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ΣΠΥΡΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ
(2008-Σήμερα)

Αγαπητοί φίλοι,
Είναι με μεγάλη χαρά αλλά και ικανοποίηση που
απευθύνομαι σε εσάς με την ευκαιρία της έκδοσης
του λευκώματος που κρατάτε στα χέρια σας και
είναι για τα 30 χρόνια ζωής του ΠΑ.Σ.Π.
Ο ΠΑ.Σ.Π. ιδρύθηκε το 1987 υπό δυσχερείς συνθήκες, από ημιεπαγγελματίες και ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές με σκοπό να βοηθήσει τον Κύπριο
ποδοσφαιριστή να γίνει επαγγελματίας και να ανταγωνιστεί με τους ξένους.
Τα πρώτα χρόνια η δομή και ο τρόπος λειτουργίας
του συνδέσμου ήταν σε εθελοντική βάση και χωρίς
οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια ή άλλη στήριξη
εκτός της ομοσπονδίας. Αυτό είχε ως φυσικό επακόλουθο να υπάρχει αργή ανάπτυξη και πολύ μικρή
ανταπόκριση, αφού δεν υπήρχαν τότε ποδοσφαιριστές που να έχουν ως μοναδικό και αποκλειστικό
επάγγελμά το ποδόσφαιρο.
Μπαίνοντας όμως στην δεκαετία του ’90 και με
τις παγκόσμιες εξελίξεις στην Ευρώπη (βλ. υπόθεση
Μπόσμαν) και την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στην Ευρώπη, οι ποδοσφαιριστές στην Κύπρο άρχισαν να οργανώνονται και να διεκδικούν
τα δικαιώματά τους.
Θα δείτε και θα διαβάσετε στην συλλεκτική αυτή
έκδοση ότι για να φτάσουμε εδώ σήμερα δώσαμε
πολλούς αγώνες και μάχες. Για να πετύχουμε βέβαια αυτά που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής θα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερους αγώνες.
Θεωρώ ότι υπήρξαν αρκετοί ιστορικοί σταθμοί
στην μικρή αυτή ιστορία του ΠΑΣΠ, με κορυφαίους
τους τέσσερις πιο κάτω:
1. Την απόφαση για αγορά των ιδιόκτητων γρα-
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SPYROS NEOFYTIDES
(2008-Today)
Dear friends,
It is with great joy and satisfaction that I’m able to
speak on the occasion of the 30 year anniversary
album of PASP. Our Union was founded in 1987
during difficult times, by semi-professional and
amateur footballers, with the purpose to help the
Cypriot footballer to turn pro and reach the level of
play of the foreign players.
During the first years of the Union, the structure and
way of work was done on a voluntary level, without
any assistance on financial aspects. This made the
expansion of the Union to move slowly.
In the 90s, though, and with the world developments
moving on (such as the Bosman case) and the free
movement of workers in Europe, the footballers in
Cyprus started better to organize and seek their
rights.
In this publication you will have the opportunity to
read about the struggles and gains made by the
Union throughout the years.
It is my opinion that four moments in PASP’s history
particularly stand out:
1. The purchase of the offices in 2004 at Themistokli
Dervis Street in Nicosia.
2. Joining FIFPro as a full member in 2005.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
φείων του ΠΑΣΠ το 2004 και την στέγαση του συνδέσμου στην Θεμιστοκλή Δέρβη στην Λευκωσία.
2. Την ένταξη του ΠΑΣΠ στην Παγκόσμια ομοσπονδία επαγγελματιών ποδοσφαιριστών FIFPro
το 2005 ως πλήρες μέλος.
3. Την εξασφάλιση θέσης του ΠΑΣΠ στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της FIFPro το 2013.
4. Την εφαρμογή του ενιαίου συμβολαίου στην Κύπρο
και την διασφάλιση των ελάχιστων όρων εργασίας
για τους ποδοσφαιριστές από την 01.01.2016.
Τα τελευταία χρόνια μαζί με την δική σας στήριξη
προσπαθούμε να βάλουμε τον ΠΑΣΠ σε άλλα επίπεδα παροχής υπηρεσιών προς εσάς. Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα παροχής υποτροφιών προς τα
μέλη μας με στόχο οι ποδοσφαιριστές να είναι
έτοιμοι για μια δεύτερη καριέρα. Mέσω της επιμόρφωσης σας, αναβαθμίσαμε όλα τα events και
διαγωνισμούς για καλύτερη προβολή της εικόνας
τόσο των ποδοσφαιριστών, αλλά και του ποδοσφαίρου γενικότερα. Είμαστε πρωτοπόροι αλλά
ταυτόχρονα πολύ περήφανοι που μέσω των εκδηλώσεων μας για κοινωνική υποστήριξη και καταπολέμηση αρνητικών φαινομένων, αναγκάσαμε
πολλούς άλλους να μας ακολουθήσουν.
Αγαπητοί φίλοι, ο ΠΑΣΠ είναι ένας σύνδεσμος
που έχει στόχους, όραμα και υποχρέωση απέναντι
στο Κυπριακό ποδόσφαιρο αλλά και σε όλο αυτό
τον κόσμο που ασχολείται και λατρεύει το άθλημα
αυτό, να διασφαλίσει την βιωσιμότητα και την
ομαλή λειτουργία του συστήματος, τον σεβασμό
και την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων απέναντι στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Γι’
αυτό τον λόγο η στήριξη σας είναι απόλυτα απαραίτητη γιατί ό,τι έχουμε πετύχει το έχουμε κάνει
ομαδικά και όχι ατομικά. Εξάλλου, γνωρίζετε πολύ
καλά ότι το επάγγελμα σας, δηλαδή το ποδόσφαιρο, είναι ομαδικό άθλημα.
Σας ευχαριστούμε για την στήριξη σας και εύχομαι
να απολαύσετε το συλλεκτικό αυτό βιβλίο.

3. Earning a spot as PASP in the FIFPro European
Council in 2013.
4. Putting into implementation -from the 1st of
January 2016- the Unified Contract which guarantees
the minimum terms of employment of a footballer
in Cyprus.
During the last years, with your support we managed
to introduce many benefits for the PASP members.
We created the scholarship program that assists a
second career for the players. We upgraded our
events and competitions for a bigger promotion of
our struggles. We are pioneers through our events
and proud that they offer social support and fight
negative phenomena.
Dear friends: PASP is a Union with goals, vision and
an obligation towards Cypriot football and towards
all the fans who love this sport. We are obliged to
bring longevity and smooth working of the system,
respect and cooperation of all towards the
professional footballers. For this, your support is
crucial, since everything we have done so far, was
done through team work and not individually. That’s
why football is a team sport.
We thank you for your support and hope that you
enjoy this collectible book.
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Η ίδρυση και οι προκλήσεις του ΠΑΣΠ
Από το 1987 και έπειτα οι τέσσερις προκάτοχοι του Σπύρου Νεοφυτίδη
είχαν πολλές δυσκολίες και εμπόδια να αντιμετωπίσουν,
στην προσπάθεια να καθιερώσουν τον Σύνδεσμο
Τη δεκαετία του ’80 το κυπριακό ποδόσφαιρο
αριθμούσε ήδη πέντε δεκαετίες ζωής και οι πρωταγωνιστές του αθλήματος δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, δεν ήταν υπερβολή να λεχθεί πως αποτελούσαν ακόμη τον τελευταίο τροχό της αμάξης.
Τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν
πολλά. Δεν δικαιούνταν να αποχωρήσουν από
τις ομάδες με τις οποίες υπέγραψαν συμβόλαιο
στην εφηβεία. Δεν ήταν ασφαλισμένοι. Έπαιζαν
στις αργίες, αμείβονταν λίγα. Και το σημαντικότερο: Δεν είχαν λέγειν στα θέματα που τους
αφορούσαν.
Η ίδρυση, λοιπόν, ενός οργανωμένου συνόλου
ήταν μονόδρομος για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των ποδοσφαιριστών. Και έτσι, ξεκίνησε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών
(ΠΑΣΠ).
Οι βάσεις για τη δημιουργία του ΠΑΣΠ μπήκαν
σιγά-σιγά με τη βοήθεια δημοσιογράφων, που
αρθρογραφούσαν για την ανάγκη οι ποδοσφαιριστές να οργανωθούν. «Γράφαμε ότι οι ποδο-

