We care We protect
We promote

WE ARE
STRONGER
TOGETHER

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών
(ΠΑ.Σ.Π.)
Ο ΠΑ.Σ.Π. είναι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών. Αντιπροσωπεύει
ντόπιους και ξένους ποδοσφαιριστές που απασχολούνται στην Κύπρο.
Ο ΠΑ.Σ.Π. είναι επίσημο μέλος της FIFPro, της Παγκόσμιας Ένωσης
Ποδοσφαιριστών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, τα μέλη του
ΠΑ.Σ.Π. έχουν συνεχή προστασία, υποστήριξη, νομική συμβουλή και
απολαμβάνουν μεγάλο αριθμό εκπτώσεων από επιχειρήσεις, συνεργάτες του
ΠΑ.Σ.Π.

Pancyprian Footballers’ Association
(PASP)
The PASP is the Cyprus footballers’ association representing both, national
and international footballers, employed in Cyprus. The PASP is an official
member of the FIFPro, the international footballers’ union. Throughout their
employment in Cyprus, the PASP members are being offered continuous
protection, support, legal advising and they enjoy a wide range of discounts
offered by businesses cooperating with the PASP.
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Ισχυρή Ενότητα

Powerful Unity

Όταν γίνεσαι μέλος του ΠΑ.Σ.Π., αυτόματα κάνεις ισχυρή δήλωση ότι δεν
είσαι μόνος. Είσαι μέλος της οικογένειας των ποδοσφαιριστών, στην Κύπρο
και στο εξωτερικό και τυγχάνεις προστασίας και στήριξης από τον Σύνδεσμό
σου.

Being a member of the PASP is a solid and loud statement that you are not
alone. You are part of the footballers’ family and your rights are being
protected and safeguarded by your union.

Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑ.Σ.Π. πέτυχε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

These last years, the PASP has succeeded establishing, amongst others,
the following:

l Εφαρμογή

l The

των ελάχιστων όρων στα συμβόλαια επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών, όπως αυτοί συμφωνήθηκαν μεταξύ UEFA, FIFPro, ECA,
EPFL και EU.

implementation in players’ professional contracts of the minimum
contractual terms, agreed between UEFA, FIFPro, ECA, EPFL and the EU.

l The
l Υιοθέτηση

στην Κύπρο ενιαίου επαγγελματικού συμβολαίου, το οποίο
διασφαλίζει όλους τους συμφωνημένους ελάχιστους όρους εργοδότησης, το
οποίο τα σωματεία είναι υπόχρεα να χρησιμοποιούν από τον Ιανουάριο του
2016.

l Μηνιαίο

έλεγχο από την Αρχή Αδειοδότησης της ΚΟΠ, με τον οποίο
διασφαλίζεται ότι τα σωματεία συμμορφώνονται κάθε μήνα με τις πληρωμές
των ποδοσφαιριστών τους.

lΗ

σύνθεση και λειτουργία της ΕΕΔ, είναι από το Νοέμβριο του 2014, σε
πλήρη συμμόρφωση με όλες τις προϋποθέσεις της ΦΙΦΑ. Εγγυάται στους
Κύπριους και ξένους ποδοσφαιριστές δίκαιη και σύντομη διαδικασία
(περίπου 3 μήνες) επίλυσης των διαφορών τους με τα σωματεία.

adoption in Cyprus of a standard professional contract, safeguarding
all the agreed minimum footballers’ rights, which, since the January of
2016 must be mandatorily used by all clubs competing in the 1st Division.

l Monthly

monitoring of the 1st and 2nd Division clubs by the Cyprus
Football Association (CFA) Licencing Administration safeguarding that
they are complying with the monthly salary payments of their footballers.

l The

National Dispute Resolution Chamber’s (NDRC) composition and
functioning is, from November 2014, in full compliance with all the FIFA
requirements. It guarantees to all national and international footballers a
fair and expedited (approximately 3 months) dispute resolution
mechanism.

l Footballers
l Οι

ποδοσφαιριστές έχουν πλέον το δικαίωμα, μετά την ΕΕΔ και το Εφετείο,
να προσφεύγουν στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάνη της
Ελβετίας.
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wishing to challenge the decisions of the NDRC and its Appeal
Body now have the right, since November 2014, to leave to the Court of
Arbitration for Sports (CAS) in Lausanne, Switzerland.
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#WORLDPLAYERSUNITED
85.000 παίκτες ενωμένοι μέσα από πάνω από 100 συνδέσμων παικτών σε
περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των FIFPro, FICA, IRPA,
EU Athletes, NFLPA, NBPA, NHLPA, JPBPA and AAA.
85,000 players united through over 100 player associations in more than 60
countries including FIFPro, FICA, IRPA, EU Athletes, NFLPA, NBPA, NHLPA,
JPBPA and AAA.

