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Η αφρόκρεμα του κυπριακού ποδοσφαίρου ήταν παρούσα στα ετήσια βραβεία του ΠΑ.Σ.Π.,
προσδίδοντας λάμψη στην εκδήλωση! Ο Joao Pedro και ο Σοφρώνης Αυγουστή, και οι δύο του
Απόλλωνα, αναδείχθηκαν κορυφαίος ποδοσφαιριστής και προπονητής αντίστοιχα, στην τελετή που
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη Λευκωσία. ‰ΣΕΛ. 22

Η κρισιμότητα 
της ασφάλισης 
των ποδοσφαιριστών!

Από την αρχή της σεζόν 2017/18 ο
ΠΑ.Σ.Π. έθεσε σε λειτουργία το
Σχέδιο Ασφαλιστικής Κάλυψης. Με
χαμηλό κόστος, οι ομάδες είναι σε
θέση να ασφαλίζουν τους παίκτες
τους σε περιπτώσεις
τραυματισμών, προστατεύοντας
έτσι τους ιδίους αλλά και τους
αθλητές. Αρκετές είναι οι
περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και
ομάδων που ήδη επωφελήθηκαν
από το Σχέδιο! ‰ΣΕΛ. 46

Μεγάλη ανισότητα των δύο φύλων
Ιδιαίτερα ανησυχητικά ήταν τα αποτελέσματα
της μεγάλης έρευνας με θέμα το ποδόσφαιρο
γυναικών στην Κύπρο, που παρουσίασε ο
ΠΑ.Σ.Π. τον Μάρτιο του 2018. Θλιβερό είναι το
γεγονός πως το 72% των παικτριών δεν
αμείβεται (!), ενώ από τη μειοψηφία που
πληρώνεται, το 31% δεν έχει υπογεγραμμένο
συμβόλαιο! ‰ΣΕΛ. 53

Αντιπρόεδρος της FIFPro Division Europe!
Στη θέση του αντιπροέδρου της FIFPro Division Europe
εξελέγη ο Σπύρος Νεοφυτίδης, στο περιθώριο του ετήσιου
Κονγκρέσου της FIFPro που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο στο
Κάιρο της Αιγύπτου. Πρόκειται για μια άκρως τιμητική και
σημαντική θέση για το κυπριακό ποδόσφαιρο. ‰ΣΕΛ. 49
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XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι,

Σπύρος Νεοφυτίδης
Αντιπρόεδρος FIFPro Ευρώπης
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.

Ακόμη μια ποδοσφαιρική χρονιά έχει τελειώσει, προσφέροντας αρκετές συγκινήσεις.
Για κάποιους χαρά και ικανοποίηση για την επίτευξη των στόχων τους και για κάποιους
άλλους λύπη και στενοχώρια για την μη επίτευξη των δικών τους. Αυτό είναι όμως το
ποδόσφαιρο, ο βασιλιάς των σπορ, που προσφέρει όλα αυτά τα συναισθήματα.

Η χρονιά που μας πέρασε μας βρήκε με τον άδικο χαμό του προέδρου της ΚΟΠ, του
Κωστάκη Κουτσοκούμνη που παρά τη μεγάλη και άνιση μάχη που έδωσε, μας άφησε
τον περασμένο Μάρτιο. Η πολύ καλή συνεργασία που δημιουργήθηκε ιδιαίτερα τα τε-
λευταία δύο χρόνια μαζί με την ΚΟΠ είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μέτρων που
βοήθησαν και προστάτεψαν το ποδόσφαιρο μας. Ο μηνιαίος έλεγχος των κριτηρίων, το
ενιαίο συμβόλαιο αλλά και αρκετά άλλα μέτρα, βοήθησαν στο μέγιστο βαθμό να αλλά-
ξει η κακή εικόνα που είχε η Κύπρος στην Ευρώπη στα εργασιακά θέματα.

Οι πρόωρες εκλογές στην ΚΟΠ ανέδειξαν νέο πρόεδρο τον Γιώργο Κούμα στον οποίο ευ-
χόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Οι αλλαγές που πρέπει να
γίνουν και έχουν σχεδιαστεί πρέπει πλέον να εφαρμοστούν από τη νέα ηγεσία της ΚΟΠ.
Οι κανονισμοί εγγραφών και μεταγραφών των ανηλίκων θα αλλάξουν, δίνοντας το δη-
μοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης στα μέλη μας που είναι κάτω των δεκα-
οκτώ ετών, καθώς επίσης έχει αποσυρθεί και ο κανονισμός της περιόδου χάριτος της
μισθοδοσίας των ποδοσφαιριστών. Στόχος μας είναι και η απόσυρση του απαράδεκτου
άρθρου των κανονισμών (18.3) το οποίο υποχρεώνει ένα ερασιτέχνη να αποδεχθεί  την
πρόταση της ομάδας  του και να εργαστεί γι΄ αυτή, παραβιάζοντας με αυτό το άρθρο 23,
παρ. 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το άρθρο 15,
παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγαπητά μέλη, εμείς στον ΠΑ.Σ.Π. σας διαβεβαιώνουμε ότι θα υπερασπιζόμαστε τα δι-
κά σας δικαιώματα με πάθος, θέληση και σοβαρότητα, για να έχουμε όσο το δυνατό κα-
λύτερες επαγγελματικές συνθήκες για εσάς. Έχοντας όλους εσάς δίπλα μας, μπορούμε
να μιλάμε χωρίς φόβο και να διεκδικούμε αυτά που εσείς δικαιούστε. Επιτυγχάνοντας φέ-
τος να πάρουμε την θέση του αντιπροέδρου της FIFPro Ευρώπης για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια, βαδίζουμε πλέον με περισσότερη σιγουριά και στήριξη.

Νέα μέτρα στήριξης, νέα ωφελήματα, καινούργιο περιοδικό και ιστοσελίδα, συνέχιση
του ασφαλιστικού σχεδίου και αρκετά άλλα θα περιλαμβάνονται στην νέα ποδοσφαι-
ρική χρονιά.

Σας εύχομαι μια πετυχημένη νέα ποδοσφαιρική χρονιά!

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 l       find us
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Η ανακεφαλαίωση 
της χρονιάς από 

τον Σπύρο Νεοφυτίδη
Ο πρόεδρος 
του ΠΑ.Σ.Π. σε
συνέντευξή του
μιλάει για όσα πέτυχε
ο Σύνδεσμος τη
χρονιά που πέρασε
και για τις
προκλήσεις που έχει
να αντιμετωπίσει

Μία γεμάτη σεζόν, αυτή του 2017/18,
ολοκληρώθηκε για τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.),
με δεκάδες θέματα όλων των πτυχών
να βρίσκονταν στην ατζέντα. Ο πρό-
εδρος του ΠΑ.Σ.Π., κ. Σπύρος Νεοφυ-
τίδης, παραχώρησε συνέντευξη στο
περιοδικό του ΠΑ.Σ.Π. «Επάγγελμα
Ποδοσφαιριστής», όπου αναφέρθη-
κε στα κυριότερα σημεία της δράσης
της χρονιάς, σε μια ανακεφαλαίωση
του έργου του Συνδέσμου.

- Κύριε Νεοφυτίδη, ποια ήταν τα βασικότερα
κέρδη της χρονιάς για τον ΠΑ.Σ.Π. και τους
ποδοσφαιριστές;
«Καταρχήν, η εδραίωση μας μέσα στο συμβού-
λιο της FIFPro για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με
τη θέση του αντιπροέδρου της FIFPro Europe.
Το δεύτερο και πιο σημαντικό, ήταν οι αλλαγές
των κανονισμών των ανηλίκων που έγιναν εφι-
κτές. Επίσης, η διατήρηση των μέτρων στήριξης
των Κυπρίων ποδοσφαιριστή και η επιβίωση του
σχεδίου ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτά τα τέσ-
σερα τα θεωρώ ως τα πιο κύρια κέρδη της χρο-
νιάς».
- Ποια η σημασία για τον ΠΑ.Σ.Π. η θέση του
αντιπροέδρου της FIFPro Europe;
«Θεωρώ πολύ σημαντικό για το λόγο ότι πλέον

για 2η τετραετία και για μια θέση πιο απαιτητι-
κή, αυτή του αντιπροέδρου, θα είμαστε στο κέ-
ντρο λήψεων αποφάσεων για το ευρωπαϊκό πο-
δόσφαιρο. Αυτό μπορεί να το αξιοποιήσει ο Σύν-
δεσμος και το κάνει ήδη μέσω διαφόρων προ-
γραμμάτων ανάπτυξης που αφορούν ποδο-
σφαιριστές και προσωπικό. Είναι και το θέμα της
αναγνώρισης που τυγχάνει ο σύνδεσμος ανά το
παγκόσμιο, με συμμετοχές σε παγκόσμιας εμ-
βέλειας εκδηλώσεων».
- Όσο αφορά τους κανονισμούς για τους ανή-
λικους, τα μέτρα στήριξης και την ασφαλι-
στική κάλυψη, μπορείτε να επεκταθείτε;
«Μετά από πάρα πολλή σκληρή δουλειά και
σκληρή διαπραγμάτευση καταφέραμε να πετύ-
χουμε την αλλαγή στους κανονισμούς των ανη-
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λίκων και της ελεύθερης διακίνησης τους, κάτι
που είναι τεράστιο επίτευγμα. Πλέον οι ποδο-
σφαιριστές θα είναι ελεύθεροι να επιλέγουν την
ομάδα τους από την ηλικία των δεκαπέντε ετών.
Φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, μέσω των επα-
φών με τη FIFA και τη FIFPro και μέσω των δια-
δικασιών και επαφών με την ΚΟΠ. Έπρεπε και
πρέπει να εναρμονιστούμε και με το τι γίνεται
στην Ευρώπη. Οπότε, από τη στιγμή που είμα-
στε μια ευρωπαϊκή χώρα οφείλουμε να σεβό-
μαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα».
- Ποιες είναι οι επόμενες μεγάλες προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑ.Σ.Π.;
«Πρώτο, η δημιουργία ενός ταμείου αφυπηρέ-
τησης. Και η ανάπτυξη περαιτέρω των προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης που έχουμε, με δύο
στόχους, που είναι ευρωπαϊκά προγράμματα
που αφορούν τα μέλη μας. Το Mind the Gap που
είναι πρόγραμμα επιμόρφωσης και το Job 4
Players που είναι μια πλατφόρμα που ετοιμά-
ζουμε στον ΠΑ.Σ.Π. που θα βοηθά τους ποδο-
σφαιριστές που θα ολοκληρώνουν την καριέρα
τους και έχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και
προσόντα να τους βρίσκουμε δουλειά».
- Πως είναι η συνεργασία με τους διάφορους
φορείς;
«Είναι καλή η συνεργασία. Θεωρώ πως με τον
ΚΟΑ χρίζει μεγαλύτερης βελτίωσης. Αναμένου-
με από τον ΚΟΑ περισσότερη βοήθεια και στή-
ριξη. Με την ΚΟΠ θεωρώ ότι υπήρχαν οι πολύ
καλές βάσεις που τέθηκαν με τον αείμνηστο Κω-
στάκη Κουτσοκούμνη. Υπάρχουν αρκετές αλ-
λαγές στην ομοσπονδία και πιστεύουμε ότι με
την ίδια φιλοσοφία, αυτή του διαλόγου και της
συζήτησης, θα προχωρήσουμε πιο μπροστά».
- Ποια άλλα σημαντικά θέματα έχεις στην
ατζέντα σου;

«Επενδύουμε και δίνουμε μεγάλη σημασία στο
ποδόσφαιρο γυναικών και τη γυναίκα. Δημι-
ουργήσαμε την επιτροπή γυναικείου ποδο-
σφαίρου του ΠΑ.Σ.Π. και ορίσαμε γυναίκα στο
συμβούλιο, την Μαρία Ιωάννου. Με τις επαφές
που κάναμε με την ΚΟΠ, ήρθαμε σε συμφωνία
για αρκετές αλλαγές που αφορούν γενικότερα
τη στήριξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Πε-
τύχαμε μια αρκετά καλή αναβάθμιση των τελε-
τών βραβεύσεων του ΠΑ.Σ.Π., τόσο της β΄ κα-
τηγορίας και γυναικείο, αλλά ιδιαίτερα της α΄
κατηγορίας με τη συνεργασία με την Primetel.
Φέτος είχαμε 100% προσέλευση των βραβευ-
θέντων, κάτι πολύ δύσκολο να συμβεί σε τελετή

βραβεύσεων και αυτό μας ικανοποιεί πολύ και
δείχνει ότι αυτές τις βραβεύσεις τις εκτιμούν
αφάνταστα τα μέλη μας, που είναι οι ποδο-
σφαιριστές. Επίσης, οι αριθμοί που πήραμε από
τη συμμετοχή του κόσμου στις διάφορες εκδη-
λώσεις μας ήταν η μεγαλύτερη, σε Facebook,
Twitter και Youtube. Μας ικανοποιεί, αφού γίνε-
ται πολύ καλή δουλειά από το Γραφείο Τύπου».
- Ποια είναι το φλέγοντα συνδικαλιστικά θέ-
ματα που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι;
«Πάνω στα θέματα των δικαιωμάτων των αθλη-
τών, κάναμε ένα τεράστιο αγώνα. Παρουσιάσα-
με ένα εθνικό σχέδιο ασφάλισης, που παρόλο
που δεν ήταν ευθύνη του ΠΑ.Σ.Π., αναλάβαμε

την ευθύνη με αρκετή επιτυχία. Σίγουρα χρίζει
περαιτέρω βελτίωσης το πρόγραμμα, αλλά κα-
ταφέραμε να στηρίξουμε πολλούς ποδοσφαι-
ριστές-μέλη μας. Γνωρίζουμε ότι πολλοί αθλη-
τές άλλων αθλημάτων επιθυμούσαν να εντα-
χθούν, αφού είναι μεγάλη η έλλειψη στο συγκε-
κριμένο θέμα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε,
ίσως φέτος όμως να τα καταφέρουμε.
Επίσης η αναθεώρηση και αναβάθμιση του ενι-
αίου συμβολαίου έλυσε πολλά προβλήματα στο
χώρο των συμβολαίων. Έχουμε ακόμη κάποια
προβλήματα που αφορούν το ύψος του ελάχι-
στου ποσού για τη μισθοδοσία των ποδοσφαι-
ριστών. Γνωρίζουμε αρκετές περιπτώσεις που
δεν κατατίθεται όλο το ποσό και πρέπει να το
δούμε με την ΚΟΠ και αν δεν βρούμε ανταπό-
κριση, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε επαφές
με τα αρμόδια υπουργεία. Πρέπει να επιλυθεί
το θέμα με τα συμβόλαια των 2,50 ευρώ και 50
ευρώ το μήνα…
Φέτος είχαμε επίσης την τεράστια επιτυχία στο
να αρθεί η περίοδος χάριτος στα συμβόλαια.
Από τη νέα χρονιά, δεν θα έχουν οι ομάδες δι-
καίωμα του όρου αυτού στα συμβόλαια».
- Πόσο σημαντική ήταν η στήριξη των χορη-
γών του ΠΑ.Σ.Π.;
«Συνέχισε φέτος για δεύτερη χρόνια η πολύ κα-
λή συνεργασία με την Stoiximan, την οποία ευ-
χαριστούμε. Τρέχουμε μαζί με τεράστια επιτυ-
χία δύο πολύ σημαντικούς διαγωνισμούς, τα
Χρυσά Γάντια και το Καλύτερο Γκολ, τα οποία
έχουν αγκαλιαστεί από το φίλαθλο κοινό. Συμ-
μετέχει η Stoiximan και στην Τελετή Βραβεύ-
σεων. Συνεχίζεται επίσης η συνεργασία με δια-
χρονικούς χορηγούς, όπως η Lander Polar Ice, το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τα Buffalo Wings
& Rings. Εξαιρετική ήταν και η συνεργασία με
το Υποκατάστημα Λούκα Πιερή της εταιρείας
MetLife, όπως και με την Primetel την οποία
ανάφερα και πιο πριν. Φέτος είχαμε και την πρω-

τοποριακή εκπομπή PASP Extra Time σε συ-
νεργασία με τη διαδικτυακή τηλεόραση
AlfaSports.TV.
Ο κατάλογος ωφελημάτων των μελών μας έχει
προσελκύσει πολλές εταιρείες με μεγάλη επιτυ-
χία και έχουμε αρκετούς χορηγούς που προ-

σφέρουν εκπτώσεις για τα μέλη μας. Επίσης, εί-
ναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τα έξι πα-
νεπιστήμια που προσφέρουν μέσω των προ-
γραμμάτων του ΠΑ.Σ.Π. υποτροφίες στα μέλη
μας όπως και με το Φόρουμ για τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση».

Ο ΠΑ.Σ.Π.  ευχαριστεί  την εταιρεία ΙΑΜΑ
Pharmaceutical Ltd που πρόσφερε για τους πο-
δοσφαιριστές μέλη του, μια μεγάλη ποσότητα με
το μπλε ζελέ για τους πόνους - Lander Polar Ice.
Το Lander Polar Ice είναι gel που έχει ως ενερ-
γό συστατικό τη μέντα. Η εξωτερική επάλειψη
του προϊόντος δημιουργεί ψύξη που διαρκεί λί-
γα λεπτά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ενερ-
γοποιείται ο μηχανισμός εξισορρόπησης της
θερμοκρασίας του σώματος με αγγειοδιαστο-
λή των εν τω βάθει αγγείων, με αποτέλεσμα την
αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας και επομέ-
νως τη χαλάρωση και την αποτοξίνωση των
μυών, άρα και τη μείωση του πόνου.
Το Lander Polar Ice είναι αποτελεσματικό για
πόνους: μυών, αρθρώσεων, συνδέσμων όπως
οσφυαλγία, αυχενικό σύνδρομο, οξείες και χρό-
νιες αρθρίτιδες, μώλωπες, θλάσεις, οιδήματα,
αιματώματα, περιαρθρίτιδες, διαστρέμματα, τε-

νοντίτιδες, επικονδυλίτιδα. Ακόμη, απαλύνει
τους πόνους και το μούδιασμα που προέρχο-
νται από την κακή κυκλοφορία του αίματος στα

κάτω άκρα. Τέλος, βοηθάει και στους πόνους
που προέρχονται από φλεβίτιδα και
κιρσούς.

Προσφορά Lander Polar Ice στα μέλη του ΠΑ.Σ.Π.
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RECAP ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ - Α΄ κατηγορία ΚΥΠΕΛΛΟ Α΄ - Β΄ Κατηγορίας

Στο ζενίθ έφτασε η αγωνία στο πρωτάθλημα
της α΄ κατηγορίας, το οποίο αναμφισβήτητα
ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα των τε-
λευταίων χρόνων τουλάχιστον. Τελικά, ο
ΑΠΟΕΛ, δείχνοντας την εμπειρία του στα κρί-
σιμα ραντεβού, κατάφερε να πανηγυρίσει τον
έκτο συνεχόμενο τίτλο και 27ο στην ιστορία
του, ενώ ο χαρακτηρισμός του πολυνίκη του
θεσμού αποδεικνύεται πλέον απόλυτα δι-
καιολογημένος. Η επιτυχία του ΑΠΟΕΛ απο-
κτά μεγαλύτερη αξία λόγω της σπουδαίας
ομάδας που συγκρότησε ο Απόλλωνας, ο
οποίος απέδωσε κατά γενική ομολογία το κα-
λύτερο ποδόσφαιρο σε σειρά αγώνων.
Το παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο διεξήχθη στο
ΓΣΠ, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε,
με τον ΑΠΟΕΛ να ορθώνει ανάστημα και να

καταφέρνει να γυρίσει το παιχνίδι απέναντι
στον Απόλλωνα που προηγήθηκε (2-1). O
ΑΠΟΕΛ κατάφερε διά πυρός και σιδήρου να
κατακτήσει το πρωτάθλημα, αφού το νικη-
τήριο γκολ με την Ανόρθωση στην τελευταία
αγωνιστική επιτεύχθηκε στο 88ο λεπτό από
τον Μίκαελ Ποτέ. Ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας,
μαζί με την πολύ καλή Ανόρθωση, που κατέ-
γραψε τις λιγότερες ήττες εκτός έδρας μαζί
με τον ΑΠΟΕΛ (2), και την ΑΕΚ που κατέκτη-
σε το κύπελλο εξασφάλισαν το ευρωπαϊκό
εισιτήριο.
Όσον αφορά την κάτω ζώνη της βαθμολο-
γίας, ο Εθνικός και ο Άρης υποβιβάστηκαν
αυτόματα στη Β’ Κατηγορία, ενώ ο Ολυ-
μπιακός πάλεψε, αλλά δεν επιβίωσε στα πλέι
άουτ.

Η ΑΕΚ έχει μπει για τα καλά στην ελίτ του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου! Παρότι φέτος δεν διεκ-
δίκησε μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, όπως
έπραττε τα προηγούμενα τρία χρόνια, στο φι-
νάλε της αγωνιστικής περιόδου ήπιε το νέκταρ
της επιτυχίας με την κατάκτηση του κυπέλλου,
δεύτερου στην ιστορία του συλλόγου! Μια επι-
τυχία που πανηγυρίστηκε ξέφρενα από τα μέ-
λη της ομάδας και τον κόσμο, για διάφορους
λόγους, με κυριότερο το ότι παρόμοια επιτυχία
έχει να γευτεί το σωματείο εδώ και 14 χρόνια,
όταν επικράτησε της ΑΕΛ με 2-1! Οι κιτρινο-
πράσινοι περίμεναν από το 2004 να κατακτή-
σουν κάποιο τρόπαιο, το οποίο κατάφεραν να
πάρουν στη Λάρνακα μετά από μεγάλη προ-
σπάθεια στον τελικό κόντρα στον Απόλλωνα (2-
1). Η ΑΕΚ έφτασε στην κορυφή του θεσμού απέ-
ναντι σε μια ομολογουμένως πολύ καλή ομάδα
και μάλιστα με ανατροπή του σκορ, και αυτοί
είναι ακόμη δύο λόγοι που εκτόξευσαν τη χα-
ρά των κιτρινοπράσινων στα ύψη.
Στον μεγάλο τελικό που έγινε στο ΓΣΠ, ο Αντρέ
Σκέμπρι έδωσε προβάδισμα στους κυανόλευ-
κους στο 45’+1’, ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο,
μέσα σε δύο λεπτά ήρθαν τα πάνω-κάτω. Το με-
γάλο όπλο της ΑΕΚ, ο Φλοριάν Τολμές, στο 69’
ισοφάρισε, ενώ στο 71’ ο Ακοράν Ρέγιες έγρα-
ψε τον επίλογο της σπουδαίας επιτυχίας.
Ο Απόλλωνας δεν ευτύχησε να πανηγυρίσει το
τρίτο σερί κύπελλο και 10ο στην ιστορία του,
χάνοντας μετά το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
Να υπενθυμίσουμε ότι οι κυανόλευκοι της Λε-
μεσού είχαν κατακτήσει το Σούπερ Καπ στην
αρχή της περιόδου επικρατώντας 2-1 του
ΑΠΟΕΛ. Δείτε πώς παρατάχθηκαν οι δύο ομά-
δες στον τελικό.
ΑΕΚ (Ιμανόλ Ιδιάκεθ): Πάμπλο, Αντωνιάδης (57’
Τολμές), Μοϊσόφ, Καταλά, Λαρένα, Ακοράν, Τέ-
τε, Τρισκόφσκι, Κάσες (90’+5’ Χέφελ), Μουρίγιο,
Γιάννου (85’ Τρουγιόλς).

Απόλλωνας (Σωφρόνης Αυγουστή): Βάλε, Πέ-
δρο, Ρομπέρζ, Βασιλείου, Γιούστε, Παπουλής,
Σκέμπρι (76’ Ντα Σίλβα), Σακέτι, Σαρδινέρο (57’
Γιάκολις), Άλεφ, Μαγκλίτσα (68’ Ζελάγια). 

Τα αποτελέσματα του κυπέλλου:
Α’ ΦΑΣΗ
Ολυμπιακός – Αναγέννηση Δερ. 3-0
Ξυλοτύμπου – Ανόρθωση 1-2
Αγία Νάπα – ΑΕΛ 2-1
Εθνικός Άχνας – Οθέλλος 0-0 (6-7 πέν.)
Διγενής Ορ. – Πάφος 0-3
Αλκή Ορ. – Ένωση 1-1 (6-7 πέν.)

Β’ ΦΑΣΗ
ΠΑΕΕΚ – Καρμιώτισσα 5-1, 0-1
Ανόρθωση – Αγία Νάπα 3-2, 1-1
Ερμής – ΑΠΟΕΛ 0-2, 1-5
Ένωση – Πάφος 3-2, 0-2
ΑΕΚ – Άρης 4-0, 2-1
Ομόνοια – Δόξα 2-3 , 1-1
Οθέλλος – Απόλλων 1-0, 0-2 
Ολυμπιακός – Νέα Σαλαμίνα 3-3, 0-0 

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «8»
ΑΕΚ – ΠΑΕΕΚ 7-0, 4-1
Δόξα – Πάφος 2-2, 1-2
Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΟΕΛ 0-3, 2-2
Ανόρθωση – Απόλλωνας 1-1, 1-2

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Απόλλων – Πάφος 4-0, 4-1
ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ 2-0, 2-1

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΓΣΠ)
ΑΕΚ – Απόλλωνας 2-1

Μετά από έναν μαραθώνιο που «έσπασε καρδιές» ο ΑΠΟΕΛ σήκωσε το τρόπαιο

Συμβόλαιο με τους τίτλους!Συμβόλαιο με τους τίτλους!Συμβόλαιο με τους τίτλους!Συμβόλαιο με τους τίτλους!Συμβόλαιο με τους τίτλους!Συμβόλαιο με τους τίτλους!

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
CYTA 2017/18 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ          
ΑΓ. Ν.Ι.Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.           