σφαιριστές πρέπει να κάνουν σύνδεσμο, να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Να διεκδικήσουν
τις αμοιβές τους, την ιατρική περίθαλψη και
ασφάλεια. Τελικά συγκεντρώσαμε αρκετούς παίκτες και ξεκινήσαμε. Νιώθω περήφανος που
ήμουν ανάμεσα σε αυτούς που συνέβαλαν να δημιουργηθεί ο σύνδεσμος», θυμάται ο δημοσιογράφος Πέτρος Χατζηχριστοδούλου.
Όπως ήταν επόμενο, η ενέργεια των ποδοσφαιριστών να συνδικαλιστούν, δεν αντιμετωπίστηκε
θετικά από την ΚΟΠ και τα σωματεία. «Σημαντική ήταν η συνεισφορά του δικηγόρου τότε και
σήμερα δικαστή, του Αλέκου Παναγιώτου, στο
νομικό κομμάτι. Εγώ τους είχα συμβουλέψει να
τοποθετήσουν πρόεδρο του ΠΑΣΠ έναν παλαίμαχο, που να μην μπορεί να γίνει δέκτης πιέσεων
από τους ιθύνοντες», τονίζει ο Π. Χατζηχριστοδούλου. Πρώτος πρόεδρος εκλέγηκε ο Γιαννάκης
Γιαγκουδάκης, ο οποίος δεν ήταν παλαίμαχος,
ήταν όμως ιδιαίτερα δραστήριος...

The founding and challenges of PASP
During the 80s the Cypriot football leagues were
already counting five decades of existence, but the
stars of the sport, the footballers, were mostly left
out in the dark. The problems the footballers had
to face were many: They were tied for life at their
clubs, they weren’t insured, they weren’t paid well.
And the most important, they were left without any
saying.

So, the founding of an organised Union was the
next logical step to be made. And the Pancyprian
Footballers Union (PASP) was introduced.
As expected, PASP’s first steps weren’t supported by
the Cyprus Football Association and the clubs.
Giannakis Giagkoudakis was elected the first
president of the Union and immediately took
actions…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

10

INTERvIEWS OF ThE PREvIOUS PRESIDENTS

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
(1987-1991)
Πρώτος πρόεδρος του ΠΑΣΠ ανέλαβε ο Γιαννάκης
Γιαγκουδάκης. «Για αρκετά χρόνια, όταν μαζευόμασταν στις Εθνικές, λέγαμε μεταξύ μας ότι πρέπει να
κινηθούμε οργανωμένα. Τελικά ανέλαβα πρωτοβουλία και μαζί με άλλους 5-6 παίκτες, όπως οι Γιάννος
(σ.σ.) Ιωάννου, Πέτσας, Ευαγόρας, Θράσος, Φλώρος
και με τον δικηγόρο τον Αλέκο (σ.σ. Παναγιώτου),
κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Μαζευτήκαμε 450
Κύπριοι παίκτες στο ξενοδοχείο Miramare το 1987.
Τους είπαμε ότι ήρθε η ώρα να κερδίσουμε τα δικαιώματα μας και αναδείξαμε την πρώτη επιτροπή, όπου
πρόεδρος ανέλαβα εγώ», θυμάται ο κ. Γιαγκουδάκης,
που συνέχισε. «Ήταν δύσκολο το έργο στην αρχή,
αφού έπρεπε πρώτα να πείσουμε τους ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστικά, σε σεμινάρια που οργανώναμε,
στέλναμε για παράδειγμα παίκτες του ΑΠΟΕΛ ή του
Απόλλωνα σε ‘αριστερά’ σωματεία, για να δείξουμε
ότι δεν μας χωρίζει η πολιτική. Βάλαμε θυμάμαι και
μία λίρα συνδρομή το χρόνο, για να καλύψουμε τα
έξοδα μας».
Το πρώτο συμβούλιο του ΠΑΣΠ στεγάστηκε στα
τότε γραφεία της Ολυμπιακής Επιτροπής, που βρίσκονταν σε πάροδο της Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία.
Από εκεί ξεκίνησε η προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ποδοσφαιριστές. Ο κ. Γιαννάκης Γιαγκουδάκης θυμάται: «Πήγαμε στην ΚΟΠ με λογικά αιτήματα.
Ζητήσαμε για παράδειγμα τον Δεκέμβριο να υπάρχει μεταγραφική περίοδος. Ζητήσαμε ασφάλιση, να
μην παίζουμε μόνο Κυριακή, αλλά να ορίζονται παιχνίδια και το Σάββατο. Είδαμε και το στρατιωτικό.
Γενικά, λάβαμε αρνητικές απαντήσεις. Είπαμε έτσι
να κάνουμε απεργία. Επειδή όμως ήξερα πως υπήρχε
σοβαρό θέμα να μας διασπάσουν, πήγα κρυφά στον
πρόεδρο των διαιτητών και του ζήτησα όταν ανακοινώσουμε απεργία, να πουν και αυτοί πως δεν θα
πάνε στα γήπεδα, αφού θα απεργήσουν οι παίκτες.
Αυτό δούλεψε, δείξαμε την πυγμή μας και τελικά
μας κάλεσε η ΚΟΠ».

GIANNAKIS
GIAGKOUDAKIS
(1987-1991)
Giannakis Giagkoudakis was elected the first
president of PASP: “For years, when we gathered at
the national team, the players always spoke about
creating an organized Union. Eventually, I took
action, along with 5-6 players, such as Giannos
Ioannou, Petsas, Evagoras, Thrasos, Floros. Along
with the lawyer Alekos Panayiotou, we started the
effort. Around 450 footballers gathered at the
Miramare hotel in 1987 and we told them that it was
time to earn our rights. In our first steps we had to
convince the footballers of our intentions”, Mr.
Giagkoudakis remembers about the beginning.
The first board of PASP was housed at the thenoffices of the Cyprus Olympic Committee, at a side
street of Griva Digeni Avenue in Nicosia. That’s
where all the efforts to improve the standards of the
footballers in Cyprus started: “We went to the CFA
with logical demands. We asked for a transfer period
in December, insurance and to play on other days
and not only Sunday’s. We also talked about the
obligatory military service. In general, the responses
were negative. So we decided to strike. And to avoid
any efforts by the CFA and the clubs to break us up,
we secretly met with the president of the Referees
Union and asked them to also strike when we would
announce our intentions. It was something that
worked, and finally CFA talked to us”.
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INTERvIEWS OF ThE PREvIOUS PRESIDENTS

