λάθη, η προκατάληψη του κόσμου, οι  κόκκινοι φάκελοι της ΟΥΕΦΑ και η αμφισβήτηση πολλών απο-
τελεσμάτων, ιδιαίτερα στα play-offs, πληγώνουν ανεπανόρθωτα το άθλημα.
Το αποκορύφωμα είναι και η ανικανότητα κάποιων να κάνουν την δουλειά τους σωστά και να προστατεύσουν τα μέλη
μας από τους ανεγκέφαλους που θέλουν να λέγονται φίλαθλοι. Είμαστε πολύ τυχεροί που φέτος δεν έχουμε θρηνήσει θύ-

ματα. Όλα όσα έγιναν τόσο στο παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ανόρθωση αλλά και στον τελικό κυπέλλου πρέπει
να μας προβληματίσουν έντονα.
Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι σκληρή. Από αυτά που βλέπουμε το συμπέρασμα είναι ένα, ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ
ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, όλοι κρύβονται πίσω από τη δικαιολογία της ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
και κανένας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ανικανότητα, ανοχή και τραγελαφικά γεγονότα για άλλη μια χρονιά
αμαύρωσαν τον τελικό κυπέλλου και τον μετέτρεψαν από γιορτή σε πεδίο μάχης. Αρκετά κύριοι, κάποιοι επιτέ-
λους πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο αυτό το τσίρκο που λαμ-
βάνει χώρα στα γήπεδα κάθε χρόνο.
Η αμφισβήτηση των καθαρών αγώνων χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει και δυστυχώς σε αυτό το θέμα έχουμε ευ-
θύνη και μάλιστα μεγάλη. Όταν συμμετέχεις σε ένα προσυνεννοημένο αγώνα και δεν το αναφέρεις, αυτόματα
αυτό σε κάνει συνένοχο. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα δούμε κάποιους να δικάζονται και δυστυχώς οι πρώτοι
που θα πληρώσουν το τίμημα θα είναι οι ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΣΠ προσπαθεί και ενημερώνει τα μέλη του για
να τα προστατεύσει, έστω και χωρίς καμιά υποστήριξη από τους άλλους εταίρους. Ελπίζω όμως ότι στη νέα πο-
δοσφαιρική χρονιά θα καταφέρουμε να έχουμε την υποστήριξη που πρέπει για να μπορέσουμε να  καταπολε-
μήσουμε το αρνητικό αυτό φαινόμενο, αλλά για να γίνει αυτό θέλουμε τη δική σας υποστήριξη. Προστατεύστε τους
εαυτούς σας, το επάγγελμα σας καταγγέλλοντας κάθε ενέργεια για στήσιμο ενός αγώνα.

Στα θετικά της χρονιάς είναι η εφαρμογή του ενιαίου συμβολαίου με τους ελάχιστους όρους από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Το συμβόλαιο αυτό διασφαλίζει πλήρως τα βασικά δικαιώματα όλων των ποδοσφαιριστών αλλά όμως από την στιγμή
που κάποιος προχωρά στην σύναψη άλλης συμφωνίας με το σωματείο τότε το ρίσκο είναι δικό του. Φαινόμενα όπου κά-
ποιοι ποδοσφαιριστές μένουν δύο και τρεις μήνες απλήρωτοι είναι αποτέλεσμα της σύναψης δεύτερου συμβολαίου. Αυ-
τό αποτελεί αδίκημα και γι΄ αυτό τον λόγο πρέπει να συμβουλεύεστε τους νομικούς συμβούλους του ΠΑΣΠ πριν προχω-
ρήσετε σε κάποια συμφωνία.
Αγαπητά μέλη, ο ΠΑΣΠ μέσα από αφόρητες πιέσεις και τεράστιες οικονομικές δυσκολίες έχει καταφέρει να κρατήσει ψη-
λά την εικόνα του ποδοσφαιριστή, με τις ετήσιες βραβεύσεις, το τουρνουά στην άμμο και επίσης με πολλές άλλες εκδη-
λώσεις, κοινωνικές και επιμορφωτικές. Πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλοί είναι αυτοί που κερδίζουν εκατομμύρια από την εκ-
μετάλλευση του ποδοσφαίρου αλλά δεν δείχνουν τον ελάχιστο σεβασμό προς εσάς τους πρωταγωνιστές. Γι΄ αυτό το λό-
γο εμείς σας θέλουμε δίπλα μας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν, να βελτιώσουμε τις εργασιακές
συνθήκες του επαγγέλματος και να ανοίξουμε τον δρόμο για τους επόμενους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
Κλείνοντας το χαιρετισμό μου θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις ομάδες μας που θα αγωνιστούν φέτος στην Ευρώ-
πη αλλά ιδιαίτερα στην Εθνική ομάδα και στους διεθνείς που το Σεπτέμβρη θα μπουν στη μάχη μιας νέας διοργάνωσης.

Προστατεύστε τους εαυτούς σας!
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TOP GOALS  TOP GOALS  

Τα SUPERFOODS - PASP Top Goals
για μια ακόμη φορά πρόσφεραν
συγκινήσεις, καθώς ο κόσμος συμ-
μετείχε ενεργά και μαζικά στη δια-
δικασία ανάδειξης των κορυφαί-
ων γκολ κάθε αγωνιστικής.
Συνοψίζοντας, μπορούμε ανεπι-
φύλακτα να πούμε ότι οι «αιώνιοι»
κατάφεραν να βάλουν το στίγμα
τους στον διαγωνισμό. Ο Εφραίμ
πέτυχε το κατά γενική ομολογία
πιο όμορφο γκολ της σεζόν (7η
αγ.), ενώ στον διαγωνισμό διακρί-
θηκαν πέντε φορές παίκτες της
Ομόνοιας . Το τέρμα που συγκέ-
ντρωσε τις περισσότερες ψήφους
αυτή τη σεζόν προήλθε από τρι-
φυλλοφόρο και συγκεκριμένα από
τον Σέρινταν στην 21η αγωνιστική
(Πάφος - Ομόνοια). Το γκολ πήρε
474 ψήφους!
· Το ρεκόρ ψήφων στην ιστορία
του διαγωνισμού το έχει ο Ανδρέ-
ας Μακρής. Συγκέντρωσε 1241 ψή-
φους για το γκολ του στη 17η αγω-
νιστική της σεζόν 2014-15!
· Χορηγός του διαγωνισμού είναι
τα φυσικά συμπληρώματα δια-
τροφής SUPERFOODS, αποκλει-
στικός Αντιπρόσωπος Κύπρου: A.H.
pharmacinno Ltd. Χορηγός επι-
κοινωνίας ήταν η ιστοσελί-
δαprotathlima.com. 

Η διαδικασία
Μετά από το τέλος κάθε αγωνιστικής, ειδική επιτροπή του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών αναδεικνύει  τους πέντε
υποψήφιους ποδοσφαιριστές για το SUPERFOODS - PASPTop
Goal. Ο ι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν
από μια φορά στο λογαριασμό του Συνδέσμου στο facebook
και στην ιστοσελίδα protathlima.com, με την οποία ο ΠΑ.Σ.Π.
συνεργάζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του διαγωνισμού
SUPERFOODS - PASP Top Goal. Στο τέλος της σεζόν οι 26 νικητές
του θεσμού, μαζί με τους παίκτες που διακρίθηκαν για το γκολ
που πέτυχαν αλλά δεν βραβεύτηκαν (επιλέγονται από την επι-
τροπή του ΠΑ.Σ.Π.), διεκδίκησαν διάκριση στις βραβεύσεις
SUPERFOODS - PASP Top Goals. Φέτος, μετά από ψηφοφορία
στην οποία συμμετείχαν 1200 φίλαθλοι, αλλά και η ειδική επι-
τροπή καλύτερα γκολ αναδείχθηκαν κατά σειρά αυτά των
Εφραίμ, Σέρινταν και Ασίς (αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελ. 11, 12
και 13).
Την ειδική επιτροπή του Συνδέσμου αποτελούν οι Σπύρος Νεο-
φυτίδης - πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π., Χριστάκης Χριστοφόρου - προπο-
νητής Εθνικής Ανδρών, Πανίκος Ξιούρουππας - παλαίμαχος
στράικερ), Σπύρος Νεοφυτίδης, Μάριος Χριστοδούλου, Γιάννος
Δημοσθένους - ΠΑ.Σ.Π. και Φάνης Μακρίδης - δημοσιογράφος. 

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ SUPERFOODS-PASP 
TOP GOALS ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

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
7η αγ. Εφραίμ (ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ) 90
8η αγ. Σκέμπρι (Ομόνοια - Πάφος) 345
9η αγ. Άλβες (ΑΕΚ - Ομόνοια) 137
10η αγ. Ντίκσον (Σαλαμίνα - Ένωση) 228
11η αγ. Παύλου (ΑΕΛ - Σαλαμίνα) 442
12η αγ. Πελέ (Ανόρθωση - Άρης) 256
13η αγ. Γκιε (ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνας) 282
14η αγ. Ζοάο Βίτορ (ΑΕΛ - Ανόρθωση) 309
15η αγ. Αντόρνο (Ανόρθωση - Νέα Σαλαμίνα) 318
16η αγ. Άλβες (ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ) 233
17η αγ. Τραβιέσο (ΑΕΚ - Άρης) 168
18η αγ. Σκέμπρι (Ομόνοια - Αγία Νάπα) 380
19η αγ. Μαρτίνεθ (Αγία Νάπα - Ανόρθωση) 180
20ή αγ. Λαΐφης (Ανόρθωση - Απόλλωνας) 292
21η αγ. Σέρινταν (Πάφος - Ομόνοια) 474
22η αγ. Ηλία (Εθνικός - ΑΠΟΕΛ) 389
23η αγ. Μακρίεφ (Ένωση - Σαλαμίνα) 219
24η αγ. Ασίς (Ομόνοια - Άρης) 194
25η αγ. Λαρένα (ΑΕΚ - Απόλλωνας) 121
26η αγ. Κιρμ (Ομόνοια - ΑΕΛ) 202

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ,
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ ΨΗΦΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 
- 474 ΜΑΖΕΨΕ 
Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ,
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ ΨΗΦΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 
- 474 ΜΑΖΕΨΕ 
Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ,
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ ΨΗΦΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 
- 474 ΜΑΖΕΨΕ 
Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ,
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ ΨΗΦΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 
- 474 ΜΑΖΕΨΕ 
Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ

Έλαμψαν οι «αιώνιοι»
στα SUPERFOODS - PASP Top Goals!
Έλαμψαν οι «αιώνιοι»
στα SUPERFOODS - PASP Top Goals!
Έλαμψαν οι «αιώνιοι»
στα SUPERFOODS - PASP Top Goals!
Έλαμψαν οι «αιώνιοι»
στα SUPERFOODS - PASP Top Goals!
Έλαμψαν οι «αιώνιοι»
στα SUPERFOODS - PASP Top Goals!

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ,
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ ΨΗΦΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΡΙΝΤΑΝ 
- 474 ΜΑΖΕΨΕ 
Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ

Έλαμψαν οι «αιώνιοι»
στα SUPERFOODS - PASP Top Goals!
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Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεταγραφικής κινητικότητας. Κατά
συνέπεια οι συμφωνίες που θα υπογράψουν οι ποδοσφαιριστές
για την επόμενη σεζόν επανέρχονται στο προσκήνιο. Έχουμε με-
ταγραφές, ανανεώσεις, επαναδιαπραγματεύσεις.
Οι ποδοσφαιριστές, λοιπόν, θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14.
Πρώτα απ΄ όλα θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι όλες οι συμφωνίες
που υπογράφουν με τις ομάδες, θα κατατεθούν στην ΚΟΠ. Σε αντί-
θετη περίπτωση, οι παίκτες θα είναι έρμαιο στα χέρια των συλλό-
γων, που θα μπορούν να τους εκμεταλλευτούν.
Επιπρόσθετα, πλέον το Ενιαίο Συμβόλαιο Εργοδότησης  είναι γε-
γονός και οι ποδοσφαιριστές έχουν εξασφαλίσει όλα τα βασικά δι-
καιώματά τους. Να το έχουν υπόψιν όταν διαπραγματεύονται και
να μην θεωρούν ότι οι ομάδες τους κάνουν χάρη όταν τους πα-
ραχωρούν δικαιώματα. Είναι δικαιώματα που κερδίσαμε με θυσίες
και οι ομάδες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ να προσφέρουν.
Ακόμη, οι επαγγελματίες να προσέχουν σε ό,τι αφορά την παρα-
χώρηση των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Οι ομάδες, δηλαδή,
μπορούν να αποκτήσουν μόνο δικαιώματα που αφορούν το όνο-
μα και τη φήμη τους και δεν έχουν σχέση με την απασχόληση του
ποδοσφαιριστή.