1 . ΑΠΟΕΛ 36 27-5-4 9-35 86
2.  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 36 25-7-4 90-26 82
3. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 36 19-12-5 53-29 69
4. Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 36 20-8-8 74-39 68
5. ΑΕΛ 36 17-7-12 47-38 58
6. ΟΜΟΝΟΙΑ 36 14-5-17 58-60 47

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓ. Ν.Ι.Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1 . ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 36 14-6-16 53-55 48
2 . ΕΡΜΗΣ 36 14-4-18 50-64 46
3. ΔΟΞΑ 36 14-4-18 54-63 46
4 . ΠΑΦΟΣ F.C. 36 11-9-16 36-51 42
5 . ΑΛΚΗ ΟΡ. 36 11-6-19 48-73 39
6 . ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 36 5-9-22 34-81 24

* Ο Άρης και ο Εθνικός υποβιβάστηκαν απευθείας
στη Β΄ Κατηγορία με 16 και 8 βαθμούς αντίστοιχα.

Πολύ γλυκό το δεύτερο!
Η ΑΕΚ μεγαλώνει και το απέδειξε φέτος με τον πιο ισχυρό τρόπο

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 l find us

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 l       find us

Γκολ και… Ματ 
πάνε μαζί!
Η όαση της φετινής Ομόνοιας ήταν ο Ματ
Ντάρμπισαϊαρ, ο οποίος αναδείχθηκε για
δεύτερη σερί χρονιά πρώτος σκόρερ του
πρωταθλήματος. Ο 32χρονος άσος έχει με-
γάλη αίσθηση του γκολ. Ένας πραγματικά
προικισμένος παίκτης, ο οποίος ανεβάζει
την ποιότητα του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Ο Ντάρμπισαϊαρ κέρδισε στο νήμα έναν άλ-
λο μεγάλο γκολτζή, τον Φλοριάν Τολμές, ενώ
τρίτος στον πίνακα ήταν ο Φαμπρίτσιο, ο
οποίος δεν θα αγωνίζεται του χρόνου στα
κυπριακά γήπεδα.

Ματ Ντάρμπισαϊαρ (Ομόνοια) 23
Φλοριάν Τολμές (ΑΕΚ) 22
Φαμπρίτσιο (Αλκή) 20
Μπεράτ Σαντίκ (Δόξα) 18
Εμίλιο Ζελάγια (Απόλλωνας) 17
Άντον Μαγκλίτσα (Απόλλωνας) 16
Ίγκορ ντε Καμάργκο (ΑΠΟΕΛ) 15
Φώτης Παπουλής (Απόλλωνας) 15
Ακοράν Ρέγιες (ΑΕΚ) 11
Μίχαλ Ντούρις (Ανόρθωση) 11
Μίκαελ Ποτέ (ΑΠΟΕΛ) 11
Ιβάν Τρισκόφσκι (ΑΕΚ) 11
Γκάγιας Ζαχίντ (ΑΠΟΕΛ) 10
Καρλάο (Νέα Σαλαμίνα) 10

Ισοφάρισε την Ομόνοια!
Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να μην απέδωσε τα αναμενόμενα σε
αρκετούς αγώνες, αλλά απέδειξε ότι έχει το μέταλλο του
πρωταθλητή σε αρκετά παιχνίδια, όταν η μπάλα «έκαιγε».
Γι’ αυτόν τον λόγο κατάφερε να πετύχει φέτος εννέα ανα-
τροπές, δύο μάλιστα απέναντι στον μεγάλο του αντα-
γωνιστή Απόλλωνα. Επιπλέον, οι 86 βαθμοί είναι η με-
γαλύτερη επίδοση ομάδας στο κυπριακό ποδόσφαιρο,
ενώ ο ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε το ρεκόρ ιστορίας του στο σκο-
ράρισμα, φθάνοντας στα 92 γκολ. Είναι πάντως αξιοση-
μείωτο το γεγονός ότι, σε 11 χρονιές κατά τις οποίες διε-
ξήχθη πρωτάθλημα με δεύτερη φάση, ο ΑΠΟΕΛ κατέ-
κτησε τον τίτλο 8 φορές! Με την κατάκτηση του φετι-
νού τίτλου ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε το ρεκόρ της Ομόνοιας,
που πανηγύρισε τον τίτλο έξι σερί χρόνια τη δεκαετία
του 1970, από το 1973-74 μέχρι το 1978-79.
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RECAP ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ - Β΄ Κατηγορία Γ΄ Κατηγορία

Το πρωτάθλημα στη β΄κατηγορία τη σεζόν
2017/18 είχε μια μεγάλη ιδιαιτερότητα, η οποία
συνέτεινε στο να παρακολουθήσουμε έναν εκ-
πληκτικό, από κάθε άποψη, μαραθώνιο. Βλέπετε,
μόνο η πρωταθλήτρια ομάδα εξασφάλιζε άνοδο
στην Α’ Κατηγορία, έτσι, όπως αναμενόταν, στην
πορεία ο μαραθώνιος επεφύλαξε πολλές συγκι-
νήσεις και η αγωνία κτύπησε κόκκινο μέχρι το φι-
νάλε, τόσο όσον αφορά το πάνω διάζωμα όσο και
σχετικά με την… ουρά της βαθμολογίας.
Η Ένωση ήταν το φαβορί στα χαρτιά και, παρότι
πέρασε από χίλια μύρια κύματα, τελικά κατάφερε
να επιστρέψει στην Α’ Κατηγορία μετά από απου-
σία δύο χρόνων. Άξια αντίπαλος της ομάδας του
Παραλιμνίου, η Αναγέννηση Δερύνειας, που πα-
ρά τον όχι και τόσο υψηλό προϋπολογισμό έδω-
σε και την ύστατη ικμάδα των δυνάμεών της μέχρι
και την τελευταία αγωνιστική, στην οποία κρίθη-
κε και ο τίτλος.

Σε αυτή την πορεία το συγκρότημα του Αντρέ Πά-
ους -το οποίο, να σημειωθεί, ξεκίνησε τη χρονιά
με προπονητή τον Απόστολο Μακρίδη- πέτυχε 18
νίκες, εξήλθε έξι φορές ισόπαλο και έχασε δύο φο-
ρές. Σκόραρε 60 γκολ, έχοντας την καλύτερη επί-
θεση, ενώ δέχθηκε 20 (δεύτερη καλύτερη επίδο-
ση μετά τον Οθέλλο που μάζεψε την μπάλα από τα
δίκτυα 19 φορές).
Εκτός από την Αναγέννηση, η Ένωση συνάντησε
στον δρόμο της ακόμη δύο δυνατά συγκροτήμα-
τα, την Ομόνοια Αραδίππου αλλά και τον Οθέλλο.
Τα «περιστέρια», μάλιστα, στον α’ γύρο έδειξαν με-
γάλες αρετές και ενδεικτικό τούτου είναι ότι μέ-
χρι τη 12η αγωνιστική ήταν στην κορυφή! Από την
άλλη, η ομάδα της Αθηένου κάπου στα μισά του β’
γύρου πλησίασε στην πρώτη θέση, αλλά δεν μπό-
ρεσε να ακολουθήσει την πορεία της Ένωσης και
της Αναγέννησης. Η Αγία Νάπα και η ΑΕΖ έχασαν
αρκετό έδαφος κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου,
ενώ απογοήτευσε η Καρμιώτισσα.

Απίστευτο φινάλε
Στο κάτω διάζωμα της βαθμολογίας, ο Χαλκάνο-
ρας, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε στις τε-
λευταίες αγωνιστικές, έγινε η πρώτη ομάδα που
υποβιβάστηκε, ενώ ούτε ο Εθνικός Άσσιας κατά-
φερε να… επιβιώσει. Το ποια θα ήταν η τρίτη ομά-
δα που θα υποβιβαζόταν κρίθηκε κυριολεκτικά
στις καθυστερήσεις, με την Ξυλοτύμπου να απο-
χαιρετά τη Β’ Κατηγορία στο 90+4’! Το ΘΟΪ Λακα-
τάμιας πέτυχε δύο γκολ στις καθυστερήσεις σε
βάρος του ΑΣΙΛ και λόγω καλύτερης διαφοράς
τερμάτων από την Ξυλοτύμπου κατάφερε να κρα-
τηθεί στην κατηγορία. Συγκεκριμένα, το ΘΟΪ Λα-
κατάμιας ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα έχοντας
αρνητικό συντελεστή 14 γκολ και η Ξυλοτύμπου
15! Πραγματικά απίστευτο! Αναντίλεκτα, πρόκειται
για ένα από τα συναρπαστικότερα φινάλε στην
ιστορία του θεσμού, το οποίο πρόσφερε μεγάλη
χαρά στους νικητές και ανάλογου μεγέθους απο-
γοήτευση στους ηττημένους.

Από την αρχή πήρε κεφάλι στη βαθμολογία της
γ΄ κατηγορίας και ούτε για μία στιγμή δεν ανη-
σύχησε. Ο λόγος για τον Ονήσιλο Σωτήρας, που
επέστρεψε στη β΄ κατηγορία και μάλιστα ως
πρωταθλητής! Μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα έκανε άλματα αφού μέσα σε τέσσερις σε-
ζόν ανέβηκε τρεις κατηγορίες! Με μεγάλο όπλο
την άμυνά του και διαθέτοντας έμπειρους παί-
κτες στο οπλοστάσιό του, υπερίσχυσε της ΜΕΑΠ
Πέρα Χωρίου Νήσου και του Ακρίτα Χλώρακας,
που σφράγισαν τα άλλα δύο εισιτήρια. Οι τε-
λευταίες δύο ομάδες εξασφάλισαν το ζητούμε-
νο χωρίς ιδιαίτερο άγχος, ειδικότερα η ΜΕΑΠ, η
οποία τερμάτισε με 15 βαθμούς διαφορά από
τον τέταρτο Διγενή Ύψωνα.
Στο κάτω διάζωμα, η ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς κατέβαλε
μεγάλη προσπάθεια για να γλυτώσει τον υποβι-
βασμό, σημειώνοντας κάποιες νίκες στο φινά-
λε, οι οποίες όμως δεν ήταν αρκετές. Ακολού-
θησε έτσι τον Φοίνικα και τον Λειβαδιακό / Σα-
λαμίνα Λειβαδιών που από νωρίς φάνηκαν να
είναι ασθενέστερες των αντιπάλων τους.

Επέστρεψε εκεί που ανήκει!Επέστρεψε εκεί που ανήκει!Επέστρεψε εκεί που ανήκει!Επέστρεψε εκεί που ανήκει!

Θριαμβεύτρια η Ένωση, 
που πήρε το πρωτάθλημα
και την άνοδο

Ψηλά η σημαία 
με Κολοκούδια!
Ένας Κύπριος κατέκτησε την κορυφή των
σκόρερ της β΄ κατηγορίας! Ο Γιώργος Κο-
λοκούδιας… άνοιξε πυρ και «πυροβόλησε»
20 φορές τα αντίπαλα δίχτυα, ενώ ήταν από
τους στυλοβάτες της προσπάθειας για επι-
στροφή της Ένωσης στην α΄ κατηγορία. Στη
δεύτερη θέση με 14 γκολ ακολούθησε ο Πά-
πα Κέμπε της Αναγέννησης Δερύνειας. Στο…
βάθρο της 3ης θέσης ανέβηκαν τέσσερις
παίκτες οι οποίοι πέτυχαν από 13 γκολ. Πρό-
κειται για τους Σίλβιο Γκονζάλες (ΑΕΖ), Ηλία
Γεωργίου (Αγία Νάπα), Μάρκο Μιχαήλ (ΑΣΙΛ)
και Παντελή Ταύρου (Ξυλοτύμπου). Ανάμε-
σα στους έξι πρώτους σκόρερ βρίσκονται
τέσσερις Κύπριοι, γεγονός πολύ σημαντικό
στις μέρες μας. Αποδεικνύεται περίτρανα
ότι αν οι σύλλογοι δώσουν την απαραίτητη
σημασία και ανοίξουν την πόρτα στον Κύ-
πριο παίκτη, τότε αυτός έχει πολλά να προ-
σφέρει στο κυπριακό πρωτάθλημα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν.Ι.Η. ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΕΝΩΣΗ 26 18-6-2 54-20 60
2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ. 26 18-5-3 53-23 59
3. ΟΘΕΛΛΟΣ 26 16-6-4 45-19 54
4. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 26 13-3-10 43-33 42
5. ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 26 12-5-9 36-26 41
6. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. 26 11-5-10 39-33 38
7. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 26 9-10-7 41-36 37
8. ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 26 8-8-10 32-35 32
9. ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 26 8-7-11 33-40 31
10. ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 26 7-7-12 30-50 28
11. ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 26 6-8-12 25-39 26
12. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 26 7-5-14 29-44 26
13. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 26 4-6-16 22-42 18
14. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 26 3-3-20 23-65 12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν.Ι.Η. ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΟΝΗΣΙΛΟΣ 30 21-5-4 60-22 68
2. ΜΕΑΠ 30 19-6-5 67-31 63
3. ΑΚΡΙΤΑΣ 30 17-7-6 44-22 58
4. ΕΝΥ ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ 30 14-6-10 61-45 48
5. ΕΝΑΔ ΠΟΛΗΣ 30 13-8-9 47-35 47
6. ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ. 30 13-7-10 44-36 46
7. ΠΕΓΕΙΑ 2014 30 13-6-11 41-48 45
8. ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 30 12-5-13 35-39 41
9. ΑΧΥΡΩΝΑΣ 30 10-8-12 41-47 38
10. ΟΡΜΗΔΕΙΑ 30 10-8-12 33-35 38
11. ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 30 10-7-13 45-55 37
12. ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ 30 8-12-10 45-47 36
13. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 30 11-2-17 45-60 35
14. ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 30 9-5-16 36-46 32
15. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 30 4-8-18 23-51 20
16. ΛΕΙΒ. / ΣΑΛΑΜΙΝΑ 30 3-6-21 35-83 12

Επέστρεψε εκεί που ανήκει!

H σεζόν 2017-18 έκλεισε με τον καλύτερο τρό-
πο για τον Ονήσιλο, ο οποίος στέφθηκε και κυ-
πελλούχος Γ’ Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ. Στο
παιχνίδι που έγινε στην «ΑΕΚ Αρένα» οι παίκτες
του Ονήσιλου ήταν πιο ψύχραιμοι στη διαδικα-
σία των πέναλτι από τους παίκτες του Ακρίτα
(4-2) και κατέκτησαν το τρόπαιο. Στον τελικό
«έσπασαν καρδιές» μια και ο Ονήσιλος προη-
γήθηκε 2-0, ενώ ο Ακρίτας ισοφάρισε με απο-
τέλεσμα να κριθεί το κύπελλο στη… ρώσικη
ρουλέτα. Για να κατακτήσει το τρόπαιο, ο Ονή-
σιλος έδωσε 6 συνολικά αγώνες με απολογισμό

4 νίκες, 1 ήττα και 1 ισοπαλία (που… έγινε νίκη
στα πέναλτι) και συνολικό συντελεστή τερμά-
των 15-8. Ακολουθούν τα αποτελέσματα των
αγώνων που έδωσε ο Ονήσιλος στην πορεία για
την κατάκτηση του κυπέλλου:
Ονήσιλος – ΕΝΑΔ 2-0
Ονήσιλος – Ομόνοια Ψευδά 2-0
Φοίνικας – Ονήσιλος 2-4
Εθνικός Λατσ.– Ονήσιλος 2-4
Ονήσιλος – Εθνικός Λατσ. 1-2
Ακρίτας – Ονήσιλος 2-2 (2-4 πέναλτι)

Ένα επίπεδο πιο πάνω!
Στο «άψε-σβήσε» επέστρεψε στη β΄ κατηγορία ο Ονήσιλος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ξέρει καλά τον τρόπο
Στον πίνακα των σκόρερ πρώτευσε ένας πο-
δοσφαιριστής που ξέρει πολύ καλά τον τρό-
πο να στέλνει την μπάλα στο αντίπαλο πλε-
κτό. Αναφερόμαστε στον επιθετικό του Ονή-
σιλου, Ανδρέα Παπαθανασίου, ο οποίος «μά-
τωσε» τα αντίπαλα δίχτυα 22 φορές. Αναμ-
φίβολα η παρουσία του Κύπριου άσου ήταν
καθοριστική για την υλοποίηση των στόχων
του Ονήσιλου. Ο 34χρονος επιθετικός πέ-
τυχε τέσσερα περισσότερα γκολ από τον
Γιόρνταν Ντιμιτρόφ του Εθνικού Λατσιών,
ενώ την 3η θέση μοιράστηκαν οι Γιώργος
Κωνσταντινίδης της ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα και
Πάνος Δημητρίου της ΜΕΑΠ.

Πράσινο και το κύπελλο Γ΄ Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ!

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 l find us
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RECAP ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ - Eπίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ Φούτσαλ - Γυναικείο

Για μεγάλο διάστημα του πρωταθλήματος Επί-
λεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ ο Κούρρης Ερήμης έβλε-
πε την… πλάτη της Ομόνοιας Ψευδά. Κατάφερε
ωστόσο στο φινάλε να την προσπεράσει και να
σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος, ανε-
βαίνοντας πανηγυρικά στην γ΄ κατηγορία. Η Ομό-
νοια Ψευδά έμεινε στο 0-0 με το Φρέναρος στην
τελευταία αγωνιστική και δεν ευτύχησε να πάρει
ένα τρόπαιο, παρόλο που καθ’ όλη τη διάρκεια
της χρονιάς το… είχε στη βιτρίνα της. Αξίζει να
σημειώσουμε πως μέσα σε μια διετία η Ομόνοια
Ψευδά ανέβηκε δύο κατηγορίες, κάτι που δείχνει
και τη δυναμική της ομάδας. Οι θέσεις της ανό-
δου είχαν ξεκαθαρίσει σχετικά νωρίς, με την Αμα-
θούντα Αγίου Τύχωνα να συμπληρώνει τις ομάδες
που… άλλαξαν επίπεδο. Στο κάτω διάζωμα, ο Πο-
σειδώνας Γιόλου ήταν ο «φτωχός συγγενής» αφού
πέτυχε μονάχα μία νίκη και από τις αρχές του
πρωταθλήματος φάνηκε πως αδυνατούσε να ακο-
λουθήσει τις άλλες ομάδες. Οι Κόρνος, Φρέναρος
και Ελπίδα Ξυλοφάγου προσπάθησαν να απο-
φύγουν το… μοιραίο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα,
και έτσι στη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στο αγρο-
τικό πρωτάθλημα.

Πρωταθλητής στο… νήμα
Ο Κούρρης Ερήμης προσπέρασε την υστάτη την Ομόνοια Ψευδά!

Μετά από ένα σκληρό και κοπιαστικό
20ήμερο, τέσσερις ομάδες κατάφεραν
να πανηγυρίσουν την άνοδο στην Επί-
λεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ μέσω του πρω-
ταθλήματος Ένταξης. Η ομάδα του
ΑΠΟΝΑ Αναγυιών αναδείχθηκε πρω-
ταθλήτρια, αφού νίκησε με 2-0 στον τε-
λικό την ΑΣΠΙΣ Πύλας. Την 3η θέση κα-
τέκτησε ο Κορμακίτης που επικράτησε
με 3-0 της ΑΕΚ Κοράκου. Ωστόσο και
οι τέσσερις ομάδες έχουν εξασφαλίσει
την άνοδό τους στο πρωτάθλημα Επί-
λεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, επίτευγμα πο-
λύ σπουδαίο αφού οι αγώνες είναι μο-
νοί και διεξάγονται σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ανέβηκαν και θα ζήσουν τ’ όνειροΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν.Ι.Η. ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 26 17-6-3 69-27 57
2. ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ 26 16-8-2 54-22 56
3. ΑΜΑΘΟΥΣ 26 15-6-5 53-24 51
4. ΗΡΑΚΛΗΣ 26 11-5-10 47-47 38
5. ΔΟΞΑ ΠΑΛ. 26 10-7-9 35-33 37
6. ΡΟΤΣΙΔΗΣ 26 10-6-10 47-35 36
7. ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 26 10-4-12 42-42 34
8. ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ 26 10-4-12 34-41 34
9. ΑΕΝ 26 9-6-11 36-40 33
10. ΟΡΦΕΑΣ 26 9-6-11 36-40 33
11. ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 26 8-6-12 26-32 30
12. ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C. 26 7-8-11 26-35 29
13. ΚΟΡΝΟΣ F.C. 26 6-9-11 34-43 27
14. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 26 1-5-20 15-93 8

Την ισχύ του στο πρωτάθλημα φούτσαλ έδειξε ο
ΑΠΟΕΛ! Οι γαλαζοκίτρινοι επέστρεψαν στον θρόνο
τους νικώντας στους τελικούς την Ομόνοια/Αρα-
ράτ τρεις φορές. Ο ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε το τέταρτο
τρόπαιο στα έξι χρόνια λειτουργίας του τμήματος
και γνώρισε μεγάλη αποθέωση από τον κόσμο του
στο Λευκόθεο, στον τελευταίο αγώνα, που διεξή-
χθη στις 3/5/2018! Έτσι οι γαλαζοκίτρινοι θα εκ-
προσωπήσουν την Κύπρο στους ομίλους της προ-
κριματικής φάσης της διοργάνωσης UEFA Futsal
Champions League.

ΤΑ ΣΚΟΡ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια/Αραράτ 11-5
Ομόνοια/Αραράτ – ΑΠΟΕΛ 4-5
ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια/Αραράτ 10-6

27 γκολ ο Μανώλη!
Με διαφορά πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος
φούτσαλ αναδείχθηκε ο άσος της Ομόνοιας/Αραράτ
Μανώλης Μανώλη με 27 γκολ. Ο Λεάντρο ντο Να-
σιμέντο του ΑΠΟΕΛ ακολούθησε στη δεύτερη θέ-
ση με 19 γκολ, ενώ τρίτος της παρέας ήταν ο Κων-
σταντίνος Κουλουμπρής της Ανόρθωσης με 18 γκολ.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ Ο ΑΠΟΕΛ

Τέσσερις τίτλοι σε έξι χρόνια!

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΦΟΥΤΣΑΛ Η ΟΜΟΝΟΙΑ/ΑΡΑΡΑΤ

Απόλυτο αφεντικό στον τελικό
Μπορεί η Ομόνοια /Αραράτ να μην κατέκτησε το πρωτάθλημα, όμως η χρονιά δεν ήταν εντελώς
χαμένη. Οι πράσινοι αναδείχθηκαν κυπελλούχοι Κύπρου λίγο πριν αρχίσει η σειρά των τελικών με
τον ΑΠΟΕΛ, συντρίβοντας με 8-1 την ΑΕΚ Λάρνακας σε αγώνα που έγινε στο Κίτιον Αθλητικό Κέ-
ντρο (12/4/2018). Η Ομόνοια /Αραράτ για να φτάσει στον τελικό απέκλεισε την Ανόρθωση και τον
ΑΠΟΕΛ. Στην προημιτελική φάση αντιμετώπισε στη Λάρνακα την Ανόρθωση και μετά το ισόπαλο
4-4 επικράτησε στη διαδικασία της παράτασης με 6-4. Στην ημιτελική φάση νίκησε εκτός έδρας τον
ΑΠΟΕΛ με 6-4 και, παρά την ήττα στον επαναληπτικό με 4-3, πέρασε στον τελικό.

Η Barcelona FA είναι η νέα «βασίλισσα» στο γυ-
ναικείο πρωτάθλημα! Μετά από εννέα χρόνια
«αυτοκρατορίας» της Aπόλλων Ladies,  η
Barcelona FA κατάφερε να ανέβει στην κορυφή
και μάλιστα με αξιοζήλευτες επιδόσεις, αφού σε
18 αγώνες πέτυχε 17 νίκες και εξήλθε μία φορά
ισόπαλη. Παράλληλα πέτυχε 142 γκολ και δέ-
χτηκε μόλις πέντε. Oι πρωταθλήτριες έφτασαν
στον στόχο τους έχοντας 52 βαθμούς, ενώ με
47 ακολούθησε η Απόλλων Ladies και με 43 η
Αθλητική Ένωση Αμμοχώστου.

Ακόμη… σκοράρει η Freda
Με απίστευτη συχνότητα σκόραρε κατά τη διάρ-
κεια του γυναικείου πρωταθλήματος η άσος της
Barcelona FA, Krystyna Marie Freda. Έφτασε

τον… άπιαστο αριθμό των 61 γκολ σε 18 παι-
χνίδια (περίπου 3,4 γκολ ανά αγώνα), ενώ πέ-
τυχε επτά γκολ στο κύπελλο και ένα στο Σού-
περ Καπ. Σε ένα μόνο παιχνίδι, κόντρα στον
Απόλλωνα Λυμπιών, σημείωσε 14 (!) γκολ.Η
24χρονη (01/11/1993) Αμερικανίδα επιθετικός
ήταν μακράν η πρώτη στη λίστα των σκόρερ,
αφού στη δεύτερη θέση ήταν οι Claudia Chiper
και Anastasia Toma (αγωνίζονται στην Α.Ε. Αμμο-
χώστου), οι οποίες πέτυχαν από 34 γκολ.