ΠΑΜΠΟΣ
ΠΙΤΤΑΣ
(1991-1994)
Ο δεύτερος πρόεδρος του ΠΑΣΠ ήταν ο Πάμπος Πίττας.
Πολλά ήταν τα προβλήματα που είχε να διαχειριστεί
τότε ο ίδιος και το συμβούλιο του. «Το μεγάλο μας θέμα
ήταν το αναγκαστικό ‘δέσιμο’ των ποδοσφαιριστών
στις ομάδες όπου υπέγραφαν από μικροί. Οι ποδοσφαιριστές ήταν ενέχυρο των σωματείων, χωρίς να
έχουν καν συμβόλαια. Καταφέραμε μετά από σκληρές
ενέργειες να έρθουμε σε συμφωνία με την ΚΟΠ, όπου
οι ποδοσφαιριστές δικαιούνταν να αλλάξουν ομάδα
στα 32 τους χρόνια», θυμάται ο κ. Πίττας.
Η αύξηση των μελών του ΠΑΣΠ ήταν αξιοσημείωτη
το διάστημα εκείνο. «Η αύξηση των μελών του ΠΑΣΠ
μας βοήθησε πολύ στη δύναμη μας, επειδή η φωνή
μας έγινε πιο δυνατή», λέει ο Πάμπος Πίττας.

PAMBOS PITTAS
(1991-1994)
The second president of PASP was Pittas Pittas,
who had to face many challenges: “The biggest
issue were the forced ties of the players, since
their childhood, with their respective clubs. The
players were forced to play at their clubs for ever,
without even having contracts. Following our
intense efforts, we managed to agree with the
CFA that footballers reaching the age of 32 were
entitled to change clubs”.
The increase in PASP members during this period
was also remarkable. “With our members
growing fast, we were able to challenge for more
rights, since our voice became bigger and louder”,
said Pambos Pittas.
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ΠΑΜΠΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ
(1994-2003)
Ο ΠΑΣΠ είχε πλέον καθιερωθεί στις συνειδήσεις των
ποδοσφαιριστών, μετά από χρόνια προσπαθειών. Το
1994 ανέλαβε πρόεδρος του συνδέσμου ο Πάμπης
Ανδρέου. «Από τις πρώτες μας ενέργειες ήταν η επικοινωνία με την ΚΟΠ, για να δούμε το πρόβλημα με
την ελευθερία των ποδοσφαιριστών μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία. Το 1996 καταφέραμε να κερδίσουμε
την ελευθερία μας στα 30 μας χρόνια και έγινε σούσουρο. Εφαρμόστηκε το 1997 και όσοι ήταν 30 ετών
ήταν ελεύθεροι να φύγουν από τις ομάδες. Ακολούθησε
η υπόθεση Μπόσμαν που άλλαξε τα πάντα. Το 1999
ήρθαν τα ελεύθερα συμβόλαια», λέει ο κ. Ανδρέου.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν τότε οι ποδοσφαιριστές ήταν το οικονομικό
και η ιατρική κάλυψη και ασφάλιση. «Τα σωματεία αρνούνταν να μας στηρίξουν σε αυτά τα θέματα, ενώ μαλώναμε τότε με τους προέδρους για το θέμα των ξένων.
Απαιτούσαμε οι ξένοι να παραμείνουν δύο και να μην
αυξηθούν σε τρεις», θυμάται ο Πάμπης Ανδρέου.
Την περίοδο εκείνη είχαν ήδη κτιστεί οι σχέσεις με
τη FIFPro, από την οποία ο ΠΑΣΠ λάμβανε ένα ποσό
ως στήριξη, ενώ άριστες ήταν οι σχέσεις με τον ΠΣΑΤ
και τον πρόεδρο Αντώνη Αντωνιάδη. Σημαντικό στοιχείο της εποχής ήταν η ενσωμάτωση και των ποδοσφαιριστών της β΄ κατηγορίας στις τάξεις του ΠΑΣΠ.

PAMBIS ANDREOU
(1994-2003)
Following years of effort, PASP was finally able
to create a saying in the world of Cypriot
football. In 1994 Pambis Andreou took over the
presidency: “Our first effort was to speak with the
CFA to talk about the subject of the release of
players once they reached a certain age. In 1996
we managed to drop the age limit at 30 years. In
1997 everyone who was 30 was free to choose his
next club. Then the Bosman case followed and
everything changed. In 1999 the free contracts
were introduced”.
During this period, the relationship between
FIFPro and PASP was put forward, while PASP
also build ties with the Greek footballers Union
(PSAT). Another important development or the
era was the inclusion of second division players
into the ranks of PASP.
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ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΛΕΚΚΟΣ
(2003-2007)
Ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΠ, ο Κώστας Μαλέκκος,
είχε αναλάβει το σύνδεσμο λίγο πριν την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δηλαδή άνοιξαν
οι πόρτες για τους δεκάδες ξένους και παρέμεινε
στην ηγεσία του ΠΑΣΠ για μια τετραετία, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Σπύρο Νεοφυτίδη.
«Όταν αναλάβαμε, πρώτο μας μέλημα ήταν να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τη FIFPro. Πήγαμε στα συνέδρια
της FIFPro, δείξαμε ότι ήμασταν παρών και δυνατοί
και διασφαλίσαμε τη σύνδεση μαζί τους. Το επόμενο
μας βήμα ήταν να αποκτήσουμε ιδιόκτητα γραφεία
και κάναμε τη μεγάλη επένδυση με την αγορά του χώρου όπου στεγάζεται σήμερα ο ΠΑΣΠ. Φτιάξαμε λογότυπο, πήραμε γραμματέα, φέραμε τους παίκτες πιο
κοντά μέσω επαφών μαζί τους. Είχαμε και τη συμφωνία
με τον ΑΝΤ1 για τη δημιουργία και φιλοξενία των βραβείων ΠΑΣΠ», λέει ο Κώστας Μαλέκκος για τις πρώτες
του ενέργειες ως επικεφαλής των Κυπρίων ποδοσφαιριστών.
Η έλευση των πολλών ξένων άλλαξε εντελώς τη
μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. «Κάναμε αλλεπάλληλες συσκέψεις με την ΚΟΠ, με στόχο να προστατευτεί ο Κύπριος ποδοσφαιριστής. Τα χέρια τους,
όμως, ήταν δεμένα, όπως και τα δικά μας και έτσι
ξεκίνησε η ανεξέλεγκτη κάθοδος των ξένων. Θα μπορούσαμε να κάνουμε από τότε ενέργειες όπως αυτό
που ισχύει τώρα με το πρόστιμο για τις ομάδες που
δεν χρησιμοποιούν δύο Κύπριους στην ενδεκάδα»,
λέει ο κ. Μαλέκκος.
«Με τον Σπύρο Νεοφυτίδη πλέον στην ηγεσία του
ΠΑΣΠ, βλέπω ότι γίνεται σωστή και οργανωμένη δουλειά. Ο σύνδεσμος εργάζεται επαγγελματικά και βρίσκεται σε πολύ καλές βάσεις», καταλήγει ο Κώστας
Μαλέκκος.