Στέρεα Βάση Υποστήριξης
Ο ΠΑ.Σ.Π. είναι μέλος της FIFPro, της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών,
η οποία αριθμεί περισσότερους από 65.000 ποδοσφαιριστές
συμπεριλαμβανομένων ονομάτων όπως τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο
Ρονάλτο. Η FIFPro ιδρύθηκε το 1965 και έχει σήμερα μέλη 60 εθνικούς
συνδέσμους ποδοσφαιριστών και αρκετά υποψήφια μέλη καθώς και
ενδιαφερόμενα μέλη-παρατηρητές.
Η δήλωση «η FIFPro υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές» και η αποστολή μας
«η FIFPro είναι η αποκλειστική συλλογική φωνή των επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών όλου του κόσμου» είναι πρωταρχικές αρχές. Είναι οι δύο
θεμελιώδεις βάσεις που συγκροτούν τις δραστηριότητες της FIFPro.

A Solid base of Support
The PASP is a member of the FIFPro, the worldwide footballers’ organisation
having more than 65.000 members globally including stars like Lionel Messi
and Cristiano Ronaldo. The FIFPro was established in 1965 and has as
members, 60 national players’ unions and also some candidate members
and more observers.
The statement ‘FIFPro supports players’ and our mission statement
‘FIFPro is the exclusive collective voice of the world’s professional
footballers’ are key principles. These are the two guiding foundations that
underpin FIFPro’s activities.
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I. ΦΩΝΗ

II. ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

III. ANΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Να οικοδομήσουμε ένα
εξαιρετικά αξιόπιστο και
ορατό Παγκόσμιο
Σύνδεσμο Παικτών
Να βοηθήσουμε να
κτίσουμε τη δύναμη και
την ικανότητα των
Συνδέσμων των παικτών
σε παγκόσμιο,
περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο.

Δημιουργία και επιβολή
των θεμελιώδη
δικαιωμάτων των
παικτών στο κόσμο του
αθλητισμού
Να ενθαρρύνουμε
συλλογικές
διαπραγματεύσεις
παγκόσμια.

Να συνεργαστούμε με
πολλά ενδιαφερόμενα
μέρη του αθλητισμού για
την ενσωμάτωση των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στον
αθλητισμό.
Να προωθήσουμε και να
προστατέψουμε τον ρόλο
των παικτών για την
προώθηση των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στον
αθλητισμό και σε όλη
την κοινωνία.

I. VOICE

II. DIGNITY

III. HUMANITY

Build a highly credible
and visible World
Players Association
Help build the power
and capacity of player
associations at the
global, regional and
national levels.

Establish and enforce
fundamental player
rights in world sport
Encourage global
collective bargaining.

Partner with sport’s
many stakeholders to
embed human rights in
sport.
Promote and protect
the role of the players
in the advancement of
human rights in sport
and across society.
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Στόχοι ΠΑ.Σ.Π.

PASP Objects

Οι στόχοι του συνδέσμου είναι αρκετοί και κάθε χρόνο αναπροσαρμόζονται
ανάλογα με τις ανάγκες του ΠΑ.Σ.Π. και των μελών του. Αφού κάποιοι
υλοποιηθούν τότε άλλοι στόχοι θα προσθέτονται για να συνεχιστεί το όραμα
ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ΠΑ.Σ.Π.

The objectives of the Association are several and each year indexed
according to the needs of PASP and its members. After some implemented
other objectives will added to continue the vision of development and
empowerment of PASP.

l Η συνένωση και οργάνωση των ποδοσφαιριστών, είτε έχουν την Κυπριακή

l To bring together and organise footballers, whether Cypriot nationals or

υπηκοότητα είτε όχι, διά την αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων
προβλημάτων των και των προβλημάτων του Κυπριακού Ποδοσφαίρου.
l Η διατήρηση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών του Σωματείου

και/ή η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας βοήθειας και
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου.
l Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών του Σωματείου και των Σωματείων

στα οποία ανήκουν, μεταξύ των μελών του Σωματείου και της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και οποιουδήποτε προσώπου,
οργάνωσης, ιδρύματος, συνδέσμου, σωματείου και/ή φορέα που έχει σχέση
με το ποδόσφαιρο και/ή με τον αθλητισμό.
l Η παροχή οποιασδήποτε μορφής βοήθειας και συνδρομής προς τα μέλη του

Σωματείου, καθώς και η παροχή, κάθε υποστήριξης επί οποιουδήποτε
νόμιμου, θεμιτού, εύλογου και δίκαιου αιτήματος των μελών του Σωματείου.
l Η από το Σωματείο προσφορά γενικότερης πολιτιστικής, κοινωνικής και

αθλητικής υπηρεσίας.
l Η από το Σωματείο και τα μέλη του λήψη, κάθε αναγκαίου μέτρου για την

καταστολή της βίας στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον Αθλητισμό.
l Το Σωματείο θα έχει υπερκομματικό χαρακτήρα και θα απέχει από

οποιεσδήποτε κομματικές και/ή πολιτικές δραστηριότητες.
l Η από το Σωματείο και τα μέλη του λήψη, κάθε αναγκαίου μέτρου για την μη