Πιο κάτω, παραθέτουμε έναν οδηγό που
πρέπει να έχουν όλοι υπόψιν τους αυτή
την κρίσιμη χρονικά περίοδο:

l Μετά από μια καθ' όλα εποικοδομητική συ-
νεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πο-
δοσφαίρου (ΚΟΠ), υιοθετήθηκε από τον
Οκτώβριο του 2015 το Ενιαίο Συμβόλαιο
Εργοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει όλους
τους ελάχιστους όρους που πρέπει να περιέ-
χονται σε συμβόλαια επαγγελματικών ποδο-
σφαιριστών, όπως αυτοί συμφωνήθηκαν με-
ταξύ UEFA, FIFPro και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
l Πέραν του Ενιαίου Συμβολαίου, δεν χρει-
άζεται και ούτε είναι αναγκαίο να υπογρα-
φτεί οποιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο ή συ-
μπληρωματικό συμβόλαιο μεταξύ ποδο-
σφαιριστή και ομάδας.
l Οι κανονισμοί της ΚΟΠ απαιτούν όπως όλα
τα συμβόλαια που υπογράφονται μεταξύ πο-
δοσφαιριστών και σωματείων κατατίθενται

στην ΚΟΠ και δηλώνονται στις αρμόδιες Κυ-
βερνητικές Υπηρεσίες. Μη συμμόρφωση, θα
επιφέρει κυρώσεις από την ΚΟΠ και πιθα-
νόν να οδηγήσει ακόμα και σε ποινική δίω-
ξη για λόγους φοροδιαφυγής.
l Βάσει των δηλωμένων του εισοδημάτων,
ένας ποδοσφαιριστής θα έχει δικαίωμα να
αξιώσει πληρωμή είτε επιδόματος ασθενεί-
ας είτε επιδόματος ανεργίας από τη λήξη του
συμβολαίου του μέχρι την υπογραφή και-
νούριου και το επίδομα που θα δικαιούται
θα ισούται με το δηλωμένο μηνιαίο του μι-
σθό. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό για
τους ποδοσφαιριστές να βεβαιώνονται ότι
οι ομάδες τους έχουν όντως καταθέσει και
δηλώσει στην ΚΟΠ και στις αρμόδιες κρατι-
κές υπηρεσίες το σύνολο των εισοδημάτων
τους.
l Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό να
έχουν υπόψη τους οι ποδοσφαιριστές ότι
πρέπει να αποφεύγουν την υπογραφή συμ-

βολαίων πνευματικών δικαιωμάτων (image
rights). Τέτοια συμβόλαια πρέπει να υπο-
γράφονται μόνο αν το σωματείο ενδιαφέ-
ρεται ειλικρινά για την εμπορική εκμετάλ-
λευση των πνευματικών δικαιωμάτων, του
ονόματος δηλαδή και της φήμης, ενός πο-
δοσφαιριστή. Σε τέτοια μόνο περίπτωση
πρέπει να υπογράφεται τέτοιο συμβόλαιο,
το οποίο θα προνοεί αμοιβή και ωφελήματα
επιπρόσθετα αυτών που έχουν ήδη συμφω-
νηθεί για τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή.
l Σαν γενικό κανόνα, οι FIFA και ΚΟΠ θεω-
ρούν τέτοια συμβόλαια σαν εμπορικές συμ-
φωνίες που δεν σχετίζονται με την απασχό-
ληση του ποδοσφαιριστή. Αν προκύψει δια-
φορά μεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και του
σωματείου του, οι αρμόδιες δικαστικές επι-
τροπές των FIFA και ΚΟΠ δεν θα δεχτούν να
λάβουν υπόψη τους τα οποιαδήποτε συμ-
βόλαια πνευματικών δικαιωμάτων (image
rights).

Ο ΠΑ.Σ.Π. 

σ υ σ τ ή ν ε ι  

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι παίκτες   να ξέρουν πού  
βάζουν την   υπογραφή τους!

Οι παίκτες   να ξέρουν πού  
βάζουν την   υπογραφή τους!
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n Ο άσος του ΑΠΟΕΛ έλαμψε στις βραβεύσεις του
ΠΑ.Σ.Π. Αναδείχθηκε (1) καλύτερος Κύπριος της σεζόν,
(2) συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη 11άδα του πρωτα-
θλήματος, ενώ (3) πήρε τις περισσότερες ψήφους στην
κατηγορία του πολυτιμότερου παίκτη  (MVP). Βάσει
των ψήφων των φιλάθλων και της ειδικής επιτροπής
του ΠΑ.Σ.Π., πέτυχε και το καλύτερο γκολ της σεζόν!

Τα πήρε όλα 
κι έφυγε!
Τα πήρε όλα 
κι έφυγε!
Τα πήρε όλα 
κι έφυγε!
Τα πήρε όλα 
κι έφυγε!
Τα πήρε όλα 
κι έφυγε!
Τα πήρε όλα 
κι έφυγε!
Τα πήρε όλα 
κι έφυγε!
Τα πήρε όλα 
κι έφυγε!

n Ο άσος του ΑΠΟΕΛ έλαμψε στις βραβεύσεις του
ΠΑ.Σ.Π. Αναδείχθηκε (1) καλύτερος Κύπριος της σεζόν,
(2) συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη 11άδα του πρωτα-
θλήματος, ενώ (3) πήρε τις περισσότερες ψήφους στην
κατηγορία του πολυτιμότερου παίκτη  (MVP). Βάσει
των ψήφων των φιλάθλων και της ειδικής επιτροπής
του ΠΑ.Σ.Π., πέτυχε και το καλύτερο γκολ της σεζόν!



800 φίλαθλοι ψήφισαν για 
τις κορυφαίες επεμβάσεις της σεζόν
Μεγάλη η συμμετοχή των φίλων του ποδοσφαίρου και για την
ανάδειξη των κορυφαίων επεμβάσεων της α΄ φάσης του πρω-
ταθλήματος α΄ κατηγορίας.
Περίπου 800 άτομα συμμετείχαν στην ψηφοφορία που διορ-
γανώσαμε σε συνεργασία με το protathlima.com με στόχο την
επιλογή των σωτήριων ενεργειών που έκαναν γκολκίπερ κατά τη
διάρκεια της σεζόν.
Οι τερματοφύλακες που έκαναν τις καλύτερες επεμβάσεις θα
βραβευτούν σε μια ξεχωριστή τελετή, στην οποία θα λάμψουν
οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του αθλήματος σε όλους τους
τομείς (καλύτερη 11άδα, MVP, σκόρερ καλύτερων γκολ, κορυ-
φαίες επεμβάσεις κτλ.).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  12 Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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Τα σάρωσε όλα ο Γιώργος Εφραίμ! Ο άσος του ΑΠΟΕΛ
έλαμψε στις ετήσιες βραβεύσεις του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ποδοσφαιριστών, τα PASP Football AWARDS 2015-
16, που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη (12/05) στο
Pavilion.
Ο ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών βάσει των ψήφων
που πήρε από συμπαίκτες και προπονητές αναδείχθηκε
(1) καλύτερος Κύπριος της σεζόν, (2) συμπεριλήφθηκε
στην καλύτερη 11άδα του πρωταθλήματος, ενώ (3) πή-
ρε τις περισσότερες ψήφους στην κατηγορία του πολυ-
τιμότερου παίκτη  (MVP).
Ο Εφραίμ, με βάση τις ψήφους των φιλάθλων και της ει-
δικής επιτροπής του ΠΑ.Σ.Π., πέτυχε και το καλύτερο γκολ
της σεζόν!
Αναλυτικά, οι βραβευθέντες:
Κορυφαίοι στην κατηγορία τους
n Κορυφαίος  προπονητής: Τόμας Κρίστιανσεν.
n Κορυφαίος Κύπριος: Γιώργος Εφραίμ
n Κορυφαίος Ξένος: Ντε Βινσέντι.
Καλύτερη ενδεκάδα
n Κορυφαίος τερματοφύλακας: Κωνσταντίνος Παναγή
n Κορυφαίοι αμυντικοί: Καρλάο, Λαΐφης, Καταλά, Μι-
λάνοφ.
n Κορυφαίοι μέσοι: Ασίς, Αρτυματάς,Τόμας.
n Κορυφαίοι επιθετικοί: Εφραίμ, Άλβες ,Ντε Βινσέντι.
Σημειώνεται πως πήραν ψήφους 80 ποδοσφαιριστές και
12 προπονητές. Ψήφισαν πέραν των 250 ποδοσφαιρι-
στών και οι προπονητές της α΄ κατηγορίας. Η ψηφοφο-
ρία έγινε στα πρότυπα των ετήσιων βραβεύσεων της FIFA
και της FIFPro.
MVP Πρωταθλήματος: Γιώργος Εφραίμ
Καλύτερες επεμβάσεις: Γιαν Κόπριβετς, Νεόφυτος Μι-
χαήλ, Τόνιο Ραμίρεζ

Καλύτερα γκολ: Γιώργος Εφραίμ, Κίλιαν Σέρινταν, Νού-
νο Ασίς
Έπαθλο Ήθους: Μιχάλης Φιλίππου (Ομόνοια - Κάτω των
21)
Απονομή Πτυχίου: Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης
Τιμής Ένεκεν: Χρίστος Μαραγκός

Ομιλία Νεοφυτίδη
Ο Σπύρος Νεοφυτίδης στην ομιλία του πριν από την έναρ-
ξη της διαδικασίας βράβευσης των κορυφαίων της χρο-
νιάς, αναφέρθηκε στα όσα κέρδισαν οι παίκτες τα τελευ-
ταία χρόνια στον συνδικαλιστικό τομέα και ανέφερε πως
«κλειδί» για την εξασφάλιση και διασφάλιση των δικαιω-
μάτων τους, ήταν η ενότητα. Έστειλε λοιπόν το μήνυμα
πως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να παραμείνουν ενωμέ-
νοι για να βελτιώσουν τη θέση τους.

Πρωτοτυπία
Οι βραβεύσεις, αυτή τη σεζόν, έγιναν και από ανθρώπους
του γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου, τους ανθρώπους
δηλαδή που λόγω επαγγέλματος καλύπτουν τις προ-
σπάθειες των ποδοσφαιριστών ολόχρονα.

Ευχαριστίες
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει ευχαριστίες στον ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ των
βραβείων τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής
SUPERFOODS, τον ΧΟΡΗΓΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, το
ALFASPORTS.TV, τους Υποστηρικτές που είναι τα γυαλιά
ηλίου CARRERA, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και το
μπλε ζελέ LANDER POLAR ICE, καθώς επίσης και την ΚΟΠ
που έχει θέσει τα βραβεία υπό την αιγίδα της.

«Σάρωσε» ο  Γιώργος Εφραίμ!«Σάρωσε» ο  Γιώργος Εφραίμ!«Σάρωσε» ο  Γιώργος Εφραίμ!«Σάρωσε» ο  Γιώργος Εφραίμ!«Σάρωσε» ο  Γιώργος Εφραίμ!
PASP Football AWARDS 2015-16: 

SUPERFOODS ο Μέγα Χορηγός
ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΣ των PASP Football Awards είναι τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής SUPERFOODS.
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Κύπρου: A.H. pharmacinno Ltd (www.pharmacinno.com.cy, Τηλ.:
70004448). Υποστηρικτές τα γυαλιά ηλίου CARRERA, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και το μπλε ζε-
λέ LANDER POLAR ICE. Οι βραβεύσεις ήταν υπό την αιγίδα της ΚΟΠ.

Πάνω από 1200 φίλαθλοι
ψήφισαν για τα καλύτερα
γκολ της σεζόν!