Πραγματικό «πολυβόλο» ήταν ο Κων-
σταντίνος Γερολέμου, ο οποίος έδειξε
τρομερή έφεση στο σκοράρισμα κατά
τη διάρκεια του Παγκύπριου Πρωτα-
θλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας! Ο
19χρονος άσος του Ολυμπιακού Λευ-
κωσίας σε 23 αγώνες πέτυχε 31 γκολ,
δείχνοντας σπουδαία δείγματα και αφή-
νοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Μά-
λιστα, ο φέρελπις ποδοσφαιριστής αγω-
νίστηκε και σε τρεις αγώνες της πρώτης
ομάδας στο πλαίσιο των πλέι άουτ απέ-
ναντι σε Νέα Σαλαμίνα, Πάφο και Ερμή.
Τα περισσότερα γκολ τα πέτυχε στον
αγώνα απέναντι στον Άρη (5), ένα λιγό-
τερο από όσα στο παιχνίδι με τον Εθνι-
κό Λατσιών.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ U19

«Κανόνι» 
ο Γερολέμου

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Νέα «βασίλισσα» 
η Barcelona FA
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Δεν είχε αντίπαλο 
ο Ιωάννου! 
Από νωρίς είχε ξεκαθαρίσει το σκηνικό
στον πίνακα των σκόρερ και ως εκ τού-
του δεν υπήρχε αμφιβολία ποιος θα κέρ-
διζε την πρωτιά. Ο Ανδρέας Ιωάννου του
πρωταθλητή Κούρρη σημείωσε 30 γκολ,
ενώ έδειχνε να μην έχει αντίπαλο. Κι αυ-
τό γιατί ο Αδάμος Αδάμου (Ομόνοια Ψευ-
δά) και ο Φώτης Ζαχαρίου (Αμαθούς) σκό-
ραραν από 14 τέρματα. Ουσιαστικά οι
τρεις πρώτοι σκόρερ τερμάτισαν με τη
σειρά κατάταξης των ομάδων τους!
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Για την επιτυχή κάλυψη των στόχων του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), είναι κρίσιμης ση-
μασίας η εξαιρετική συνεργασία με τους χορηγούς του Συνδέσμου. Οι διάφορες τελετές και εκδηλώσεις του ΠΑ.Σ.Π.,
οι εκπομπές και τα βραβεία του Συνδέσμου, γίνονται εφικτές μέσα από τη συνεισφορά των χορηγών.
Ο ΠΑ.Σ.Π. ευχαριστεί τους χορηγούς του για τη στήριξη.

Χορηγοί Μετάδοσης & Επικοινωνίας 2017-18

Χορηγοί Φιλοξενίας 2017-18

Χορηγοί 2017-18

Δωροθέτες
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Λαμπερές στιγμές στα PASP    Football Awards 2018!Λαμπερές στιγμές στα PASP    Football Awards 2018!Λαμπερές στιγμές στα PASP    Football Awards 2018!Λαμπερές στιγμές στα PASP    Football Awards 2018!Λαμπερές στιγμές στα PASP    Football Awards 2018!Λαμπερές στιγμές στα PASP    Football Awards 2018!
Ο Joao Pedro και ο Σοφρώνης Αυγουστή, και οι δύο του Απόλλωνα, 

αναδείχθηκαν κορυφαίος ποδοσφαιριστής και προπονητής αντίστοιχα –
Εντυπωσιακή η τελετή βραβεύσεων που διοργάνωσε ο ΠΑ.Σ.Π.
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Σε μία λαμπερή τελετή στο Royal Hall της Λευ-
κωσίας, που μεταδόθηκε ζωντανά από την
Primetel σε ανοικτή ζώνη, την Πέμπτη 10 Μαΐου,
ο ΠΑ.Σ.Π. τίμησε τους κορυφαίους της χρονιάς
στα PASP Football Awards 2018. Με την ανάδει-
ξη του Joao Pedro του Απόλλωνα ως του MVP
του πρωταθλήματος της σεζόν 2017/18, του Σο-
φρώνη Αυγουστή (Απόλλωνας) ως του κορυ-
φαίου προπονητή, του Μάριου Αντωνιάδη (ΑΕΚ)
ως καλύτερο Κύπριο και τον Florian Taulemesse
(ΑΕΚ) ως καλύτερο ξένο, πραγματοποιήθηκε η
τελετή.
Στο Royal Hall έδωσαν το παρών τους οι κορυ-
φαίοι ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος,
προσδίδοντας λάμψη στα σημαντικότερα ετή-
σια ποδοσφαιρικά βραβεία στην Κύπρο.
Πέραν από τους πιο πάνω νικητές των ατομι-
κών κατηγοριών, ο ΠΑ.Σ.Π. ανακοίνωσε και την
κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος, όπως

αυτή προέκυψε μέσα από την ψηφοφορία των
ποδοσφαιριστών των 14 ομάδων της α΄ κατη-
γορίας. Κορυφαίος τερματοφύλακας, λοιπόν,
αναδείχτηκε ο Ariel Harush (Ανόρθωση), κορυ-
φαίοι αμυντικοί οι Danijel Pranjic (Ανόρθωση),
Gordon Schildenfeld (Ανόρθωση), Joao Pedro
(Απόλλωνας), Valentin Roberge (Απόλλωνας),
καλύτεροι μέσοι οι Alef Dos Santos (Απόλλω-
νας), Esteban Sachetti (Απόλλωνας), Lorenzo
Ebecilio (ΑΠΟΕΛ) και καλύτεροι επιθετικοί οι
Florian Taulemesse (ΑΕΚ), Matt Derbyshire (Ομό-
νοια) και Φώτης Παπουλής (Απόλλωνας).

Οι υποστηρικτές
Διοργανωτής της τελετής ήταν ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), χορη-
γός μετάδοσης η Primetel και μέγα χορηγός το
Υποκατάστημα Λούκα Πιερή της εταιρείας
MetLife. Τα «PASP Football Awards» διεξήχθησαν
υπό την αιγίδα της ΚΟΠ. Χορηγοί της εκδήλωσης
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ήταν οι Stoiximan, University of Nicosia, Lander
Polar Ice, Buffalo Wings & Rings και χορηγός
επικοινωνίας το AlfaSports.TV.
Την παρουσία του στα PASP Football Awards
έδωσε ο νέος πρόεδρος της ΚΟΠ κ. Γιώργος
Κούμας, η νέα γενική διευθύντρια του ΚΟΑ κα.
Μαίρη Χαραλάμπους - Παπαμιλτιάδη, ο ομο-
σπονδιακός προπονητής κ. Ραν Μπεν Σιμόν,
πλήθος παλαίμαχων αστέρων του κυπριακού
ποδοσφαίρου και οι κορυφαίοι εν ενεργεία πο-
δοσφαιριστές. Παρευρέθηκαν επίσης δημο-
σιογράφοι, εκπρόσωποι των χορηγών εταιριών,
του ΡΙΚ, της Ένωσης Συντακτών, της Ένωσης
Αθλητικογράφων, προπονητές και στελέχη
ομάδων.

Οι υπόλοιποι νικητές
Πέρα από τους πιο πάνω νικητές, στα PASP
Football Awards δόθηκαν και αρκετά άλλα ση-
μαντικά βραβεία. Ο Γιώργος Εφραίμ βραβεύ-
τηκε με το καλύτερο γκολ του πρωταθλήμα-
τος, εκείνο που πέτυχε στο 75ο λεπτό της ανα-
μέτρησης της 21ης αγωνιστικής απέναντι στην
ΑΕΚ, ενώ ο Κωνσταντίνος Παναγή πήρε το βρα-
βείο της καλύτερης απόκρουσης, στο ματς με
την ΑΕΚ την 1η αγωνιστική. Για την ανάδειξη
του καλύτερου γκολ και της καλύτερης από-
κρουσης, ψήφισαν οι φίλαθλοι στη σελίδα του
ΠΑ.Σ.Π. στο Facebook, οι ίδιοι οι ποδοσφαιρι-
στές που εμπλέκονταν στα σχετικά βραβεία και
δύο επιτροπές. Η 10μελής Επιτροπή Γκολ απαρ-
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τιζόταν από τους Γιάννο Οκκά, Μιχάλη Κων-
σταντίνου, Λουτσιάνο Μπεμπέ, Τιμούρ Κε-
τσπάγια, Νεόφυτο Λάρκου, Άγγελο Τσολάκη,
Νίκο Ανδρονίκου, Σίνισα Ντομπρασίνοβιτς, Πα-
νίκο Ξιούρουππα και Κώστα Μαλέκκο. Η 8με-
λής Επιτροπή Αποκρούσεων αποτελείτο από
τους Σάββα Κωνσταντίνου, Νώντα Χριστινάκη,
Άριαν Μπεκιάι, Θράσο Κονιώτη, Ανδρέα Χαρί-
του, Μάριο Ονησιφόρου, Νίκο Κωνσταντινίδη,
Άλκη Μάρκου.
Το έπαθλο clean sheet πήρε ο πορτιέρο του
Απόλλωνα Bruno Vale, που διατήρησε ανέπα-
φη την εστία του σε 17 παιχνίδια, ενώ τον τίτ-
λο του πρώτου σκόρερ πήρε ο Matt Derbyshire,
ο οποίος βραβεύτηκε μετά το τέλος του πρω-
ταθλήματος, αφού εκκρεμούσε μία αγωνιστι-
κή. Τιμήθηκαν η πρώτη σκόρερ του γυναικείου
πρωταθλήματος, η Krystyna Marie Freda της
Barcelona FA και ο πρώτος σκόρερ της U19, ο
Κωνσταντίνος Γερολέμου του Ολυμπιακού. Ο
Ντανίλο Σπόλιαριτς του Απόλλωνα έλαβε την
υποτροφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αφού
πρώτευσε στις ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις του
ΠΑ.Σ.Π.
Οι ποδοσφαιριστές της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, Χρίστος
Γεωργίου, Μάμας Κακουλλή, Ανδρέας Χατζη-
γεωργίου και Μάριος Χατζημιχαήλ έλαβαν το
βραβείο ήθους, για την ενέργεια τους να βοη-
θήσουν συμπολίτη ο οποίος χρειάστηκε ιατρι-
κή βοήθεια την ώρα που οδηγούσε. Οι ποδο-
σφαιριστές σταμάτησαν και βοήθησαν τον συ-
νάνθρωπο τους με την παροχή πρώτων βοη-
θειών και ακολούθως φρόντισαν να λάβει ια-
τρική βοήθεια.
Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές άνθρωποι
του ποδοσφαίρου και δημοσιογράφοι, συνεχί-
ζοντας έτσι την παράδοση του ΠΑ.Σ.Π. στην επι-
λογή ατόμων γι΄ αυτό το ρόλο, σε όσους έχουν
άμεση εμπλοκή με το σπορ.
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Ο χαιρετισμός του προέδρου
Στο χαιρετισμό του στην έναρξη της εκ-
δήλωσης, ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης αρχικά αναφέρθηκε στην
απώλεια του αείμνηστου προέδρου της
ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Τόνισε ακο-
λούθως ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί
η στενή συνεργασία με την ΚΟΠ με την
οποία έγιναν πολλά κοινά βήματα τα τε-
λευταία χρόνια. Είπε ακολούθως πως «θε-
ωρούμε απαράδεκτο το 2018 να μην υπάρ-
χει νομοθεσία όπου θα υποχρεώνει την
ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών», ενώ
στάθηκε αρκετά στην απουσία Κυπρίων
από την κορυφαία ενδεκάδα του πρωτα-
θλήματος, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα
στον πρόεδρο της ΚΟΠ ότι ο ΠΑ.Σ.Π. είναι
έτοιμος να πράξει αυτά που χρειάζονται
για επίλυση του προβλήματος.
Πριν την έναρξη των PASP Football Awards,
οι προσκεκλημένοι πέρασαν από το κόκ-
κινο χαλί, όπου σε ζωντανή μετάδοση από
τον Alfasports.tv προέβησαν σε δηλώσεις,
στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα.

30
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 l       find us



Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  32
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ  33

ΒΡΑΒΕΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ

Γι΄ άλλη μια χρονιά, ο ΠΑ.Σ.Π. -στην προσπάθεια στήριξης των ποδο-
σφαιριστών της β΄ κατηγορίας και του γυναικείου πρωταθλήματος- διορ-
γάνωσε την τελετή βραβεύσεων των κορυφαίων της σεζόν 2017/18. Ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) τίμησε την Πέμπτη 19
Απριλίου 2018 των κορυφαίους στα ετήσια βραβεία «PASP Awards B'
Division & Women 2017/18».
Η τελετή έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο UCLan στην Πύλα και σε αυτή πα-
ρευρέθηκαν οι τιμηθέντες, καθώς και πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου.
Τις δύο κορυφαίες ενδεκάδες -της β΄ κατηγορίας και του γυναικείου- κα-
θώς και τους κορυφαίους προπονητές, επέλεξαν μετά από ψηφοφορία οι
ποδοσφαιριστές/στριες των κατηγοριών, οι οποίοι μάλιστα δεν είχαν δι-

καίωμα να ψηφίσουν συμπαίκτες τους, ένα γεγονός που δίνει ακόμη πε-
ρισσότερη αξία σε όσους διακρίθηκαν. 
Η διαδικασία και ο τρόπος ανάδειξης των νικητών έγινε με βάση την ψη-
φοφορία που χρησιμοποιεί η FIFA και η FIFPro για την ανάδειξη της κα-
λύτερης ενδεκάδας στον κόσμο.
Τέσσερις παίκτριες της πρωταθλήτριας Barcelona FA και τρεις των Απόλ-
λων Ladies ψηφίστηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα του γυναικείου, ενώ
στη β΄ κατηγορία την τιμητική τους είχαν οι τρεις ομάδες που διεκδίκη-
σαν τις δύο θέσεις της ανόδου. Συγκεκριμένα, στην κορυφαία ενδεκά-
δα ψηφίστηκαν πέντε ποδοσφαιριστές του Οθέλλου, τρεις της ΕΝΠ και δύο
της Αναγέννησης Δερύνειας.

Barcelona FA και Απόλλων Ladies στο Γυναικείο 
και Οθέλλος, ΕΝΠ και Αναγέννηση στη Β΄ κατηγορία είχαν 

την τιμητική τους στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο UCLan

Οι κορυφαίοι της σεζόν 2017/18      σε B΄ κατηγορία και Γυναικείο
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Η κορυφαία ενδεκάδα και προπονητής του γυναικείου:
l Τερματοφύλακας: Γεωργία Κατσονούρη (Πάφια)
l Αμυντικοί: Κωνσταντίνα Παφίτη (Απόλλων Ladies), Tiegnou
Fatou Coulibaly (Barcelona FA), Ξένια Γεωργίου (Λευκοθέα),
Χριστίνα Πίτσιλλου (Α.Ε. Αμμοχώστου)
l Μέσοι: Λουκρητία Χρυσοστόμου (Λευκοθέα), Έλενα Αρι-
στοδήμου (Barcelona FA), Alyssa Ann Lagonia (Απόλλων Ladies)
l Επιθετικοί: Rebecca Grace Elloh (Barcelona FA), Rosella Ayane
(Απόλλων Ladies), Krystyna Marie Freda (Barcelona FA)
l Προπονητής: Αλέξης Χριστοδούλου (Barcelona FA)

Η κορυφαία ενδεκάδα και προπονητής της β΄ κατηγορίας:
l Τερματοφύλακας: Χρήστος Μάστρου (Αναγέννηση)
l Αμυντικοί: Χριστόφορος Γαβριήλ (Οθέλλος), Αντώνης Πα-
ναγή (Ομόνοια Αρ.), Κούλλης Κυριάκου (Οθέλλος), Ανδρέας
Βασιλείου (Οθέλλος)
l Μέσοι: Charrad Aikel Gadacha (Αναγέννηση), Ivan Curjuric
(ΕΝΠ), Gaoussou Fofana (Οθέλλος)
l Επιθετικοί: David Solari (ΕΝΠ), Mohamed Sassi (Οθέλλος),
Γιώργος Κολοκούδιας (ΕΝΠ)
l Προπονητής: Andre Paus (ΕΝΠ)
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Νεοφυτίδης: «Παλεύουμε για την αναβάθμιση»

Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, στο χαιρετισμό του, είπε: «Θέλω
να συγχαρώ όλους όσους θα τιμηθούν απόψε. Η συγκεκριμένη εκδήλωση απο-
τελεί μία σπουδαία ευκαιρία για να αναδείξουμε την τεράστια προσπάθεια που
κάνουν οι ποδοσφαιριστές και
ποδοσφαιρίστριες, σε δύσκολες
συνθήκες». Ακολούθως ο κ. Νε-
οφυτίδης συμπλήρωσε: «Οι μι-
κρές κατηγορίες αλλά και το γυ-
ναικείο ποδόσφαιρο αποτελούν
μια μεγάλη πρόκληση για τον
Σύνδεσμο μας, όπου τα τελευ-
ταία χρόνια παλεύουμε για τη
στήριξη αλλά και την αναβάθ-
μιση των πρωταθλημάτων αυ-
τών. Ήδη, μετά τις τελευταίες
συναντήσεις που είχαμε με την
ΚΟΠ, οι πρώτες αλλαγές στη
διάρκεια του πρωταθλήματος
της β΄ κατηγορίας έχουν γίνει
και από την επόμενη χρονιά το
πρωτάθλημα θα διαρκέσει δέ-
κα μήνες. Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, επίσης έχει γίνει η πρώτη συνάντηση
με την ΚΟΠ και τέθηκαν οι εισηγήσεις και τα θέματα που θέλουμε να αλλά-
ξουμε. Αναμένουμε ότι η θετική ανταπόκριση της Ομοσπονδίας στα θέματα
που θέσαμε θα βοηθήσει τόσο το άθλημα όσο και τις ποδοσφαιρί-
στριες μας».

Οι τιμητικές 
βραβεύσεις

Πέραν από τις βραβεύσεις των κο-
ρυφαίων ενδεκάδων, τιμητικές
βραβεύσεις έλαβαν και τρία πρό-
σωπα για την προσφορά τους στο
άθλημα. Πρόκειται για την πρώην
αρχηγό των Απόλλων Ladies Μαρ-
γαρίτα Σοφοκλέους η οποία κρέ-
μασε τα παπούτσια της, τον επί
πολλά χρόνια αρχηγό του Διγενή
Ορόκλινης Νικόλα Κατσούρη και
τον πρώην διαιτητή Σάββα Ζα-
φείρη ο οποίος ολοκλήρωσε την
πορεία του στη διαιτησία πέρσι,
μετά από 16 χρόνια στο χώρο.

Οι χορηγοί και υποστηρικτές

Διοργανωτής των ετήσιων βραβείων «PASP
Awards B' Division & Women 2017/18» ήταν ο
ΠΑ.Σ.Π. και Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης το
Υποκατάστημα Λούκα Πιερή της εταιρείας
MetLife. Χορηγός φιλοξενίας ήταν το πανεπι-
στήμιο UCLan Cyprus και χορηγός επικοινω-
νίας το AlfaSports.TV, το οποίο μετέδωσε ζω-
ντανά την εκδήλωση. Δωροθέτες της βραδιάς
ήταν τα προϊόντα STR8, Bioten, Carroten, Lander
Polar Ice.
Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο δημο-
σιογράφος Στέλιος Παπαμωϋσέως.

35
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Τα γκολ των Εφραίμ, Torres και Asamoah, πριν να αναδειχθούν κα-
τά σειρά ως τα καλύτερα γκολ της σεζόν και να βραβευθούν στα
PASP Football Awards, είχαν αναδειχθεί ως τα καλύτερα της αντί-
στοιχης αγωνιστικής που σημειώθηκαν.
Ο καθιερωμένος διαγωνισμός PASP Top Goal τρέχει τις δύο τε-
λευταίες σεζόν με την πολύτιμη χορηγία της Stoiximan. O ΠΑ.Σ.Π.
μέσω των Social Media έθετε σε ψηφοφορία τα πέντε καλύτερα
γκολ της κάθε αγωνιστικής του πρωταθλήματος (α΄ φάση) και οι φί-
λαθλοι ψήφιζαν για το κορυφαίο.
Οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές βραβεύθηκαν για το καλύτερο γκολ
της αγωνιστικής:

Τα πιο εντυπωσιακά  γκολ της σεζόν!

1η Alex Soares
(Ομόνοια)

Πλην της Αλκής και της ΑΕΚ οι υπόλοιπες δώδεκα ομάδες του πρω-
ταθλήματος είδαν έστω και ένα ποδοσφαιριστή τους να έχει ση-
μειώσει το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής.
Ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας
πήραν το βραβείο τις περισσό-
τερες φορές (6): Soares, Χρι-
στοφή, Derbyshire (δις), Kante,
Βύντρα. Επόμενη ομάδα ήταν
ο Εθνικός με 4 φορές: Κυπρια-
νού, Παπαγεωργίου, Pincelli
(δις), Matt Derbyshire, Alex Da
Silva και Eduardo Pincelli πή-
ραν το βραβείο από δύο φο-
ρές και μάλιστα ο τελευταίος
σε δύο συνεχόμενες αγωνι-
στικές.
Ο Romeu Torres στην 26η αγωνιστική ήταν ο νικητής που κατέ-
γραψε το ψηλότερο ποσοστό (87%) ενώ ο Γεράσιμος Φυλακτού
που αναδείχθηκε νικητής της 7ης Αγωνιστικής είχε κερδίσει έχο-
ντας το χαμηλότερο ποσοστό (31%).
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές βραβεύσεις ήταν αυτή του Helder
Castro την 13η αγωνιστική. Οι συμποδοσφαιριστές του εκμεταλ-
λεύτηκαν το γεγονός μέσα στα αποδυτήρια και άρχισαν τα καθιε-
ρωμένα χιουμοριστικά πειράγματα ποζάροντας με πανηγυρι-
σμούς... τίτλου! 
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Μικρά κι ενδιαφέροντα

77%

3η Roland Sallai
(ΑΠΟΕΛ)

36%

7η Γεράσιμος Φυλακτού
(Πάφος)

31%

11η Γιώργος Παπαγεωργίου
(Εθνικός Άχνας)

75%

6η Γιώργος Γεωργιάδης
(Ερμής)

47%

10η Δημήτρης Κυπριανού
(Εθνικός Άχνας)

52%

14η Alex Da Silva
(Απόλλων)

76%

4η Benjamin Asamoah
(Δόξα)

43%

8η Alex Da Silva
(Απόλλων)

65%

12η Miguel Panalca
(Ανόρθωση)

50%

5η Δημήτρης Χριστοφή
(Ομόνοια)

53%
19η Leandro Silva

(ΑΕΛ)

61%

23η Matt Derbyshire
(Ομόνοια)

72%

25η Lorenzo Ebecilio
(ΑΠΟΕΛ)

60%

22η Carlitos
(Ανόρθωση)

49%
20η Matt Derbyshire

(Ομόνοια)

72%

24η Λούκας Βύντρα
(Ομόνοια)

55%

26η Romeu Torres
(Ολυμπιακός)

87%

21η Γιώργος Εφραίμ
(ΑΠΟΕΛ)

59%

15η Κωνσταντίνος Μιντίκκης
(Νέα Σαλαμίνα)

42%
18η Mamadou Kante

(Ομόνοια)

77%
16η Eduardo Pincelli

(Εθνικός Άχνας)
17η Eduardo Pincelli

(Εθνικός Άχνας)

9η Bogdan Mitrea
(ΑΕΛ)

55%

13η Helder Castro
(Ολυμπιακός)

63%

2η Μάρκος Μαραγκουδάκης
(Άρης)

37% 82%63%
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Για δεύτερη σεζόν «έτρεξε» ο διαγωνισμός του
ΠΑ.Σ.Π. για τον τερματοφύλακα με τα περισσό-
τερα παιχνίδια με απαραβίαστη εστία στο πρω-
τάθλημα, πάντα με τη στήριξη της εταιρείας
Stoiximan! Θυμίζουμε ότι πρώτος νικητής στην
περσινή σεζόν (2016/17) ήταν ο Μπόι Βάτερμαν.
Νικητής του STOIXIMAN ΧΡΥΣΑ ΓΑΝΤΙΑ 2017/18
ήταν ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, Bruno
Vale!
Ο Πορτογάλος κράτησε απαραβίαστη την εστία
του σχεδόν στα μισά παιχνίδια του πρωταθλή-
ματος! Ο Bruno Vale αγωνίστηκε σε 35 παιχνίδια
(δεν αγωνίστηκε μόνο στο τελευταίο -αδιάφο-
ρο- παιχνίδι με την Ομόνοια), κρατώντας ανέ-
παφη την εστία του στα 17. Από κοντά ακολού-
θησαν οι Ariel Harush (15) και οι Juan Pablo –
Vozinha (14).
Εκτός του μεγάλου νικητή υπήρχαν και οι νικη-
τές ανά περίοδο. Οι 36 αγωνιστικές του πρωτα-
θλήματος χωρίστηκαν σε 7 περιόδους και σε κά-
θε μία απ΄ αυτές δινόταν βραβείο στον τερμα-
τοφύλακα που κρατούσε την εστία του ανέπα-
φη για περισσότερες αγωνιστικές.

Ανίκητος σε 17 παιχνίδια
ο Bruno Vale! 1η περίοδο, Ariel Harush 

(1η – 5η Αγωνιστική)
2η περίοδο, Jan Koprivec
(6η – 10η Αγωνιστική)

3η περίοδο, Juan Pablo
(11η – 15η Αγωνιστική)

και Bruno Vale 
(11η – 15η Αγωνιστική)

4η περίοδο, Vozinha 
(16η – 20η Αγωνιστική)

5η περίοδο, Ariel Harush
(21η – 26η Αγωνιστική)

6η περίοδο, Nauzet Perez
(1η – 5η Play Off)

και Urko Pardo 
(1η – 5η Play Off)

7η περίοδο, Robert Veselovsky
(6η – 10η Play Off)

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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Οι νικητές ανά 
περίοδο βράβευσης
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Οι ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο είχαν την
ευκαιρία να ψηφίσουν το καλοκαίρι του 2017
την κορυφαία ενδεκάδα στον Κόσμο για τη σε-
ζόν 2016/17 και συγκεκριμένα την «FIFA FIFPro
World 11». H FIFPro απέστειλε για τον σκοπό
αυτό περισσότερα από 60 χιλιάδες ψηφοδέλ-
τια σε πάνω από 70 χώρες, ανάμεσα τους και
στην Κύπρο, που συμμετείχε την ψηφοφορία
με τους ποδοσφαιριστές της α΄ και β΄ κατηγο-
ρίας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε μόλις 7
από τις 71 χώρες, οι ποδοσφαιριστές ψήφισαν
ακριβώς την ίδια ενδεκάδα με αυτήν που ανα-
κηρύχθηκε κορυφαία μέσω της γενικής πλειο-
ψηφίας! Ανάμεσα τους και η Κύπρος, με τις άλ-
λες έξι να ήταν οι Ινδία, Βουλγαρία, Κροατία,
Τουρκία, ΠΓΔΜ και Ρουμανία.
Οι κορυφαίοι έντεκα όπως αναδείχθηκαν και
τους οποίους ψήφισαν οι Κύπριοι ήταν: Buffon,
Alves, Bonucci, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos,
Iniesta, Messi, Ronaldo, Neymar.
Η κορυφαία ενδεκάδα στον Κόσμο ανακοινώ-
θηκε στα Βραβεία Ποδοσφαίρου της FIFA στο
Λονδίνο στις 23 Οκτωβρίου 2017, με τη διαδι-
κασία να έχει αλλάξει μορφή πρόσφατα, αφού
πλέον δεν έχει διάρκεια ενός ημερολογιακού
έτους (π.χ. 2018), αλλά έχει ευθυγραμμιστεί με
την πλειοψηφία των Πρωταθλημάτων που διε-
ξάγονται από τον Αύγουστο μέχρι τον Ιούνιο.
Η πιο πάνω ενδεκάδα αφορά τη σεζόν 2016/17.