COSTAS MALEKKOS
(1994-2003)
The next president of PASP was Costas Malekkos,
who took over the Union just before Cyprus
joined the European Union, a period when the
clubs were now entitled to sign dozens of foreign
footballers. Malekkos remained for a period of
four years in the presidency, before handing over
the hurdle to current leader Spyros Neofytides.
“When we took over our first goal was to
strengthen up our ties with FIFPro. We travelled
to the Conferences, we showed them we were
present and strong and we secured our links with
the World Footballers Union. Our next step was
to acquire owned offices. We created a logo,
hired a secretary, and brought the players closer
to the Union. We also created an agreement with
ANT1 television station to host the annual PASP
awards”, recalls Costas Malekkos.
The introduction of dozens of foreign players
completely changed the picture of Cypriot
football. “We had many meetings with the CFA, to
try to protect the Cypriot players. Their hands and
our hands were tied so the clubs uncontrollably
went on to bring many foreigners. Looking back,
there were steps that we could have done, like
fining clubs who didn’t use homegrown players in
their starting lineups”.
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Διοικητικό Συμβούλιο 2008

Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Βοηθός Γραμματέα & Εκπρ. κατά της βίας
Ταμίας
Εκπρόσωπος Τύπου
Εκπρόσωπος Δημοσίων Σχέσεων
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λευκωσίας
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λάρνακας
Εκπρόσωπος Επαρχίας Αμμοχώστου
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λεμεσού / Πάφου
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
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Νεοφυτίδης Σπύρος
Φιλιώτης Πανίκος
Σατσιάς Μαρίνος
Χριστοδούλου Μάριος
Παναγιώτου Ανδρέας
Θεμιστοκλέους Μάριος
Οκκαρίδης Στέλιος
Φιλίππου Φίλιππος
Αντωνίου Μάριος
Χαϊλής Κυριάκος
Ζένιου Λούκας
Σπύρου Πανίκος
Πεγκλής Γιώργος
Μιχαήλ Χρύσης
Σοφοκλέους Άντρος
Ηλία Μάριος
Θεοφίλου Κρίστης

BOARD MEMBERS

Διοικητικό Συμβούλιο 2010

Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος A΄
Αντιπρόεδρος Β΄
Γραμματέας
Βοηθός Γραμματέα
Ταμίας
Βοηθός Ταμία
Yπεύθυνος Τύπου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Εκπρόσωπος Επιτροπής κατά της βίας
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λευκωσίας
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λεμεσού
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λάρνακας
Εκπρόσωπος Επαρχίας Πάφου
Εκπρόσωπος Επαρχίας Αμμοχώστου
Εκπρόσωπος Εθνικών Ομάδων

Νεοφυτίδης Σπύρος
Φιλιώτης Πανίκος
Σατσιάς Μαρίνος
Χριστοδούλου Μάριος
Παναγιώτου Ανδρέας
Κωνσταντίνου Κώστας
Οκκαρίδης Στέλιος
Αβραάμ Ανδρέας
Ηλία Μάριος
Πεγκλής Γιώργος
Θεμιστοκλέους Μάριος
Δημοσθένους Γιάννος
Θεοφίλου Κρίστης
Μαραγκός Χρίστος
Σταυρινού Παναγιώτης
Σπύρου Πανίκος
Κωνσταντίνου Μιχάλης
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Διοικητικό Συμβούλιο 2015

Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Α΄ Aντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Βοηθός Γραμματέας
Ταμίας
Βοηθός Ταμίας
Εκπρόσωπος Γυναικείου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Εκπρόσωπος Επιτροπής κατά της βίας
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λευκωσίας
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λεμεσού
Εκπρόσωπος Επαρχίας Λάρνακας
Εκπρόσωπος Επαρχίας Πάφου
Εκπρόσωπος Επαρχίας Αμμοχώστου
Εκπρόσωπος Εθνικών Ομάδων
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Σπύρος Νεοφυτίδης
Παναγιώτης Φιλιώτης
Μάριος Χριστοδούλου
Γιώργος Μερκής
Ανδρέας Παναγιώτου
Γιάννης Δημητρίου
Νίκος Νικολάου
Νικόλας Κατσούρης
Μαρία Ιωάννου
Γιώργος Πεγκλής
Στέλιος Δημητρίου
Χάρης Κυριάκου
Κώστας Μάρκου
Κούλλης Παύλου
Κρίστης Θεοφίλου
Γιώργος Γιαννακού
Πιέρος Σωτηρίου

Μέλη προσωπικού ΠΑΣΠ.
Από αριστερά, ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου κ. Φάνης Μακρίδης, ο συνεργάτης κ. Λοΐζος Χρυσοστόμου,
η υπεύθυνη του ΠΑΣΠ κ. Σίλεια Βάσου, ο πρόεδρος κ. Σπύρος Νεοφυτίδης και ο κ. Γιάννος Δημοσθένους.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
EVENTS – SOCIAL RESPONSIBILITY
Το άκουσμα της ονομασίας αυτού του
κεφαλαίου («Εκδηλώσεις – Κοινωνικό
Πρόσωπο») μπορεί να μην προκαλεί εντύπωση σε κάποιον. Κι όμως για τον
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών
οι εκδηλώσεις και η προσφορά στην κοινωνία ήταν ουσιώδες κεφάλαιο.
Μέσα από το... ξάνοιγμα του Συνδέσμου
στην κοινωνία είχαμε την ευκαιρία να
δηλώσουμε δυναμικά «ΠΑΡΩΝ» όπως
οφείλαμε ως σώμα που εκπροσωπεί τους
πρωταγωνιστές του δημοφιλέστερου
αθλήματος. Κυρίως όμως μπορέσαμε να
προσφέρουμε στον κόσμο γύρω μας.
Μέσω των ενεργειών στο πλαίσιο αυτού
του κεφαλαίου, δώσαμε χαρά σε παιδιά,
τους στείλαμε τα κατάλληλα μηνύματα
για τον αθλητισμό, ενώ προσφέραμε μοναδικές συγκινήσεις στους φίλους του
ποδοσφαίρου. Bάλαμε ταυτόχρονα τον
ποδοφαιριστή της Κύπρου στη θέση που
του αξίζει.
Δείξαμε ότι ο Σύνδεσμος είναι ΕΔΩ και
ότι δεν ακολουθεί, αλλά χαράζει τη δική
του πορεία, βασισμένος στις δικές του
αρχές.
Μέσα από τις ακόλουθες σελίδες, θα
καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Κάποιες σημαντικές στιγμές που εντάσσονται σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα αποδώσουν την εικόνα...