Πάνω από 1200 φίλοι του ποδοσφαίρου
συμμετείχαν στην ψηφοφορία για ανά-
δειξη των καλύτερων τριών τερμάτων της
σεζόν 2015-16, οι σκόρερ των οποίων θα
βραβευτούν στις 12 Μαΐου μαζί με τους
κορυφαίους της σεζόν.
Αριθμός εντυπωσιακός, αλλά και ο οποίος
διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα είναι το
πιο δίκαιο. Δύσκολα μπορείς να αμφι-
σβητήσεις την ετυμηγορία τόσων πολλών
ατόμων.
Ο κόσμος είχε την ευκαιρία να επιλέξει τα
τρία καλύτερα γκολ και να τα ψηφίσει από
μια φορά, επιλέγοντας ανάμεσα στα 30
καλύτερα της α΄ φάσης του πρωταθλή-
ματος. Δηλαδή τα 26 γκολ που ψηφίστη-
καν ως τα καλύτερα στις ισάριθμες αγω-
νιστικές (SUPERFOODS - PASP Top Goal).
Θυμίζουμε πως ο διαγωνισμός χορηγείτο
από τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής
SUPERFOODS, ενώ χορηγός επικοινωνίας
ήταν η ιστοσελίδα protathlima.com.
Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι για την ανά-
δειξη των κορυφαίων γκολ της σεζόν συμ-
μετείχε και ειδική 5μελής επιτροπή που
αποτελείτο από τους Χριστάκη Χριστο-
φόρου (προπονητής Εθνικής Ανδρών), Πα-
νίκο Ξιούρουππα (παλαίμαχος στράικερ),
Σπύρο Νεοφυτίδη, Μάριο Χριστοδούλου,
Γιάννο Δημοσθένους (ΠΑ.Σ.Π.) και Φάνη
Μακρίδη (δημοσιογράφος).
Κάθε ένας από την επιτροπή ψήφιζε τα
καλύτερα δέκα τέρματα. Το πρώτο βαθ-
μολογείτο με 100 β., το δεύτερο με 90 β.,
το τρίτο με 80 β. και ούτω καθ' εξής. 

Ο Alfasports.tv
Ο AlfaSports.TV μετέδωσε ζω-
ντανά και σε ανοικτή ζώνη ολό-
κληρη την βραδιά βραβεύσεων,
προβάλλοντας μεταξύ άλλων
και συνεντεύξεις με τους βρα-
βευθέντες. Παράλληλα, έδωσε
την δυνατότητα σε τέσσερις τυ-
χερούς τηλεθεατές να πάρουν
προσκλήσεις και να παρευρε-
θούν στις βραβεύσεις ως επίση-
μοι προσκεκλημένοι.

«Σάρωσε» ο  Γιώργος Εφραίμ!
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑ.Σ.Π. ΣΠΥΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ

Εργοδοτούμε και τους πιο
πολλούς ξένους στην Ευρώπη
«Στου κουφού την πόρτα...»

Για ακόμη μια χρονιά τα στατιστικά στοιχεία για τους ντόπιους ποδοσφαιριστές
στην Κύπρο δεν είναι ευχάριστα.
Οι παλιοί λέγανε «Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα». Αυτή η παροιμία
νομίζω ότι μας ταιριάζει γάντι. Αναφέρομαι στην  περίπτωση της στήριξης των ντό-
πιων ποδοσφαιριστών ή των ποδοσφαιριστών που προέρχονται από τις ακαδη-
μίες των ομάδων μας.
Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές
να αναδείξουν το ταλέντο τους και να προωθηθούν στις ομάδες τους, ούτως ώστε

να βοηθηθούν με αυτό τον τρόπο και οι Εθνικές ομάδες,
αλλά και τα σωματεία μας.
Η ΚΟΠ πήρε φέτος μία απόφαση για στήριξη των ποδο-
σφαιριστών που προέρχονται από τις ακαδημίες, αλλά απ'
ό,τι φαίνεται δεν είναι αρκετή για να αλλάξει ριζικά την κα-
τάσταση που επικρατεί στην Κύπρο .Τα απογοητευτικά
αποτελέσματα των μικρών Εθνικών ομάδων, αλλά και  η
τελευταία έκθεση του Διεθνούς  Κέντρου Αθλητικών Ερευ-
νών (CIES) πρέπει να μας προβληματίσουν έντονα, για να
πάρουμε επιπρόσθετα μέτρα στήριξης, αλλά κυρίως για
να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας των ακαδημιών και
των μικρών Εθνικών ομάδων.

Για άλλη μια χρονιά η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση εργοδότησης ποδο-
σφαιριστών (expatriates) μη Κύπριων με ποσοστό 69.2% ανάμεσα σε 31 πρωτα-
θλήματα για το 2014. Επίσης, για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2015 οι παίκτες
που αναδείχθηκαν από τις ακαδημίες των ομάδων α΄ κατηγορίας, είχαν τον
μικρότερο χρόνο συμμετοχής απ΄ όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αγω-
νίστηκαν μόνο στο  5.1%  του αγωνιστικού χρόνου στο πρωτάθλημα.
Όλα τα πιο πάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ακόμη χρειά-
ζεται πολλή δουλειά από όλους, Ομοσπονδία, παίκτες και σω-
ματεία για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας και ανά-
πτυξης των ποδοσφαιρικών μας ταλέντων. Δυστυχώς
τα αποτελέσματα και οι αριθμοί μας αποδεικνύουν
ότι δουλεύουμε λανθασμένα.

Σπύρος Νεοφυτίδης

Αδικούμε τα ταλέντα μας περισσότερο
απ΄ όλους τους Ευρωπαίους
Η νέα δημοσίευση του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (CIES)
πρέπει να προβληματίσουν σοβαρά όλους όσοι εμπλέκονται με το κυ-
πριακό ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με την τελευταία δημογραφική ανάλυση του εν λόγω οργα-
νισμού, οι παίκτες που αναδείχθηκαν από ακαδημίες κυπριακών ομά-
δων α΄ κατηγορίας, έχουν πάρει τον λιγότερο χρόνο συμμετοχής απ΄
όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης!
Τα στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Ερευνών για την χρονι-
κή περίοδο μεταξύ των μηνών Ιούλιο και Αύγουστο του 2015, είναι δια-
φωτιστικά. Οι παίκτες που αναδείχθηκαν από τις ακαδημίες των ομά-
δων α΄ κατηγορίας έχουν πάρει μόλις το 5.1% του αγωνιστικού χρό-
νου στο πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό, που αποτελεί το. να-
δίρ της Ευρώπης.
Στην ίδια θέση είναι και η Τουρκία (5.1%), ακολουθεί η Ελλάδα(5.8%),
ενώ ελαφρώς καλύτερη είναι η κατάσταση της Πρέμιερ Λιγκ (7.75%). Η
Αγγλία δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, αν αναλογιστούμε ότι διαθέτει
αρκετές άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, στις οποίες αγωνίζονται
ντόπιοι ποδοσφαιριστές.
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PASP BEACH SOCCER
18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Καλοκαιρινό
υπερθέαμα!
Καλοκαιρινό
υπερθέαμα!
Καλοκαιρινό
υπερθέαμα!
Καλοκαιρινό
υπερθέαμα!
Καλοκαιρινό
υπερθέαμα!
Καλοκαιρινό
υπερθέαμα!

ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑΣAΤΕ ΜΕ ΘΕΡΜΗ 
ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΚΑΙ
ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Καλοκαιρινό
υπερθέαμα!
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Μαγεία στην άμμο!
Το PASP Beach Soccer αποτελεί εγγύηση για τους
απαιτητικούς του θεάματος! Άποψη όχι μόνο δική
μας αλλά κυρίως των συμμετεχόντων και των θεα-
τών που παρευρίσκονται κάθε χρόνο στην κοινοτι-
κή παραλία Παρεκκλησιάς για ένα μαγικό διήμερο.
Πιστός στο ραντεβού του ο ΠΑ.Σ.Π. διοργανώνει για
έβδομη συνεχόμενη χρονιά αυτή τη ξεχωριστή
γιορτή για μικρούς και μεγάλους.
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Ιου-
νίου από τις 09.00 το πρωί μέχρι και τις 19:00 το
βράδυ.
Το Σάββατο θα είναι αφιερωμένο στις ακαδημίες
(γεννηθέντες 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) και τις
Ladies (2004, 2005), ενώ η Κυριακή στους παλαίμα-
χους και στους τελικούς παλαιμάχων και ακαδη-
μιών (2004-2005). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελικοί
αγώνες της Κυριακής θα μεταδοθούν live streaming
από τον Alfasports.TV. 

Όχι στον εκφοβισμό!
Το τουρνουά του ΠΑ.Σ.Π. θα είναι αφιερω-
μένο στην εκστρατεία μας «Stop Kids
Bullying». Εκστρατεία την οποία θέλουμε
να προβάλουμε και να κερδίσουμε το στοί-
χημα για καταπολέμηση του φαινόμενου
του εκφοβισμού στα παιδιά σε όλες τις μορ-
φές του.
Σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλους
ώστε να μειωθούν τα φαινόμενα αυτά και
γιατί όχι να εξαλειφθούν. 

Δύο όμιλοι των τριών ομάδων
Οι ομάδες των παλαιμάχων θα είναι έξι όπως
και πέρσι και θα χωριστούν σε δύο ομίλους των
τριών ομάδων ώστε να δοθεί η ευκαιρία και
στους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν να
αγωνιστούν σε πιο πολλά παιχνίδια.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν δώ-
ρα από τον ΠΑ.Σ.Π. και τους χορηγούς, ενώ
στους νικητές θα δοθούν μετάλλια και κύπελλα
καθώς και δώρα έκπληξη. Στα παιδιά θα δο-
θούν επίσης και πιστοποιητικά συμμετοχής. Στη
διακοπή του μεσημεριού της Κυριακής θα υπάρ-
χει Fitness Show, όπως και πριν τον τελικό των
παλαιμάχων.

Διοργανωτής: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Χορηγός Επικοινωνίας: ALFASPORTS.TV
Υποστηρικτές: SUPERFOODS, CERA DI CUPRA, RESPECT MED, ZEUS, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, BLUE PHARMACIES, HERCULES, SEE YOU TRAVEL,
CARROTEN, STR8, BIOTEN 

500 παιδιά στο φεστιβάλ
ποδοσφαίρου!
Στη φετινή διοργάνωση καινοτομούμε με την
προσθήκη του πρώτου παιδικού φεστιβάλ πο-
δοσφαίρου στην άμμο το οποίο θα διεξαχθεί μία
εβδομάδα νωρίτερα, το σαββατοκύριακο 11
και12 Ιουνίου καθώς και την Παρασκευή στις 17
Ιουνίου, με την συμμετοχή περίπου 500 παιδιών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/06/16
Ακαδημίες ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 και Ladies 2004-2005
Ημιτελικοί και Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/06/16
1ος αγώνας 09:00 – 09:40
2ος αγώνας 09:50 – 10:30
3ος αγώνας 10:40 – 11:20
4ος αγώνας 11:30 – 12:10
5ος αγώνας 12:20 – 13:00
6ος αγώνας 13:10 – 13:50
Break 14:00 – 14:40
1ος Ημιτελικός Παλαιμάχων 14:50 – 15:30
2ος Ημιτελικός Παλαιμάχων 15:40 – 16:20
Μεγάλος Τελικός Ακαδημιών 2004 16:30 – 17:00
Μεγάλος Τελικός Ακαδημιών 2005 17:10 – 17:40
Fitness show 17:50 – 18:00 Live
Μεγάλος Τελικός 18:10 – 18:50 Live

ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ PASP BEACH SOCCER     ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
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της Εθνικής Γυναικών!
Ηχηρό μήνυμα από τα στελέχη 
της Εθνικής Γυναικών!
Ηχηρό μήνυμα από τα στελέχη 
της Εθνικής Γυναικών!
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της Εθνικής Γυναικών!

Ηχηρό μήνυμα κατά των ενεργειών που
αποσκοπούν στη χειραγώγηση αγώνων
από τις ποδοσφαιρίστριες-μέλη του ΠΑ.Σ.Π.
Οι παίκτριες της Εθνικής Γυναικών πόζα-
ραν στο φωτογραφικό φακό στο πλαίσιο
της εκστρατείας της Παγκόσμιας Ένωσης
Ποδοσφαιριστών (FIFPro - «Say no to much
fixing»).
Ο Σύνδεσμος παραμένει ταγμένος στην
προσπάθεια για καταπολέμηση τέτοιων
φαινομένων και συνεπώς οι προσπάθειές
του προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχι-
στούν.