Η Κύπρος ψήφισε την FIFA FIFPro World 11!

Πάνω από 60 χιλιάδες ποδοσφαιριστές σε όλο
τον κόσμο συμμετείχαν στην ψηφοφορία 

για τους κορυφαίους έντεκα της σεζόν 2016/17

Η κορυφαία ενδεκάδα γυναικών
Για την επιλογή της κορυφαίας ενδεκάδας Γυναικών στον κό-
σμο, ψήφισαν συνολικά 4100 ποδοσφαιρίστριες 1ης κατη-
γορίας, από 45 χώρες, ανάμεσα τους και οι ποδοσφαιρί-
στριες μέλη του ΠΑ.Σ.Π. στην Κύπρο. Πρόκειται για την 3η
φορά που η FIFPro προχωρεί στη συγκεκριμένη ψηφοφο-
ρία και διοργανώνει τα συγκεκριμένα βραβεία.
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Τον Οκτώβριο του 2017 ο ΠΑ.Σ.Π. λάνσαρε
μια νέα, διαδικτυακή, εβδομαδιαία εκπομπή
σε συνεργασία με την AlfaSportsTV, με την
ονομασία «PASP Extra Time», αφού η εκπο-
μπή είναι σύντομη όπως περίπου ένα ημί-
χρονο μιας παράτασης! Τα γυρίσματα γίνο-
νταν στα γραφεία του Συνδέσμου και καλε-
σμένοι ήταν πρώην και εν ενεργεία ποδο-

σφαιριστές. Χρέη παρουσιαστή εκτελούσαν οι
Ηρόδοτος Μιλτιάδους και Λοΐζος Χρυσοστό-
μου, με τον δεύτερο να είχε και την επιμέλεια.
Ο καλεσμένος κάθε εκπομπής «ανακρινόταν»

με χαλαρή διάθεση και χιούμορ ενώ υπήρ-
χαν κι άλλες ενότητες όπως το πολύ πετυχη-
μένο Παιχνίδι Μνήμης. Κατά τη διάρκεια της
χρονιάς, γυρίστηκαν δύο σεζόν της εκπομπής.

PASP EXTRA TIME

Δύο σεζόν «PASP Extra Time» σε    συνεργασία με τον Alfasports.TV
Η διαδικτυακή εβδομαδιαία εκπομπή του ΠΑ.Σ.Π.

φιλοξένησε κορυφαίους ποδοσφαιριστές!

Η 1η περίοδος της εκπομπής είχε 12 επεισό-
δια. Χορηγός της εκπομπής ήταν το mAPPa,
το παιχνίδι γνώσεων του Κυπριακού ποδο-
σφαίρου για συσκευές iOS και Android.
Στο τέλος κάθε επεισοδίου ο καλεσμένος πο-
δοσφαιριστής έπαιζε το Παιχνίδι Μνήμης του
οποίου Δωροθέτης ήταν το ξενοδοχείο Plat-
inum στην Κακοπετριά. Οι καλεσμένοι της εκ-
πομπής απαντούσαν σε πέντε ερωτήσεις από
το παρελθόν της καριέρας τους και οι ποδο-
σφαιριστές οι οποίοι τις βρήκαν όλες κέρδι-
σαν από ένα διήμερο στο Platinum Suites. Νι-
κητές ήταν οι Δημήτρης Μάρης και Jan Ko-
privec. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι καλεσμένος της 2ης
εκπομπής ήταν ο Ηλίας Χαραλάμπους (φωτο-
γραφία κάτω) τον οποίο τίμησε ο ΠΑ.Σ.Π. για
την προσφορά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο,
αφού αποχώρησε από την αγωνιστική δράση. 

Η 2η περίοδος της εκπομπής περιλάμβανε 8 επεισόδια. Χορηγοί
ήταν οι GAP Vassilopoulos και η NIVEA MEN. Μετά τις συνεντεύ-
ξεις προστέθηκε η ενότητα «Reality TV», υποστηρικτής της οποί-
ας ήταν η ιστοσελίδα taxidiameli.com by SeeYou Travel. Στην συ-
γκεκριμένη ενότητα οι καλεσμένοι, μας αποκάλυπταν τα κρυφά
ταλέντα των συμποδοσφαιριστών τους αποκαλύπτοντας μας ποι-
οι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις διάφορες εκπομπές της
τηλεόρασης.
Στο τέλος της εκπομπής συνεχίστηκε και πάλι το Παιχνίδι Μνήμης
όπου αυτή τη φορά οι καλεσμένοι ανάλογα με πόσες σωστές απα-
ντήσεις έδιναν έπαιρναν και τις ανάλογες συμμετοχές στη κλή-
ρωση για τη διήμερη διαμονή στο Platinum Suites στη Κακοπε-
τριά. 
Στο τελευταίο επεισόδιο ο καλεσμένος της εκπομπής Ευάγγελος
Κυριάκου, τράβηξε τον τυχερό ποδοσφαιριστή από την κληρω-
τίδα. Αυτός ήταν ο Matt Derbyshire! 

PASP Extra Time S01 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2017)

Οι νικητές Δημήτρης Μάρης και Jan Koprivec. 

PASP Extra Time S01E01: 
Πιέρος Σωτηρίου

PASP Extra Time S01E02:
Ηλίας Χαραλάμπους

PASP Extra Time S01E03: 
Ariel Harush

PASP Extra Time S01E04: 
Κώστας Μαλέκκος

PASP Extra Time S01E05: 
Γιώργος Μερκής

PASP Extra Time S01E06: 
Δημήτρης Μάρης

PASP Extra Time S01E06: 
Δημήτρης Μάρης

PASP Extra Time S02E02: 
Ευγένιος Αντωνίου

PASP Extra Time S02E03: 
Μάρκος Μαραγκουδάκης

PASP Extra Time S02E04: 
Matt Derbyshire

PASP Extra Time S01E10: 
Jan Koprivec

PASP Extra Time S01E11:
Ανδρέας Χριστοδούλου

PASP Extra Time S01E12: Νεκτάριος
Aλεξάνδρου & Τάσος Κίσσας

PASP Extra Time S01E07:
Alex Da Silva

PASP Extra Time S01E08: 
Λουκρητία Χρυσοστόμου

PASP Extra Time S01E09:
Ανδρέας Αβραάμ

PASP Extra Time S02 
(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2018)

PASP Extra Time S02E06:
Χάμπος Κυριάκου

PASP Extra Time S02E07: 
Juan Pablo

PASP Extra Time S02E08: 
Ευάγγελος Κυριάκου
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PASP Extra Time S02E05:
Ξένια Γεωργίου & Φρόσω Ππεκρή
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Ο σημαίνων ρόλος που έχει για τους ποδο-
σφαιριστές η δεύτερη καριέρα, η διαχρονική
προσπάθεια του ΠΑ.Σ.Π. για καταπολέμηση
των στημένων αγώνων και η γνώση που πρέ-
πει να αποκτήσουν οι ποδοσφαιριστές για τα
δικαιώματα που απορρέουν από το ενιαίο
συμβόλαιο, ήταν μερικά από τα σημαντικά θέ-
ματα που έθιξε ο Σύνδεσμος κατά τη διάρκεια
της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιή-
θηκε στο ΦΟΡΟΥΜ στις 25/10/2017. 
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. τόνισε
ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην
Κύπρο είναι στον σωστό δρόμο για να αλλά-
ξουν επίπεδο.
Κατ’ αρχάς, ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος
Νεοφυτίδης, ενημέρωσε για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα, παραθέτοντας αποτελέσματα
σχετικών ερευνών. Για μια ακόμη φορά τονί-

στηκε η ανάγκη οι ποδοσφαιριστές να είναι
πανέτοιμοι για τη δεύτερή τους καριέρα.
Και επειδή ο ΠΑ.Σ.Π. πάντα μιλά με αποδεί-
ξεις, στη συγκεκριμένη συνάντηση φρόντισε
να τοποθετηθούν επί του θέματος επαγγελ-
ματίες παίκτες που αξιοποίησαν πλήρως τις
εκπαιδευτικές ευκαιρίες που τους προσέφε-
ρε ο σύνδεσμος.
Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε η ευκαιρία στους
Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη και Λουτσιάνο
Μπεμπέ να εκφράσουν τις απόψεις τους, να
μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και να τονί-
σουν πόσο σημαντικό είναι να μορφώνονται
ακαδημαϊκά οι παίκτες προκειμένου να είναι
έτοιμοι να συνεχίσουν τη ζωή τους με τη δύ-
ση της ποδοσφαιρικής τους καριέρας.
Να σημειωθεί ότι ο Χαραλαμπίδης είναι από-
φοιτος του προγράμματος σπουδών της

FIFPro (Online Academy), ενώ ο Μπεμπέ απο-
φοιτά από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με το
οποίο επίσης συνεργάζεται ο ΠΑ.Σ.Π.

Πείτε «όχι» στα στημένα
Ο κ. Νεοφυτίδης δεν περιορίστηκε στα εκ-
παιδευτικά προγράμματα του ΠΑ.Σ.Π., αλλά
τόνισε και πόσο σημαντική είναι για τον σύν-
δεσμο η συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές.
Ταυτόχρονα, έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά της
χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων, λέ-
γοντας ξεκάθαρα πως είναι στο χέρι των πο-
δοσφαιριστών η καταπολέμηση του αρνητι-
κού αυτού φαινομένου. Ακολούθως, προ-
βλήθηκε οπτικό υλικό με την ιστορία τριών
ποδοσφαιριστών. Ενός που άκουσε τον ατζέ-
ντη του και παρουσιάστηκε με μειωμένη από-

Συνέλευση   εφ' όλης της ύλης!Συνέλευση   εφ' όλης της ύλης!Συνέλευση   εφ' όλης της ύλης!Συνέλευση   εφ' όλης της ύλης!
Η δεύτερη καριέρα, η καταπολέμηση των    στημένων και το ενιαίο     

συμβόλαιο ήταν μερικά από τα θέματα    που απασχόλησαν τη Γ.Σ.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνέλευση   εφ' όλης της ύλης!

Επετειακή φωτογράφιση
Στο πλαίσιο της συνέλευσης πραγματοποι-
ήθηκε και η επετειακή φωτογράφιση των
μελών του συνδέσμου που φοιτούν με υπο-
τροφίες στα συνεργαζόμενα με τον ΠΑ.Σ.Π.
πανεπιστήμια. Στη συνέλευση παρευρέθη-
καν και οι κάτοχοι των υποτροφιών που προ-
σφέρει ο ΠΑ.Σ.Π. σε συνεργασία με ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το παρών τους στη
συνέλευση έδωσαν και παιδιά που φοιτούν
στο αθλητικό σχολείο του ΦΟΡΟΥΜ.

Tροποποίηση καταστατικού
Στις 29/09/2017 ο ΠΑ.Σ.Π. πραγματοποίησε
έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία του,
κατά την οποία έγινε τροποποίηση του κα-
ταστατικού και συστάθηκε διοικητικό συμ-
βούλιο, με βάση τις τροποποιημένες πρό-
νοιες του καταστατικού.

δοση και δύο άλλων που είπαν «όχι» στην
πρόταση για χειραγώγηση αγώνα και τιμή-
θηκαν από τον ηγέτη της πατρίδας τους.

«Είμαστε δίπλα σας»
Σημαντικά ήταν και τα όσα είχε να πει από
την πλευρά του ο νομικός σύμβουλος του
συνδέσμου Λοΐζος Χατζηδημητρίου, ο οποί-
ος ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές για τις
πρόνοιες του ενιαίου συμβολαίου, ενώ έκα-
νε αναφορά στους κινδύνους που υπάρχουν.
Σε γενικές γραμμές έστειλε το μήνυμα ότι ο
σύνδεσμος είναι σε θέση να χειριστεί όλες τις
υποθέσεις νομικής φύσεως αποτελεσματικά,
διαφυλάττοντας τα συμφέροντα των μελών
του.
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Η κρισιμότητα 
της ασφάλισης 
των ποδοσφαιριστών
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 μπήκε σε λειτουργία
το Σχέδιο Ασφαλιστικής Κάλυψης του ΠΑ.Σ.Π.,
το οποίο πρόσφερε την ευκαιρία στις ομάδες
να ασφαλίσουν τους παίκτες τους σε χαμηλό κό-
στος. Παρά την ύπαρξη της πρωτοβουλίας, αλ-
λά και την ύπαρξη ασφαλιστικών σχεδίων από
κάποιες ομάδες, εντούτοις ένας σημαντικός
αριθμός ομάδων στα πρωταθλήματα Α΄, Β΄, Γ΄
κατηγορίας και Επίλεκτης ΣΤΟΚ της σεζόν
2017/18 δεν είχαν ακόμη ασφαλιστεί μέχρι τον
Οκτώβριο.
Το Σχέδιο Ασφαλιστικής Κάλυψης αποτελεί πρω-
τοβουλία του ΠΑ.Σ.Π. και σκοπό έχει την προ-
στασία των ποδοσφαιριστών και των ίδιων των
σωματείων σε περίπτωση τραυματισμών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπολογιζόμενο ετήσιο
κόστος για μια ομάδα που θα ασφαλίσει 20 πο-
δοσφαιριστές είναι χονδρικά τα μισά απ΄ ότι
απαιτούνται για ένα μόνο χειρουργείο, σε περί-
πτωση τραυματισμού. Αν και με βάση τους κα-
νονισμούς της ΚΟΠ οι ομάδες δεν έχουν υπο-
χρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των ποδοσφαι-
ριστών, εντούτοις σε περίπτωση τραυματισμού
οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να καλύψουν όλα
τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
που κατά μέσο όρο κυμαίνονται μεταξύ 3 και 4
χιλιάδων ευρώ. Δηλαδή, ποσά διπλάσια και τρι-

πλάσια από το κόστος ενσωμάτωσης στο Σχέ-
διο Ασφαλιστικής Κάλυψης Ποδοσφαιριστών,
κάτι που φανερώνει το όφελος και τον εκμηδε-
νισμό του ρίσκου που φέρνει το συγκεκριμένο
Σχέδιο για τις ομάδες.
Αξιοσημείωτες είναι δύο περιπτώσεις που βγή-
καν στην επιφάνεια τον Οκτώβριο του 2017. Νε-
αρός ποδοσφαιριστής μέλος του ΠΑ.Σ.Π., ο οποί-
ος είναι μαθητής σε Λύκειο στη Κύπρο, είχε
ασφαλιστεί στο Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο. Με-
τά από τραυματισμό του, η οικογένεια του έφη-
βου ποδοσφαιριστή αντιλήφθηκε ότι η ασφά-
λεια που είχαν οι μαθητές από το Σχολείο τους
δεν κάλυπτε ποσά πέραν των 1500 με 2000 ευ-
ρώ. Η εγχείρηση που χρειαζόταν ο ποδοσφαι-
ριστής κόστιζε υπερδιπλάσια και η ασφαλιστι-
κή εταιρεία η οποία αξιολόγησε τον τραυματι-
σμό του κάλυψε τη διαφορά, προς ανακούφιση
της οικογένειας του.
Σε άλλη περίπτωση, ποδοσφαιριστής ο οποίος
αγωνιζόταν σε ομάδα της γ΄ κατηγορίας τραυ-
ματίστηκε και υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Ο εν
λόγω ποδοσφαιριστής συμμετείχε στο Ασφαλι-
στικό Σχέδιο κι έτσι μετά από την αξιολόγηση
του τραυματισμού του, ολόκληρο το ποσό της
εγχείρησης καλύφτηκε από την Ασφαλιστική
Εταιρεία.

Η περιπέτεια 
του Ραφαήλ Θωμά
Μία δύσκολη περιπέτεια έζησε τον Μάρ-
τιο του 2018 ο ποδοσφαιριστής του Λε-
βαδειακού-Σαλαμίνα Λειβαδιών, Ραφαήλ
Θωμά. Ο 21χρονος υπέστη κάταγμα κνή-
μης στο παιχνίδι της 24ης Φεβρουαρίου
με την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, έναν τραυμα-
τισμό που τον έστειλε αυθημερόν στο
χειρουργείο.
Ο Ραφαήλ είναι ερασιτέχνης και δεν αμεί-
βεται, ενώ η ομάδα του δεν είχε ασφαλι-
σμένους τους ποδοσφαιριστές. Αμέσως
μετά τον τραυματισμό, ο ποδοσφαιρι-
στής στάλθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου εγχειρίστηκε. Μετά
την εγχείρηση, υπήρξε δυσκολία στην επικοινωνία με την ομάδα, για κάλυψη
κάποιων εξόδων. Τότε ήταν που ο ποδοσφαιριστής επικοινώνησε με τον ΠΑ.Σ.Π.
για να ζητήσει καθοδήγηση και στήριξη.
Το όλο περιστατικό κατέδειξε την ανάγκη οι ποδοσφαιριστές να έρθουν κοντά
στον ΠΑ.Σ.Π., να εγγραφούν στο σύνδεσμο και το σημαντικότερο, να επιδιώ-
ξουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, μέσω του προγράμματος που «τρέχει» ο
Σύνδεσμος.
Το Σχέδιο Ασφαλιστικής Κάλυψης που παρέχει ο ΠΑ.Σ.Π., αφορά ποδοσφαι-
ριστές ανδρικών και γυναικείων ομάδων όλων των κατηγοριών, μέχρι και ομά-
δες U-6.

Δύο ποδοσφαιριστές μίλησαν για το πόσο σημαντικό
ήταν να αποτελέσουν κομμάτι της ασφάλισης:
Γεωργίου Κυριακούλα (Χρυσομηλιά)
Το ότι είχα ασφαλιστεί στο σχέδιο του ΠΑ.Σ.Π. ήταν ζωτικής σημασίας για
εμένα. Όταν τραυματίστηκα μπόρεσα άμεσα να κάνω επέμβαση όπου
εγώ επιθυμούσα. Όταν είσαι ασφαλισμένος δεν νοιώθεις άγχος, έχεις κα-

θαρό μυαλό και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις κινή-
σεις σου μέσα στο γήπεδο.

Κωνσταντίνος Παναγή (Ομόνοια)
Μετά τον τραυματισμό μου χρειάστηκε να εγχειριστώ στο εξωτερι-
κό και ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ήμουν ασφαλισμένος. Στο
ποδόσφαιρο υπάρχουν τραυματισμοί οι οποίοι μπορεί να συμβούν

ανά πάσα στιγμή. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό μέσα στο γήπεδο και
στις προπονήσεις να είσαι και να νοιώθεις ασφαλής.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Πάνω από 
50 περιστατικά!
Στην πρώτη σαιζόν του Ενιαίου
Ασφαλιστικού Σχεδίου του
ΠΑ.Σ.Π., καλύφθηκαν πάνω
από 50 επεμβάσεις ποδοσφαι-
ριστών και ποδοσφαιριστριών
μελών του Συνδέσμου!
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Μετά από δεκαοκτώ μήνες έντονων διαπραγ-
ματεύσεων, η FIFA, η FIFPro, η European Club
Association και η World League Forum ανακοί-
νωσαν τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 ότι έφτα-
σαν σε μία ιστορική συμφωνία, η οποία αναμέ-
νεται να ενισχύσει διεθνώς το οικοδόμημα του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Η συμφωνία FIFA-FIFPro έχει διάρκεια έξι ετών
και σκοπό έχει τη σύσφιξη των σχέσεων μετα-
ξύ των δύο οργανώσεων. Μία από τις σημαντι-
κότερες αλλαγές στους κανονισμούς, που επη-
ρεάζει ιδιαίτερα την Κύπρο -αφού πρόκειται για
μια συνηθισμένη πρακτική στη χώρα μας- είναι
η κατάργηση της περιόδου χάριτος για πληρω-
μή των ποδοσφαιριστών.
Η πρακτική ομάδων να καθυστερούν μέχρι και
τρεις μήνες την πληρωμή των παικτών, υιοθε-
τώντας αυτή την πρακτική μέχρι και στα συμ-
βόλαια, πλέον δεν θα επιτρέπεται. Αντιθέτως,
όλες οι ομάδες θα είναι υποχρεωμένες να πλη-
ρώνουν τους ποδοσφαιριστές στην ώρα τους,
ενώ με βάση τις αλλαγές που υιοθετούνται, οι
παίκτες που θα κάνουν προσφυγή σε περίπτω-
ση καθυστερήσεων θα έχουν το δικαίωμα να
διεκδικήσουν επιπλέον τρεις με έξι μήνες απο-
λαβών, πέραν των πλήρων απολαβών που προ-
νοούνται στο συμβόλαιο τους.
Η συμφωνία FIFA-FIFPro απαγορεύει επίσης στις
ομάδες να στέλνουν ποδοσφαιριστές για ατο-

μικές προπονήσεις ως τιμωρία, ενώ βελτιώθη-
κε περαιτέρω το σύστημα μεταγραφών, με κα-
νονισμό που προνοεί την εισαγωγή σε παγκό-
σμιο επίπεδο του ενιαίου συμβολαίου με τους
ελάχιστους όρους.
Τον Μάιο του 2018 η ΚΟΠ -από την πλευρά της-
μέσω εγκυκλίου ενημέρωσε όλα τα σωματεία

μέλη της ότι από την 1η Ιουνίου τελειώνει η πε-
ρίοδος χάριτος επίσημα. Από αυτήν την ημερο-
μηνία κι έπειτα όλα τα συμβόλαια που θα κατα-
τίθενται στην Ομοσπονδία δεν επιτρέπεται να
έχουν περίοδο χάριτος ακόμη και αν ένα σω-
ματείο έχει συμφωνήσει κάτι τέτοιο με έναν πο-
δοσφαιριστή.

Στη θέση του αντιπροέδρου της FIFPro Division
Europe εξελέγη ο Σπύρος Νεοφυτίδης, στο πε-
ριθώριο της πρώτης ημέρας (Τρίτη 5 Δεκεμβρί-
ου 2017) του ετήσιου Κονγκρέσου της FIFPro
που διεξήχθη στο Κάιρο της Αιγύπτου! Έχοντας
εξασφαλίσει ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος
Νεοφυτίδης, μέσα από επαφές, την πλειοψηφία
των ψήφων από προηγουμένως, οι υπόλοιποι
διεκδικητές της θέσης απέσυραν την υποψη-
φιότητα τους λίγο πριν την έναρξη της εκλογικής
διαδικασίας, με αποτέλεσμα να λάβει ομόφωνα
τη θέση του αντιπροέδρου της ευρωπαϊκής πε-
ριφέρειας της FIFPro και παράλληλα μία θέση
στο εκτελεστικό συμβούλιο της FIFPro Global.
Η FIFPro είναι ο διεθνής αναγνωρισμένος πα-
γκόσμιος οργανισμός που εκπροσωπεί 65 χι-
λιάδες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε όλο
τον κόσμο. Αποτελεί το ισχυρότερο συνδικαλι-
στικό όργανο των ποδοσφαιριστών με ιδιαίτε-
ρη επιρροή στα τεκταινόμενα του μεγαλύτερου
αθλήματος στον κόσμο.
Η θέση του αντιπροέδρου στη FIFPro και μάλιστα
ως εκπροσώπου της ισχυρότερης περιφέρειας,
της ευρωπαϊκής, που πλέον καταλαμβάνει ο Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης αποτελεί μία από τις θέσεις με
τη μεγαλύτερη επιρροή που έλαβε ποτέ Κύπριος
παράγοντας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
«Ο ΠΑ.Σ.Π. μπαίνει πλέον σε άλλη διάσταση με-
τά απ΄ αυτή την εξέλιξη. Ο Σύνδεσμος μας και
το κυπριακό ποδόσφαιρο ευρύτερα λαμβάνουν
πλέον πολύ μεγαλύτερο κύρος διεθνώς, αφού
η θέση του αντιπροέδρου της FIFPro φέρνει μα-
ζί της σημαντική επιρροή στο παγκόσμιο πο-
δόσφαιρο. Πρόκειται για μια άκρως σημαντική
θέση, που φέρνει και τεράστια ευθύνη στον
ΠΑ.Σ.Π. και σε μένα προσωπικά», δήλωσε ο Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης.

Τέλος η περίοδος χάριτος στα συμβόλαια!

Αντιπρόεδρος της FIFPro εξελέγη
ο Σπύρος Νεοφυτίδης!