Giving back to the society is an important part of the mission of PASP. Many
events were organized by the Footballers Union with the purpose to support the local society, bring joy to kids,
send the appropriate messages about
sports, and at the same time, bring the
Cypriot footballer to the position he deserves. The following pages will feature
important moments of the Union…

EVENTS – SOCIAL RESPONSIBILITY
Δεν μείναμε απαθείς μπροστά στην
μάστιγα των αναβολικών και γενικά
των απαγορευμένων ουσιών. Στείλαμε
τα σωστά μηνύματα στα μέλη μας και
γενικότερα στον κόσμο. Το 2008 διοργανώσαμε συμπόσιο («Απαγορευμένες
ουσίες στον αθλητισμό – Μην γίνεις
θύμα από άγνοια») με εισηγητή τον
Κωνσταντίνο Μηνά. Ο πρώην διεθνής
ποδοσφαιριστής έστειλε τα κατάλληλα μηνύματα. Αυτή ήταν μόνο η
αρχή. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν ανάλογες εκδηλώσεις. Στη φωτογραφία η πρόσκλησή μας για το τέταρτο συμπόσιο που διοργάνωσε ο
ΠΑΣΠ και πραγματοποιήθηκε στις
5 Οκτωβρίου 2011, έχοντας ως κύριο
ομιλητή έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου τον Δρ. Κώστα Σχίζα.
Στο συμπόσιο κατά των αναβολικών
ουσιών, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2010,
ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε ειδικό έντυπο
που ετοίμασε με την ευγενή χορηγία
του ΚΟΑ. Επρόκειτο για ένα κατατοπιστικό βοήθημα για τους παίκτες με
τίτλο «Μην γίνεις θύμα από άγνοια».
The problem of banned substances
in football was faced by PASP with
the hosting of seminars. Prominent
guests spoke in the different
seminars throughout the years. The
first such seminar took place in
2008.
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Το επίσημο περιοδικό του ΠΑ.Σ.Π. έκανε
την εμφάνισή του με την είσοδο του 2008.
Μια πολυτελής έκδοση με συλλεκτικό χαρακτήρα, που έδωσε βήμα και φωνή στον
Κύπριο ποδοσφαιριστή. Τα χαρτιά μένουν,
ενώ τα λόγια τα παίρνει ο αέρας. Με αυτή
τη λογική, το εν λόγω έντυπο μας προσέδωσε δυναμική. Η απόφαση μας δικαιώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η πρώτη έκδοση του
περιοδικού μας αναδείχθηκε ως η καλύτερη
του μήνα από την FIFPro (Ιανουάριος 2009).
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The official magazine of PASP was
introduced in 2008. It’s a luxurious
edition that gives a voice to the
footballers. The magazines gave
PASP an important saying in various
issues. It’s noteworthy that the first
edition (January 2009) was awarded
by FIFPro as the best publication of
the month.

EVENTS – SOCIAL RESPONSIBILITY

Ο ΠΑΣΠ από την πρώτη στιγμή στήριξε και πρόβαλε το έπαθλο Carlsberg
Ήθους, Τέχνης και Αρετής. Επιβράβευε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που επεδείκνυαν και το ανάλογο
ήθος. Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά
να στηρίξουμε έναν τέτοιο διαγωνισμό, προβάλλοντάς τον κι αναλόγως.

PASP always supported and
promoted the Carlsberg Fair Play
and Excellence Award.
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Απρίλιος 2010 – Δημοτικό Κόρνου.

Στο τέλος της σχολικής σεζόν
2007-08 ο ΠΑΣΠ άρχισε εκστρατεία με στόχο την δημιουργία σωστής αθλητικής παιδείας. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Αντιπροσωπεία
του ΠΑΣΠ μαζί με ποδοσφαιριστές
από τη Λεμεσό επισκέφτηκε το 6ο
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
Λεμεσού. Μετά την παρουσίαση των
ποδοσφαιριστών και την ενημέρωση
προς τα παιδιά, ο ΠΑΣΠ πρόβαλε
CD από την παγκόσμια εκστρατεία
της FIFPro με αντικείμενο την καταπολέμηση του ρατσισμού. Τα παιδιά έκαναν ζωγραφική με θέμα «ΟΧΙ
ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ». Πραγματοποιήθηκε αγώνας δέκα λεπτών μεταξύ
των παιδιών του σχολείου με τη
συμμετοχή των μελών του συνδέσμου. Ήταν η απαρχή μια εκστρατείας χωρίς σταματημό που είναι σε
ισχύ και σήμερα.
At the end of the 2007-2008 school
period PASP started its campaign
with visits to schools, to help create
a sporting culture. The first visit
took place at the 6th Elementary
School of Ayios Nicolas in
Limassol. Since then, PASP has
visited numerous schools in a
campaign that aims at the young
ages.
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Μάιος 2011 – Γυμνάσιο Επισκοπής.

Σεπτέμβριος 2011 - Δημοτικό Πύλας

Ιανουάριος 2016 –
Δημοτικό Α’ Παλλουριώτισσας.

EVENTS – SOCIAL RESPONSIBILITY

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2010
ο ΠΑ.Σ.Π. διοργάνωσε εκδηλώσεις στο
Δημοτικό Λευκάρων και στο Λύκειο Αγίου
Ιωάννη στη Λεμεσό, αντίστοιχα. Μιλήσαμε στους μαθητές για τα προβλήματα
του ποδοσφαίρου και στείλαμε τα ανάλογα μηνύματα κατά των αρνητικών φαινομένων στον αθλητισμό. Οι φωτογραφίες
με την αθρόα προσέλευση των παιδιών καταμαρτυρεί την επιτυχία των εν λόγω εκδηλώσεων.

In February and March 2010 PASP
organized events at the Lefkara
Elementary School and Agios
Ioannis high school in Limassol
respectively. The events targeted at
facing negative aspects in and
around football.
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Ο ΠΑ.Σ.Π. επιβράβευε και στήριζε
όσους στέκονταν στο πλευρό των Κύπριων ποδοσφαιριστών. Την σεζόν
2008-09 η ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου και η
Ελπίδα Ξυλοφάγου αγωνίστηκαν
μόνο με γηγενείς και ο Σύνδεσμος
τους τίμησε. Ο προπονητής της
ΜΕΑΠ Γιάννος Καλοθέου στις δηλώσεις του απένειμε εύσημα στον Σύνδεσμο που έλαβε μέτρα στήριξης του
Κύπριου ποδοσφαιριστής, ενώ ο Γενικός Αρχηγός της ΜΕΑΠ Κυριάκος
Χριστοδούλου ανέφερε ότι οι Κύπριοι
παίκτες της Ελπίδας έβγαλαν ασπροπρόσωπους τους ανθρώπους του συλλόγου της Ξυλοφάγου.
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During the 2008-09 season two
lower division clubs, MEAP Pera
Choriou and Elpida Xylophagou
fielded all-Cypriot line ups through
the season. PASP honoured the two
clubs for this decision.

EVENTS – SOCIAL RESPONSIBILITY

Στις 29 Μαΐου του 2011 ο Σύνδεσμος
συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση
του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών
Υπηρεσιών (ΚΕΠΑΚΥ) στο Κηποθέατρο Πάνω Πολεμιδιών. Το ΚΕΠΑΚΥ
διοργάνωσε φιλανθρωπικό παζαράκι
υπό το μήνυμα «Ενώνουμε τα Χέρια,
Χτίζουμε Χαρά», με τον ΠΑΣΠ να
κάνει έντονη την παρουσία του μέσω
του διοικητικού του στελέχους
Γιώργου Πεγκλή και των ποδοσφαιριστών μελών του Φρέντι, Σίμου
Τσιάκκα, Αλέκου Αλέκου και Κώστα
Μάρκου.