κομματικοποίηση και μη πολιτικοποίηση του Ποδοσφαίρου.
l Η εξασφάλιση των απαραίτητων όρων και προϋποθέσεων για την πρόοδο του

Κυπριακού Ποδοσφαίρου και η δημιουργία των ενδεδειγμένων συνθηκών για
τη διεξαγωγή των σχετικών πρωταθλημάτων.
l Η εγγραφή και προώθηση των σχέσεων του Σωματείου με συνδέσμους

ποδοσφαιριστών του εξωτερικού και η εγγραφή του Σωματείου σε διεθνείς
συνδέσμους ποδοσφαιριστών.
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not, for dealing with and solving the various problem faced by them and
the Cyprus football;
l To maintain and improve relations amongst the members of the

Association and/or foster and develop a spirit of mutual assistance and
solidarity amongst such members;
l To regulate relations amongst the members of the Association and the

Clubs to which they belong, amongst the members of the Association and
the Cyprus Football Association, the Cyprus Sports Organisation, the
Cyprus Olympic Committee and any person, organisation, institution,
association, society and/or entity related to football and/or sports;
l To provide any form of assistance and aid to the members of the

Association, as well as every kind of support to any lawful, legitimate,
reasonable and fair request of the members of the Association;
l To provide a broader service to culture, society and sports;
l To take over, either the Association itself or its individual members, all

necessary measures to suppress violence in football and generally in
sports;
l The Association shall not be politically affiliated and shall abstain from

any party and/or political activities;
l To take over, either the Association or its individual members, all

necessary measures to ensure that football stands above politics and it is
not politically affiliated;
l To establish the necessary conditions and requirements for the progress

of football in Cyprus and create the proper conditions for the holding of
the relevant championships;
l To register and promote the relations of the Association with foreign

footballers’ associations and register the Association in international
footballers’ associations.
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Oι παράμετροι που αποτελούν
τους βασικούς στόχους
για ανάπτυξη του ΠΑ.Σ.Π.
Ο ΠΑ.Σ.Π. υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές και αποστολή του είναι η
αποκλειστική συλλογική φωνή όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην
Κύπρο. Μερικοί από τους βασικούς στόχους ανάπτυξης του ΠΑ.Σ.Π. αποτελούν
και οι πιο κάτω παράμετροι.
1. Επιμόρφωση - Εκπαίδευση των μελών
2. Match Fixing - Σεμινάρια εκπαιδεύσεις κατά των χειραγωγημένων αγώνων.
3. Ασφαλιστική κάλυψη αθλητών - Ταμεία Πρόνοιας
4. Κοινωνική προσφορά - Προστασία ανηλίκων - Φιλανθρωπίες
5. Αθλητικές διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Βραβεύσεις
6. Έρευνες - Επιστημονικές μελέτες

The main parameters
who are the main targets
for development of PASP
The PASP support footballers and its mission is the exclusive collective voice
of all footballers who work in Cyprus. Some of the key development
objectives of the PASP are the parameters below.
1. Training – Education of members
2. Match Fixing - Training Seminars in the manipulated games
3. Insurance cover athletes - Welfare Funds
4. Social service - Protecting minors - Charity
5. Sporting events – Events – Awards
6. Research - Scientific studies
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Νομική Βοήθεια
Ο ΠΑ.Σ.Π. παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές. Μέσα από τη γνώση μας των
πρακτικών των κυπριακών σωματείων θα σου δώσουμε μια αξιολόγηση για το πώς
να ενταχθείς στο σωματείο και θα σε συμβουλέψουμε για το μισθό σου, τα
ωφελήματα, τα μπόνους και το πιο σημαντικό, για την καλύτερη δυνατή νομική
σου προστασία. Για να αποκτήσεις το καλύτερο συμβόλαιο θα πρέπει να μπορείς
να κατανοήσεις –να μπορείς να διαβάζεις πίσω από τις λέξεις– και να γνωρίζεις
τους κατάλληλους ανθρώπους. Μέσα από την πείρα μας, ο ΠΑ.Σ.Π. έχει
καθιερώσει ένα ευρύ δίκτυο σημαινόντων ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να σου
παρέχουν τη βοήθεια που χρειάζεσαι για να επιτύχεις τόσο προσωπικά όσο και
οικονομικά.
Ο ΠΑ.Σ.Π. παρέχει επίσης την καλύτερη δυνατή νομική αντιπροσώπευση σε
υποθέσεις εργατικών διαφορών. Οι νομικοί μας σύμβουλοι που έχουν μακρά
εμπειρία στο χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, είναι διαθέσιμοι σε όλα τα μέλη του
ΠΑ.Σ.Π. με προσυμφωνημένη αμοιβή. Αν ένας ποδοσφαιριστής επιθυμεί νομική
βοήθεια για καταχώρηση παραπόνου ενώπιον της Αρχής Αδειοδότησης
(κριτήρια) της ΚΟΠ, η νομική αμοιβή ανέρχεται στο 6% του ποσού που θα
αποφασιστεί υπέρ του ποδοσφαιριστή πλέον ΦΠΑ. Αν ένας ποδοσφαιριστής
επιθυμεί να καταχωρήσει παράπονο ενώπιον της ΕΕΔ, του Εφετείου, της FIFA ή
του CAS, η νομική χρέωση είναι 10% πλέον ΦΠΑ, πλέον τα εκάστοτε πραγματικά
έξοδα όπως αυτά καθορίζονται από την ΚΟΠ και το CAS.