Στη φωτογραφία δεξιά ο κ. Bobby Barns, πρόεδρος της FIFPro Europe, στο κέντρο ο νεοεκλεγείς Γενι-
κός Γραμματέας - με την υποστήριξη και της Κύπρου - κ. Jonas Hoffmann και αριστερά ο αντιπρόε-
δρος της FIFPro Europe και πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτίδης. Οι τρεις τους είναι
οι επικεφαλής πλέον της ευρωπαϊκής FIFPro.
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Χειρότερη χρόνο με το χρόνο γίνεται η κατά-
σταση στο κυπριακό πρωτάθλημα, σε ό,τι αφο-
ρά τον αριθμό των μη Κύπριων που αγωνίζονται
στις ομάδες της α΄ κατηγορίας, τον μέσο όρο
ηλικιών των ποδοσφαιριστών αλλά και την τάση
των ομάδων να αλλάζουν κάθε χρόνο μεγάλο
μέρος του ρόστερ τους.
Το Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο του Διεθνούς
Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (CIES), παρουσιά-
ζει συνεχώς τα δεδομένα της, με την Κύπρο πα-
ραδοσιακά να κινείται στα χαμηλά στρώματα
των διαφόρων κατηγοριών. Στην ανάλυση που
παρουσιάστηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2017, το
κυπριακό πρωτάθλημα είναι με διαφορά το πρώ-
το σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μη Κύπριων
ποδοσφαιριστών, είναι το δεύτερο πιο γερα-
σμένο πρωτάθλημα και είναι δεύτερο από το τέ-
λος στη σταθερότητα των ρόστερ…
Το στοιχείο που προκαλεί την μεγαλύτερη ανη-
συχία είναι αναμφίβολα ο μέσος όρος των λε-
πτών συμμετοχής από μη γηγενείς ποδοσφαι-
ριστές. Το 2016 η Κύπρος ήταν -ασφαλώς- πρώ-
τη στη σχετική λίστα με 65,4%, όμως το 2017 τα
πράγματα είναι ακόμη χειρότερα! Μετά από με-
ρικές εβδομάδες αγωνιστικής δράσης, το συ-
γκεκριμένο ποσοστό για το 2017 έχει εκτοξευτεί

στο 80,2%, δηλαδή υπάρχει μία αύξηση σχεδόν
15%!
Το παρατηρητήριο αναλύει, επίσης, ξεχωριστά
τα δεδομένα της κάθε ομάδας από τα 31 ισχυ-
ρότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης των λε-
πτών συμμετοχής από ξένους, με την Κύπρο να
παίρνει μια εντυπωσιακή -για όλους τους λάθος
λόγους- πρωτιά. Συγκεκριμένα, οι πέντε από τις
δέκα ομάδες στην Ευρώπη που δίνουν τα πε-
ρισσότερα λεπτά στους ξένους είναι κυπριακές!
Αυτές ήταν οι Απόλλωνας, Ανόρθωση, ΑΕΚ,
ΑΠΟΕΛ και Πάφος.

ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ

CIES: Στον πάτο της Ευρώπης
το κυπριακό πρωτάθλημα

Ανησυχία για τις υψηλές ποινές
στους ποδοσφαιριστές

Επιστολή στην ΚΟΠ απέστειλε τον Οκτώβριο του 2017 ο ΠΑ.Σ.Π., με θέμα τους πειθαρχι-
κούς κανονισμούς και τις ιδιαίτερα αυστηρές ποινές που επιβάλλονται στους ποδο-
σφαιριστές για παραβίαση συγκεκριμένων κανονισμών. Στην επιστολή του προς την
ΚΟΠ, ο Σύνδεσμος εξέφρασε την ανησυχία του για το ιδιαίτερα αυστηρό ύψος κάποιων
ποινών και τις συνέπειες που έχουν οι ποινές αυτές στους ποδοσφαιριστές, ενώ στην επι-
στολή του ο Σύνδεσμος κατέληξε σε μία ενδιαφέρουσα πρόταση.
«Με μοναδικό κίνητρό μας την προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών
μας, ο ΠΑ.Σ.Π. θα ήθελε να κάνει αναφορά στο ύψος των ποινών που προβλέπονται από
τους πειθαρχικούς κανονισμούς της Κ.Ο.Π. και στις συνέπειες των ποινών αυτών στους πο-
δοσφαιριστές», έγραψε ο ΠΑ.Σ.Π. προς την Ομοσπονδία. Ο Σύνδεσμος ξεκαθάρισε ότι
τα σοβαρά και αντιαθλητικά παραπτώματα είναι αναγκαίο να τιμωρούνται με αυστηρές
και αποτρεπτικές ποινές. Όμως, ταυτόχρονα, εκφράζει και την ανησυχία του για το ύψος
κάποιων ποινών, που στερούν τη δυνατότητα σε ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν σε
αγώνες για μεγάλη χρονική περίοδο και οι οποίες ουσιαστικά καθίστανται δυσανάλογα
αυστηρές σε σχέση με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.
Η εναλλακτική πρόταση του ΠΑ.Σ.Π.: «Αντί να τιμωρείται ένας ποδοσφαιριστής με αριθ-
μό απαγόρευσης συμμετοχών και πρόστιμο, θα μπορούσε να επιβληθεί στον ποδοσφαι-
ριστή μια μικρότερης διάρκειας απαγόρευση συμμετοχών και ένα χαμηλότερο πρόστιμο
και να υποχρεωθεί ο ποδοσφαιριστής να συμμετέχει για καθορισμένο αριθμό ωρών σε προ-
γράμματα υπό την έγκριση της Κ.Ο.Π. τα οποία θα περιλαμβάνουν επισκέψεις σε σχο-
λεία, ακαδημίες κλπ και σκοπό θα έχουν τη διαπαιδαγώγηση των νέων για θέματα βίας στα
γήπεδα, ρατσισμού και εύ αγωνίζεσθε».

Δυσανάλογα σκληρές
ποινές για παραβάσεις
ντόπινγκ!

Με αφορμή τον 4ετή αποκλεισμό του Τιν
Ανγκούλο από το Εκουαδόρ, που επιβλή-
θηκε από το CAS τον Δεκέμβριο του 2017
λόγω παράβασης ντόπινγκ (θετικός σε χρή-
ση κοκαΐνης), ο ΠΑ.Σ.Π. προειδοποίησε τον
Ιανουάριο του 2018 τα μέλη του για χρή-
ση απαγορευμένων ουσιών. Ο νομικός σύμ-
βουλος του Συνδέσμου, Λοΐζος Χατζηδη-
μητρίου, τόνισε: «Η χρήση απαγορευμέ-
νων ουσιών και οι προβλεπόμενες ποινές,
αποτελούν ένα πολύ σοβαρό θέμα για τους
ποδοσφαιριστές. Καλούμε τα μέλη του Συν-
δέσμου μας να είναι απόλυτα προσεκτικοί.
Ακόμη και οι λεγόμενες ψυχαγωγικές ου-
σίες, μπορούν να προκαλέσουν πολλούς
κινδύνους στους παίκτες και στο μέλλον
της καριέρας τους».

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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Η χαμηλή συμμετοχή
παικτών των ακαδημιών
επηρεάζει αρνητικά
Στην 33η της μηνιαία έρευνα, στα μέσα Μαρ-
τίου 2018, το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο
της CIES αναλύοντας στατιστικά στοιχεία από
τις 31 κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης, ασχολή-
θηκε με την παρουσία στις ομάδες ποδοσφαι-
ριστών από τις ακαδημίες και την επίδραση που
έχει το στοιχείο αυτό στις ίδιες τις ομάδες και
στις Εθνικές ομάδες. Η έρευνα προκύπτει μέσα
από τη μελέτη μιας περιόδου οκτώ ετών, με-
ταξύ 2009 και 2017. Ως είθισται, η Κύπρος πα-
τώνει και πάλι στη συγκεκριμένη έρευνα, με μό-
λις 12,6% των ρόστερ των ομάδων της A'
Kατηγορίας να περιλαμβάνουν παίκτες από τις
ακαδημίες, κάτι που κατατάσσει την Κύπρο στην
4η θέση από το τέλος στον πίνακα.
Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, για την Κύπρο,
που βγαίνει μέσα από την ανάλυση της CIES εί-
ναι η σύγκριση της συμμετοχής παικτών από
τις ακαδημίες σε συνάρτηση με τις επιτυχίες
των Εθνικών ομάδων. Όπως προκύπτει, Κύπρος
και Τουρκία είναι οι δύο χώρες που έχουν τη
χειρότερη σύνδεση μεταξύ των δύο στοιχείων.
«Στις περιπτώσεις των δύο χωρών, οι εθνικές
τους ομάδες αποδίδουν αρνητικά με βάση και
το χαμηλό επίπεδο των παικτών που προέρχο-
νται από τις ακαδημίες (club-trained) στα ρό-
στερ των ομάδων», τονίζουν από την CIES. Προ-
κύπτει, λοιπόν, και επίσημα ότι το χαμηλό πο-
σοστό παικτών από τις ακαδημίες στις ομάδες,
έχει αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα των
Εθνικών.
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Μια σημαντική και παραγωγική συνάντηση εί-
χαν την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου η ηγεσία του
ΠΑ.Σ.Π. με τη νεοσύστατη Επιτροπή Γυναικείου
Ποδοσφαίρου του Συνδέσμου. Εκπροσώποι απ΄
όλες σχεδόν τις γυναικείες ομάδες της Κύπρου
καθώς και διεθνείς παίκτριες συναντήθηκαν στα
γραφεία του Συνδέσμου στη Θεμιστοκλή Δέρ-
βη στη Λευκωσία και μέσα από μια χρήσιμη συ-
ζήτηση κωδικοποίησαν αρκετές από τις προ-
κλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η γυναίκα που
ασχολείται με το άθλημα του ποδοσφαίρου και
τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας με όλους τους
φορείς του αθλήματος.
Ο σκοπός της νεοσύστατης Επιτροπής Γυναι-
κείου Ποδοσφαίρου είναι η στήριξη του γυναι-
κείου ποδοσφαίρου, η βελτίωση των συνθηκών
εργασίας στο χώρο, η προώθηση της ισότητας
σε σχέση με το ανδρικό ποδόσφαιρο, η στήριξη
της Εθνικής γυναικών και γενικότερα η κατα-
γραφή και αναγνώριση των εμποδίων που απα-
σχολούν το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο.
Μέσα από τη συζήτηση καταγράφηκαν διάφο-
ρα προβλήματα που απασχολούν το χώρο. Φαί-
νεται πως η λειτουργία σε πλήρη ερασιτεχνική
βάση δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του αθλήμα-
τος, ενώ αρκετές είναι οι διακρίσεις σε βάρος

της ισότητας των δύο φύλων.
Σύμφωνα με το διεθνές παρατηρητήριο ποδο-
σφαίρου CIES, πάνω από 30 εκατομμύρια γυ-

ναίκες ασχολούνται διεθνώς με το ποδόσφαιρο,
με τη FIFA να έχει στόχο να αυξήσει τον αριθμό
σε 45 εκατομμύρια μέχρι το 2019.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η πρώτη συνεδρία της Επιτροπή
Γυναικείου Ποδοσφαίρου!

Τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας με θέμα
το ποδόσφαιρο γυναικών στην Κύπρο, παρου-
σίασε ο ΠΑ.Σ.Π. σε συνέντευξη Τύπου την Πέ-
μπτη 15 Μαρτίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας. Στην έρευνα, που είχε τη μορφή δημο-
σκόπησης και πραγματοποιήθηκε τον Ιανουά-
ριο του 2018, συμμετείχαν 150 ποδοσφαιρί-
στριες και από τις δέκα ομάδες του γυναικείου
πρωταθλήματος της ΚΟΠ.
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικά, με τις πολλές ανισότητες σε σύ-
γκριση με το ποδόσφαιρο ανδρών να αναδει-
κνύονται μέσα από τις απαντήσεις των ποδο-
σφαιριστριών. Θλιβερό είναι το γεγονός πως το
72% των παικτριών δεν αμείβεται (!), ενώ από
τη μειοψηφία που πληρώνεται, το 31% δεν έχει
υπογεγραμμένο συμβόλαιο! Από το ακόμη πιο
μικρό ποσοστό των παικτριών που έχουν συμ-
βόλαιο και πληρώνονται, το 50% έχει σύμβαση
διάρκειας επτά μηνών και κάτω…
«Διακρίνονται ξεκάθαρα θέματα διακρίσεων, τα
οποία δεν πρόκειται να δεχτούμε. Ξεκινάμε με-
γάλη προσπάθεια για την ισότητα των δύο φύ-
λων στο κυπριακό ποδόσφαιρο», τόνισε ο πρό-
εδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτίδης.
Πέρα από τα πιο πάνω, ενδιαφέροντα είναι και
τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας. Μόλις το
4% των ποδοσφαιριστριών αμείβονται μεταξύ
700-1000 ευρώ και το 3% λαμβάνει από χίλια
ευρώ το μήνα, η πλειοψηφία ξένες.
Πέρα από την έρευνα, μέσα από τις προσωπι-
κές συνομιλίες με τις εκπροσώπους των ομά-
δων, ο ΠΑ.Σ.Π. έχει καταγράψει και άλλα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι παίκτριες. Με-

ταξύ άλλων, αυτά είναι τα υπερβολικά μεγάλα
σκορ και ο σεβασμός απέναντι στις πιο αδύνα-
μες ομάδες, τα οδοιπορικά καθώς και η ανεξέ-
λεγκτη συμμετοχή των Κοινοτικών/Ξένων στο
πρωτάθλημα.
Η έρευνα ανέδειξε, από την άλλη, και κάποια θε-
τικά στοιχεία. Το 77% των ποδοσφαιριστριών
απολαμβάνουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ το
69% προπονείται σε «καλές» ή «άριστες» γηπε-
δικές συνθήκες.

Εποικοδομητική συνάντηση είχε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου αντιπρο-
σωπεία του ΠΑ.Σ.Π. με την ΚΟΠ, με θέμα συζήτησης το ποδόσφαιρο
γυναικών. Παρόντες από πλευράς ΠΑ.Σ.Π. ήταν ο πρόεδρος κ. Σπύρος
Νεοφυτίδης και ο νομικός σύμβουλος κ. Λοΐζος Χατζηδημητρίου.
Από πλευράς ομοσπονδίας, στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο γενικός
γραμματέας και πρόεδρος της επιτροπής γυναικείου ποδοσφαίρου
κ. Φοίβος Βάκης, ο γενικός διευθυντής κ. Ανθούλης Μυλωνάς, οι λει-
τουργοί κ. Στέλιος Ποταμίτης και κ. Αφροδίτη Καλογήρου και ο τε-
χνικός διευθυντής των Εθνικών ομάδων κ. Σάββας Κωνσταντίνου.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο μέρες μετά τη δημοσιο-
ποίηση από πλευράς ΠΑ.Σ.Π. της μεγάλης έρευνας με θέμα το ποδό-
σφαιρο γυναικών στην Κύπρο και τα σημαντικά ευρήματα που ανέ-
δειξε η συγκεκριμένη έρευνα.
Στη συνάντηση των δύο πλευρών -που έγινε σε πολύ καλό κλίμα-
αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας, με τον ΠΑ.Σ.Π. να μετα-
φέρει κάποιες σημαντικές εισηγήσεις στην Ομοσπονδία, που σκοπό
έχουν άμεσα τη μείωση του χάσματος μεταξύ του ποδοσφαίρου αν-
δρών και γυναικών.

Συναντήθηκαν ΠΑ.Σ.Π. και ΚΟΠ 
με θέμα το ποδόσφαιρο γυναικών

Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε την έρευνα
για το ποδόσφαιρο γυναικών
Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε την έρευνα
για το ποδόσφαιρο γυναικών
Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε την έρευνα
για το ποδόσφαιρο γυναικών
Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε την έρευνα
για το ποδόσφαιρο γυναικών
Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε την έρευνα
για το ποδόσφαιρο γυναικών

Ομάδα γυναικών υποχρεωτικά!
Ο ΠΑ.Σ.Π. χαιρέτισε με μεγάλη ικανοποίηση
την τελευταία εξέλιξη, στις αρχές Μαΐου
2018, που αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο.
Θα θέλαμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας
στην ΚΟΠ για την απόφαση για υποχρεωτική
γυναικεία ομάδα από τις ομάδες α΄ κατηγο-
ρίας ανδρών. Θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθή-
σει το συγκεκριμένο άθλημα και ιδιαίτερα
τις Κύπριες ποδοσφαιρίστριες.

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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Μία ιστορική συμφωνία έγινε πράξη στα μέσα
Δεκεμβρίου 2017 στην Ουάσινγκτον των Ηνω-
μένων Πολιτειών, όταν εκπρόσωποι από 100 ενώ-
σεις αθλητών, που αποτελούν την World Players
Association, υπέγραψαν την Παγκόσμια Διακή-
ρυξη των Δικαιωμάτων των Παικτών. Η Διακή-
ρυξη έχει στόχο την προστασία των αθλητών
από την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των τους κατά την ενασχόληση τους με τον αθλη-
τισμό.
Η συμφωνία θέτει τον πήχη αναφορικά με τα δι-
καιώματα των αθλητών σε παγκόσμιο επίπεδο
και τα οποία δικαιώματα οι διάφορες αθλητικές
οργανώσεις, ομοσπονδίες και αρχές καλούνται
να σεβαστούν και να εγγυηθούν.
Η World Players Association (WPA) είναι η απο-
κλειστική παγκόσμια φωνή των οργανωμένων

αθλητών και παικτών στον επαγγελματικό αθλη-
τισμό. Συνολικά 85 χιλιάδες αθλητές από 100 ορ-
γανώσεις σε 60 χώρες βρίσκονται υπό την ομπρέ-
λα της WPA. Ανάμεσα τους και η FIFPro, η πα-
γκόσμια αρχή που ενώνει όλους τους ποδο-
σφαιριστές.
Μερικά θέματα που καλύπτει η Διακήρυξη είναι:
l Ο κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα σε ίσες ευ-
καιρίες στην άσκηση του αθλητισμού χωρίς κα-
μία διάκριση.
l Ο κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα στην ελευθε-
ρία της γνώμης και της έκφρασης.
l Τα δικαιώματα του παιδιού-αθλητή πρέπει να
προστατεύονται.
l Ο κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει
δίκαιο μερίδιο από την οικονομική δραστηριό-
τητα του αθλήματος της οποίας βοηθά στην πα-

ραγωγή, μαζί με δίκαιες αμοιβές και συνθήκες
εργασίας.
l Ο κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα στην οργά-
νωση και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.
l Ο κάθε παίκτης δικαιούται να προστατεύει το
όνομα και την εικόνα του. Το όνομα και η εικόνα
ενός παίκτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπο-
ρικά μόνο με τη συγκατάθεσή του.
l Ο κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα στην ιδιωτι-
κή ζωή και στην προστασία των προσωπικών
του δεδομένων.
l Ο κάθε παίκτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε
αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα όταν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα του δεν τηρούνται. Το συ-
γκεκριμένο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομέ-
νης της βραχυπρόθεσμης και επισφαλούς φύ-
σης μιας αθλητικής σταδιοδρομίας.

Την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
των Παικτών υπέγραψε η World Players Association

Με ανακοίνωση της την Τρίτη 9 Ιανουαρίου
2018, η FIFPro προειδοποιεί τους ποδοσφαιρι-
στές που θα επιλέξουν να αγωνιστούν στην Κύ-
προ, όπως απαιτούν να λαμβάνουν υπογε-
γραμμένο αντίγραφο των συμβολαίων τους. «Η
FIFPro έχει λάβει αρκετά παράπονα και συμ-
βουλεύει έντονα όπως οι ποδοσφαιριστές απαι-
τούν αντίγραφο των συμβολαίων τους. Σε αντί-
θετη περίπτωση, είναι πιθανό το ενδεχόμενο να
μην πληρώνονται με βάση τη συμφωνία που
υπέγραψαν».
Η ανακοίνωση της FIFPro, του διεθνούς ανα-

γνωρισμένου παγκόσμιου οργανισμού
που εκπροσωπεί 65 χιλιάδες επαγ-

γελματίες ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο,
με τίτλο «Η FIFPro προειδοποιεί για την ύπαρξη
διπλών συμβολαίων στην Κύπρο», αποτελεί ένα
ισχυρό ράπισμα προς το κυπριακό ποδόσφαι-
ρο, εκθέτοντας το διεθνώς, λόγω κακών πρα-
κτικών που ακολουθεί μερίδα των ιθύνοντων
του χώρου.
Στη συνέχεια, η FIFPro επεξηγεί την κατάσταση
στην Κύπρο, λέγοντας πως αποτελεί σύνηθες
πρακτική να υπογράφονται δύο ξεχωριστά συμ-
βόλαια με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, για λόγους
μείωσης των φορολογικών εξόδων. «Στο νησί,
τα αποκαλούν ‘μαύρα συμβόλαια’, αφού οι πραγ-
ματικές αμοιβές αποκρύπτονται από τα αρμό-

δια κυβερνητικά όργανα και οι φόροι δεν πλη-
ρώνονται», δηλώνει ο Ρόι Φέρμερ, Νομικός Δι-
ευθυντής της FIFPro Europe. Όπως τονίζει στην
ανακοίνωση της η FIFPro, η πιο πάνω πρακτική
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις πλη-
ρωμές, να προκαλέσει πιθανή ποινική δίωξη κα-
θώς και μειωμένα ωφελήματα σε περίπτωση
τραυματισμού ή ανεργίας. «Οι παίκτες είναι υπο-
χρεωμένοι δια νόμου να ζητάνε αντίγραφο του
συμβολαίου τους», λέει ο Φέρμερ και συμπλη-
ρώνει: «Όλες οι υπογεγραμμένες συμφωνίες
στην Κύπρο πρέπει να εκδίδονται εις τριπλούν,
ένα συμβόλαιο για την ομοσπονδία, ένα για τον
παίκτη και ένα για το σύλλογο».

Στο αρχηγείο 
οι Μαργκάσα, 
Λόπες και Σοάρες
Συνοδευόμενοι από τον Σπύρο Νεοφυτίδη
και τον νομικό σύμβουλο του ΠΑ.Σ.Π. Λοΐζο
Χατζηδημητρίου, οι τρεις ποδοσφαιριστές
της Ομόνοιας Λευκωσίας Ράφαελ Λόπες, Άλεξ
Σοάρες και Ρενάτο Μαργκάσα μετέβησαν την
Τετάρτης 21 Μαρτίου στο Αρχηγείο της Αστυ-
νομίας, όπου έδωσαν κατάθεση, αναφορικά
με τις δηλώσεις του προπονητή Ιβάιλο Πέτεφ
σε ΜΜΕ της Βουλγαρίας. Η μετάβαση των πο-
δοσφαιριστών στην Αστυνομία έγινε μετά
από προτροπή του ΠΑ.Σ.Π.
Ο Σύνδεσμος προέτρεψε τους τρεις ποδο-
σφαιριστές να θέσουν τους εαυτούς τους στη
διάθεση της Αστυνομίας, με σκοπό να βοη-
θηθούν οι έρευνες αναφορικά με τους ισχυ-
ρισμούς του κ. Πέτεφ.
Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτί-
δης, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο
Αρχηγείο, είπε: «Δεν μπορεί κανένας να ανοί-
γει το στόμα του και να διασύρει παίκτες και
σωματεία. Αν υπάρχουν οποιαδήποτε στοι-
χεία από τον κ. Πέτεφ, θα έπρεπε να ακο-
λουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, πα-
ραθέτοντας τα στις Αρχές για έλεγχο κι όχι
να "δικάζονται" παίκτες μέσω των ΜΜΕ με
βάση τα κουτσομπολιά. Θα ήθελα επίσης να
ξεκαθαρίσω ότι η στήριξη μας στους τρεις
ποδοσφαιριστές δεν είχε πότε να κάνει με την
Ομόνοια Λευκωσίας, με την οποία διατηρούμε
άριστες σχέσεις».
Να σημειώσουμε ότι η Ομόνοια κινήθηκε νο-
μικά εναντίον του κ. Πέτεφ για τις συγκε-
κριμμένες δηλώσεις.
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Στις 5 Ιουνίου 2018, με αφορμή το σημαντικό
θέμα που προέκυψε με τη μετακίνηση του
Ανδρέα Κατσαντώνη από την Ομόνοια στον
ΑΠΟΕΛ, ο ΠΑ.Σ.Π. τοποθετήθηκε δημόσια.
Σημείο σύγκρουσης, ο κανονισμός της ΚΟΠ
που αναφέρει ότι μέχρι τρεις μήνες μετά τα
18 χρόνια ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή,
το σωματείο με το οποίο είναι εγγεγραμμέ-
νος δικαιούται να του προτείνει την υπογρα-
φή επαγγελματικού συμβολαίου. Συμβόλαιο
το οποίο, σύμφωνα με τον κανονισμό, ο πο-
δοσφαιριστής υποχρεούται να αποδεχτεί.
Ο εν λόγω κανονισμός, παρ’ ότι υπάρχει χρό-
νια, εν τούτοις ουδέποτε, εξ όσων τουλάχι-
στον γνωρίζουμε, χρησιμοποιήθηκε. Ουδέ-
ποτε η ΚΟΠ ή τα δικαστικά της όργανα εξέ-
δωσαν απόφαση με την οποία να εξαναγκά-
ζουν ποδοσφαιριστή σε υποχρεωτική εργο-
δότηση από σωματείο, ενάντια στη θέλησή
του. Ο λόγος πολύ απλός. Δεν νοείται τέτοι-
ος εξαναγκασμός.
Η εν λόγω πρόνοια είναι ενάντια στις βασι-
κές αρχές της Ε.Ε., στο Κυπριακό Σύνταγμα,
στο Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά
και στους κανονισμούς της ίδιας της FIFA. Η
οποία, σε περιπτώσεις όπως του Κατσαντώ-

νη, δίνει το δικαίωμα στο σωματείο να προ-
τείνει στον ποδοσφαιριστή την υπογραφή
συμβολαίου εργοδότησης αλλά σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν τον εξαναγκάζει να υπογράψει.
Οι μοναδικές συνέπειες άρνησης ποδοσφαι-
ριστή να υπογράψει επαγγελματικό συμβό-
λαιο με την ομάδα που τον εκπαίδευσε είναι
ότι εάν και εφόσον υπογράψει επαγγελματι-
κό συμβόλαιο σε οποιαδήποτε ομάδα πριν
τα 23 του, η ομάδα, ή ομάδες, που τον εκ-
παίδευσαν θα δικαιούνται αποζημίωση για
εκπαίδευση και ανάπτυξη.
Ο ΠΑ.Σ.Π. προσπαθεί χρόνια να τροποποιη-
θούν οι κανονισμοί των ανηλίκων. Το καλο-
καίρι του 2017, τροχοδρομήθηκαν σημαντι-
κότατες διαπραγματεύσεις με την ΚΟΠ και
συμφωνήθηκαν τεράστιες αλλαγές στους ση-
μερινούς κανονισμούς, οι οποίες συμφωνή-
θηκε να μπουν σε εφαρμογή το καλοκαίρι
του 2018. Μεταξύ τους, είναι και η διαγρα-
φή του επίμαχου κανονισμού. Και όχι μόνο.
Πλέον, από τα 15 του ένας ποδοσφαιριστής
θα δικαιούται να μεταγραφεί σε οποιαδήπο-
τε ομάδα της αρεσκείας του, χωρίς να είναι
αναγκαία η συγκατάθεση του προηγούμε-
νου του σωματείου!