Οι παίκτριες της Εθνικής Γυναικών
πόζαραν στο φωτογραφικό φακό
στο πλαίσιο της εκστρατείας της
FIFPro, «Say no to much fixing» 

Κύπριοι ποδοσφαιριστές δηλώνουν
υποστηρικτές της FIFPro!

Ο ΠΑ.Σ.Π., ασφαλώς, δεν θα μπορούσε
παρά να σταθεί κι αυτός στο πλευρό 

της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών

Κύπριοι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν στην διεθνή καμπάνια της
FIFPro, με απώτερο στόχο να αλλάξει το σκηνικό
σε σχέση με το μεταγραφικό καθε-
στώς στον παγκόσμιο πο-
δοσφαιρικό χάρτη.
Χαρακτηριστική και η πε-
ρίπτωση του άσου της Νέ-
ας Σαλαμίνας, Κούλλη Παύ-
λου, ο οποίος ανήρτησε στον
προσωπικό του λογαριασμό
στο facebook, το μήνυμα που
βλέπετε στη φωτογραφία.
Η FIFPro αμφισβητεί με λογικά
επιχειρήματα το υπάρχων με-
ταγραφικό καθεστώς και με όλη
της τη δύναμη επιχειρεί να αλλά-
ξει άρδην την εικόνα. Ο ΠΑ.Σ.Π.,
ασφαλώς, δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί κι αυτός στο πλευρό της
Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  

Για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο η λανθασμένη νοοτροπία που επικρατεί στις ακαδημίες πο-
δοσφαίρου. Αυτή τη φορά κακίζει την προβληματική φιλοσοφία που υπάρχει το πλέον αρμόδιο
άτομο,  η Αθλητική-Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Θάλεια Παναγή, η οποία αρθρογραφεί για λο-
γαριασμό του ΠΑ.Σ.Π. με αφορμή τα όσα βίωσε σε τουρνουά στο Happy Valley.

Παρουσιάζουμε το άρθρο της αυτούσιο:

«Ως Συνεργάτιδα του ΠΑΣΠ, Το Σάββατο 14/11/2015 είχα την τιμή να παρευρεθώ στο Τουρνουά
που είχε διοργανωθεί στη κοιλάδα του Happy Valley. Το Τουρνουά είχε ως στόχο την μετάδοση
της ιδέας του « Αθλούμαι ενάντια στη Βία» .
Στα πλαίσια του Τουρνουά είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τους μικρούς αθλητές για διάφορα

θέματα που αφορούν την Αθλητική Ψυχολογία και πιο συγκε-
κριμένα την απόδοση, το άγχος του αγώνα και την σημασία του
αποτελέσματος.
Μετά λύπης διαπίστωσα για ακόμα μια φορά ότι τα πιο πολλά
παιδιά, αθλούνται με μοναδικό στόχο όχι την διασκέδαση και
την αυτό-βελτίωση αλλά τη ΝΙΚΗ.
Στην ερώτηση «Τι θα προτιμούσες: να χάσεις ένα αγώνα και να
δώσεις το μέγιστο της απόδοσης σου ή να κερδίσεις ένα αγώνα
και να μην αποδώσεις και τόσο καλά;» Τις πλείστες φορές απα-
ντούν ότι προτιμούν την νίκη και ας έχουν μια μέτρια απόδοση.
Σαφώς και η νίκη είναι σημαντική, όμως πιο σημαντικό είναι να
μεταδώσουμε το μήνυμα στον κάθε αθλητή ότι πιο σημαντική
είναι η αυτό- βελτίωση, αφού δια μέσω αυτής θα έρθει η μεγι-
στοποίηση της απόδοσης και η νίκη.
Ως εκ τούτου, Γονείς και Προπονητές αντί να πιέζουν, να αγχώ-
νουν και να φανατίζουν τους αθλητές κατά του αντιπάλου, με
στόχο την νίκη, και το έπαθλο, θα πρέπει να καταλάβουν ότι η νί-
κη στις ηλικίες αυτές δεν έχει καμία σημασία. Η τακτική αυτή όχι
μόνο δεν ευνοεί τον υγιή συναγωνισμό και το «ευ αγωνίζεσθαι»
αλλά μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει.
Ας αφήσουμε επιτέλους τα παιδιά να κάνουν λάθη, να κερδίσουν
και να χάσουν, για να μάθουν. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι
Μοναδικό κίνητρο και στόχο θα πρέπει να αποτελεί η συμμετο-

χή για την ευχαρίστηση, διασκέδαση, την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και την βελτίωση του
εαυτού και όχι ή νίκη με φωνές, πίεση, άγχος και φανατισμό.
Στο χέρι του κάθε γονιού και κυρίως του προπονητή βρίσκεται λοιπόν η απόφαση να μεταδώ-
σει την φιλοσοφία αυτή στους μικρούς αθλητές για να έρθει επιτέλους η αλλαγή.

Θάλεια Παναγή
Αθλητική-Συμβουλευτική Ψυχολόγος».

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΗ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

«Τα παιδιά δεν παίζουν για
διασκέδαση και βελτίωση,
αλλά για τη ΝΙΚΗ...»
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Αυτό αποδεικνύεται και από την στάση που τη-
ρεί η Ομοσπονδία. Είναι χαρακτηριστι-
κή η απόφαση της ΚΟΠ, η οποία ανέ-
βαλε τις αναμετρήσεις των μι-
κρών κατηγοριών που ήταν
προγραμματισμένοι για τις 2
και 3 Ιανουαρίου. Απόφαση
που δέχθηκε με ικανοποί-
ηση ο ΠΑ.Σ.Π.  Ο Σύνδε-
σμος εδώ και πολύ καιρό
είχε εκφράσει τις ανησυ-
χίες του για το γεγονός ότι
η διεξαγωγή αγώνων τις
μέρες των γιορτών είχε
πολλές παρενέργειες.
Πολλές φορές επισημαίναμε
τα ακόλουθα:
Οι ξένοι ποδοσφαιριστές των συλ-
λόγων των μικρότερων κατηγοριών
ήταν καταδικασμένοι να μην κάνουν διακο-

πές με τις οικογένειές τους στις ιδιαίτερές τους
πατρίδες.

Τα πρωταθλήματα των μικρών τε-
λειώνουν πιο νωρίς, κάτι που

είχε ως συνέπεια να παραμέ-
νουν αγωνιστικά αδρανείς

για μεγάλο χρονικό διά-
στημα οι παίκτες. Κάτι
που συνεπάγεται αυξη-
μένο κίνδυνο τραυματι-
σμών.
Ο ΠΑ.Σ.Π., μάλιστα, είχε

αποστείλει σχετική επι-
στολή προς την Ομο-

σπονδία καταγράφοντας
πολλές παραμέτρους.  Η

ΚΟΠ, λοιπόν, δείχνει την ανά-
λογη ευαισθησία και δεν έχουμε

παρά να παρά να εκφράσουμε την
ικανοποίησή μας γι΄ αυτή την εξέλιξη.

Οι ανησυχίες μας εισακούστη-
καν από τους ανθρώπους της
Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου και τον πε-
ρασμένο Απρίλιο, όταν ο
ΠΑ.Σ.Π. αντέδρασε
έγκαιρα για τα παιχνίδια
που ήταν προγραμματι-
σμένο να πραγματοποι-
ηθούν η ώρα 16:00 στις
27 και 28 Απριλίου.
Τα μέλη μας καλούνταν να
αγωνιστούν υπό θερμοκρασίες
που ξεπερνούσαν τους 30 βαθ-
μούς Κελσίου με τον κίνδυνο θερμο-
πληξίας να είναι ορατός.
Ο ΠΑ.Σ.Π. είχε στείλει επιστολή στην ΚΟΠ με
την οποία ζητούσε αλλαγή της ώρας διεξαγωγής
των αναμετρήσεων της 8ης αγωνιστικής.
Τελικά η Ομοσπονδία ανακοίνωσε λίγες μέρες
μετά την επιστολή που της είχαμε αποστείλει
ότι τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής που αφο-
ρούν το δεύτερο όμιλο της δεύτερης φάσης του
Πρωταθλήματος Cyta θα αρχίσουν στις 17:00,
αντί στις 16:00 που ήταν προγραμματισμένο να
αρχίσουν.

Ένα τρίτο σημείο που θέλαμε να
θίξουμε και αποδεικνύει πως

η ΚΟΠ πλέον αφουγκράζε-
ται τα προβλήματα των
ποδοσφαιριστών στην
Κύπρο, έχει να κάνει με
τη συνάντηση που είχα-
με με στελέχη της ΚΟΠ
στις 8 Μαρτίου του 2016.

Ενώπιον των στελεχών της
Ομοσπονδίας που έχουν

την ευθύνη για τις επαφές με
τον ΠΑ.Σ.Π. είχαμε θέσει θέμα

αλλαγής μεταγραφικού στάτους
σε σχέση με τους ανήλικους ποδο-

σφαιριστές.
Όπως φάνηκε από τα όσα διαμείφθηκαν στην εν
λόγω συνάντηση η ΚΟΠ συμμερίζεται τους προ-
βληματισμούς του Συνδέσμου μας.
Αυτό αποτελεί μια καλή αρχή. Μέσω ενός εποι-
κοδομητικού διαλόγου μπορεί να ληφθούν οι
κατάλληλες αποφάσεις που θα αλλάξουν το με-
ταγραφικό καθεστώς σε σχέση με τους ανήλι-
κους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όπως πολλές
φορές έχουμε τονίσει τυγχάνουν εκμετάλλευ-
σης από τους συλλόγους τους. 

Άμεση προώθηση αιτημάτων στην ΚΟΠ
Οι προσπάθειες του ΠΑ.Σ.Π. να κτίσει γέφυρα 
επικοινωνίας με την Κυπριακή Ομοσπονδία 

Ποδοσφαίρου, ώστε να προωθεί άμεσα τα αιτήματά του
και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών-

μελών του Συνδέσμου, έπιασαν τόπο.

Αναβολή αγώνων για 2 και 3 Ιανουαρίου

Η αγωνιστική 
στις 27 και 28/04

Η συνάντηση για 
μεταγραφές ανηλίκων
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Πώς θα αποφύγουμε τα χοντρά λάθη της κυπριακής διαιτησίας; Η απάντηση 
για τον ΠΑ.Σ.Π. είναι πολύ απλή. Το προηγμένο και δοκιμασμένο σύστημα 
Hawk-Eye θα δώσει τη λύση.
Ήδη δοκιμάστηκε με επιτυχία σε πολλά αθλήματα (ποδόσφαιρο, κρίκετ, τένις, 
μπάντμιντον), ενώ χρησιμοποιείται στο ολλανδικό πρωτάθλημα.
Πρόκειται για ένα σύστημα που δουλεύει με έξι κάμερες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες 
στήνονται συνήθως στην οροφή του σταδίου και καταγράφουν την μπάλα από διάφορες 
οπτικές γωνίες. Το οπτικό υλικό επεξεργάζεται και δημιουργεί τρισδιάστατη ακριβή εικόνα με
αποτέλεσμα να αποφεύγονται τα λάθη.
Όσο δε για το κόστος του, μπορεί εύκολα να υπερκαλυφθεί, καθώς η 
χρησιμοποίησή του θα καταστήσει περιττά σημαντικά διαιτητικά 
έξοδα. Με απλά λόγια, η επιστράτευση του Hawk-Eye 
δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί και 
το κόστος της 
διαιτησίας.

Ενωμένος και δυνατός
Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση των μελών του Δ.Σ. και
των πυρήνων του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών την
Τρίτη 8 Μαρτίου.
Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης ενημέρωσε τους στε-
νούς του συνεργάτες για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφο-
ρούν τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
Πολλά από τα παρευρισκόμενα διοικητικά στελέχη, αλλά και πυ-
ρήνες του Συνδέσμου, εξέφρασαν τις απόψεις τους σε καυτά ζη-
τήματα για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
Επρόκειτο για μια συνάντηση στην οποία επαναβεβαιώθηκε η ενό-
τητα του ΠΑ.Σ.Π., αλλά και η αποφασιστικότητα των μελών του να
βελτιώσουν τη θέση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή στην Κύ-
προ. 