Legal Assistance
The PASP provides free legal advice. Through our knowledge of the Cypriot
clubs’ practices, we can give you an evaluation of how you will fit into the club
and advise you on salary, allowances, benefits and the most important, the
best possible legal protection. Getting the right contract is a matter of reading
between the lines and knowing the right people. Through our experience, the
PASP has established a wide network of people in key positions who can
provide the help you need to achieve both, personal and financial success.
The PASP also provides the best possible legal representation in cases of
employment disputes. Our legal counsels having long experience on dealing
with such matters are available to all the PASP members with pre fixed fees.
Should a player wish legal assistance in filing a complaint before the CFA
Licencing Administration, the fees for the PASP external legal counsel is 6%
of the amount decided in favour of the player, plus VAT. Should a player wish
to file a complaint before the CFA NDRC, its Appeal Body, FIFA or the CAS, the
fees are 10% plus VAT plus the out of pocket expenses as these are from time
to time fixed by the CFA and the CAS.
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Ασφάλιση και τραυματισμοί εν ώρα εργασίας

ΧΡΟΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να τραυματιστεί.
Γνωρίζεις όμως κατά πόσον το σωματείο σου σε έχει ασφαλίσει και κατά πόσον
έχουν δηλώσει τον τραυματισμό σου; Ο ΠΑ.Σ.Π. θα σου παρέχει καθοδήγηση αν
και όταν τραυματιστείς και θα σου εξηγήσει πώς να προωθήσεις την υπόθεση
σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα σιγουρευτούμε πως θα πάρεις ότι
δικαιούσαι.

➤
➤
➤

Ποδοσφαιριστές Α’ Κατηγορίας €60

Ποδοσφαιριστές Β’, Γ’ Κατηγορίας €30

ΣΤΟΚ, Futsal, Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές €20

Insurance and work related injuries
Any footballer can suddenly get injured. But do you know, whether your club
has insured you, and if they have reported your injury? The PASP will provide
you with guidance if and when you become injured and will explain you how
to handle with your case in the best possible way. We will make sure that
you get what you are entitled to.

Υποχρεώσεις του Σωματείου
Το Σωματείο υποχρεούται και θα: φροντίζει άμεσα και με
δικά του έξοδα για την κατάλληλη ιατρική και
οδοντιατρική εξέταση και φροντίδα του Ποδοσφαιριστή
σε σχέση με οποιοδήποτε τραυματισμό ή ασθένειά του
(συμπεριλαμβανομένης ψυχικής ασθένειας ή διαταραχής)
εκτός αν η ασθένεια ή τραυματισμός του Ποδοσφαιριστή
προκαλείται από δραστηριότητες ή πρακτικές κατά
παράβαση του όρου 3.2.1 της παρούσας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις το Σωματείο θα είναι υπόχρεο να φροντίζει και να πληρώνει για τη
θεραπεία του Ποδοσφαιριστή μόνο μέχρι το βαθμό που τα σχετικά έξοδα
καλύπτονται από την ασφαλιστική κάλυψη που δυνατόν να τηρεί το Σωματείο.