Οι βασικές αρχές 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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Ο Σύνδεσμος παρευρέ-
θηκε, μέσω του νομικού
συμβούλου του, Λοΐζου
Χατζηδημητρίου, στο
πρώτο στο είδος του νο-
μικό σεμινάριο, ενάντια
στη χειραγώγηση αθλητι-
κών γεγονότων. Το σεμι-
νάριο, υπό την ονομασία
Tackling Match Fixing,
διοργανώθηκε τον Μάρ-
τιο του 2018 στο Λονδίνο
και μεταξύ των ομιλητών
ήταν αντιπρόσωποι των
FIFA, UEFA, FIFPro, Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, CAS,
των δικαστικών σωμάτων
FIFA και UEFA, στοιχημα-
τικών εταιρειών και της εταιρείας Sportradar
που εξετάζει και αναλύει τα στοιχήματα των
αθλητικών γεγονότων και καταλήγει κατά πό-
σο υπάρχουν ενδείξεις για χειραγώγηση ή όχι.
Στο σεμινάριο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, o
τρόπος λειτουργίας των συστημάτων της Sport-
sradar, οι παράμετροι που εξετάζονται για να

κηρυχτεί ένας αγώνας ύποπτος ή όχι, η συνερ-
γασία της Sportsradar με αθλητικές ομοσπον-
δίες και εθνικές αρχές, οι σχετικές υποθέσεις
που εξετάστηκαν και αποφασίστηκαν μέχρι σή-
μερα από το CAS και ο διαχωρισμός μεταξύ πει-
θαρχικών διαδικασιών ενώπιον αθλητικών δι-
καστικών σωμάτων και ποινικών δικαστηρίων.

Ο ΠΑ.Σ.Π. στο διεθνές σεμινάριο
Tackling Match Fixing
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Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της FIFPro Di-
vision Europe, που έλαβε χώρα το διήμερο 20-
21 Φεβρουαρίου 2018 στα γραφεία της FIFPro
στην πόλη Hoofddorp της Ολλανδίας, εκπρο-
σωπήθηκε η Κύπρος με τριμελής αποστολή. 
Τον ΠΑ.Σ.Π. εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης (ο οποίος κατέχει παράλληλα
και το ρόλο του αντιπροέδρου του Συμβουλίου
του Ευρωπαϊκού τμήματος της FIFPro), η υπεύ-
θυνη του γραφείου και των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σίλεια Βάσου καθώς
και ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου κ.
Λοΐζος Χατζηδημητρίου.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν
διάφορα σημαντικά θέματα και προκλήσεις που
απασχολούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ανά-
μεσα στα θέματα που αναλύθηκαν, ήταν και η
παρουσίαση των στατιστικών των ευρωπαϊκών
χωρών με τις υποθέσεις προσφυγών στην επι-
τροπή επίλυσης διαφόρων της FIFA. Από την πα-
ρουσίαση αυτή προέκυψε μια πολύ θετική εξέ-
λιξη για την Κύπρο. Η χώρα μας για πρώτη φο-
ρά βρίσκεται εκτός πρώτης δεκάδας με τις πε-
ρισσότερες υποθέσεις προσφυγών στην πιο πά-

νω επιτροπή της FIFA. Από το 2010 μέχρι το 2016,
η Κύπρος καταλάμβανε την αρνητική 2η θέση
έχοντας περίπου 28 υποθέσεις τον χρόνο. Για

το 2017, όμως, τα πράγματα άλλαξαν άρδην,
αφού η Κύπρος απουσιάζει εντελώς από την αρ-
νητική πρώτη δεκάδα.

Ο ΠΑ.Σ.Π. πραγματοποίησε πέντε Επαρχιακές
Συναντήσεις στα τέλη του 2017 με εκπροσώ-
πους ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα των
πρωταθλημάτων της ΚΟΠ και μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Στις συναντήσεις πραγμα-
τοποιήθηκε η καθιερωμένη ενημέρωση από
τον ΠΑ.Σ.Π. για τα τρέχοντα συνδικαλιστικά και
επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους πο-
δοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα το νέο Ενι-
αίο Ασφαλιστικό Σχέδιο του Συνδέσμου.
Από τη πλευρά τους οι ποδοσφαιριστές, ενη-
μέρωσαν τον Σύνδεσμο τους, για τα διάφορα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν (γηπεδικές
εγκαταστάσεις, συνδικαλιστικά, επαγγελματι-
κές παροχές) στα πρωταθλήματα που αγωνί-
ζονται.
Οι Επαρχιακές Συναντήσεις πραγματοποιήθη-
καν στο Ταβερνάκι του Πάμπου (Λευκωσία),
στο Πρώτον Καλαμάκι (Λεμεσός), στο Στέκι της
Παρέας (Λάρνακα), στην Ταβέρνα Κονιά (Πά-
φος) και στο Παραλίμνι.

Τον ΠΑ.Σ.Π. επισκέφθηκε ο κ. Takuya Yamazaki
στα μέσα Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος ήρθε στη
Κύπρο μετά το Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Ποδοσφαιριστών (FIFPro Global) στο
Κάιρο. Ο κ. Yamazaki είναι ο πρόεδρος της Ασια-
τικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαιριστών (FIFPro
Asia) και πρόεδρος της Ιαπωνικής Ένωσης Πο-
δοσφαιριστών (JPFA). Επίσης είναι ο αντιπρόε-
δρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας
Ένωσης Αθλητών (UNI Global Union – World

Players) και συμμετέχει στην Επιτροπή Επίλυ-
σης Διαφορών της FIFA.
Ο κ. Yamazaki μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π.
και νεοεκλεγέντα αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαιριστών (FIFPro Europe),
κ. Σπύρο Νεοφυτίδη, είχαν μια εποικοδομητική
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων για τις εργα-
σιακές συνθήκες των ποδοσφαιριστών αλλά και
για θέματα διοίκησης της FIFPro και των εγχώ-
ριων Συνδέσμων Ποδοσφαιριστών.

Στη Γ.Σ. της FIFPro Europe ο ΠΑ.Σ.Π.

Δικαίωμα 
τερματισμού 
Συμβολαίου 
σε περίπτωση 
υποβιβασμού
Οι όροι του Ενιαίου Συμβολαίου παρέχουν
το δικαίωμα σε ποδοσφαιριστές να προ-
χωρήσουν σε διακοπή των συμβολαίων
τους σε περίπτωση υποβιβασμού της ομά-
δας τους. Μετά τη λήξη της α΄ φάσης του
Πρωταθλήματος 2017-18 α΄ κατηγορίας
και κατόπιν ερωτήσεων από μέλη του Συν-
δέσμου, ο ΠΑ.Σ.Π. υπενθύμισε ότι σύμφω-
να με τους όρους του Ενιαίου Συμβολαίου,
παρέχεται το δικαίωμα σε ποδοσφαιριστές
που αγωνίζονται σε ομάδες οι οποίες δια-
βαθμίζονται σε κατώτερη κατηγορία, να
προβούν σε νόμιμο μονομερή τερματισμό
των συμβολαίων εργοδότησης τους.
Το δικαίωμα αυτό παρέχεται τόσο στους
ποδοσφαιριστές όσο και στα σωματεία
τους, θα πρέπει να εξασκηθεί εντός 30 ημε-
ρών από τη λήξη του εκάστοτε πρωτα-
θλήματος και η ειδοποίηση τερματισμού
θα πρέπει να δίδεται στο άλλο μέρος γρα-
πτώς.

Επίσκεψη του κ. Takuya
Yamazaki στον ΠΑ.Σ.Π.

Επαρχιακές Συναντήσεις με
εκπροσώπους ποδοσφαιριστές

Για όσους παίκτες θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο... 
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Επίσκεψη Denis
Kolev στον ΠΑ.Σ.Π.
Επίσκεψη του Denis Kolev, του αντιπροέδρου
πωλήσεων της διεθνούς εταιρείας InStat, στα
γραφεία του ΠΑ.Σ.Π. με στόχο την επέκταση της
συμφωνίας για δωρεάν πρόσβαση των μελών
του Συνδέσμου στην στατιστική πλατφόρμα
InStat Scout, πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιου-
νίου 2018. Παράλληλα συζητήθηκαν νέες ιδέες
για συνεργασία όπως και η συνεργασία της εται-
ρείας InStat μαζί με τα Σεμινάρια Αναλυτή Αγώ-
νων (Institute of Sport Analysis) τα οποία γίνο-
νται με την υποστήριξη του ΠΑ.Σ.Π.
Στη συνάντηση ήταν παρόν εκ μέρους του
ΠΑ.Σ.Π., ο πρόεδρος, Σπύρος Νεοφυτίδης, ο
Υπεύθ. Δημοσίων Σχέσεων, Γιώργος Πεγκλής
κι ο υπεύθυνος Μάρκετινγκ, Λοΐζος Χρυσο-
στόμου όπως επίσης και ο Αναλυτής - FIFA
Agent, Στέλιος Βραδέλης.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 οι ποδοσφαιριστές
της α΄ κατηγορίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν μέ-
σω email τη δωρεάν ετήσια συνδρομή για το δι-
κό τους προφίλ στην διαδικτυακή πλατφόρμα
instatscout.com, αξίας 300 ευρώ! Η συνδρομή
αυτή τους παρέχει πρόσβαση στο δικό τους προ-
φίλ ώστε να βλέπουν τα δικά τους στατιστικά,
γηπεδικές αναλύσεις και βίντεο, καθώς και κά-
ποια στατιστικά άλλων ποδοσφαιριστών. Επίσης
μετά από κάθε παιχνίδι που αγωνίζονται θα τους
αποστέλλεται η προσωπική τους έκθεση με τα
στατιστικά τους.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΠΑ.Σ.Π., που δεν αγωνί-
ζονται στην α΄ κατηγορία, λαμβάνουν μια μηνι-
αία συνδρομή Gold Pack - Full Access η οποία δί-
νει πρόσβαση στα προφίλ, στατιστικά, γηπεδι-
κές αναλύσεις και βίντεο όλων των ποδοσφαιρι-
στών σε όλο τον κόσμο! Αυτό το πακέτο είναι
αξίας 5000 ευρώ ετησίως.
Ενδιάμεσα των 2 πιο πάνω ετήσιων πακέτων (πα-
κέτο ατομικού προφίλ – 300 ευρώ, πακέτο Gold
Pack – 5000 ευρώ) υπάρχει και το πακέτο Silver
Pack το οποίο κοστίζει 1500 ευρώ και δίνει πλή-
ρη πρόσβαση στα προφίλ όλων των ποδοσφαι-

ριστών του κυπριακού πρωταθλήματος. Εάν ο
κάτοχος του Silver Pack είναι ενεργός ποδο-
σφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται και σε ευρω-
παϊκό όμιλο, θα έχει πλήρη πρόσβαση και στα
προφίλ όλων των ποδοσφαιριστών του ευρω-
παϊκού θεσμού στο οποίο συμμετέχει.
Αφού το μέλος του ΠΑ.Σ.Π. λάβει το email ενερ-
γοποίησης της δωρεάν προσφοράς της InStat
Scout, θα έχει το δικαίωμα εάν θέλει να ανα-
βαθμίσει τη συνδρομή του σε Silver Pack, το κό-
στος του οποίου είναι μειωμένο στην προνομια-
κή τιμή των 1000 ευρώ για τα μέλη του ΠΑ.Σ.Π.

Ο ΠΑ.Σ.Π.
εξασφάλισε
σε όλα 
τα μέλη του
πρόσβαση
στην 
πλατφόρμα
InStat Scout!

Μεγάλη προσπάθεια κάνει τον τελευταίο καιρό
ο ΠΑ.Σ.Π. για να αλλάξει τις πρόνοιες του περί
Στοιχημάτων Νόμου, στο οποίο προνοείται όπως
οι εταιρείες στοιχημάτων καταβάλουν φόρο
στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Μέρος του φό-
ρου αυτού, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, κα-
ταλήγει στον Αθλητισμό και στον ΚΟΑ, ο οποίος
από τη σειρά του διαμοιράζει το 75% του πο-
σού στην ΚΟΠ και το 25% στις υπόλοιπες ομο-
σπονδίες. Ο ΠΑ.Σ.Π. θεωρεί ότι ένα μερίδιο από
το ποσό που καταλήγει στην ΚΟΠ, πρέπει να κα-
ταβάλλεται απευθείας στους ποδοσφαιριστές
και στο οργανωμένο τους σύνολο, προτείνοντας
μάλιστα συγκεκριμένες ενέργειες όπου θα ξο-
δευτεί το ποσό. Αυτά είναι σε θέματα ασφαλι-
στικής κάλυψης, σε σχέδιο προνοίας, στην ανά-
πτυξη προγραμμάτων προστασίας ποδοσφαι-
ριστών από τρίτους και διάφορα προγράμματα
εκπαίδευσης.

Προσπάθεια
αλλαγής 
του περί 
Στοιχημάτων
Νόμου

Εν όψει της μεταγραφικής περιόδου,
θέλουμε να επιστήσουμε την προσο-
χή όλων των ποδοσφαιριστών στα πιο
κάτω:
1. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποδέ-
χεστε την υπογραφή πέραν του ενός συμ-
βολαίου εργοδότησης.
2. Σε περίπτωση υπογραφής επιπρόσθε-
της ή συμπληρωματικής, του συμβολαί-
ου εργοδότησης, συμφωνίας να βεβαιώ-
νεστε και να απαιτείτε απόδειξη από το
σωματείο ότι αυτή η συμφωνία κατατέ-
θηκε στην ΚΟΠ.
3. Ουδέποτε να συναινείτε σε απόκρυψη
από την ΚΟΠ και τις αρμόδιες κυβερνη-
τικές αρχές του πραγματικού ύψους των
απολαβών σας. Κάτι τέτοιο συνιστά ποι-
νικό αδίκημα. Περαιτέρω, αν ποτέ χρει-
αστείτε πληρωμή επιδόματος από τις Κοι-
νωνικές Ασφαλίσεις, π.χ. επίδομα ασθε-
νείας, ανεργίας, κλπ, το ποσό στο οποίο
θα δικαιούστε θα υπολογίζεται βάσει μό-
νο του κατατεθειμένου στην ΚΟΠ συμ-
βολαίου σας.

4. Να λαμβάνετε πάντα και άμεσα με την
υπογραφή τους, πρωτότυπα όλων των
υπογραμμένων συμβολαίων σας. Αν δεν
έχετε τέτοιο συμβόλαιο στην κατοχή σας
δεν θα μπορείτε να προστατέψετε τα συμ-
βατικά σας δικαιώματα σε περίπτωση δια-
φοράς με το σωματείο σας.
5. Σε καμιά περίπτωση να μην υπογράφε-
τε συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα άλλα από σωματείο ή
εταιρεία εξουσιοδοτημένη από την ΚΟΠ
να διαχειρίζεται κάποιο σωματείο.
6. Απαγορεύεται να δηλώνεστε ερασιτέ-
χνες ενώ στην πραγματικότητα θα αμεί-
βεστε για τις υπηρεσίες σας. Αυτό συνιστά
σοβαρότατο παράπτωμα δυνάμει των κα-
νονισμών των ΚΟΠ και ΦΙΦΑ τιμωρητέο
με αυστηρότατο πρόστιμο και μακρά απα-
γόρευση συμμετοχών. Περαιτέρω, σε πε-
ρίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης πλη-
ρωμής των δεδουλευμένων σας δεν θα έχε-
τε δικαίωμα να τα διεκδικήσετε από την
Ε.Ε.Δ.

Προσοχή προς όλους τους ποδοσφαιριστές!
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Βοήθεια από Αστέρα Τρίπολης
Μια τέτοια περίπτωση είναι και οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης οι οποίοι μάζεψαν ένα ση-
μαντικό ποσό για τον ιερό αυτό σκοπό. Ο αρχηγός του Αστέρα, Ματίας Ιγκλέσιας, δήλωσε στο
Γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Π. τον Μάρτιο: «Μας ανέφερε το περιστατικό ο προπονητής τερματο-
φυλάκων της ομάδας μας, Νίκος Κωνσταντινίδης, που είναι Κύπριος και αμέσως όλοι ευαισθητο-
ποιηθήκαμε στην ομάδα. Θέλαμε να κάνουμε κάτι με τη σειρά μας για να βοηθήσουμε. Είμαι κι
εγώ Αργεντινός. Δεν έχει σημασία βέβαια από πού είναι ο κάθε ένας. Σε τέτοιες περιπτώσεις μετρά
ο άνθρωπος. Θέλουμε να έχουμε θετική σκέψη και να πάνε όλα καλά. Πρέπει όλοι μας να δείξου-
με την απαραίτητη ανθρωπιά σε αυτή την περίπτωση. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Εμείς
οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουμε φίλους και κάνουμε τη δική μας ‘οικογένεια’ στα αποδυτήρια. Τώ-
ρα ήρθε η ώρα να δείξουμε ότι δεν υπάρχουν χρώματα, φυλές και ομάδες κι ότι όλοι οι ποδο-
σφαιριστές είμαστε ένα. Όλη η οικογένεια του Αστέρα Τρίπολης στέλνουμε τη θετική μας σκέψη
και τις ευχές μας. Θέλουμε να μας νοιώθει δίπλα του σε αυτόν τον αγώνα σαν μια οικογένεια».

Οι τραυματισμοί είναι δυστυχώς μέρος του ποδοσφαίρου και κάθε σεζόν
αρκετοί είναι οι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες που πρέπει να πε-
ράσουν από την επίπονη αυτή διαδικασία. 
Ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης, ο ΠΑ.Σ.Π. έστελνε κατά τη διάρκεια της σε-

ζόν ανθοδέσμες στα μέλη του που είχαν εγχειριστεί μετά από ατυχείς
τραυματισμούς. 
Στις φωτογραφίες είναι οι Κρίστης Θεοφίλου, Λοΐζος Σταύρου, Σάκης Κύ-
πρου και Χριστιάνα Σολωμού.

Όλοι δίπλα στον μικρό Φούσκο!

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Τρίτη 1η Μαΐου 2018, στο σωματείο της Καρ-
μιώτισσας, το «Epsilon Audit Firm Darts Tournament». Σε συνεργασία με τον
ΠΑ.Σ.Π. ενισχύθηκε η προσπάθεια για στήριξη του μικρού Λούσιο Φούσκο. Τα
υπεύθυνα άτομα στη Καρμιώτισσα, οι ποδοσφαιριστές και όλοι οι συμμετέχοντες
μάζεψαν το πολύ σημαντικό ποσό των €1200. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Νικό-
λα Εγγλέζου ο οποίος εκτελούσε χρέη ταμία. Στο τουρνουά έδωσαν το παρών
τους οι Thiago, Carlao και Κούσουλος (Νέα Σαλαμίνα), Αντώνης Γιωργαλλίδης

(ΑΕΚ), Κωνσταντίνος Παναγή (Ομόνοιας), Νικόλας Ματθαίου (Ανόρ-
θωση) και Νικόλας Εγγλέζου!

Darts στην Καρμιώτισσα 
για τον Λούσιο!

Η περιπέτεια της οικογένειας του ποδοσφαιριστή Εμιλιάνο Φούσκο και η μάχη που δίνει το τρί-
χρονο του αγοράκι δεν είχε αφήσει κανένα αδιάφορο. Από τον Μάρτιο του 2018 ξεκίνησε μια συ-
γκινητική προσπάθεια μέσα και έξω από το χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Διάφορες ομάδες, οργανωμένα σύνολα και άτομα, προχώρησαν σε ενέργειες για συγκέντρωση
χρημάτων για να βοηθηθεί ο μικρός Λούσιο Φούσκο στη μάχη ζωής.

Πάνω από 2 χιλιάδες
ευρώ στο Verochino
Ο ΠΑ.Σ.Π. θα ήθελε να ευχαριστήσει το
Verochino Καφενείο και ιδιαίτερα τους Γιάν-
νο Σταυρινό και Παναγιώτη Κίτρου που εί-
χαν την πρωτοβουλία και διοργάνωσαν την
μουσική φιλανθρωπική βραδιά για οικονο-
μική ενίσχυση του μικρού Λούσιο Φούσκο. Ο
ΠΑ.Σ.Π. έθεσε τη συγκεκριμένη εκδήλωση
υπό την αιγίδα του και προσφέραμε με τη
σειρά μας όπως κι άλλες κυπριακές ομάδες
μια υπογεγραμμένη φανέλα της Εθνικής Κύ-
πρου για δημοπρασία. Στο τέλος της βρα-
διάς ένα ποσό πέραν των 2000 ευρώ μαζεύ-
τηκε για στήριξη της οικογένειας Φούσκο.
Το πιο πάνω ποσό προστέθηκε στο ποσό
που μάζεψαν οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα
Τρίπολης με πρωτοβουλία του Νίκου Κων-
σταντινίδη και στις 8000 ευρώ από το Πα-
νηγύρι Χαράς που διοργάνωσε το Cyprus
Fantasy League στα γήπεδα YS στον Άγιο
Αθανάσιο και στήριξε ο διαδικτυακός όμι-
λος MC Media, ο ΠΑ.Σ.Π. και το «Γκολ στη
Ζωή».

Δίπλα στους τραυματίες

Αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Π. παρευρέθηκε την
Παρασκευή (1/12/2017), στο Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Σπυρίδωνα στη Λευκωσία. Συγκεκριμέ-
να τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ποδοσφαιρι-
στών, Σπύρο Νεοφυτίδη, συνόδευσαν οι δύο
νεαροί ταλαντούχοι τερματοφύλακες του
ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας, Ανδρέας Παρασκευά
και Ανδρέας Χριστοδούλου. Τα παιδιά άκουσαν
με προσοχή την ομιλία ενάντια στη Βία και τον
Ρατσισμό ενώ πήραν και αναμνηστικά δώρα
από τον ΠΑ.Σ.Π., συλλεκτικά βραχιολάκια ενά-
ντια σε Βία - Ρατσισμό και αυτοκόλλητα Panini.

Ένα πολύ όμορφο βίντεο έφτιαξαν
τον Οκτώβριο του 2017 οι ποδο-
σφαιριστές της ΑΕΛ, στην καμπά-
νια κατά του σχολικού εκφοβισμού
σε συνεργασία με το Ίδρυμα
ΚΕΠΑΚΥ. Ο ΠΑ.Σ.Π. απέστειλε τα
συγχαρητήρια του και στους πο-
δοσφαιριστές των ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και
Απόλλωνα που συμμετείχαν στην
παγκόσμια εκστρατεία Football
People του Fare Network, η οποία
έχει ως στόχο την αποφυγή του
κοινωνικού αποκλεισμού και διε-
ξάγεται κάθε Οκτώβρη. Οι πιο πά-
νω δράσεις των ποδοσφαιριστών
και των ομάδων τους, ενισχύουν
τη δράση του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ποδοσφαιριστών με τις εκ-
στρατείες ευαισθητοποίησης του
κοινού ενάντια στον Σχολικό Εκφο-
βισμό, τη Βία και τον Ρατσισμό.

Ημερίδα 
«ευ αγωνίζεσθε»
στο Λύκειο 
Αραδίππου
Ο ΠΑ.Σ.Π. έλαβε μέρος στην ημερίδα «ευ
αγωνίζεσθε» που διοργανώθηκε στο Λύκειο
Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος», την Πα-
ρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Ο πρόεδρος
κ. Σπύρος Νεοφυτίδης ήταν ο κεντρικός ομι-
λητής, ενώ στη συνέχεια εκφράστηκαν οι
απόψεις και οι θέσεις των ποδοσφαιριστών
που παρευρέθηκαν στην ημερίδα. Γιάννης
Ταραλίδης, Νικόλας Ματθαίου, Γιώργος Πα-
παδόπουλος, Ανδρέας Λεμέσιος και Μάριος
Φραντζής είχαν ένα ανοικτό και εποικοδο-
μητικό διάλογο με τους μαθητές ενώ στη
συνέχεια δεν έλειψαν οι καθιερωμένες ανα-
μνηστικές φωτογραφίες.

«Όχι» στον σχολικό εκφοβισμό και ρατσισμό!

Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα
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Ο ΠΑ.Σ.Π. σε φιλανθρωπική
εκδήλωση στην Έγκωμη
Ο ΠΑ.Σ.Π. μετείχε σε φιλανθρωπική εκδήλωση που έγινε το βράδυ της Πέ-
μπτης 31 Αυγούστου 2017, στο Πάρκο Αγίων Πάντων στην Έγκωμη. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης, το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας, σύλλεξε σχολικά
είδη, σχολικά ρούχα και παπούτσια. Τα μικρά παιδιά που παρευρέθη-
καν είχαν την ευκαιρία να παίξουν στο παιχνίδι με σουτ του ΠΑ.Σ.Π. και
να πάρουν διάφορα δωράκια από τον Σύνδεσμο. Μαζί ήταν και οι πο-
δοσφαιριστές της Δόξας, Μάριος Πουτζιουρής και Στέφανος Μουχτά-
ρης που μοίρασαν αυτόγραφα στα μικρά παιδιά.