Το Hawk-Eye η απάντηση του ΠΑ.Σ.Π.
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στα χοντρά διαιτητικά λάθη
Το Hawk-Eye η απάντηση του ΠΑ.Σ.Π.
στα χοντρά διαιτητικά λάθη
Το Hawk-Eye η απάντηση του ΠΑ.Σ.Π.
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Στο πλευρό του ΠΣΑΠ
Ο ΠΑ.Σ.Π. στις 12 Δεκεμβρίου εξέφρασε τη στήριξή του προς τον
αδερφό Σύνδεσμο της Ελλάδας.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών είχε
αποφασίσει όπως απέχουν τα μέλη του από τα παιχνίδια της 3ης
αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρί-
ου και από τους αγώνες που θα ακολουθήσουν, για τα πρωτα-
θλήματα της Super League και της Football League.
Αιτία γι΄ αυτή την απόφαση είναι η παθητική στάση των κοινωνι-
κών του εταίρων  του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν έχουν
προβεί σε καμία ενέργεια για δημιουργία Εγγυητικού Ταμείου, το
οποίο θα διασφαλίζει τους ποδοσφαιριστές.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών χαιρετίζει και στηρί-
ζει κάθε ενέργεια και προσπάθεια που αποσκοπεί στη διασφάλι-
ση των δικαιωμάτων των πραγματικών πρωταγωνιστών του αθλή-
ματος. Πόσο μάλλον όταν βλέπει πως είναι σε εξέλιξη ο αγώνας
ενός αδελφού σώματος για ένα τόσο δίκαιο αίτημα. 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγραφή Παροχής: 
n ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ & ΑΤΥΧΗΜΑ

(για κάθε περίπτωση) €  300,000
n Μέγιστο ημερήσιο κόστος για Δωμάτιο και Τροφή μέχρι €    650,00
n Μέγιστο κόστος Επείγουσας Αερομεταφοράς μέχρι €    900,00
n Κόστος Επαναπατρισμού Σορού μέχρι € 3.500,00
n Επίδομα Καρκίνου € 5.150,00
n Εξωνοσοκομειακά που έχουν άμεση σχέση με τη 

νοσηλεία 30 μέρες πριν και μετά μέχρι του ποσού των € 1.500,00

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ALICO 100%
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 0%
ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ 80%
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 20%

n Ανώτατο όριο ηλικίας ένταξης στο σχέδιο 65 ετών. 
n Ανανέωση μέχρι τη ηλικία των 80.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στο Σύνδεσμό μας στα τηλέφω-
να 99686629 Κωνσταντίνος και 99631278 Χρίστος  

ATHLETS INSURANCE COVER 

BENEFIT OF IN PATIENT AND OUT PATIENT PLAN
Plan Description:
n Maximum Amount of Coverage for Accident & Sickness 

(per case) €  300,000
n Room and Board Daily €    650,00
n Air Transportation €    900,00
n Corpse Repatriation € 3.500,00
n Benefit for Cancer € 5.150,00
n Outpatient directly related with hospitalization 30 days

before and after in the amount of € 1.500,00

CO-INSURANCE 100%
POLICYHOLDER 0%
USA AND CANADA 80%
POLICYHOLDER 20%

n Ceiling inclusion in the draft age 65.
n Refresh until the age of 80.

For more information please contact us at our Association (PA.S.P) on the phones 99686629
Constantinos and 99631278 Christos

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΣΠ / INSURANCE SERVICES PASP
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ / INSURANCE
ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
LIFE & HEALTH GENERAL BUISSINESS TEAMS / ACADEMIES TEAMS / ACADEMIES

Ατομικά & Ομαδικά Ατομικά & Ομαδικά Ατομικά & Ομαδικά Ατομικά & Ομαδικά
Individual & Group Individual & Group Individual & Group Individual & Group

΄Α΄ ΟΜΑΔΑ / ΄Α΄ TEAM ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ / ACADEMIES
1.    Ζωής 1. Αυτοκίνητα 1.   Ατυχήματα 1. Ατυχήματα
1.    Life 1. Vehicles 1.   Accident 1. Accident
2.    Υγείας 2. Πυρός 2.   Ασθένειες 2. Εγχειρήσεις
2.    Health 2. Fire 2.   Diseases 2. Surgeries
3.    Σύνταξη 3. Κλοπής 3.   Κάλυψη στο Εξωτερικό 3. Ιατρούς
3.    Pension 3. Theft 3.   Coverage Abroad 3. Doctors
4.    Επίδομα 4. Σεισμός 4.   Εγχειρήσεις 4.Φυσιοθεραπεία
4.    Allowance 4. Earthquake 4.   Surgeries 4. Physiotherapy
5.    Επένδυση 5. Ευθύνη Εργοδότη 5.   Ιατρούς 5. MRI
5.    Investment 5. Employer Liability 5.   Doctors 6. X-RAY
6.    Απώλεια Καριέρας 6. Αστική Ευθύνη 6.   Φυσιοθεραπεία 7. Ultra Sound
6.    Loss of Career 6. Public Liability 6.   Physiotherapy 8. Κάλυψη Έως και € 5,000
7.    Ασφάλεια για 7. Ασφάλεια Αλοδαπών 7.   MRI 8. Coverage Up to € 5,000

τον Άνδρα
7.    Men Insurance 7.  Imigration Insurance 8.   X-RAY
8.    Ασφάλεια για 8. Μελέτη Εταιρειών 9.   Ultra Sound

την Γυναίκα
8.    Women Insurance 8. Study of Societies 10. Κάλυψη Έως και € 300,000
9.    Επιδόματα για 9. Γραφεία / Εταιρείες 10.  Coverage Up to € 300,000

Ασθένειες / Σπίτια
9.    Diseases Benefits 10. Offices - Businesses 

- Houses
10.  Προστασία Δόσης

Διδάκτρων Φοιτητών
10.  Protection Payment

Fees Students
11.  Προστασία Εισοδήματος
11.  Income Protection

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / MEDICAL SERVICES

ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ / IN CYPRUS ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ / OUT OFF CYPRUS
ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ / MEMBER CARD ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ / MEMBER CARD
1. Ιατρικό Κέντρο / Medical Center 1. 2η Γνώμη εκτός / second opinion outside
2. Ιατρικά Πακέτα / Medical Packages 2. 2η Γνώμη εντός / 2nd Opinion within
3. Ιατροί / Doctors 3. Θεραπεία / Treatment
4. Άλλες Υπηρεσίες / Other Services 4. Αερομεταφορά / Air Ambulance
5. Προληπτικούς Ελέγχους / Preventive control 5. Κάρτα Μέλους / Membership Card
6. Κάρτα Μέλους / Membership Card
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Ο Σύνδεσμος δίνει μό νος του αυτή τη μάχηΟ Σύνδεσμος δίνει μό νος του αυτή τη μάχηΟ Σύνδεσμος δίνει μό νος του αυτή τη μάχηΟ Σύνδεσμος δίνει μό νος του αυτή τη μάχηΟ Σύνδεσμος δίνει μό νος του αυτή τη μάχηΟ Σύνδεσμος δίνει μό νος του αυτή τη μάχηΟ Σύνδεσμος δίνει μό νος του αυτή τη μάχηΟ Σύνδεσμος δίνει μό νος του αυτή τη μάχη
Δυστυχώς τα παρατράγουδα από τα γήπεδα δεν έλειψαν ούτε από τη σεζόν 2015-16. Κι αυ-
τή τη φορά είχαμε επεισόδια, με τον ΠΑ.Σ.Π. να τοποθετείται και να μην μένει άπραγος. Εί-
ναι, άλλωστε, γνωστές οι προσπάθειές μας για δημιουργία σωστής αθλητικής Παιδείας, μέ-
σω επισκέψεών μας στα σχολεία. Προσπάθειες που δεν έτυχαν καμίας στήριξης από την Πο-
λιτεία παρόλο που κάναμε σχετικά διαβήματα.

18 Οκτωβρίου 2015: 
- Καταδίκη για επεισόδια Τσιρείου 
- Θυματοποιήθηκαν οι πρωταγωνιστές
του αθλήματος!
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών καταδικάζει απερί-
φραστα τα όσα τραγελαφικά έγιναν πριν από την προγραμματι-
σμένη έναρξη του αγώνα μεταξύ του Απόλλωνα και της Ανόρθω-
σης (18/10).
Η επίθεση οπαδών σε βάρος ποδοσφαιριστών-μελών μας απο-
τελεί για μας μεγάλο πλήγμα για το ποδόσφαιρο. Ίσως το με-
γαλύτερο, αν αναλογιστούμε ότι θυματοποιούνται οι πραγ-
ματικοί πρωταγωνιστές.
Ο Σύνδεσμός μας τα τελευταία πέντε χρόνια διεξάγει
καμπάνια για πάταξη των αρνητικών φαινομένων στο
άθλημα και μάλιστα στο πλαίσιο της εκστρατείας εί-
ναι και επισκέψεις σε σχολεία με στόχο τη δημι-
ουργία της κατάλληλης παιδείας.
Φαίνεται, όμως, πως είμαστε μόνοι μας, καθώς
πολλές φορές αρμόδιοι φορείς στους οποί-
ους αποταθήκαμε προκειμένου να συνενώ-
σουμε δυνάμεις, δεν αντιμετώπισαν το θέ-
μα με την ανάλογη ζέση.
Με την ευκαιρία ο Σύνδεσμός μας εκφρά-
ζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι αξιω-
ματικός της Αστυνομίας που κατά γενική
ομολογία ήταν άριστος στα καθήκοντά
του και πολλές φορές είχε διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο για να μην γίνονται επει-
σόδια μεταξύ οπαδών σε παιχνίδια στη Λε-
μεσό, έχει πάρει μετάθεση. Γιατί χαραμί-
στηκαν οι ικανότητες ενός ανθρώπου με
πείρα κι αναγνώριση;
Ο ΠΑ.Σ.Π. θα διερευνήσει τα όσα έγιναν και
οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα στο Τσίρειο
και θα επανέλθει.

20 Οκτωβρίου 2015 -  «Περιμένουμε από 
την κυπριακή δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Π. στη συνεδρία του το βράδυ της  Τρίτης (20/10) εξέτασε
τα δεδομένα μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα επεισόδια στο Τσίρειο, πριν από την έναρ-
ξη του αγώνα  μεταξύ του  Απόλλωνα και της Ανόρθωσης.
Η υπόθεση που αφορά τα όσα έγιναν μεταξύ ποδοσφαιριστών-μελών μας και οπαδών, έχει πά-
ρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αναμένουμε, λοιπόν, από την κυπριακή δικαιοσύνη να αποδώ-
σει ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν.
Τονίζουμε ότι πάντα στόχος μας είναι να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μελών μας, χωρίς
ωστόσο να καταπατώνται  οι αρχές μας που έχουν να κάνουν με το καλό του ποδοσφαίρου και
της κοινωνίας γενικότερα.

19 Μαΐου 2016 -  Καταδικάζουμε τα επεισόδια 
στον τελικό - Νοιώθουμε πολύ μόνοι

Ο ΠΑ.Σ.Π. καταδικάζει απερίφραστα τις ενέργειες οπαδών που είχαν ως αποτέλεσμα τον
τραυματισμό του ποδοσφαιριστή των Κυπελλούχων Γιώργου Βασιλείου.
Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό. Πόσο μάλλον
στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση του αθλήματος στην Κύπρο, με την οποία πέφτει η αυ-
λαία της σεζόν και θα έπρεπε να αποτελεί γιορτή και αποθέωση της στρογγυλής θεάς.