In May 2011 PASP took part at the
KEPAKY charity event in Pano
Polemidia, with board member
Giorgos Pegklis present, along with
footballers Freddy, Simos Tsiakkas,
Alekos Alekou and Kostas Markou.
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Ο Σύνδεσμος δεν μπορούσε να λήψει
από μια τόσο μεγάλη στιγμή, όπως
το παιχνίδι προς τιμήν του Κώστα
Καϊάφα, με αφορμή την αποχώρησή
του από τα γήπεδα της α΄ κατηγορίας. Ο πρόεδρος Σπύρος Νεοφυτίδης βράβευσε τον παίκτη που
έγραψε ιστορία με τη φανέλα της
Ομόνοιας και πρόσφερε πολλά στο
κυπριακό ποδόσφαιρο (Ομόνοια –
Εκράνας, 7/7/2009).
Επίσης, δεν παραλείψαμε το καλοκαίρι του 2016 (31/08) να τιμήσουμε
έναν μεγάλο ξένο παίκτη. Ο λόγος
για τον Νούνο Ασίς, που πρόσφερε
στην Ομόνοια όσο λίγοι λεγεωνάριοι. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.
Μάριος Χριστοδούλου απένειμε τιμητική πλακέτα στον ποδοσφαιριστή.
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PASP honoured two great
footballers of Omonoia Nicosia
during their retirement games. In
July 2009 president Spyros
Neofytides presented a plaque to
Kostas Kaiafas and in August 2016
first vice president Marios
Christodoulou honoured Nuno
Assis.

EVENTS – SOCIAL RESPONSIBILITY

Η τιμητική του Τάσου Κωνσταντίνου
ήταν μια από τις σημαντικές στιγμές
για τον ΠΑ.Σ.Π. Θέλαμε να δείξουμε
και εμπράκτως ότι τιμούμε τους ποδοσφαιριστές που πρόσφεραν στο
άθλημα. Θέσαμε υπό την αιγίδα μας
το όλο γεγονός και τιμήσαμε όπως
έπρεπε τον πρώην άσο των ΕΠΑ και
ΑΕΚ Αθηνών (11/09/2008).

Τον Οκτώβριο του 2009 ο Γιώτης
Εγκωμίτης που έγραψε ιστορία στο
κυπριακό ποδόσφαιρο με τα χρώματα της Ανόρθωσης και του Εθνικού, αλλά και πανηγύρισε δυο Κύπελλα με τον ΠΑΟΚ κρέμασε τα
παπούτσια. Ο Μάριος Χριστοδούλου
παρευρέθηκε στην τιμητική του συνάντηση (Ανόρθωση – Εθνικός) και
απένειμε πλακέτα στον μεγάλο αυτό
ποδοσφαιριστή, το γκολ του οποίου
κόντρα στην Ισπανία θα μείνει χαραγμένο στην μνήμη μας. Ο Σύνδεσμος τίμησε ασφαλώς και τον
Ανδρέα Ιωαννίδη που ως αρχηγός της
Νέας Σαλαμίνας έβαλε το δικό του
στίγμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

The honorary match for Tasos
Constantinou, which took place in
September 2008, was placed under
the auspices of PASP. The former
EPA and AEK Athens player was
honoured by the Union.

In October 2009 Yiotis Engomitis who played for Anorthosis,
Ethnikos Achnas and PAOK- retired.
PASP honoured him by giving a
plaque, something the Union also
did for former Nea Salamina captain
Andreas Ioannides when he also
retired.
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Η τιμητική του Σταύρου Γεωργίου
στις 18 Νοεμβρίου του 2007 (ΑΠΟΕΛ
– Ανόρθωση, ΓΣΠ) ήταν ακόμη ένα
ραντεβού στο οποίο ήταν συνεπής ο
ΠΑ.Σ.Π.

PASP was present at the honorary
match for Stavros Georgiou of
APOEL in November 2007.

Άλλες σημαντικές τιμητικές συναντήσεις μελών του ΠΑ.Σ.Π., στις
οποίες ο Σύνδεσμος δεν παρέλειψε
να παρευρεθεί:
l 8 Ιουλίου 2008 – Άκης Ιωακείμ
(Ομόνοια – Εθνικός Άχνας)
l 21 Ιουλίου 2014 – Μαρίνος Σατσιάς
(ΑΠΟΕΛ – Εργοτέλης)
l 30 Νοεμβρίου 2014 – Μάριος Ηλία
(τιμητική εκδήλωση πριν από το
ντέρμπι ΑΠΟΕΛ – Ομόνοιας)
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PASP presented plaques during other
honorary matches and ceremonies,
such as in July 2008 for Akis
Ioakim, July 2014 for Marinos
Satsias and November 2014 for
Marios Elia.
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Ιανουάριος 2011 – Παρουσίαση
στην ακαδημία Ε.Ν. Ύψωνα.

To 2010 ανακοινώσαμε και θέσαμε
σε εφαρμογή το Junior Club. Όπως
γράφαμε τότε στο επίσημο περιοδικό μας, «πρόκειται για το νέο μεγάλο μας στοίχημα, μια νέα εκστρατεία που ήδη αρχίσαμε με στόχο να
εγγράψουμε στο δυναμικό μας ως
μέλη και τους ποδοσφαιριστές των
ακαδημιών των κυπριακών συλλόγων. Στόχος μας, να τους προετοιμάσουμε όσο καλύτερα γίνεται για
το αύριο. Να τους ενημερώνουμε για
τα δικαιώματα των επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών, αλλά και τις υποχρεώσεις τους και να τους στείλουμε τα σωστά μηνύματα βοηθώντας τους να αποκτήσουν τη σωστή
αθλητική παιδεία».

The Junior Club started action in
2010. The campaign aimed at
enrolling young footballers and to
inform them about the challenges,
obligations and benefits of being a
professional footballer.
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Μετά από συμφωνία με τον σύνδεσμο «Κάνε μια Ευχή»,
ο ΠΑ.Σ.Π. έκανε διευθετήσεις ώστε ποδοσφαιριστέςμέλη του να συμμετάσχουν σε φωτογραφήσεις με στόχο
τη δημιουργία ημερολογίου για το 2011. Τα έσοδα που
προέκυψαν πήγαν στα ταμεία της οργάνωσης «Κάνε
μια Ευχή» και διατέθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Following an agreement with “Make a Wish”
foundation, footballers of PASP took part in a
photoshoot with the photos used to create a 2011
calendar. All the money raised went to the charity
organization.
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Το 2011 ετοιμάσαμε φιλμάκι κατά
της βίας, στο οποίο συμμετείχαν
πρωτοκλασσάροι Κύπριοι ποδοσφαιριστές, προβλήθηκε παγκυπρίως και
όχι μόνο, έχοντας μεγάλη απήχηση.
Όσο για το σενάριο του οπτικού υλικού που προβλήθηκε και μέσω της
FIFPro οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν μαυροφορεμένοι να κηδεύουν
μια μπάλα. Πέραν του διαφημιστικού σποτ διάρκειας 20 δευτερολέπτων, ετοιμάστηκε και 10λεπτο ντοκιμαντέρ για επιμορφωτικούς σκοπούς
με τη συμμετοχή παικτών, παραγόντων, αλλά και του τότε προέδρου του
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