Την εκστρατεία πρόληψης των εξαρτήσεων,
που «έτρεξε» ο θρυλικός Σωτήρης Καϊάφας σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καταπολέμησης
Ναρκωτικών (ΣΥΚΑΝΑ) Λάρνακας, στήριξε ο
ΠΑ.Σ.Π. Ο πρόεδρος κ. Σπύρος Νεοφυτίδης έδω-
σε το παρών του την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου
2017 στο πάνελ της δημοσιογραφικής διάσκε-
ψης που έλαβε χώρα στο ΡΙΚ, κατά την οποία
παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της εκστρατεί-
ας που έχει τίτλο «σκόραρε κατά των εξαρτή-
σεων». Την προσπάθεια στηρίζει και ο φιλαν-
θρωπικός οργανισμός «Γκολ στη Ζωή», η οποία
εκπροσωπήθηκε στη διάσκεψη από τον Νε-
κτάριο Αλεξάνδρου.
«Μαζί με το ‘Γκολ στη Ζωή’ θα στηρίξουμε με
διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρο-
νιάς την προσπάθεια αυτή, με σκοπό να ενι-
σχύσουμε τον σύνδεσμο στη μάχη κατά των
εξαρτήσεων. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια του
Σωτήρη Καϊάφα και τον συγχαίρω για τη δράση
του, που αποδεικνύει και το σημαντικό ρόλο
που έχουν να διαδραματίσουν οι ποδοσφαιρι-
στές», είπε ο κ. Νεοφυτίδης.

Στην Ημερίδα Ποδοσφαίρου
των Special Olympics
Στην Ημερίδα Ποδοσφαίρου για νεαρούς αθλητές, που διοργάνωσε η
Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών στις αρχές Ιουνίου 2018,
παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης μαζί με
τους ποδοσφαιριστές Ανδρέα Χριστοδούλου, Ανδρέα Φραγκέσκου,
Γιάννη Μαύρου, Στέφανο Μουχτάρη και Παναγιώτη Φραγκέσκου. Οι πιο
πάνω είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδιά και να τους διδάξουν
τα… μυστικά του αθλήματος!

Κατά τις εξαρτήσεις ο ΠΑ.Σ.Π.
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Έκθε-
ση που διοργάνωσε ο ΠΑ.Σ.Π. στο Mall της
Λευκωσίας το τριήμερο 3-5 Νοεμβρίου 2017.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμά-
σουν τις αυθεντικές υπογεγραμμένες φανέ-
λες των καλύτερων ποδοσφαιριστών στον
κόσμο και συγκεκριμένα της καλύτερης εν-
δεκάδας κόσμου για το 2016.
Όσοι ανέβασαν φωτογραφίες από την έκ-
θεση στα διάφορα Social Media συμμετεί-
χαν στον διαγωνισμό #PASPLegends. Δύο
τυχεροί κέρδισαν από ένα δώρο αξίας €100
από τα Public: Στα αριστερά η φωτογραφία
με τα περισσότερα Likes και στα δεξιά η φω-
τογραφία που κέρδισε μετά από κλήρωση.
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Ο ΠΑ.Σ.Π. διοργάνωσε την Κυριακή 29 Απριλίου
2018 στο Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου την πο-
δοσφαιρική Φιέστα για τα παιδιά που συμμετεί-
χαν στο πρωτάθλημα ακαδημιών Λεμεσού «Soccer
Mania League 2017/18».
Δόθηκαν σε όλα τα παιδιά μετάλλια και κύπελλα
σε όλες τις ομάδες. Από την πλευρά του, ο μέγας
χορηγός της εκδήλωσης, το εστιατόριο Buffalo
Wings & Rings στη Λεμεσό, πρόσφερε κουπόνια
για δωρεάν φαγητό σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως.
Τις απονομές έκαναν ο general manager του
Buffalo Wings & Rings, Πανίκος Χατζηπαναγή, ο
κοινοτάρχης Ακρωτηρίου κ. Γιώργος Στυλιανού
και ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. κ. Σπύρος Νεοφυτί-
δης.
Στο χώρο βρίσκονταν επίσης DJ, αθλητικά παι-
χνίδια με έπαθλα διάφορα δώρα, face painters και
μπαλονοκατασκευές. Επίσης κληρώθηκαν σε παι-
διά διάφορα συλλεκτικά δώρα από τον ΠΑ.Σ.Π. και
την ΠΑΘΗΝ. Στη φιέστα παρευρέθηκε και ο
«Buffalo Chef», η μασκότ του μέγα χορηγού, που
φωτογραφήθηκε με όλα τα παιδιά. Ο Alfasports.TV
κάλυψε δημοσιογραφικά την εκδήλωση.

«Σουτ στον στόχο»
Ένα από τα διάφορα παιχνίδια στο χώρο ήταν και το
«Σουτ στον στόχο». Από τα εκατοντάδες παιδιά που συμ-
μετείχαν στο παιχνίδι, τα 53 πέτυχαν τον στόχο. Απ΄ αυ-

τά μέσω κλήρωσης ανα-
δείχθηκε ο μεγάλος τυ-
χερός, ο Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος της
ακαδημίας Μουντιαλί-
το, ο οποίος απόλαυσε
μαζί με τους γονείς και
τα αδέλφια του ένα
γεύμα στο εστιατόριο
του χορηγού της Φιέ-
στας, Buffalo Wings &
Rings.
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Απόλυτα επιτυχημένες, για μία ακόμη χρονιά,
ήταν οι ετήσιες ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις του
ΠΑ.Σ.Π., που προσφέρουν μοναδικές σπουδα-
στικές ευκαιρίες στα μέλη του Συνδέσμου. Οι
αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρ-
τη 3 Απριλίου 2018 στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις της Σχολής ΦΟΡΟΥΜ. Στις αξιολογήσεις φέ-
τος συμμετείχαν 76 ποδοσφαιριστές και ποδο-
σφαιρίστριες, αριθμός ρεκόρ των τελευταίων
έξι ετών που πραγματοποιούνται.
Το γενικό πρόσταγμα είχε ο Ρόμπερτ Χόουπ εκ
μέρους της αγγλο-αμερικάνικης αθλητικής εται-
ρείας scouting «PASS4Soccer», η οποία έχει ανα-
λάβει την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Πριν από την έναρξη των αξιολογήσεων, οι συμ-
μετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο
της σχολής, όπου η υπεύθυνη των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων του ΠΑ.Σ.Π., Σίλεια Βάσου,

τους έκανε σχετική ενημέρωση.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μετέχουν στο
πρόγραμμα υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π. είναι τα
ακόλουθα:
l Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
l Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
l UCLan Cyprus
l Frederick University

l Alexander College / UWE Bristol
l CTL Eurocollege Limassol
Ο ΠΑ.Σ.Π εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες στην
Ελληνική Ιδ. Σχολή ΦΟΡΟΥΜ για την παραχώ-
ρηση των αθλητικών της εγκαταστάσεων και το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Sport Science
& Physical Education Program) για την πραγμα-
τοποίηση των εργομετρικών.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ο Παγκύ-
πριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (Π.Α.Σ.Π.)
ανανέωσαν τον Απρίλιο του 2018 το μεταξύ τους
Μνημόνιο Συνεργασίας, στις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Πύλα.
Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή του Δρ. Μάρκου
Μιχαηλίδη, Ακαδημαϊκού του Πανεπιστημίου
και Υπεύθυνου του Προγράμματος Sport and
Exercise Science, ως Επιστημονικός Συνεργάτης
στην Επιτροπή του Συνδέσμου.
Πέραν της τιμητικής αυτής συμμετοχής του Δρ.
Μιχαηλίδη στην Επιτροπή, η ανανέωση του Μνη-
μονίου παρέχει το πλαίσιο για συνεργασία με-
ταξύ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και του
Π.Α.Σ.Π. στους τομείς της Διδασκαλίας, της Έρευ-
νας, της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης και του
Αθλητισμού. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου
UCLan Cyprus υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγη-
τής Πανίκκος Πουτζιουρής, στην παρουσία των

Ακαδημαϊκών Δρ. Μάρκου Μιχαηλίδη και Δρ.
Χρήστου Αναγνωστόπουλου, ενώ εκ μέρους του
Π.Α.Σ.Π. υπέγραψε ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου κος Σπύρος Νεοφυτίδης.
Κατά την υπογραφή, ο Πρύτανης ευχαρίστησε
τον Π.Α.Σ.Π. για την μέχρι τώρα αγαστή συνερ-
γασία ενώ εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την
δέσμευσή του για διεύρυνσή της σε όλους τους
τομείς. 
Ο κ. Νεοφυτίδης αναφέρθηκε στην αναβάθμι-
ση της μόρφωσης των ποδοσφαιριστών και στην
ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας των
δύο συμβαλλομένων. Ευχαρίστησε τόσο τον Δρ.
Μιχαηλίδη όσο και το Πανεπιστήμιο για την απο-
δοχή της προσθήκης του Δρ. Μιχαηλίδη στην
Επιτροπή του Π.Α.Σ.Π. ως Επιστημονικού Συ-
νεργάτη.
Ο Δρ. Μιχαηλίδης με τη σειρά του δήλωσε την
επιθυμία τόσο του ιδίου όσο και του Πανεπι-

στημίου για μακρόχρονη και πολυδιάστατη στή-
ριξη του Π.Α.Σ.Π. και των ποδοσφαιριστών. 
Τέλος ο Δρ. Αναγνωστόπουλος εξέφρασε τη χα-
ρά του για αυτή τη συνεργασία και έκανε έμφα-
ση στην προσπάθεια για νέο στρατηγικό σχε-
διασμό και την εμπλοκή του Πανεπιστημίου
UCLan Cyprus, καθώς και άλλων συνεργατών
του Π.Α.Σ.Π. σε αυτό.

Ρεκόρ στις αξιολογήσεις
υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π.!

Ο Δρ. Μιχαηλίδης Επιστημονικός
Συνεργάτης του ΠΑ.Σ.Π.

Το Πανεπιστήμιο Frederick σε εκδήλωση που διορ-
γάνωσε την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, παρουσίασε το
νέο πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Επι-
στημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών με
τίτλο «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού».
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον
Σεπτέμβριο του 2018 στη Λεμεσό.
Το πρόγραμμα δίνει στους φοιτητές τη δυνατότη-
τα εξειδίκευσης στον αθλητικό τουρισμό και τον
αθλητισμό αναψυχής, στα αθλήματα θαλάσσης,
καθώς επίσης και σε πληθώρα άλλων αθλημάτων,
όπως ο κλασικός αθλητισμός, τα ομαδικά αθλή-
ματα, και τα μαχητικά αθλήματα.
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών
της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Frederick και έχει αξιολογηθεί και πι-
στοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πι-
στοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαί-
δευσης της Κύπρου. Θα δεχθεί τους πρώτους φοι-
τητές και φοιτήτριες με την έναρξη του νέου ακα-
δημαϊκού έτους τον Σεπτέμβριο του 2018.
Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει σε όλα τα
μέλη του ΠΑ.Σ.Π. υποτροφίες μέχρι και 50%, συν τις
ακαδημαϊκές υποτροφίες του πρώτου έτους που
φθάνουν μέχρι 100%.

Νέο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής 
στο Frederick Λεμεσού
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Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 ο ΠΑ.Σ.Π. και η Ιδιωτική
Σχολή ΦΟΡΟΥΜ προχώρησαν στην παρουσίαση του
«Αθλητικού Τμήματος» της σχολής για το ακαδημαϊκό έτος
2018/2019. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο αμφι-
θέατρο της σχολής. Ομιλητές ήταν η κα. Αντιγόνη Τζια-
πούρα (Διευθύντρια Σχολής) και ο κ. Νεόφυτος Λάρκου
(Υπεύθυνος Τμήματος). Ο ΠΑ.Σ.Π. επιχορηγεί για τα μέλη
του ετήσια υποτροφία αξίας 1200 ευρώ.

Το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης (Institute of
Sport Analysis), σε συνεργασία με τον Γιώργο Πε-
γκλή, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του ΠΑ.Σ.Π,
με την ευγενική υποστήριξη του ΠΑ.Σ.Π., διορ-
γάνωσαν για πρώτη φορά στην Κύπρο μια ολο-
κληρωμένη σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων,
ειδικών μαθημάτων και πρακτικής εξάσκησης
του επαγγέλματος του αναλυτή αγώνων. Για όλα
τα αθλήματα, ατομικά και ομαδικά, η ανάλυση
αγώνων αλλά και η εξειδικευμένη ανάλυση συ-
γκεκριμένων αθλητικών συμπεριφορών και ικα-
νοτήτων, είναι αναμφίβολα επιστήμη. Τα σεμι-
νάρια ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, ενώ πραγμα-
τοποιήθηκε και δεύτερο σεμινάριο τον Μάρτιο.
Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου εκπαιδεύτηκαν
στα πιο σύγχρονα συστήματα ανάλυσης, τα
οποία χρησιμοποιούνται από τις ομάδες της
Premier League, της Primera Liga,  της

Bundesliga, της Serie A, της Liga Primeira, της
Ligue 1, από το σύνολο των ομάδων στο NBA,
της Euroleague, στο Μουντιάλ της Ρωσίας αλλά
και σε όλες τα κορυφαίες διοργανώσεις σε βόλεϊ,
υδατοσφαίριση, χάντμπολ, πολεμικές τέχνες,
μηχανοκίνητο αθλητισμό, κτλ.
Περισσότερες από 170.000 ομάδες όλων των
επιπέδων, σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποι-
ούν λογισμικά ανάλυσης τα οποία έχουν βελ-
τιώσει τόσο τις επιδόσεις των ομάδων, όσο και
των αθλητών. Παρουσιάστηκαν το σύστημα ανά-
λυσης Interplay Sports που χρησιμοποιείται από
2500 επαγγελματικές ομάδες σε επίπεδο
Champions League και Europe League (Celtic,
Legia Warsaw, CSKA Moscow) και σε δέκα εθνι-
κές ομάδες (Κόστα Ρίκα, Σουηδία, Νορβηγία, Πο-
λωνία, Ινδία, κτλ).
Στον κάθε συμμετέχοντα παραχωρήθηκε δω-

ρεάν εγκατάσταση δοκιμαστικού προγράμμα-
τος στον προσωπικό του υπολογιστή για εξά-
σκηση. Επίσης παρουσιάστηκε και το σύστημα
Sportscode το οποίο χρησιμοποιείται από το σύ-
νολο των ομάδων σε Αγγλία, Ισπανία, Πορτογα-
λία, Γαλλία, Γερμανία.
Το κόστος του τριήμερου σεμιναρίου ήταν στα
300 ευρώ, με τον ΠΑ.Σ.Π. να επιχορηγεί 50 ευ-
ρώ στα μέλη του. Το πρώτο σεμινάριο ξεκίνησε
τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, ενώ μετά τη
μεγάλη επιτυχία του πρώτου σεμιναρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε και δεύτερη σειρά που διήρκεσε
μεταξύ 28-30 Μαρτίου.
Μεταξύ 4 και 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το
σεμινάριο αναλυτή αγώνα 2ου επιπέδου, το
οποίο ομιλητής ήταν μεταξύ άλλων και ο κ. Denis
Kolev, αντιπρόεδρος και υπεύθυνος ανάπτυξης
του InStat Scout.

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Αναλυτών Αγώνων

Ετήσια 
υποτροφία 
1200 ευρώ 
για ΦΟΡΟΥΜ
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Ημερίδα Ποδοσφαίρου
«Η Επιστήμη 
στο Σύγχρονο 
Ποδόσφαιρο»

Το πρόγραμμα σπουδών Επιστήμης του Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και η PIS Fitness συνδιοργάνωσαν Επιστημονική Ημερίδα Πο-
δοσφαίρου, με θέμα: «Η Επιστήμη στο Σύγχρονο Ποδόσφαιρο: Από τη Θε-
ωρία στην Πράξη», την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 στο CINE STUDIO
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο ΠΑ.Σ.Π. υποστήριξε την προσπάθεια,
όπου κύριος προσκεκλημένος εισηγητής ήταν ο καθηγητής Warren Gregson
(ASPIRE Academy Qatar, Liverpool John Moores University, Consultant at
Manchester United), ο οποίος θεωρείται ένας από τους επιστήμονες που
άλλαξαν το ποδόσφαιρο, αφού έχει δημοσιεύσει πάνω από 65 επιστημο-
νικά άρθρα για το ποδόσφαιρο και εργάζεται ως σύμβουλος σε μερικές
από τις μεγαλύτερες ομάδες ποδοσφαίρου του κόσμου. Όλα τα καθαρά
έσοδα της Ημερίδας διατέθηκαν στο «Γκολ στη Ζωή».
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Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει την υποχρέωση, όπως όλοι οι σύν-
δεσμοι ποδοσφαιριστών στον κόσμο, να υπο-
στηρίζει τα μέλη του και μετά το τέλος της πο-
δοσφαιρικής τους καριέρας ή τον «πρώτο θά-
νατο» όπως τον αποκαλούν οι αθλητές. Η ανάγκη
ψυχολογικής στήριξης και η δημιουργία των κα-
τάλληλων συνθηκών μιας ομαλής μετάβασης
από την αθλητική καριέρα σε μια καινούργια
καριέρα είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για
όλους τους αθλητές. Ως Σύνδεσμος αποδεικνύ-
ουμε συνεχώς ότι νοιαζόμαστε για το μέλλον
των ποδοσφαιριστών. Γι΄ αυτό το σκοπό ενι-
σχύουμε συνεχώς τις συ-

νεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρέχο-
ντας προνομιακές τιμές στα μέλη μας. Μέσα στα
πλαίσια της υποστήριξης για μία νέα καριέρα,
γίνεται μια τεράστια προσπάθεια δημιουργίας
μίας πρωτοποριακής πλατφόρμας (CV Database)
μέσω της FIFPro και της Jobs 4 Players, μέσα από
την οποία οι ποδοσφαιριστές έχουν τη δυνατό-
τητα να δημιουργούν το βιογραφικό τους και
ταυτόχρονα να έρχονται σε επαφή με εταιρείες
που πιθανόν θα ήθελαν να εργοδοτήσουν πρώ-
ην ποδοσφαιριστές. Μόνο τέσσερις χώρες έχουν

επιλεγεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
αυτό: η Αγγλία, η Ελβετία, η Σκωτία και ανά-
μεσα τους και η Κύπρος.
Σε οχτώ βήματα θα είναι σε θέση το μέλος

μας να παρέχει μια επισκόπηση του προσωπι-
κού του προφίλ, δείχνοντας τις ικανότητές του
από τον αθλητισμό μαζί με τα άλλα προσόντα
(εκπαίδευση και πιθανή άλλη εμπειρία), συ-
μπληρώνοντας το βιογραφικό σημείωμα σε πε-
ρίπου 15-20 λεπτά.  Τα 8 βήματα είναι: 
1. Προσωπικές πληροφορίες 
2. Αθλητικό προφίλ
3. Αθλητικό προφίλ
4. (συνέχεια) 
5. Εκπαίδευση
6. Εμπειρία (αθλητισμός και άλλα)
7. Ενδιαφέροντα
8. Προσωπική παρουσίαση 

AFTER FOOTBALL-JOBS FOR PLAYERS

Ετοίμασε το βιογραφικό σου
και κάνε το επόμενο βήμα…

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 l find us
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑ.Σ.Π. / PASP SCHOLARSHIPS

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών σας δίνει την ευκαιρία κατά την
διάρκεια της ποδοσφαιρικής σας καριέρας, να αρχίσετε να δημιουργείτε μία δεύ-
τερη επαγγελματική καριέρα μέσω των προγραμμάτων σπουδών του ΠΑ.Σ.Π.
και την συνεργασία του με πανεπιστήμια τόσο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτε-
ρικό.
Η ποδοσφαιρική ζωή είναι μικρή. Πρέπει να το γνωρίζετε και να προετοιμάσετε
τον εαυτό σας πριν το τέλος της ποδοσφαιρικής σας καριέρας. Η ζωή δεν τελει-
ώνει στην ηλικία των 35. Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας για ένα καλύτερο μέλλον!

Pancyprian Footballers Association gives you an opportunity during
your football career. Start to create a second professional career
through PASP’s collaboration with universities both in Cyprus and
abroad. 
Football life is short. You must be aware of this and be prepared
before the end of your football career. Life does note end at the age
of 35. Educate yourselves for a better future!

Luciano Bebê  
Kατάφερα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου παίρνοντας πτυχίο στο Sport Management (ΒΒΑ), παίζοντας παράλληλα ποδό-
σφαιρο. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς τη βοήθεια του ΠΑ.Σ.Π. και του προγράμματος υποτροφιών που δίνει στα μέ-
λη 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 
Οι ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις για τις υποτροφίες
ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για εμένα. Το γεγονός
ότι οι αξιολογητές έρχονται από την Αγγλία και δου-
λεύουν σε ομάδες της Premier League δείχνει την
πολύ καλή δουλειά που κάνει ο ΠΑ.Σ.Π.. 

Άντρια Κιρκίνη 
Χάρη στον ΠΑ.Σ.Π., τα τελευταία χρόνια πολλοί ποδο-
σφαιριστές/στριες είχαν την ευκαιρία να βοηθηθούν οι-
κονομικά μέσω των υποτροφιών που προσφέρονται ως
προνόμιο για την ποδοσφαιρική τους ταυτότητα. 

Ανδρέας Μακρής  
Tο πρόγραμμα υποτροφιών για τις ακαδημαϊκές μας
σπουδές, καλύπτει και τα όνειρα μας για το μέλλον
αφού μας διασφαλίζει για μια ολόκληρη ζωή.

Συνεργασία ΠΑΣΠ-FORUΜ: 
Ανάπτυξη ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων
και ακαδημαϊκή υπεροχή!

Το όνειρο πολλών ποδοσφαιριστών-μαθητών που είναι
μέλη του ΠΑ.Σ.Π. γίνεται πραγματικότητα. 
Κι αυτό χάρη στη συνεργασία που σύναψε ο Σύνδεσμος με την ιδιωτική
σχολή ΦΟΡΟΥΜ.
Ένας μαθητής του σχολείου θα είναι σε θέση όχι μόνο να αναπτύξει τις δε-
ξιότητές του στο ποδόσφαιρο, αλλά να αποκτήσει και ακαδημαϊκά εφό-
δια. Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα, τα μέλη της Junior Card του ΠΑ.Σ.Π. θα
έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν στο σχολείο με υποτροφία αξίας 1200
ευρώ (ετησίως)!

Τα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποτροφιών του ΠΑ.Σ.Π. 
Για να αποκτήσετε ακαδημαϊκή υποτροφία θα πρέπει να είστε μέλος του Συνδέσμου, να επικοινωνήσετε με τον ΠΑ.Σ.Π. πριν να έρθετε σε επαφή με
το πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει και να έχετε περάσει τις ποδοσφαιρικές αξιολογήσεις ή να έχετε επαγγελματικό συμβόλαιο. 

Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης 
Είμαι από τους πρώτους τυχερούς απόφοιτους του FIFPro
on line academy ως μέλος του ΠΑ.Σ.Π. Πλέον με το πτυ-
χίο που απέκτησα βλέπω το ποδόσφαιρο κι από άλλη
οπτική γωνιά. 

FIFPro Online Academy Scholarships 
(100% On-Line Education)
Διαδικτυακά προγράμματα σπουδών της FIFPro
(Φοίτηση εξ αποστάσεως)
UCN Denmark - Sport Management (Bachelor Degree)
UNIC Cyprus - Sports Management (Bachelor Degree)

- Business Administration (Master Degree)
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Άδοξα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στα
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018
η Εθνική Κύπρου. Το αντιπροσωπευτικό μας συ-
γκρότημα ήταν κατώτερο των περιστάσεων και
τερμάτισε στην προτελευταία θέση με δέκα βαθ-
μούς, έναν λιγότερο από την Εσθονία. Η αυλαία

έπεσε με βαριά ήττα από το Βέλ-
γιο στις Βρυξέλλες (4-0,
10/10/2017), αλλά σίγουρα η
απόδοση της ομάδας μας

ήταν κάτω της αναμενό-
μενης και σε άλλα παιχνί-
δια, κόντρα σε ομάδες
από τις οποίες θα μπο-
ρούσε να αποσπάσει
βαθμολογικό κέρδος.
Μοναδικό αποτέλεσμα

για το οποίο μπορούμε να υπερηφανευόμαστε
ήταν η νίκη σε βάρος της Βοσνίας/ Ερζεγοβίνης
στο ΓΣΠ με 3-2, επιτυχία που αποκτά μεγαλύτε-
ρη αξία λόγω της σπουδαίας ανατροπής, αφού
η ομάδα μας βρέθηκε να χάνει με 0-2. Και λέμε
ότι είναι το μόνο αποτέλεσμα για το οποίο μπο-
ρούμε να υπερηφανευόμαστε διότι σίγουρα δεν
θα πανηγυρίζουμε επειδή πετύχαμε δύο νίκες
σε βάρος του Γιβραλτάρ που έμεινε στον πάτο
χωρίς βαθμό. Η προσπάθεια της Εθνικής Κύπρου
ξεκίνησε από τις 6/9/2016 με εντός έδρας ήττα
(3-0), και πάλι από το Βέλγιο. 

Χωρίς πιθανότητες διάκρισης συνεχίζει τη δράση
της στον 6ο όμιλο της προκριματικής φάσης του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Ελπίδων
(U21). Έχοντας στο ενεργητικό του οκτώ αγώνες,
το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέ-
γραψε μέχρι τώρα δύο νίκες, η μία σε βάρος της
Τουρκίας και μάλιστα με ανατροπή στο «ΑΕΚ Αρέ-
να» και η άλλη εναντίον της Μάλτας, ενώ δέχθη-
κε έξι ήττες. Το ξεκίνημα της Κύπρου στον όμιλο

ήταν εξαιρετικό αφού σε τρεις αγώνες πέτυχε
δύο νίκες. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθη-
καν το ίδιο καλά στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι
ότι η Εθνική βρέθηκε αντιμέτωπη με δύσκολους
αντιπάλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέ-
πει να στοχεύουμε στην υπέρβαση. Η Εθνική Ελπί-
δων στις 7 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός
έδρας την Τουρκία και θα ολοκληρώσει τις υπο-
χρεώσεις της στις 16 Οκτωβρίου στη Μάλτα.