➤
➤

Γυναικείο Ποδόσφαιρο €20

Παιδιά Ακαδημιών - Κάτω των 17 ετών (Junior Card) €5

MEMBERSHIP FEES PER YEAR
➤

Α’ Division Football players €60

➤

B’, C’ Division Football players €30

➤

STOK, Futsal, Veteran Football players €20

➤

Female Footballers €20

➤

Kids - Under 17 y.o. (Junior Card) €5

Obligations of the Club
The Club shall:
Promptly arrange appropriate medical and dental examinations and
treatment for the Player at the Club's expense in respect of any injury to or
illness (including mental illness or disorder) of the Player save where such
injury or illness is caused by an activity or practice on the part of the Player
which breaches clause 3.2.1 hereof in which case the Club shall only be
obliged to arrange and pay for treatment to the extent that the cost thereof
remains covered by the Club's policy of medical insurance.
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Luciano Bebê (Νέα Σαλαμίνα)
Νοιώθω χαρούμενος και περήφανος που κατάφερα να ολοκληρώσω τις
σπουδές μου παίρνοντας πτυχίο στο Sport Management (ΒΒΑ), παίζοντας
παράλληλα και ποδόσφαιρο. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς τη
βοήθεια του ΠΑ.Σ.Π. και του προγράμματος υποτροφιών που δίνει στα
μέλη του.
I feel very happy and proud that I managed to finish my studies while
playing soccer, taking a bachelor degree in Sport Management. I couldn’t
do it without the help of PASP and Union’s scholarship program for members of
PASP.
Λουκρητία Χρυσοστόμου (Εθνική Κύπρου)
Οι ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις για τις υποτροφίες ήταν μια πολύ καλή
εμπειρία για εμένα. Το γεγονός ότι οι αξιολογητές έρχονται από την Αγγλία
και δουλεύουν σε ομάδες της Premier League δείχνει την πολύ καλή
δουλειά που κάνει ο ΠΑ.Σ.Π.. Δεν θα μπορούσα να διεκδικήσω υποτροφία
χωρίς την βοήθεια του ΠΑ.Σ.Π.. Είναι πολύ σημαντικό που ο σύνδεσμος
μας, μας βοηθά και είναι δίπλα μας.
PASP’s football assessments for scholarships were a great experience for
me. The fact that the evaluators come from England and work in Premier
League’s teams shows PASP’s good work. I couldn’t claim a scholarship without
the help of PASP. It is very important that our Union helps us and is next to us.
Άντρια Κιρκίνη (ΘΟΙ Λακατάμιας)
Χάρη στον ΠΑ.Σ.Π., τα τελευταία χρόνια πολλοί ποδοσφαιριστές/στριες
είχαν την ευκαιρία να βοηθηθούν οικονομικά μέσω των υποτροφιών που
προσφέρονται ως προνόμιο για την ποδοσφαιρική τους ταυτότητα. Ο
ΠΑ.Σ.Π. κάνει τεράστια προσπάθεια ωθώντας κυρίως τους νεαρούς αλλά
και μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές/στριες να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους αποχτώντας ένα πτυχίο ακόμη και σε τομέα ενδιαφέροντος πέραν του
αθλητισμού. Ευχαριστώ τον ΠΑ.Σ.Π. που στέκεται δίπλα μας στο ίσως πιο
καθοριστικό κεφάλαιο της ζωής μας.
Thanks to PASP, in recent years many footballers have had the opportunity to get
financial help through scholarships. PASP is making an enormous effort by
helping young and older players to broaden their horizons by earning an academic
degree even in a field beyond sports. I want to thank PASP for standing next to us
in the most crucial chapter of our lives.
Ανδρέας Μακρής (Walsall F.C.)
Ο ΠΑ.Σ.Π. ως συνδικαλιστικό μας όργανο προσφέρει σημαντικές παροχές
όπως συμβουλευτικές και νομικές. Επίσης με το πρόγραμμα υποτροφιών
για τις ακαδημαϊκές μας σπουδές, καλύπτει και τα όνειρα μας για το
μέλλον αφού μας διασφαλίζει για μια ολόκληρη ζωή.
PASP as our representative organization provides important benefits such
as advisory and legal. Also, with the scholarship program for our academic
studies, covers our dreams for the future, assuring us for a lifetime.
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Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης (ΑΕΚ Λάρνακας)
Ο ΠΑ.Σ.Π. ως ο κατεξοχήν εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών πάντοτε είχε κοινωνική
ευαισθησία και αυτό το έδειξε με τη στήριξη του στο «Γκολ στη ζωή» από τη πρώτη
στιγμή. Παράλληλα εγώ είμαι από τους πρώτους τυχερούς απόφοιτους
του FIFPro on line academy ως μέλος του ΠΑ.Σ.Π.. Πλέον με το
πτυχίο που απέκτησα βλέπω το ποδόσφαιρο κι από άλλη οπτική
γωνιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο μέσα από τη
καρδιά μου.
PASP as footballer's union has always been socially sensitive,
and this has been shown by its support to "Goal in Life" from the
very first moment. At the same time as a member of PASP, I am
one of the first lucky graduates of FIFPro online academy. Now with
my bachelor degree I see football from another point of view. I would like to thank
PASP through my heart.

Boy Waterman (ΑΠΟΕΛ)
Είναι πολύ σημαντικό να είσαι μέλος του Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών στη χώρα που
αγωνίζεσαι. Ο ΠΑ.Σ.Π. φροντίζει για τα μέλη του, ξένους και Κύπριους. Όπως και ο
αντίστοιχος σύνδεσμος στην Ολλανδία (VVCS) που ήμουν μέλος, o
ΠΑ.Σ.Π. βοηθά τους ποδοσφαιριστές για όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο όπως π.χ. προβλήματα
με τα συμβόλαια τους. Επίσης ο ΠΑ.Σ.Π. με τις διάφορες
βραβεύσεις μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και να αποκτούμε
αυτοπεποίθηση. Είναι πάντα όμορφο να αναγνωρίζεται κάτι καλό
που κάνεις, είτε είναι μια όμορφη απόκρουση ή ένα ωραίο γκολ.
It is very important to be a member of the Footballers Association
in the country you are playing. PASP takes care of its members,
foreigners and Cypriots. Like VVCS (Union in Netherlands) I've been a member, PASP
helps players about all the problems they face in their workplace, such as problems
with their contracts. Also PASP’s awards, we feel beautiful and get confidence. It's
always nice to get recognized for an achievement, whether it's a beautiful save or a
nice goal.