Γενικώς ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έχουμε κάνει πολλά για την εμπέ-
δωση της σωστής παιδείας. Συμμετέχουμε σε όλες τις εκστρατείες της FIFPro με

στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων στον αθλητισμό, ενώ
εδώ και χρόνια πάμε στα σχολεία και στέλνουμε τα κατάλληλα μηνύματα

για το ευ αγωνίζεσθαι.
Ίσως θα πρέπει επιτέλους να υπάρjει ένας εθνικός σχεδιασμός για την
αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στους αθλητικούς χώρους. Ως
ΠΑ.Σ.Π. το έχουμε τονίσει πολλές φορές και έχουμε κάνει και συνα-
ντήσεις με την Πολιτεία, την Αστυνομία, την ΚΟΠ, τον Σύνδεσμο Δι-

αιτητών Κύπρου και άλλους φορείς. Νοιώθουμε, ωστόσο, πολύ μόνοι.
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών όλα τα μέλη του είναι ίσα και τους αντιμε-
τωπίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία αγωνίζονται.
Ο ΠΑΣΠ δείχνει κάθε χρόνο άλλωστε την έμπρακτη στήριξη του σε όλους τους παίκτες και
ποδοσφαιρίστιες, ενώ τους δίνει και την απαραίτητη προβολή. Σε αυτό το πλαίσιο διορ-
γανώνει τις ετήσιες βραβεύσεις για να τιμήσει τους αφανείς ήρωες του ποδοσφαίρου.
Ο Οθέλλος, η Καρμιώτισσα (β΄ κατηγορία) και κυρίως η ομάδα Apollon Ladies είχαν την
τιμητική τους στην εκδήλωση που έγινε στις 29 Μαρτίου. Τρεις παίκτες από τον Οθέλλο
και ισάριθμοι από την Καρμιώτισσα ήταν στην κορυφαία ενδεκάδα της Β΄ Κατηγορίας, ενώ,
σε ό,τι αφορά την κορυφαία ενδεκάδα του γυναικείου πρωταθλήματος, σάρωσε η ομάδα
Apollon Ladies, καθώς επτά παίκτριές της ήταν ανάμεσα στις καλύτερες 11! Η λαμπερή
βραδιά πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη φορά στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
UCLan Cyprus στην Πύλα, ενώ το όλο γεγονός καλύφθηκε τηλεοπτικά από τον Alfa Sports
TV. Την εκδήλωση παρουσίασε ο συνάδελφος Στέλιος Παπαμωυσέως, ενώ η είδηση που εί-
χε βγει είναι πως ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νίκος Νικολάου αποφάσισε να κρε-
μάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Καλύτερη 11άδα Β΄ κατηγορίας
Καϊρίνος Χαράλαμπος (ΑΕΖ) - τερματοφύλακας, Νίκος Ευθυμίου (Οθέλλος) - αμυντικός, Ανδρέας Βα-
σιλείου (Οθέλλος) - αμυντικός, Άλκης Χριστοφή (Καρμιώτισσα) - αμυντικός, Νίκος Νικολάου (Ολυ-
μπιακός) - αμυντικός, Jose Vitor (Καρμιώτισσα) - μέσος, Χρίστος Μοδέστου (Καρμιώτισσα) - μέσος,
Σέργιος Παναγιώτου (ΑΕΖ) - μέσος, Ανδρέας Κυπριανού (Αναγέν. Δερύνειας) - επιθετικός, Ανδρέ-
ας Πιτταράς (Οθέλλος) - επιθετικός, Mashinya Edward (Ολυμπιακός) - επιθετικός.

Πρώτος σκόρερ Β΄
Ανδρέας Κυπριανού (Αναγέννηση Δερύνειας)

Καλύτερη 11άδα γυναικείου
Μανταλένα Χρίστου (Ανόρθωση) - τερματοφύλακας, Δήμητρα Χατζηβασίλη (ΑΕΚ) - άμυνα, Μαρ-
γαρίτα Σοφοκλέους (Apollon Ladies) - άμυνα, Σκεύη Αντωνίου (Apollon Ladies) - άμυνα, Ξένια Γε-
ωργίου (Λευκοθέα) - άμυνα, Φιλίππα Σάββα (ΑΕΚ) - κέντρο, Χριστιάνα Σολωμού (Apollon Ladies)
- κέντρο, Δανάη Σιδερά (Apollon Ladies) - κέντρο, Άντρη Βιολάρη (Apollon Ladies) - επίθεση, Φλω-
ρεντία Αντωνίου (Apollon Ladies) - επίθεση, Cuschieri Rachel (Apollon Ladies) - επίθεση.

Ειδικές βραβεύσεις
Μαρίνος Γεωργίου (Α.Π.Ε. Ακρωτηρίου), Νίκος Νικολάου (Ολυμπιακός) 

Ο ΠΑΣΠ ΤΙΜΗΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ    ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Οι ωραίες και  οι ωραίοι!

«Πες όχι 
στο στήσιμο 
αγώνων»
Αφιερωμένες στην εκστρατεία κατά
των χειραγωγημένων αγώνων ήταν οι
ετήσιες βραβεύσεις. Η καμπάνια διορ-
γανώνεται από την Παγκόσμια Ένω-
ση Ποδοσφαιριστών (FIFPro) και την
FIFA και έχει ως στόχο να παρακινή-
σει τους πρωταγωνιστές του αθλήμα-
τος να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο
ώστε να περιοριστεί το αρνητικό αυτό
φαινόμενο.
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ,
ΑΝΕΦΕΡΕ» είναι το χαρακτηριστικό
σλόγκαν της εκστρατείας, ενώ στη
σχετική αφίσα σημειώνεται: «Πες όχι
στο στήσιμο αγώνων».



Μια αληθινή ιστορία ξετυλίγεται μέσα από το παιδικό παραμύθι του

Σπύρου Νεοφυτίδη. Εγκεκριμένο ως εκπαιδευτικό από το υπουρ-

γείο Παιδείας, το παιδικό βιβλίο διατίθεται σε περίπτερα και σε

επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Αληθινή ιστορία, γιατί οι αυριανοί αστέ-

ρες των γηπέδων πρέπει να αντιληφθούν ότι κάποτε η ποδοσφαιρι-

κή ζωή τελειώνει και δεν θα μπορούν να ασκούν πάντα το επάγ-

γελμα. Αυτό ώθησε τον παλαίμαχο τερματοφύλακα και πρόεδρο του

ΠΑΣΠ Σπύρο Νεοφυτίδη στη συγγραφή του παραμυθιού που απευ-

θύνεται σε μικρά παιδιά. Προλογίζοντας το παιδικό βιβλίο, ο Σπύ-

ρος Νεοφυτίδης αναφέρει: «Τελειώνοντας την καριέρα μου ως τερ-

ματοφύλακα 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 ποδοσφαιριστές που δεν είχαν την τύχη να σπου-

δάσουν κάτι εκτός από το ποδόσφαιρο; Τι δουλειά θα μπορούσαν να κάνουν για το υπόλοιπο μισό, ίσως και παρα-

πάνω, της ζωής τους; Όλα τα παιδιά αυτά που αγωνίζονται στις διάφορες ακαδημίες, όλοι οι γονείς που ονειρεύ-

ονται 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 ποδοσφαιριστών 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 πρέπει να

προετοιμάζουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία για το «κτίσιμο» μιας δεύτερης καριέρας. Το ποδόσφαιρο χαρακτηρίζε-

ται δικαίως ο βασιλιάς των σπορ και χαίρομαι που βλέπω χιλιάδες παιδιά να ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Εύχο-

μαι να γίνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα να έχουν μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

facebook.com/GFCyprus 

99 52 22 26
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

Mέσα από διάφορα προγράμματα ο ΠΑ.Σ.Π. προ-
σπαθεί να καλλιεργήσει αθλητική παιδεία στα μι-
κρά παιδιά, να δημιουργήσει σωστούς αθλητές
και άνθρωπους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Σύν-
δεσμος μας δεν θα μπορούσε να μην συμμετά-
σχει και φέτος στο πρόγραμμα του Υπουργείου
Παιδείας για εκμάθηση αθλημάτων σε μαθητές
της δημοτικής εκπαίδευσης.
Τον περασμένο Δεκέμβριο αντιπροσωπεία του
Συνδέσμου μας παρευρέθηκε στο πολυπροπο-
νητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» και με τη βοή-
θεια του μέλους μας Λουτσιάνο Μπεμπέ, δείξα-
με τα… μυστικά του ποδοσφαίρου στους μι-
κρούς αθλητές.

Ο άσος της Ομόνοιας έδειξε πως τα πάει υπέρο-
χα με τα παιδιά, όπως φανερώνουν και τα φω-
τογραφικά μας στιγμιότυπα. Μεταξύ άλλων, τους
έδειξε πώς να σκοράρουν, να σουτάρουν και να
εκτελούν πέναλτι, με τους μικρούς μαθητές να
δείχνουν την εκτίμησή τους.
Ο Μπεμπέ μιλώντας στο γραφείο Τύπου του
ΠΑ.Σ.Π. δήλωσε ενθουσιασμένος από την εμπει-
ρία. Όπως εξήγησε, η ικανοποίηση που ει-
σπράττεις όταν βλέπεις τα παιδιά να χαίρονται
τη διαδικασία και να χαμογελούν, είναι μεγάλη.
Σημειώνεται ότι στην ημερίδα ποδοσφαίρου συμ-
μετείχαν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία του
Αγίου Δομετίου (Α΄, Β΄, Γ΄) και της Έγκωμης (Β’).

Ο ΠΑ.Σ.Π ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Ο Μπεμπέ
δίδαξε
τα μυστικά
της μπάλας!

Ευχαριστούμε τους
συμπαραστάτες μας!

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

Η προσπάθεια του ΠΑ.Σ.Π. να ισχυροποιήσει τη θέση του συν-
δικαλιστικά προσφέροντας με διάφορους τρόπους στα μέλη
του βρίσκει συμπαραστάτες οι οποίοι συνεισφέρουν ώστε οι
ποδοσφαιριστές να νιώθουν ότι ο Σύνδεσμος είναι συνεχώς στο
πλευρό τους. Κάθε χρόνο στις γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς ο ΠΑ.Σ.Π προσφέρει χρήσιμα δώρα στους πο-
δοσφαιριστές. Δείχνοντας ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση στα μέ-

λη μας, τον περασμένο Φεβρουάριο εξασφαλίσαμε επιπλέον
δώρα από συνεργάτες και χορηγούς τα οποία κληρώσαμε στα μέ-
λη μας. Ο ΠΑ.Σ.Π απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εταιρίες
που είναι στο πλευρό του Συνδέσμου και των μελών του. 
Αυτή την εκτίμηση την εισπράττουν με διάφορες ενέργειες και
ευχή μας είναι αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί για αρκετά χρό-
νια.

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Οι τυχεροί μικροί ποδοσφαιριστές μέλη του JuniorClub:

Βασίλης Μιχαηλίδης
(Χαλκάνορας Ιδαλίου)

Μάριος Αντωνίου
(Ακαδημία Ανόρθωσης)

Αλέξανδρος Όθωνος
(Αθλητικό Σχολείο ΦΟΡΟΥΜ)

Jorge Larena
(AEK Λάρνακας)

Μάριος Αντωνιάδης
(ΑΠΟΕΛ)

Bruno Vale
(Απόλλων Λεμεσού)

Κωνσταντίνος Κων/ντίνου

(Ακαδημία CAMP21)

Προκοπίδης Κων/νος
(Ακαδημία Barcelona)

Voucher 75 ευρώ - προσφορά των TGI FRIDAYS

Voucher 50 ευρώ - προσφορά των TGI FRIDAYS

Προϊόντα VitaSper αξίας 
100 ευρώ - προσφορά 
IAMA Pharmaceutical

Ένα ρολόι χειρός TIMBERLAND
- προσφορά MAD OXX
Distributions Cyprus

1 Κουτί με 100 
φακελάκια 

αυτοκόλλητα 
ποδοσφαιριστών

PANINI

Power Bank 
-προσφορά 
του ΠΑΣΠ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

Πλούσια ήταν η δράση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών
και φέτος όσον αφορά την καταπολέμηση και τον περιορισμό αρνη-
τικών φαινομένων στον αθλητισμό, καθώς και τη δημιουργία κατάλ-
ληλης αθλητικής παιδείας.
Τα παιδιά, οι αυριανοί αθλητές και πολίτες αυτού του τόπου, πρέπει
να διδαχθούν το μεγαλείο της ευγενούς άμιλλας και βασικές αξίες της
ζωής, και όχι μόνο, ώστε με αισιοδοξία να προσβλέπουμε σε μια κα-
λύτερη κοινωνία. Με αυτό το σκεπτικό, ο ΠΑ.Σ.Π. συνέχισε τις επισκέ-
ψεις στα σχολεία, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με τους πραγματι-
κούς πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου.
Στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Π.
μετέβη στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Τραχωνίου, όπου στάλθηκαν τα
σωστά μηνύματα στους μαθητές για το ποδόσφαιρο και την κοινωνία
γενικότερα.