In 2011 top class Cypriot footballers
starred in a short film which talked
about violence in football.
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Στις 10 Μαΐου του 2011 ο ΠΑ.Σ.Π.
ανακήρυξε τον παλαίμαχο τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδας,
Αντώνη Νικοπολίδη, επίτιμο μέλος
του. Ακολούθησε μια μεγάλη μορφή
του κυπριακού ποδοσφαίρου που
πρόσφερε όσο κανένας άλλος υπηρεσίες στη στρογγυλή θεά της Κύπρου. Ο λόγος για τον Τιμούρ
Κετσπάγια. Όπως είχαμε ανακοινώσει για τον τελευταίο, «πρεσβεύει
τις αξίες για τις οποίες μαχόμαστε
καθημερινά».
In May 2011 PASP announced that
veteran Greek goalkeeper Antonis
Nikopolides was named as an
honorary member of the Union. It
was a distinction also presented to
legendary Temur Ketsbaia.
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Τον Δεκέμβριο του 2011 θέσαμε σε κυκλοφορία συλλεκτικό ημερολόγιο με στόχο την οικονομική ενίσχυση του
Συνδέσμου Καρδιοπαθειών Εφήβων και Ενηλίκων Κύπρου
(ACHDAC). Για τις ανάγκες αυτής της έκδοσης συμμετείχαν σε φωτογραφήσεις οι 14 αρχηγοί των ομάδων
α΄ κατηγορίας, μαζί με παιδιά ποδοσφαιρικών ακαδημιών που είναι μέλη του ΠΑ.Σ.Π.
In December 2011 PASP prepared and released a calendar
to help support and raise money for the ACHDAC Union,
which supports persons with heart problems.
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Τον Δεκέμβριο του 2011
ο ΠΑΣΠ ανακήρυξε τον
καλύτερο Κύπριο και ξένο
παίκτη της χρονιάς. Ο λόγος για τους Κωνσταντίνο
Χαραλαμπίδη και Ιβάν
Τρισκόφσκι. Οι φωτογραφίες τους περιλήφθηκαν στην Χριστουγεννιάτικη ατζέντα πολυτελείας
του ΠΑΣΠ. Σ’ αυτή την
ατζέντα ο Σύνδεσμος πρόβαλε τις δραστηριότητες,
τους στόχους και γενικά
την αποστολή του.

In December 2011 PASP
announced that
Constantinos
Charalambides was
named top Cypriot
footballer and Ivan
Trickovski top foreigner
of the year.
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Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 ο
ΠΑ.Σ.Π. διοργάνωσε εορταστικό
δείπνο σε πολυτελές ξενοδοχείο της
Λεμεσού στο πλαίσιο των εορτασμών του για τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυσή του. Κατά τη
διάρκεια της βραδιάς ο Σύνδεσμος
τίμησε εξέχουσες προσωπικότητες
του ποδοσφαίρου, παράγοντες που
πρόσφεραν υπηρεσίες προς το κυπριακό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συνεργάτες του. Παρόν
στην εκδήλωση ήταν και ο Γενικός
Γραμματέας της FIFPro Theo van
Seggelen καθώς και εκπροσώποι μελών χωρών της FIFPro.

In September 2012 PASP organized a
celebratory dinner at a Limassol
hotel to celebrate its 25 year
anniversary. During the event, PASP
honoured important figures of the
Union’s history.
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EVENTS – SOCIAL RESPONSIBILITY
Ο ΠΑΣΠ έδειξε για πολλοστή φορά
το κοινωνικό του πρόσωπο συμμετέχοντας σε αιμοδοσία του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου που διοργανώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του
2013. Στη φωτογραφία ο πρόεδρος
του ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης και
ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου
μας, Φάνης Μακρίδης.
Donating blood is always an
important way of helping people in
need. In September 2013 president
Spyros Neofytides and PASP Press
Officer Fanis Makrides donated
blood during the Referees Union
blood donation event.

Το Φεβρουάριο του 2013 ο Σύνδεσμος, μέσω του προέδρου
του, συμμετείχε σε φωτογράφηση για τη δημιουργία posters,
με στόχο την ενίσχυση του Συνδέσμου Καρδιοπαθειών.
Απώτερος στόχος του προγράμματος του ACHDAC ήταν η
δημιουργία κινητής μονάδας πρόληψης.

In February 2013, the Union, through its president
participated into a photoshoot to support the project of
ACHDAC.

41

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου (αποτελούμενη από τον
πρόεδρο Σπύρο Νεοφυτίδη και τον νομικό σύμβουλο
Λοΐζο Χατζηδημητρίου) συνάντησε στις 19 Αυγούστου
του 2013 τον τότε Υπουργό Κυριάκο Κενεβέζο, με τις
δύο πλευρές να συζητούν διάφορα θέματα. Ο τελευταίος
είχε δείξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα του

ΠΑ.Σ.Π. με στόχο την καταπολέμηση των αρνητικών
φαινομένων στον αθλητισμό, μέσω επισκέψεων στα
σχολεία. Ο κ. Κενεβέζος είχε ακούσει με ικανοποίηση
ότι μετά από διευθετήσεις του ΠΑ.Σ.Π. αρκετοί ξένοι
ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών του Υπουργείου Παιδείας.

President Spyros Neofytides and legal counsel Loizos Hadjidemetriou met
with then Education Minister Kyriakos Kenevezos. The two sides spoke
about the program by PASP which aims at fighting negative aspects of
football in younger ages. The minister was also informed about the Greek
language lessons for foreign players run by PASP.
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Mέσα από διάφορα προγράμματα ο
ΠΑ.Σ.Π. προσπαθεί να καλλιεργήσει
αθλητική παιδεία στα μικρά παιδιά,
να δημιουργήσει σωστούς αθλητές
και άνθρωπους. Γι’ αυτό και ο Σύνδεσμος συμμετέχει κάθε χρόνο στο
πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για εκμάθηση αθλημάτων σε
μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης.
Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το
παρόν δημοσίευμα είναι από τον
Δεκέμβριο του 2015 όταν αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Π. παρευρέθηκε
στο πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος
Φλωράκης» και με τη βοήθεια του
μέλους μας Λουτσιάνο Μπεμπέ, δείξαμε τα… μυστικά του ποδοσφαίρου στους μικρούς μαθητές.
Through various programs, PASP
aims to build a culture of sporting
education to youngsters. For this
purpose, the Union takes part every
year in the Ministry of Education
program for teaching sports at kids
of elementary schools. The photos
are from a 2015 event with
footballer Luciano Bebe visiting
children.
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Τον Απρίλιο του 2014 συμμετείχαμε
ενεργά στην ψυχαγωγική - εκπαιδευτική ποδοσφαιρική έκθεση «Celebrate
Football - The Carlsberg Football
Experience». Ο Σύνδεσμος μετά από
πρόσκληση που δέχθηκε «έστησε» το
περίπτερό του και φρόντισε να εξασφαλίσει ιστορικές φανέλες! Στην
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κύρια φωτογραφία, ο Πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης με τον
πασίγνωστο Οσβάλντο Αρντίλες, ο
οποίος το 1978 πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
με την Εθνική Αργεντινής και ήταν
το κεντρικό πρόσωπο στα εγκαίνια
(24 Απριλίου).

PASP was present at the “Celebrate
Football - The Carlsberg Football
Experience” with the Union setting
up a station at the exhibition with
rare jerseys and other memorabilia.
In the photo, legend Oswaldo
Ardilles and Spyros Neophytides
pose with a World Cup trophy
replica during the opening
ceremony.