Μάριος Στυλιανού (Απόλλων Λεμεσού)
Μαζί με το βραβείο Ήθους που μου απένειμε ο ΠΑ.Σ.Π. πήρα και μία πλήρη υποτροφία
για σπουδές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύνδεσμο και να τον συγχαίρω για όλες τις
δράσεις που κάνει προωθώντας το ευ αγωνίζεσθαι. Είναι σημαντικό να
είσαι μέλος του ΠΑ.Σ.Π., καθώς εμείς οι ποδοσφαιριστές
αποκτούμε προστασία αλλά και δύναμη για να διεκδικήσουμε τα
αιτήματα μας.
Along with the Fair Play award, a full scholarship was given to
me by PASP. I would like to thank our Union and congratulate
PASP for all the actions and promotions of Fair Play. It is
important to be a member of PASP, as we footballers gain
protection and power to claim our demands.
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Καλύτερο γκολ ΠΑ.Σ.Π.
Το PASP Top Goal κάθε εβδομάδα βραβεύει το
καλύτερο γκολ της κάθε αγωνιστικής μέσω των
ψήφων των ίδιων των φιλάθλων. Τα 3 καλύτερα
γκολ της χρονιάς, βραβεύονται επίσης και στις
ετήσιές ποδοσφαιρικές βραβεύσεις του ΠΑ.Σ.Π.,
στο τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου.

PASP Top Goal

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑ.Σ.Π.
PASP AWARDS - EVENTS
Ετήσιες Ποδοσφαιρικές Βραβεύσεις

The PASP Top Goal each week awards the best goal of every game week
through the votes of the fans. The 3 best goal of the year, also awarded at
the yearly PASP Football Awards at the end of the football season.

Stoiximan Χρυσά Γάντια

Οι ετήσιες ποδοσφαιρικές βραβεύσεις είναι το αποκορύφωμα για τα μέλη του
ΠΑ.Σ.Π., το οποίο επίσης σηματοδοτεί το τέλος της κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου.
Μετά από ψηφοφορία των μελών του ΠΑ.Σ.Π. για την καλύτερη ενδεκάδα, οι
καλύτεροι ποδοσφαιριστές που εσείς επιλέγετε προσκαλούνται στο γκαλά για να
βραβευτούν στην παρουσία διάσημων καλλιτεχνών και εξεχουσών προσωπικοτήτων.

Ένας διαγωνισμός που αφορά τους τερματοφύλακες του
πρωταθλήματος με τα περισσότερα παιχνίδια απαραβίαστης
εστίας. Ο τερματοφύλακας που κράτησε περισσότερες φορές
ανέπαφη την εστία του σε όλο το πρωτάθλημα, βραβεύεται επίσης
και στις ετήσιές ποδοσφαιρικές βραβεύσεις του ΠΑ.Σ.Π., στο
τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου.

Annual Football Awards

Stoiximan Golden Gloves

The annual football awards are the social highlight for the PASP members,
which also marks the end of each football season. Following voting by all the
members for the BEST XI, the best players that you selected are being invited to
the gala, which is usually televised, to be awarded their trophies in the presence
of well-known artists and public figures.

A competition for the goalkeepers of the League with the most
games with clean sheet. The goalkeeper who did the most clean
sheets throughout the League, awarded also at the yearly PASP
Football Awards at the end of the football season.

Ποδόσφαιρο στην άμμο
Καλύτερη Ενδεκάδα Δεύτερης Κατηγορίας
και Γυναικείου Πρωταθλήματος
Το ετήσιο ποδοσφαιρικό γκαλά της καλύτερης ενδεκάδας της Δεύτερης Κατηγορίας
και του Γυναικείου Πρωταθλήματος σηματοδοτεί το τέλος της ποδοσφαιρικής
περιόδου των μικρών κατηγοριών. Μετά την ψηφοφορία των μελών του ΠΑ.Σ.Π. για
τις καλύτερες ενδεκάδες, οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες που
επιλέχθηκαν βραβεύονται σε ένα γκαλά, στο τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου.

Second Division and Women BEST XI
The annual football gala of the Second division and Women’s BEST XI which
simultaneously mark the end of the football year for the lower divisions.
Following the voting of all the members for the BEST XI, the players selected are
awarded over a gala event, at the end of the football season.
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Στο τέλος κάθε περιόδου, το καλοκαίρι, ο ΠΑ.Σ.Π. διοργανώνει το μεγαλύτερο
τουρνουά beach soccer. Εκεί μπορείς να συναντήσεις παλιούς
συμποδοσφαιριστές και μελλοντικούς αντιπάλους σου και να απολαύσεις μαζί
και με την οικογένεια ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο στην παραλία.