Το ταβάνι δεν είναι σίγουρα
οι νίκες με Γιβραλτάρ!
Το ταβάνι δεν είναι σίγουρα
οι νίκες με Γιβραλτάρ!
Το ταβάνι δεν είναι σίγουρα
οι νίκες με Γιβραλτάρ!
Το ταβάνι δεν είναι σίγουρα
οι νίκες με Γιβραλτάρ!
Το ταβάνι δεν είναι σίγουρα
οι νίκες με Γιβραλτάρ!
Το ταβάνι δεν είναι σίγουρα
οι νίκες με Γιβραλτάρ!

Το στοίχημα του Ραν Μπεν Σιμόν
Η Εθνική Κύπρου έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία της για το Κύ-
πελλο Εθνών τον Σεπτέμβριο, διοργάνωση στην οποία ευελπιστούμε
να παρουσιαστούμε καλύτεροι (βρισκόμαστε στον ίδιο όμιλο με Νορ-
βηγία, Σλοβενία και Βουλγαρία). Ο Ραν Μπεν Σιμόν, που ανέλαβε τα
ηνία εδώ και έναν χρόνο (05/07/2017), επιχειρεί να δημιουργήσει ένα
κράμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών. Στο πλαίσιο αυτό πα-
ρακολουθεί συχνά παιχνίδια κυπριακών ομάδων, ενώ προγραμματί-
ζονται και διάφοροι φιλικοί αγώνες.
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Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα με τη Βοσνία, η νί-
κη επί της οποίας ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επι-
δείξει η Εθνική Ανδρών στην προκριματική φάση.
Ζητείται σταθερότητα. Ο πήχης πρέπει να ανέβει…

Κακή πορεία για την Εθνική Κύπρου 
στα προκριματικά του Μουντιάλ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
6/9/2016 Κύπρος – Βέλγιο 0-3

7/9/2016 Ελλάδα – Κύπρος 2-0

10/10/2016 Βοσνία – Κύπρος 2-0

13/11/2016 Κύπρος – Γιβραλτάρ 3-1

25/3/2017 Κύπρος – Εσθονία 0-0

9/6/2017 Γιβραλτάρ – Κύπρος 1-2

31/8/2017 Κύπρος – Βοσνία 3-2

3/9/2017 Εσθονία – Κύπρος 1-0

7/10/2017 Κύπρος – Ελλάδα 1-2

10/10/2017 Βέλγιο – Κύπρος 4-0

ΦΙΛΙΚΑ
10/11/2017 Γεωργία – Κύπρος 1-0

13/11/2017 Αρμενία – Κύπρος 3-2

23/3/2018 Κύπρος – Μαυροβούνιο 0-0

25/5/2018 Ιορδανία – Κύπρος 3-0

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
04/10/2017 Σερβία – Κύπρος 1-0
07/10/2017 Ιρλανδία – Κύπρος 5-0
10/10/2017 Κύπρος – Αζερμπαϊτζάν 2-1

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
12/11/2017 Κύπρος – Γερμανία 0-3
16/01/2018 Κύπρος – Δανία 0-1
18/01/2018 Κύπρος – Δανία 1-1 
13/02/2018 Κύπρος – Αυστρία 2-2 
15/02/2018 Κύπρος – Αυστρία 0-2
23/03/2018 Κύπρος – Φινλανδία 4-0
25/03/2018 Κύπρος – Φινλανδία 0-2
24/04/2018 Λιχτενστάιν – Κύπρος 1-6 
26/04/2018 Λιχτενστάιν – Κύπρος 0-2

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ

Όαση η ανατροπή με Τουρκία

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ

Προθερμαίνεται στα φιλικά
Η Εθνική Νέων (U19) δεν κα-
τάφερε να εξασφαλίσει την
πρόκριση στον Elite Round
τον περασμένο Οκτώβριο,
αφού τερμάτισε στην 3η θέ-
ση, μπροστά από το Λου-
ξεμβούργο και πίσω από
την Ιρλανδία και τη Σερβία.
Σε σύνολο τριών αγώνων
δέχτηκε δύο ήττες, αλλά ευ-
τυχώς στο φινάλε κατάφερε
να επικρατήσει του Λου-
ξεμβούργου και να τερματί-
σει στην 3η θέση. Έκτοτε, το
αντιπροσωπευτικό μας συ-
γκρότημα έδωσε πολλούς
φιλικούς αγώνες στο πλαί-
σιο της προετοιμασίας του,
με στόχο να διακριθεί στην επόμενη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19 και με
την ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε στον Elite Round. To συγκρότημα του Νεόφυτου
Λάρκου κληρώθηκε στον 11ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία, το Μαυροβούνιο και τη Λετονία.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Κύπρο από τις 13 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2018.

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 l find us
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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
1/9/2017 Κύπρος – Μάλτα 2-1
5/9/2017 Σουηδία – Κύπρος 4-1
5/10/2017 Κύπρος – Τουρκία 2-1
10/10/2017 Κύπρος – Βέλγιο 0-2
9/11/2017 Βέλγιο – Κύπρος 3-2
14/11/2017 Κύπρος – Ουγγαρία 0-2
22/3/2018 Ουγγαρία – Κύπρος 4-0
27/3/2018 Κύπρος – Σουηδία 0-1
7/9//2018 Τουρκία – Κύπρος
16/10/2018 Μάλτα – Κύπρος
10/10/2017 Κύπρος – Αζερμπαϊτζάν 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - 6ος όμιλος        
ΑΓ. Ν.Ι.Η. ΤΕΡΜ. ΒΑΘΜ.

1. ΒΕΛΓΙΟ 7 5-2-0 13-5 17
2. ΣΟΥΗΔΙΑ 7 5-2-0 18-4 17
3. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 6 3-2-1 10-6 11
4. ΤΟΥΡΚΙΑ 7 2-2-3 7-9 8
5. ΚΥΠΡΟΣ 8 2-0-6 7-18 6
6. ΜΑΛΤΑ 7 0-0-7 5-18 0

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
9/8/2017 Μολδαβία – Κύπρος 2-1
20/5/2018 Ρωσία – Κύπρος 3-0

Πάρτι έστησαν οι διεθνείς
μας μετά τη νίκη επί 
της Τουρκίας!
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Άξιοι πρεσβευτές της Κύπρου ήταν για δεύτερη
συνεχή χρονιά οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής
U17! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προ-
κρίθηκε στον Elite Round μετά από μια πολύ κα-
λή πορεία που είχε στην προκριματική φάση. Η
αγωνία κτύπησε κόκκινο καθώς η Κύπρος έπρε-
πε να περιμένει τα αποτελέσματα άλλων ομίλων
για να διαπιστώσει αν θα περάσει ως καλύτερη
τρίτη, κάτι που τελικά έγινε. Συγκεκριμένα, στους
αγώνες της προκριματικής φάσης η ομάδα του
Γιάννη Οκκά τερμάτισε στην 3η θέση, ενώ ο βαθ-
μός με τη Σουηδία αποδείχθηκε «χρυσός». Πα-
ρότι σε εκείνο τον αγώνα η τύχη έπαιξε άσχημο
παιχνίδι στην Εθνική, αφού ισοφαρίστηκε στις

καθυστερήσεις, τελικά αυτή η ισοπα-

λία μάς έστειλε στην Κροατία. Στον Elite Round
το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα όρθωσε
και πάλι ανάστημα και έβαλε δύσκολα στους με-
γάλους του αντιπάλους, χάνοντας την πρόκρι-
ση στις λεπτομέρειες. Απέτυχε να προκριθεί, αλ-
λά ολοκλήρωσε τη διοργάνωση αήττητο! Κι αυ-
τό λέει πολλά για την εικόνα του, που όντως ήταν
εξαιρετική για όσους παρακολούθησαν τα παι-
χνίδια. H Εθνική πλέον προετοιμάζεται για τον
προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος Παίδων U17, που θα διεξαχθεί τον ερ-
χόμενο Οκτώβριο στην Κύπρο. Αντίπαλοί της θα
είναι η Σκωτία, η Ελβετία και το Κόσοβο. Οι αγώ-
νες θα αρχίσουν στις 26 Οκτωβρίου και θα διαρ-
κέσουν μέχρι την 1η Νοεμβρίου.

ΕΘΝΙΚΗ U17

Υπάρχει και ταλέντο και μέλλον!Υπάρχει και ταλέντο και μέλλον!Υπάρχει και ταλέντο και μέλλον!Υπάρχει και ταλέντο και μέλλον!Υπάρχει και ταλέντο και μέλλον!

ELITE ROUND 
2ος όμιλος

9/3/2018 Βέλγιο – Κύπρος 1-1
12/3/2018 Κροατία – Κύπρος 1-1
15/3/2018 Σουηδία – Κύπρος 0-0

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
17/10/2017 Κύπρος – Σουηδία 1-1
20/10/2017 Κύπρος – Πολωνία 0-1
23/10/2017 Κύπρος – Σαν Μαρίνο 5-0 

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
22/08/2017 Μαυροβούνιο – Κύπρος 2-2 
24/08/2017 Μαυροβούνιο – Κύπρος 0-1
14/09/2017 Σκόπια – Κύπρος 0-3 
16/01/2018 Κύπρος – Δανία 2-3 
18/01/2018 Κύπρος – Δανία 1-3 
26/04/2018 Κύπρος – Ουγγαρία 1-0

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
26/4/2018 Κύπρος – Ουγγαρία 1-0 
28/4/2018 Φινλανδία – Κύπρος 4-0
30/4/2018 Κύπρος – Ουκρανία 0-2

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Σουηδία.

Φάση από τον αγώνα με τη Σουηδία (15/3/2018). Οι διεθνείς μας
όρθωσαν ανάστημα κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους.
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Υπάρχει και ταλέντο και μέλλον!

Η προετοιμασία και οι φιλικοί αγώνες είναι ση-
μαντικά για τις Εθνικές U14 και U15, καθώς οι
πιτσιρικάδες πρέπει να προετοιμαστούν ώστε
να ενισχύσουν τις μεγαλύτερες ηλικιακά Εθνικές
ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα προπονήσεις, οι-
κογενειακά διπλά, αγώνες με ομάδες ακαδη-
μιών, ενώ πραγματοποιούνται και διάφορες διε-
θνείς φιλικές αναμετρήσεις, όπως θα δούμε
στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ U15
14/12/2017 Κύπρος – Σκόπια 1-1
12/12/2017 Κύπρος – Σκόπια 3-4
16/1/2018 Κύπρος – Δανία 3-1
18/1/2018 Κύπρος – Δανία 1-2
6/2/2018 Κύπρος – Ρουμανία 2-3
8/2/2018 Κύπρος – Ρουμανία 2-1
27/3/2018 Κύπρος – Μαυροβούνιο 0-0

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ U-14
12/12/2017 Κύπρος – Σκόπια 1-0
14/12/2017 Κύπρος – Σκόπια 3-1
13/2/2018 Κύπρος – Αυστρία 3-0
15/2/2018 Kύπρος – Αυστρία 1-3

Ενθαρρυντικά μηνύματα έστειλε η Εθνική
Φούτσαλ στα τελευταία φιλικά παιχνίδια
που έδωσε με αντίπαλο τη Βουλγαρία, δεί-
χνοντας ότι μπορεί να «χτίσει» για το μέλ-
λον. Μετά τους δύο αγώνες στη Σόφια, η
Εθνική φιλοξένησε τη Βουλγαρία στην Κύ-
προ και μάλιστα στο πρώτο φιλικό οι διε-
θνείς είχαν… άγριες διαθέσεις αφού επι-
κράτησαν με 7-2.

ΕΘΝΙΚΕΣ U15 και U14

Με το βλέμμα
στο αύριο

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΥΤΣΑΛ

Μηνύματα για το μέλλον
ΦΙΛΙΚΑ
6/12/2017 Βουλγαρία – Κύπρος 2-2

7/12/2017 Βουλγαρία – Κύπρος 2-1

3/4/2018 Κύπρος – Βουλγαρία 7-2

4/4/2018 Κύπρος – Βουλγαρία 3-0
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Δύο διεθνή φιλικά έδωσε στο τρέχον έτος η Εθνι-
κή Γυναικών, καταγράφοντας μία νίκη επί της
σουηδικής ομάδας Linkoping Kenty Ladies και
γνωρίζοντας τη συντριβή από την πρωταθλή-
τρια Κίνας. Το τελευταίο φιλικό για την περσινή
χρονιά ήταν απέναντι στη Βουλγαρία στις 8/4
(1-1), όταν αγωνίστηκε για τελευταία φορά η εκ
των αρχηγών της ομάδας Μαργαρίτα Σοφο-
κλέους, η οποία ήταν βασικό στέλεχος της Εθνι-
κής για μια περίπου δεκαετία. Πέρα από τα φι-
λικά, η Εθνική προγραμματίζει και προπονήσεις
κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΦΙΛΙΚΑ
23/1/2018 Κύπρος - Dalian Quanjian 0-7
3/4/2018 Κύπρος - Linkoping Kenty Ladies 3-0

ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κερδίζει εμπειρίες

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Ζεστάθηκε» με τα Σκόπια

Μετά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε η
Εθνική Νεανίδων σε προκριματικό όμιλο του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξήχθη
τον περασμένο Οκτώβριο στην Πορτογαλία (κα-
ταλάβαμε την τελευταία θέση στον όμιλο), τα
κορίτσια μας ξεκίνησαν την προετοιμασία τους
για τη νέα διοργάνωση που θα γίνει στην Τουρ-
κία τον Οκτώβριο. Αντίπαλοι στον όμιλό μας θα
είναι η Ελβετία, η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.
Για την προετοιμασία της η Εθνική πραγματο-
ποιεί προπονήσεις, ενώ μέχρι τώρα έδωσε και
δύο φιλικές αναμετρήσεις με τα Σκόπια.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚH ΦΑΣΗ
18/10/2017 Νορβηγία –Κύπρος 6-0 

20/10/2017 Πορτογαλία – Κύπρος 7-0      

23/10/2017 Β. Ιρλανδία – Κύπρος 2-1 

ΦΙΛΙΚΑ
13/3/2018 Κύπρος - Σκόπια 0-2

15/3/2018 Κύπρος - Σκόπια 1-1
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Τα μέλη του Παγκύπριου
Συνδέσμου
Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.)
επωφελούνται εκπτώσεις
άνω των 500 ευρώ μέσα
από το ετήσιο μπλοκ
εκπτώσεων που προσφέρει
ο Σύνδεσμος!
Το πλούσιο σε περιεχόμενο
μπλοκ κυκλοφορεί μια
φορά το χρόνο και ισχύει
την περίοδο μεταξύ 1η
Οκτωβρίου και 30
Σεπτεμβρίου, με δεκάδες
καταστήματα -σε μια σειρά
από χώρους- να
προσφέρουν σημαντικές
εκπτώσεις στα μέλη του
ΠΑ.Σ.Π. Το μπλοκ
εκπτώσεων διοχετεύεται 
σε όλα τα μέλη του
Συνδέσμου, ενήλικες 
και στους νεαρούς του
Juniors Club.

Έντονη είναι η παρουσία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.)
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Γραφείο Τύπου του Συνδέσμου λειτουργεί
δύο επίσημους λογαριασμούς στα social media, σε Facebook και Twitter, τα οποία
χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί καθημερινά με τους φιλάθλους για τα πάντα που
αφορούν τον ΠΑ.Σ.Π. Την ίδια στιγμή, οι λογαριασμοί του ΠΑ.Σ.Π. σε Facebook και
Twitter χρησιμοποιούνται ως μέσα για τους διαγωνισμούς του Συνδέσμου.

Η επίσημη σελίδα του ΠΑ.Σ.Π. 
στο Facebook (@PASPcyprus)

πλησίαζε τα 9 χιλιάδες like 
στα τέλη Ιουνίου 2018

με συνολική απήχηση 206,280
για τους μήνες Απρίλιο - Ιούνιο. 

Στο Twitter ο λογαριασμός 
του ΠΑ.Σ.Π. (@PASPcyprus)

είχε συνολική απήχηση 64,600 
για τους μήνες Μάϊο - Απρίλιο

Ο ΠΑ.Σ.Π. στα Social Media

Όφελος εκατοντάδων ευρώ από
το μπλοκ εκπτώσεων του ΠΑ.Σ.Π.!

2018 - 2019
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PASP (Pancyprian
Footballers Union) has
published its 25th maga-
zine, which is now circu-
lated annually and pres-
ents the season recap.
The current edition in
your hands features the
most important aspects
of the work done by PASP
in the football season
2017/18.
Football in Cyprus -a
small Mediterranean
island with a population
less than a million- is
undoubtedly the most
popular sport. Its fol-
lowed by tens of thou-
sands of fans, making it
the largest social phe-
nomena on the island.

An English
insight  
in Cypriot football
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President of PASP, Mr. Spyros Neofytides,
welcomes all readers with his intro note:
Dear members, we at PASP assure you that we
will defend your rights with passion,
determination and seriousness in order to
have the best possible professional conditions
for you. By having all of you next to us, we can
challenge without fear the rights you are
entitled to. By assuming a few months ago,
the position of Vice President of FIFPro
Division Europe for the next four years, we are
now stepping forward with more confidence
and support.

The season recap
Spyros Neofytides gave an interview to the
PASP magazine, in which he spoke about the
most important achievements by the Union
the year that has passed. 
"First of all, the most important step for us is
our presence in the FIFPro Board for the next
four years, as FIFPro Division Europe vice
president. The second and most important
thing was the changes to the minors'
regulations that were made possible. Also, the
upholding of the support measures for

Cypriot players and the continuation of the
insurance plan. I consider these four to be the
most important profits of the year”.

PASP Football Awards 2017/18
During a beautiful ceremony held at the Royal
Hall of Nicosia on May 10th 2018, an event
which was broadcasted live by Primetel, PASP
honored the best footballers of the year, at
the annual and prestigious PASP Football
Awards 2018. During the ceremony, the best
was honored. Joao Pedro of Apollon Limassol
was named MVP of the 2017/18 season,
Sofronis Avgoustis (Apollon Limassol) as the
top coach, Marios Antoniadis (AEK) as the
best Cypriot and Florian Taulemesse (AEK) as
the best foreigner.
All the top players of the championship
attended the event.
Apart from the above winners of the
individual categories, PASP also announced
the top eleven of the league, as it emerged
through the vote of the players of the 14
teams of the top division. The top goalkeeper
was Ariel Harush (Anorthosis), top defenders

were Danijel Pranjic (Anorthosis), Gordon
Schildenfeld (Anorthosis), Joao Pedro
(Apollon), Valentin Roberge (Apollon), the
best midfielders were Alef Dos Santos
(Apollon) Esteban Sachetti (Apollon), Lorenzo
Ebecilio (APOEL) and Florian Taulemesse
(AEK), while Matt Derbyshire (Omonia) and
Fotis Papoulis (Apollon) were the best
attackers.

The best of the second division and
women’s league
For another year in the running, PASP -in its
effort to support the second division and the
women's championship players- organized
the award ceremony of the best eleven of the
two leagues for the 2017/18 season. PASP
honored the best on Thursday, April 19, 2018,
at an event at UCLan University.
The best eleven and coach of the women’s
league:
Goalkeeper: Georgia Katsonouri (Pafia)
Defenders: Constantina Pafiti (Apollon Ladies),
Tiegnou Fatou Coulibaly (Barcelona FA), Xenia
Georgiou (Lefkothea), Christina Pitsillou (A.E.
Ammochostou)
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Midfielders: Loukritia Chrysostomou (Lefkothea), Elena
Aristodemou (Barcelona FA), Alyssa Ann Lagonia (Apollon Ladies)
Attackers: Rebecca Grace Elloh (Barcelona FA), Rosella Ayane
(Apollon Ladies), Krystyna Marie Freda (Barcelona FA)
Coach: Alexis Christodoulou (Barcelona FA)

The best eleven and coach of the second division:
Goalkeeper: Christos Mastrou (Anagennisis)
Defenders: Christoforos Gavriel (Othellos), Antonis Panagi
(Omonia Aradippou), Koullis Kyriakou (Othellos), Andreas Vasiliou
(Othellos)
Midfielders: Charrad Aikel Gadacha (Anagennisis), Ivan Curjuric
(Enosis), Gaoussou Fofana (Othellos)
Attackers: David Solari (Enosis), Mohamed Sassi (Othellos),
Giorgos Kolokoudias (Enosis)
Coach: Andre Paus (Enosis)

STOIXIMAN Top Goal 2017/18

The most impressive goals of the season!
The goals of Efraim, Torres and Asamoah respectively were
awarded as the best goals of the season during the PASP Football
Awards in May. The established PASP Top Goal competition has
been powered the last two seasons with the valuable
sponsorship of STOIXIMAN.
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STOIXIMAN Golden Gloves
2017/18

Vale unbeaten in 17 games
For the second season, PASP ran the
STOIXIMAN Golden Gloves competition, for
the goalkeeper with the most clean sheets.
The winner of STOIXIMAN Golden Gloves
2017/18 was Bruno Vale of Apollon! The
Portuguese keeper participated in 35 games
and didn’t concede a goal in 17 matches. 

Crucial insurance for the players
On September 15, 2017, the PASP Insurance
Scheme was launched, which offered the
teams the opportunity to insure their players
at low cost. During the season, a large
number of footballers were insured when
they faced various medical expenses.

No more grace period 
in the contracts!
Following 18 months of intense negotiations,

FIFA, FIFPro, the European Clubs Association
and the World League Forum announced on
Monday, November 6, 2017, that they reached
a historic agreement that is expected to boost
internationally professional football.
The FIFA-FIFPro Agreement has a six-year
duration and aims to strengthen relations
between the two organizations. One of the
most important changes to the regulations,
which particularly affects Cyprus -since it is a
common practice in our country- is the
abolition of the grace period for not paying
players.
Team practice has been delaying players'
payment for up to three months, adopting
this practice even in contracts, a fact which
will no longer be allowed. Instead, all teams
will be obliged to pay the players on time,
and on the basis of the changes adopted,
players who will appeal in the event of delays
will have the right to claim an additional three
to six months of pay, in addition to full pay
provided in their contract.

Spyros Neofytides elected Vice
President of FIFPro Division
Europe
The president of the Pancyprian Footballers
Union, Mr. Spyros Neofytides, was elected
FIFPro Division Europe Vice-President during
the FIFPro annual congress held in Cairo,
Egypt, on Tuesday, December 5, 2017.

PASP presented the survey on
women's football
The results of the research on women's
football in Cyprus, was presented by PASP
during a press conference on Thursday, March
15, 2018 at the University of Nicosia. The
survey, which took the form of a poll in
January 2018, involved 150 footballers from
all ten of the women's league.
The results of the survey are particularly
worrying, with many inequalities as compared
to men's football being highlighted through
the responses of the footballers. It is sad to
note that 72% of the players are not being
paid (!), while the minority that is paid for
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playing footballer, a percentage of 31% of
them does not have a signed contract!

Social aspects of PASP
Throughout the season, the Pancyprian
Footballers Union runs various social
measures, to strengthen the game of football
in Cyprus and particularly the footballers.
One of the most important campaigns was
that of supporting Emiliano Fusco’s young son
during a period in need, due to medical
reason. Through various fund-raising events,
PASP helped contribute in the effort.
Through-out the season, members of PASP
visited schools around the island to promote
the campaigns against school bullying and
racism! Thousands of young Cypriots had the
chance to meet well known footballers and
learn the virtues of tolerance and respect.

Educational steps by PASP
For another year, the Cyprus Footballers
Union put forward a series of educational
promotions for its members. Scholarships
were in disposal of the footballers in Cyprus,

either locals of import players.
PASP supported the new Physical Education
program of Frederick University in Limassol.
In the same time, tens of footballers attended
the yearly assessment procedure for the
offering of scholarships in the below
universities. 
* European University of Cyprus
* University of Nicosia
* UCLan Cyprus
* Frederick University
* Alexander College / UWE Bristol
* CTL Eurocollege Limassol

PASP’s presence in Social Media
The presence of the Pancyprian Football
Union (PASP) in the social media was intense
the season that concluded. The Press Office of
the Union operates two official social media
accounts, on Facebook and Twitter, which it
uses to communicate daily with the fans
about everything that concerns PASP and the
Game in Cyprus. At the same time, PASP’s
accounts on Facebook and Twitter are used as

tools for the various competitions contests of
the Union.
The official page of PASP on Facebook, with
the handle @pasp.org.cy, approached 9,000
likes at the end of June 2018. On Twitter,
PASP's account with the handle @PASPcyprus,
counted just over 530 followers at the same
period of time.





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 3 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, αυτός
ο σκοπός εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο. Ας δού-
με τα ωφελήματα για όσους παραμένουν ενεργά μέλη:
l Εξασφάλιση κάρτα μέλους, που συνοδεύεται από
πολλά κι απίστευτα ωφελήματα. Αρκεί να σημειώσουμε
ότι υπάρχει συμφωνία με πολλές εταιρείες που παρέ-
χουν εκπτώσεις στα μέλη του ΠΑΣΠ (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 2018-19

Τα ωφελήματα για τα ενεργά μας μέλη

Μάρης Δημήτρης

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σπύρου Κυπριανού 25
3070 Λεμεσός
Τηλ.: +357 22845800

Κατσώνη 29, 2ος Όροφος,
1082 Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Τηλ.: +357 22519474

Κινητό: +357 97877467

demetrismaris@metlifeagents.com.cy

www.metlife.com.cy
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