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ    ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Έτσι κτίζουμε
το αύριο!
Έτσι κτίζουμε
το αύριο!
Έτσι κτίζουμε
το αύριο!
Έτσι κτίζουμε
το αύριο!

Στα τέλη Ιανουαρίου, αντιπροσωπεία
του συνδέσμου βρέθηκε στο Α΄ Δημοτι-
κό Σχολείο Παλλουριώτισσας, όπου μέ-
λη μας, μέσω οπτικού υλικού, ανέπτυξαν
τις αρνητικές πτυχές σε ό,τι αφορά τον
αθλητισμό. Το έργο του ΠΑ.Σ.Π. ενίσχυ-
σαν τα μέλη του Γιάννος Κούσουλος και
Γιάννης Παχίπης, οι οποίοι εξήγησαν στα
παιδιά ότι το ποδόσφαιρο είναι άθλημα
που ενώνει.

Στις αρχές Μαρτίου, ο Σπύρος Νεοφυτίδης και το μέλος του συν-
δέσμου Γιάννης Μαύρου επισκέφτηκαν το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παλ-
λουριώτισσας. Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. και ο 21χρονος στράικερ

της ΑΕΛ μίλησαν στα παιδιά για την εκστρατεία κατά των αρνητι-
κών φαινομένων στο άθλημα, αλλά και για το επάγγελμα του πο-
δοσφαιριστή.

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Έτσι κτίζουμε
το αύριο!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

Μακριά από 
τις εξαρτησιογόνες

ουσίες! 
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ουσίες! 

Μακριά από 
τις εξαρτησιογόνες

ουσίες! 

Μακριά από 
τις εξαρτησιογόνες
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Στα μέσα του περασμένου Απριλίου ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών

συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε το
Λύκειο Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό με θέ-
μα το ευ αγωνίζεσθαι. Είναι σημαντικό τα
παιδιά να διδαχτούν ότι σημασία δεν έχει
τόσο το τελικό αποτέλεσμα, όσο το  να παί-
ζουν δίκαια και καθαρά, να αποφεύγουν
τους πειρασμούς και να σέβονται τον αντί-
παλο και τους «νόμους».
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας, Σπύρος Νε-
οφυτίδης, έκανε ομιλία-παρουσίαση με θέ-
μα «Εξαρτησιογόνες Ουσίες στον Αθλητισμό
– Ευ αγωνίζεσθαι». Ο ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει την
ικανοποίησή του που συμμετείχε σε μια τέ-
τοια εκδήλωση που αποσκοπούσε στην καλ-
λιέργεια της κατάλληλης αθλητικής παιδεί-
ας. Άλλωστε, οι πολύχρονες και επίμονες
προσπάθειές μας, εκεί αποσκοπούν. 

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α΄

Περί τα τέλη Απριλίου, ποδοσφαι-
ριστές της Α’ Κατηγορίας επισκέ-
φθηκαν το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου
Α΄. Εκεί, τα μέλη μας μίλησαν
στους μαθητές για τα θέματα της
βίας και του ρατσισμού. Τα παιδιά
άκουσαν με προσοχή τα όσα είχαν
να πουν οι Γκαουσού Φοφανά (Δό-
ξα), Λουτσιάνο Μπεμπέ (Ομόνοια),
Στέλιος Δημητρίου (Δόξα) και Νεό-
φυτος Μιχαήλ (Νέα Σαλαμίνα).

Με την ίδια θεματολο-
γία κατευθυνθήκαμε
ακολούθως στη Λεμε-
σό, και συγκεκριμένα
στο Β΄ Δημοτικό σχο-
λείο Αγίου Γεωργίου
Χαβούζας. Μίλησαν
στα παιδιά οι Γιάννης
Ευσταθίου, Βαγγέλης
Κυριάκου, Ανδρέας Κυ-
ριάκου, Δανάη Σιδηρά
και Κική Κυνοσίδου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΒΟΥΖΑΣ

Μακριά από 
τις εξαρτησιογόνες

ουσίες! 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ

n Του Σπύρου Νεοφυτίδη

Δυστυχώς οι περισσότεροι αγνοούν το γε-
γονός ότι θα έρθει μια μέρα που η ποδο-
σφαιρική τους καριέρα θα τελειώσει και θα
πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Δεν λαμ-
βάνουν σοβαρά υπόψιν αυτή την παράμε-
τρο. Σύμφωνα με την βρετανική ομοσπον-
δία ποδοσφαίρου, η ποδοσφαιρική καριέ-
ρα ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή έχει
μέσο όρο ζωής τα οκτώ χρόνια, στατιστικό
που πρέπει να προβληματίσει όλους τους
νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει
να αρχίσουν να σκέφτονται εναλλακτικές λύ-
σεις για δημιουργία  δεύτερης καριέρας.
Το πρόγραμμα δημιουργίας δεύτερης κα-
ριέρας υποστηρίζεται από τον ΠΑ.Σ.Π. για
να διασφαλίσει ότι οι νεαροί ποδοσφαιρι-
στές θα λάβουν την απαραίτητη μόρφωση
ταυτόχρονα με την επαγγελματική προπό-
νηση, ενώ έχει ως στόχο να μειώσει τον αριθ-
μό των αθλητών που εγκαταλείπουν το σχο-
λείο/πανεπιστήμιο ή τον αθλητισμό.
Ο ΠΑ.Σ.Π. αναγνώρισε το κενό που υπάρχει
και την έλλειψη ενός σοβαρού σχεδίου ακα-
δημαϊκής στήριξης και προώθησης της επι-
μόρφωσης των νέων ποδοσφαιριστών και
γι’ αυτό τον λόγο προχώρησε στη διεξαγω-
γή μιας έρευνας που αναδεικνύει τις ακα-
δημαϊκές ανάγκες/ελλείψεις των ποδοσφαι-
ριστών.
Στην έρευνα αυτή αναγνωρίζεται το τι θέ-
λουν οι ποδοσφαιριστές για την επιμόρφω-
σή τους, τις δυσκολίες που βρίσκουν για να
προχωρήσουν στην επιμόρφωσή τους (είτε
αυτές είναι κοινωνικές, οικογενειακές ή σω-

ματειακές) το μέγεθος του προβλήματος και
σε ποιά ηλικία εμφανίζεται το πρόβλημα.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας εί-
ναι ότι η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών,
από την ηλικία των 17 έως 21, υποστηρίζουν
ότι η επιμόρφωση τους και ακαδημαϊκή ανά-
πτυξη αποτελεί προτεραιότητα στην ζωή
τους, αλλά έχουν ήδη αποφασίσει από την
ηλικία των 13 ότι θέλουν να γίνουν επαγ-
γελματίες ποδοσφαιριστές, αγνοώντας για
τουλάχιστο 4 έως 8 χρόνια την επιλογή επι-
μόρφωσης τους, με αποτέλεσμα να έχουν
τεράστιες ακαδημαϊκές ελλείψεις.
Επίσης, ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο εί-
ναι ότι τα επαγγελματικά σωματεία/ομάδες
δεν έχουν την κουλτούρα αλλά ούτε τις εγκα-
ταστάσεις για να υποστηρίξουν και να βοη-
θήσουν τους ποδοσφαιριστές να αναπτύ-
ξουν τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες(πρω-
ινές προπονήσεις που αναγκάζουν τους μα-

θητές να εγκαταλείψουν είτε το σχολείο ή
την ομάδα). Ακόμη σχεδόν όλοι οι ερωτη-
θέντες δήλωσαν ότι υπάρχει η ανάγκη ενός
καλά σχεδιασμένου προγράμματος, το οποίο
θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επι-
μόρφωση τους και όχι όπως το παρόν πρό-
γραμμα όπου δεν παρέχει τις απαραίτητες
συνθήκες και είναι ανεπαρκές.
Από την έρευνα αυτή είναι εμφανές ότι η πο-
δοσφαιρική καριέρα έχει μικρή διάρκεια ζω-
ής, δεν υπάρχει σταθερότητα στο επάγγελ-
μα του ποδοσφαιριστή και δεν έχει μακρο-
χρόνια εγγύηση εργοδότησης. Από την άλ-
λη μεριά, όμως, η πλειοψηφία των ποδο-
σφαιριστών έχουν σαν προτεραιότητα στη
ζωή τους να γίνουν επαγγελματίες ποδο-
σφαιριστές.
Τελικά το συμπέρασμα που μπορεί να βγει
από την έρευνα είναι ότι οι ποδοσφαιριστές
και οι γονείς τους (ανήλικους), δεν ενημε-
ρώνονται σωστά και στην ηλικία που πρέ-
πει για να μπορούν να αναπτύξουν και να
εξασφαλίσουν παράλληλα με την ποδο-
σφαιρική τους καριέρα και την ακαδημαϊκή
τους ανάπτυξη η οποία θα τους διασφαλί-
σει στο μέλλον μια δεύτερη καριέρα μετά
την ποδοσφαιρική.
Ο ΠΑ,Σ.Π. βασιζόμενος στα πιο πάνω και στις
Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις/οδηγίες θα ανα-
πτύξει ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα
επιμόρφωσης με στόχο να καλύψει τις ακα-
δημαϊκές ανάγκες των μελών του αλλά και
όλων των αθλητών.

l Την έρευνα μπορείτε να την βρείτε στην
ιστοσελίδα του ΠΑΣΠ www.pasp.org.cy

Η καριέρα του επαγγελματία
ποδοσφαιριστή
έχει μέσο όρο 8 χρόνια!
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ    ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ    ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ως μια μοναδική ευκαιρία για
τη ζωή τους αντιμετωπίζουν
τις ετήσιες αξιολογήσεις του
ΠΑ.Σ.Π. οι ποδοσφαιριστές. Οι
υποτροφίες που δίνει ο Σύν-
δεσμος στους νεαρούς ποδο-
σφαιριστές μπορούν να βελ-
τιώσουν τη ζωή τους κι αυτό
το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι.
Με το πέρας της ολοκλήρω-
σης των ποδοσφαιρικών αξιο-
λογήσεων στο τέλος Απριλί-
ου, η ιστοσελίδα του Συνδέ-
σμου είχε την ευκαιρία να πά-
ρει δηλώσεις από τρία νεαρά
ταλέντα και επίδοξους σπου-
δαστές:

«Μια πολύ καλή εμπειρία»
Από την Κίτρινη ομάδα μιλήσαμε με τον
Ανδρέα Ιωάννου: «Είμαι 19 ετών και αγωνί-
ζομαι ως αμυντικός μέσος. Ήταν μια πολύ
καλή εμπειρία οι αξιολογήσεις του ΠΑΣΠ. Ο
Σύνδεσμος ποδοσφαιριστών μας βοηθά να
αποκτήσουμε υποτροφία για να σπουδά-
σουμε αυτό που μας αρέσει. Ήταν πολύ εν-
διαφέροντα όλα όσα κάναμε. Είναι μια ευ-
καιρία για τον κάθε ποδοσφαιριστή να ακο-
λουθήσει αυτό που τον ενδιαφέρει και να

εργαστεί μετά το πέρας της αθλητικής κα-
ριέρας του. Θα ήθελα να σπουδάσω Sports
Management ή Science που είναι όσο το δυ-
νατό πιο κοντά σε αυτό που κάνω».