Beach Soccer
At the end of the season during the summer PASP is making the biggest
beach soccer tournament. There you can meet old team mates and future
opponents and enjoy a fun weekend at the beach together with your family.

Δείξε Κόκκινη Κάρτα στο Ρατσισμό
Ο ΠΑ.Σ.Π. καθιέρωσε την καμπάνια «ΔΕΙΞΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ»
για να δείξει στον κόσμο ότι ο ρατσισμός και η βία δεν έχουν θέση στο
ποδόσφαιρο. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κυπριακού ποδοσφαίρου
κάνουν το πρώτο βήμα στην προώθηση του μηνύματος της καμπάνιας.
Χρειαζόμαστε όμως όλη τη βοήθεια που μπορούμε να έχουμε στη μάχη
εναντίον του ρατσισμού και της βίας και ποτέ δε θα έχουμε αρκετούς
πρεσβευτές.

Show racism the Red Card
The PASP has launched the campaign “SHOW RACISM THE RED CARD” to
show to the world that racism and violence have no place in football. Some
of the biggest names in Cyprus football are taking the front stand in
spreading the campaign massage. But we still need all the support we can
get in the fight against racism and violence and we can never have too many
ambassadors.

Πες ΟΧΙ στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Ραγδαία αύξηση ποσοστού που αφορά τη χειραγώγηση κυπριακών
ποδοσφαιρικών αγώνων!
Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της
παγκόσμιας έρευνας της FIFPro στην
οποία συμμετείχαν 13,867
ποδοσφαιριστές από 87 πρωταθλήματα.
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας
της FIFPro, “Say No 2 Match Fixing”, ο
ΠΑ.Σ.Π. παρήγγειλε βραχιόλια τα οποία
προσφέρει στα μέλη του καθώς και σε
διάφορες εκδηλώσεις του.

Say No 2 Match Fixing
Rapidly increasing concerning
manipulation of Cypriot football
matches!
This is one of the findings of the global survey
of FIFPro attended 13.867 players from 87 Championships.
In the context of the global campaign of FIFPro, "Say No 2 Match Fixing",
PASP ordered bracelets which offers to its members and to various events.
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Φιλανθρωπικός – Εθελοντικός
Οργανισμός «Γκολ στη ζωή»
Στην παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας, εκπροσώπων της πολιτικής και
πολιτειακής ζωής του τόπου, αλλά και
σύσσωμου του αθλητικού και ποδοσφαιρικού
κόσμου, παρουσιάστηκε επισήμως το βράδυ
της Δευτέρας (15/5), ο Φιλανθρωπικός – Εθελοντικός Οργανισμός των
Ποδοσφαιριστών με την επωνυμία «Γκολ στη Ζωή». To «Γκολ στη Ζωή»
ιδρύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από νυν και πρώην ποδοσφαιριστές μέλη
του ΠΑΣΠ με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση της ανθρώπινης πλευράς
του ποδοσφαίρου και των ποδοσφαιριστών, Κύπριων και ξένων.

Charitable – voluntary organization “Goal in life"
In the presence of the President of the Republic, representatives of the
political and cultural life, but also the entire sport and the football world,
officially occurred on Monday night (15/5), the Charitable – voluntary
organization of Footballers called “Goal in life".
The “Goals in life” was established last January from current and former
footballers, PASP members, with the purpose of highlighting and promoting
the human side of football and footballers, Cypriot and foreign.

Κάρτα Μέλους και Βιβλιαράκι εκπτώσεων
και προσφορών για τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π.!
Ο σύνδεσμος στο πλαίσιο του σχεδίου ωφελημάτων που προσφέρει στα μέλη
του, εκδίδει βιβλιαράκι εκπτώσεων και προσφορών, το οποίο παραδίδει σε
όλους τους κατόχους της κάρτας μέλους του ΠΑ.Σ.Π.. Στο βιβλιαράκι υπάρχουν
κουπόνια με εκπτώσεις και προσφορές από καταστήματα αθλητικών ειδών,
ρουχισμού, ταβέρνες, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.α..

Membership Card and Booklet with
discounts and offers for PASP members!
A part of the benefits scheme for PASP’s members is a booklet of discounts
and offers, which is offered to all holders of PASP’s member card. In the
booklet are coupons with discounts and offers from sportswear shops,
clothes stores, taverns, cafes, restaurants, hotels etc.
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AFTER FOOTBALL-JOBS FOR PLAYERS

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΡΙΕΡΑ
Τι άλλη εμπειρία, εκτός από το να παίζεις ποδόσφαιρο, θα έχεις κερδίσει όταν
η καριέρα σου φτάσει στο τέλος της; Το πρόγραμμα «Δεύτερη Καριέρα» είναι
μια προσφορά στα μέλη μας για να βοηθηθούν να συνδυάσουν την
ποδοσφαιρική τους καριέρα με ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
l Ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις σε συνεργασία με εταιρεία από την Αγγλία
l Συνεργασία με τοπικά ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια
l Διαδικτυακό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα FIFPro