«Να συνδυάσω σπουδές 
και ποδόσφαιρο»
Από την Άσπρη ομάδα μας μίλησε ο Χαρά-
λαμπος Βουδάσκας: «Είμαι 16 ετών και αγω-
νίζομαι ως επιθετικός στον Άρη Λεμεσού

ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ     ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΟΥΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χρυσή ευκαιρία    για το μέλλονΧρυσή ευκαιρία    για το μέλλονΧρυσή ευκαιρία    για το μέλλονΧρυσή ευκαιρία    για το μέλλονΧρυσή ευκαιρία    για το μέλλονΧρυσή ευκαιρία    για το μέλλον

(U17). Οι ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις ήταν
μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους βρέθη-
καν εκεί. Όλα τα παιδιά έδειξαν το ταλέντο
τους, πήραν πολύτιμες συμβουλές και θα
έχουν την μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσουν
υποτροφία για σπουδές σε Κυπριακά πανε-
πιστήμια μέσω του ΠΑΣΠ. Θα ήθελα να συν-
δυάσω σπουδές και ποδόσφαιρο. Μου αρέ-
σει το Sport Management και θα ήθελα να
σπουδάσω Κύπρο, Αγγλία ή Αμερική».
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«Υψηλού επιπέδου»
Η Αντωνία Αριστείδου βρισκόταν
στην Μπλε ομάδα: «Οι αξιολογήσεις
ήταν υψηλού επιπέδου και μία πολύ
καλή εμπειρία. Θα ήθελα να σπουδά-
σω φαρμακευτική ή ιατρική και να
συνδυάσω τις σπουδές μου με το πο-
δόσφαιρο γιατί είναι κάτι που αγαπώ
και μου αρέσει».
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ΠΑΣΠ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ 
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«Είμαι 
ανήσυχο
πνεύμα…»
Για τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται
μπροστά του μετά την απόκτηση του πτυχί-
ου στον κλάδο Sports Management μίλησε
στο γραφείο Τύπου του ΠΑΣΠ ο Κωνσταντί-
νος Χαραλαμπίδης. Δήλωσε περήφανος, ανα-
φέρθηκε στις δυνατότητες που του προ-
σφέρουν οι σπουδές του, ενώ χαρακτήρισε
τον εαυτό του ως ανήσυχο πνεύμα.

Πότε ξεκίνησες τις σπουδές σου;
«Ξεκίνησα το 2011 και ολοκλήρωσα στα 3,5 χρόνια».
Ποια είναι τα συναισθήματα σου μετά και από αυτή την ακαδημαϊ-
κή επιτυχία;
«Νιώθω περήφανος που έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Τα μαθή-
ματα ήταν πολύ ωραία, με καλή θεματολογία, ενδιαφέροντα και θα μου
είναι χρήσιμα στη συνέχεια. Ο βαθμός δυσκολίας τους ήταν αρκετά με-
γάλος».
Πόσο εύκολο ήταν να συνδυάζεις μαθήματά, ποδόσφαιρο και οι-
κογένειά;
«Το μυστικό ήταν ότι, όταν δεν είχα χρόνο για τα μαθήματα, μπορούσα
να παρακολουθήσω μαθήματα και να παραδώσω εργασίες πιο μετά, πά-
ντα μετά από σχετική άδεια που έπαιρνα. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα
που με διευκόλυνε αρκετά».
Πού θα σου χρησιμεύσουν οι σπουδές σου;
«Με την συγκεκριμένη σπουδή και το πτυχίο αποκτάς γενική επιμόρ-
φωση γύρω από τον αθλητισμό και ό,τι καινούργιο κάνουμε είναι κέρδος
για τον εαυτό μας».

Πώς σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις αυτή
σου την ιδιότητα στο μέλλον;
«Με αυτή την ιδιότητα μπορείς να ασχοληθείς
με τα πάντα. Για παράδειγμα σύμβουλος, προ-
πονητής μέσα από τις γενικές γνώσεις που παίρ-
νεις. Γενικά είμαι ανήσυχο πνεύμα, θέλω να μα-
θαίνω νέα πράγματα, και να κάνω τα πάντα».
Υπάρχει το ενδεχόμενο στο μέλλον να σε
δούμε ως προπονητή στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ
ή κάποια άλλης ομάδας;
«Όσο αφορά το μέλλον μου, θέλω να αποκτή-
σω περισσότερες εμπειρίες για να μπορέσω να
δώσω τον καλύτερο μου εαυτό σε αυτό που θα
επιλέξω να ασχοληθώ. Θέλω να είμαι σίγουρος
γι΄αυτό που θα κάνω, έτσι ώστε οι επόμενες γε-
νιές να έχουν πραγματικά πρότυπα, για να μπο-
ρέσουν να ανεβάσουν το επίπεδο ακόμη πιο
ψηλά». 

Παρουσία ΠΑ.Σ.Π. στην αποφοίτηση
των μελλοντικών ηγετών της FIFPro!

Στις 15 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ
έγινε η αποφοίτηση των στελεχών Ενώσεων Ποδοσφαιριστών,
στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της FIFPro με το
πανεπιστήμιο του Λονδίνου Birkbeck University. Στο ιστορι-
κό αυτό ραντεβού ο ΠΑ.Σ.Π. είχε δυναμική παρουσία καθώς
ένας εκ των αποφοίτων ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας
Σπύρος Νεοφυτίδης.
Ο πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της FIFPro, Τόνι Χί-
γκινς, μιλώντας για αυτό το γεγονός, ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ότι έχουμε έτοιμη
την επόμενη γενιά των ηγετών μας. Αυτή η εκπαίδευση θα
οπλίσει αυτούς τους ανθρώπους με ικανότητες που θα τους
πάρουν μπροστά τους Συνδέσμους τους και την FIFPro». 

Στις ετήσιες βραβεύσεις
του ΠΑΣΠ βραβεύτηκε ο
Κωνσταντίνος Χαραλαμπί-
δης για την ολοκλήρωση
των σπουδών του.
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«Είμαι 
ανήσυχο
πνεύμα…»
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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
With the end of the season, the SUPER-
FOODS PASP Top Goal competition also
came to an end. Five goals by Omonoia
were voted as the top of the week, with
the goal by Cilian Sheridan on Day 21
receiving the most votes.

8-9. Watch what you sign!
The off season is upon us and the teams
are signing players for their upcoming
squads. It’s an intense period for players
and teams alike, with the footballers
asked to take particular care in what they
are signing on the contracts. PASP notes
some tips for the players: First of all, the
players need to be sure that what they
are signing will be submitted to the Foot-
ball Federation. The unified contract is
also now in place, which guarantees ba-
sic rights for each player. Also, the play-
ers are asked to take note of any con-
cession of their intellectual properties,
with the teams allowed to use only the
rights concerning them.

11-12-13. PASP football awards
2015-16
George Efrem won all honours at the
PASP Football Awards for the season
2015-16. The APOEL winger was vot-
ed the best Cypriot of the season, a
member of the top eleven and also
received the most votes in the MVP
category. Also, according to the voting
of fans and experts, he scored the best
goal of the season!
During the ceremony held on May
12th, in Nicosia, Efrem wasn’t the on-
ly one receiving honours. Thomas
Christiansen was voted top coach,
Tomas De Vincenti the best foreign
player, while Jan Koprivec, Neofytos
Michael and Tonio Ramirez were se-
lected for the best saves. George
Efrem, Cilian Sheridan and Nuno Assis
took honours for the best goal, while
Michalis Filippou of Omonoia U21
won the fair play award. Christos
Marangos was honoured for his ca-
reer which came to a close this year.
The top eleven were: Constantinos
Panayi, Carlao, Constantinos Laifis,
Catala, Zhivko Milanov, Nuno Assis,
Kostakis Artymatas, Joan Tomas,
George Efrem, Andre Alves and Tomas
De Vincenti.

14-15. The most expatriates
The president of the Pancyprian Foot-
ballers Union, Spyros Neofytides,
writes an article about the fact that
the Cypriot championship is once
again the league with the most non
local players (expatriates). It’s a fact
that hasn’t changed, despite some ef-
fort by the Federation to implement
the use of home grown players. “More
actions is needed”, says the president.

The 23rd edition of the of-
ficial magazine of the
Pancyprian Footballers
Union (PASP) features all
the latest stories about
the beautiful game in
Cyprus and abroad.
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18-19. PASP-OPAP Beach Soccer
Another year running, the PASP-OPAP
Beach Soccer event will take place in
Parekklisia, Limassol on the weekend of
18-19 June. The two day event will fea-
ture many happenings, for competitors
and fans alike. On Saturday the fans will
be able to watch youth matches with
players born between 2002 and 2006,
while on Sunday the veterans’ event will
take place. The event is dedicated to the
“Stop Kids Bullying” cause and will be
broadcasted live by Alfas Sports Web TV.

21. PASP members in campaigns
The players of the Cyprus Women’s Na-
tional Team are posing for a picture with
cards writing «Say no to match fixing». A
similar post was made by international
footballer Koullis Pavlou on his Facebook
page. It’s a campaign organized by FIF-
Pro and supported by many members
of PASP.
22. Sports Psychologist article
Thalia Panayi, who is a sport and exer-
cise psychologist, wrote an article for the
PASP magazine, after witnessing bad be-
haviour by parents during a youth tour-
nament. Mrs Panayi writes about the
state of mind of the youngsters and the
fact that they are actually playing for fun,
and not to win, a fact many parents
bluntly ignore.

24-25-27. Open doors with the CFA
Following a long period of intensive
work and contact, PASP has managed to
obtain open doors with the Cyprus Foot-
ball Federation and be able to proceed
with talks with the federation for vari-
ous subjects. Following proposals by
PASP, the footballing action now has
been moved away from the holiday sea-
son, match schedule has been pro-
grammed according to the intense Cypri-

ot weather and under age transfers have
been regulated. In the same time, PASP
is not pushing for the implementation
of Goal Line Technology.

30-31. Struggle against violence
The football season 2015-16 in Cyprus
didn’t pass without acts of violence. The
fan trouble on October 18th prior to the
Apollon-Anorthosis match, as well as the
Cup Final incidents in May, proved that
the struggle against violence is raging,
with PASP feeling completely alone. The
State doesn’t seem to be prepared or will-
ing to help on the matter. For this fact,
the Footballers Union organizes different
acts, such as visits to schools, to help build
the right mentality for younger ages.

32-33. Second division and Women’s
Awards
Leagues that don’t receive a lot of atten-
tion, the Men’s Second Division and the
Women’s championship, were in the spot-
light on March 29th at UCLAN University
in Pyla. The top eleven of the two leagues,
as well as the teams and players that stood
out, were honoured in PASP’s annual
awards for the particular championships.

36-43. Social aspect of the Game
Throughout the season, PASP puts for-
ward different acts of promoting the
game and the values it supports, such
as fair play. Luciano Bebe (p.36) repre-
sented PASP at the Ministry of Educa-
tion’s program for teaching sports. Mem-

bers of the Union (p.37) won different
vouchers from the Union’s sponsors.
Many footballers represented PASP at
visits in different schools (p.38, 39, 40).
Also, Spyros Neofytides spoke at a sem-
inar against the use of drugs (p.41).

44. The day after football
According to a study by the English Foot-
ball Association, a professional foot-
ballers’ career has an average span of
just eight years. This is a fact that needs
to be taken into consideration by the
players, according to an article of Spy-
ros Neofytides, who promotes the Sec-
ond Career Creation program, which
helps PASP members to acquire a uni-
versity diploma.

46-49. Studying and playing
PASP has been promoting the Second
Career Creation program, which assists
young players to acquire university
diplomas. An open trial was held in April
(p.46-47) were young footballers show-
cased their talent and received infor-
mation for studies in various fields.
In the same time, former APOEL captain
Constantinos Charalambides, spoke
(p.48-49) about the Sports Management
studies he completed recently, which
open up a lot of prospects for himself in
the future.

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 Neo-
fytides (president), Panagiotis Filiotis
(deputy president), Marios Christodoulou
(1st vice-president), Giorgos Merkis (2nd
vice-president), Andreas Panagiotou (sec-
retary), Giannis Demetriou (assistant sec-
retary), Nikos Nikolaou (treasurer), Niko-
las Katsouris (assistant treasurer), Gian-
nos Dimosthenous (Press officer), Gior-
gos Peglis (public relations officer), Stelios
Demetriou (committee against violence),
Charis Kyriakou (Nicosia district repre-
sentative), Kostas Markou (Limassol dis-
trict representative), Koullis Pavlou (Lar-
naka district representative), Kristis The-
ofilou (Paphos district representative),
Giorgos Giannakou (Ammochostos dis-
trict representative), Pieros Sotiriou (na-
tional team representative).

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 2015-2016 pe-
riod. Over 200 companies are connected
to the member 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 2016-17

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)
Μαρία Ιωάννου (εκπρόσωπος Γυναικείου)

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.



Take Action 

JOIN US!

www.pasp.org.cy