SECOND CAREER
What other experience have you have gained apart from playing football
when your career comes to an end? The project "Second Career" is an offer
to our members to receive assistance in combining their football career with
further and higher education.
l Football evaluations in collaboration with a company from England
l Partnership with local private Universities and Colleges
l FIFPro Online academy program

Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει την υποχρέωση όπως όλοι οι σύνδεσμοι ποδοσφαιριστών στον
κόσμο να υποστηρίζει τα μέλη του και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής τους
καριέρας ή τον «πρώτο θάνατο» όπως τον αποκαλούν οι αθλητές.
Μέσα στα πλαίσια της υποστήριξης για μία νέα καριέρα, γίνεται μια τεράστια
προσπάθεια δημιουργίας μίας πρωτοποριακής πλατφόρμας (CV Database)
μέσω της FIFPro και της Job 4 Players, μέσα από την οποία οι
ποδοσφαιριστές θα μπορούν να δημιουργούν το βιογραφικό τους και
ταυτόχρονα να έρχονται σε επαφή με εταιρείες που πιθανόν θα ήθελαν να
εργοδοτήσουν πρώην ποδοσφαιριστές. Μόνο τέσσερις χώρες έχουν επιλεγεί να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό: η Αγγλία, η Ελβετία, η Σκωτία και ανάμεσα
τους και η Κύπρος.
PASP is required as all footballer’s
associations in the world, to support
its members and after the end of
their football career or the "first
death" as it is called by the
athletes.
Within the framework of support
for a new career, it becomes a
huge effort to create an innovative
platform (CV Database) through
the FIFPro and Job 4 Players,
through which players can create
their CV and simultaneously to
come in contact with companies
that probably would like to hire
former footballers. Only four
countries have been selected to
participate in this program:
England, Switzerland, Scotland
and Cyprus.
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ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Π.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι εξωτερικοί δικηγόροι του ΠΑ.Σ.Π. εξειδικεύονται στο αθλητικό
δίκαιο και παρέχουν νομική στήριξη. Η νομική συμβουλή που παρέχεται είναι
δωρεάν για συμβουλή και απάντηση στα ερωτήματα των μελών του ΠΑ.Σ.Π.
Σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε σύγκρουση με ένα σύλλογο / ομοσπονδία ή
έχεις τραυματιστεί ή δεν έχεις πληρωθεί, τότε έχεις τη νομική στήριξη που
χρειάζεσαι τη δεδομένη στιγμή.
OIKONOMIKA OΦΕΛΗΜΑΤΑ Επωφεληθείτε ως μέλος του ΠΑ.Σ.Π. με
διάφορες εκπτώσεις που προσφέρουν συνεργάτες του συνδέσμου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Σε συνεργασία με τοπικά ιδιωτικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ο ΠΑ.Σ.Π. καθιστά ευκολότερο το συνδυασμό αθλητισμού και
εκπαίδευσης, μέσω υποτροφιών που παρέχει ο Σύνδεσμος.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑ.Σ.Π. Ο ΠΑ.Σ.Π. κάθε
χρόνο δίνει Χριστουγεννιάτικο δώρο στα μέλη του καθώς και το επίσημο
περιοδικό του ΠΑ.Σ.Π. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ».

WHAT DO YOU GET
AS A PASP MEMBER?
SECURITY The PASP is outsourcing external lawyers specializing on
sports law who provide constant legal support. The legal aid provided is free
for advising and answering to PASP members queries. You get the security
you need the day you are in a conflict with a club/federation or if you get
injured or unpaid.

FINANCIAL BENEFITS Benefit as a member of PASP with various
discounts offered by partners of the Association.
ORGANIZING JOB In cooperation with local private educational
institutions, PASP makes easier the combination of sport and education
through scholarships provided by the Association.

CHRISTMAS PRESENT – PASP MAGAZINE Every year the PASP
gives to its members Christmas presents and the official magazine of the
PASP, “PROFESSION FOOTBALLER”.
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Στοιχεία επικοινωνίας ΠΑ.Σ.Π.
PASP contact details

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ως μέλος του ΠΑ.Σ.Π. δεν λαμβάνεις μόνο βοήθεια και
καθοδήγηση στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού εργασιακού
περιβάλλοντος. Ο ΠΑ.Σ.Π. προσπαθεί έτσι ώστε η καλή φύση του
ποδοσφαίρου να επηρεάσει την κοινωνία στο σύνολό της.

As a PASP member you do not only receive assistance and
guiding on ensuring the best possible employment
environment. The PASP also works to make the good nature of
football influence the society as a whole.

Tel.: +357 22 466508 - Fax: +357 22 375755
48, Themistokli Dervi Street - Office 202
1066 Nicosia, CYPRUS
info@pasp.org.cy
www.pasp.org.cy
facebook.com/pasp.org.cy
twitter.com/pasporg

Take Action
JOIN US!

www.pasp.org.cy