EVENTS – SOCIAL RESPONSIBILITY

Τo Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2015
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,
το αθλητικό συνέδριο, με τίτλο
«Νέες προκλήσεις στον αθλητισμό:
Διακυβέρνηση αθλητικών σωματείων
και μετακίνηση αθλητών», το οποίο
διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ) και τον
οργανισμό FIFA MASTER Alumni.

The sporting conference titled “New
challenges in sports: Governance of
sports clubs and athlete transfers”
was hosted by the European
University in October 2015 in
cooperation with PASP and the
organization FIFA MASTER Alumni.
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Την Κυριακή 04/10/2015 ο Σύνδεσμός ήταν υποστηρικτής στην εκδήλωση «Φιλανθρωπικό Πανηγύρι» που
πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Στρο βόλου και τελούσε υπό την αιγίδα
του Επιτρόπου Προεδρίας, Φώτη
Φωτίου. Μια εκδήλωση που είχε ως
στόχο την ενίσχυση του συνδέσμου
Hope for Children. Η ομάδα του
ΠΑ.Σ.Π. ήταν η μεγάλη νικήτρια στο
τουρνουά mini football. Η ομάδα του
Συνδέσμου μας στελεχωνόταν από
τους Χατζηδημητρίου, Δημοσθένους,
Δασκαλάκη, Νεοφυτίδη (όρθιοι από
αριστερά), Ποχουζούρη, Μικελλίδη
και Καχατριάν (καθιστοί από αριστερά).
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In October 2015 the Union was a
supporter of the “Charity
Celebration” which was hosted by
the Presidency Commissioner Photis
Photiou at the Strovolos Park. PASP
also took part at the football
tournament, winning first spot.
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Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας της FIFPro, «SAY NO 2 MATCH
FIXING», ενάντια στο στήσιμο αγώνων, ο ΠΑ.Σ.Π. παρήγγειλε και παράλαβε τα ανάλογα βραχιολάκια τα
οποία προσφέρει σε μέλη του και σε
διάφορα άτομα που εμπλέκονται με
το ποδόσφαιρο. Τα βραχιολάκια έρχονται να προστεθούν στη συλλογή
του ΠΑΣΠ με τα υπόλοιπα: «STOP
KIDS BULLYING», «ΒΑΛΕ ΤΕΡΜΑ
ΣΤΗ ΒΙΑ» και «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ
ΡΑΤΣΙΣΜΟ» / «SAY NO 2 RACISM».
Βαραχιολάκια παραδώθηκαν από τον
ΠΑΣΠ και σε μέλη του ΣΔΚ.

Under the worldwide campaign of
FIFPro “SAY NO 2 MATCH
FIXING”, PASP ordered and then
offered bracelets to its members.
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Ο κ. Νικόλας Ιωαννίδης και
η κ. Μαρία Κορτζιά, ραδιοφωνικοί
παραγωγοί του deejay radio 93.5.

H υπεύθυνη του ΠΑΣΠ, κ. Σίλεια
Βάσου αριστερά και η Events manager,
κ. Δέσπω Στυλιανού του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δεξιά.
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Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου του 2016,
συνδιοργανώθηκε με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλανθρωπικό τουρνουά στα βοηθητικά γήπεδα του ΓΣΠ.
Ο ΠΑ.Σ.Π. και το γνωστό εκπαιδευτικό ίδρυμα έστειλαν ηχηρό μήνυμα
κατά του παιδικού εκφοβισμού. Ο
Σύνδεσμος συμμετείχε με δική του
ομάδα αποτελούμενη από τους
Μαρίνο Σατσιά, Μάριο Ηλία, Δημήτρη
Δασκαλάκη, Γιάννο Δημοσθένους,
Σπύρο Νεοφυτίδη, Γιώργο Σοφοκλέους,
Φάντζιο Μπούις, Γιώργο Σκουλιά,
Αδάμο Ροδοσθένους, Δημήτρη
Φυλακτού και το νομικό μας σύμβουλο Λούη Χατζηδημητρίου.
Παρευρέθηκαν ποδοσφαιριστές και
μοίρασαν αυτόγραφα σε παιδιά και
φωτογραφήθηκαν μαζί τους. Δόθηκαν ακόμη βραχιολάκια από τον
ΠΑΣΠ με το μήνυμα «STOP KIDS
BULLYING». Τα έσοδα της εκδήλωσης
δόθηκαν στον Διεθνή Ανθρωπιστικό
και Ανεξάρτητο Οργανισμό «HOPE
FOR CHILDREN», με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο που ασχολείται με
την υπεράσπιση και την προώθηση
των δικαιωμάτων των παιδιών.

University of Nicosia and PASP
co-organized a charity football
tournament at GSP to support the
message against bullying. The
earnings of the event were given to
the “HOPE FOR CHILDREN”
organization.
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H ομάδα του ΠΑΣΠ.
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Το Σάββατο (08/10/2016) πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, το 7ο τουρνουά ακαδημιών ενάντια στη βία,
που διοργανώνουν από κοινού η
Αστυνομία των βάσεων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών. Αυτή τη χρονιά το σύνθημα
ήταν «STOP KIDS BULLYING», δίνοντας ένα μήνυμα ενάντια στον
παιδικό εκφοβισμό. Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΠ, Σπύρος Νεοφυτίδης και ο
συνεργάτης του Συνδέσμου Λοΐζος
Χρυσοστόμου μοίρασαν δώρα σε
όλα τα παιδιά και επιπλέον στους
μικρούς νικητές του διαγωνισμού
«Σουτ στο στόχο» που έφτιαξε ο
ΠΑΣΠ.
Επιπλέον οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της Λεμεσού: ΑΕΛ (Nurio Fortuna),
Απόλλωνα (Πέτρος Ψύχας, Ally
Reynolds, Λεωνίδας Κυριάκου), Άρη
(Γιάννης Ευσταθίου), ΑΕΖ (Ανδρέας
Μαμμίδης, Μάριος Παπαχριστοφόρου,
Γιάννης Παχίπης, Κρίστης Ανδρέου),
Καρμιώτισσα (Ευγένιος Κυριάκου,
Ανδρέας Σταύρου) μοίρασαν αυτόγραφα στα παιδιά και έδωσαν το μήνυμα ενάντια στον παιδικό εκφοβισμό!
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The 7th academy tournament against
violence took place in Limassol in
October 2016, with the UK Bases
Police and PASP co-organizing the
event. The motto of the event was
“STOP KIDS BULLYING”.
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UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT
Ο συνδικαλισμός ήταν ο πρωταρχικός στόχος
ίδρυσης του ΠΑ.Σ.Π. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές εργάζονταν υπό καθεστώτα και κατεστημένα άλλης εποχής και αυτό έκανε από
την πρώτη στιγμή τα διοικητικά στελέχη του
Συνδέσμου να εγκύψουν στο θέμα.
Αρκεί να σημειώσουμε ότι με την ίδρυση του
ΠΑ.Σ.Π. τα πρώτα μέλη του Δ.Σ. καλούνταν να
πολεμήσουν ώστε ένας ποδοσφαιριστής να μην
είναι δέσμιος των αποφάσεων ενός συλλόγου
και να μπορεί μόνος του να διαπραγματεύεται
το μέλλον του.
Δώσαμε μάχες, συνεχείς αγώνες, χαρακτηριστήκαμε, δεχθήκαμε πόλεμο, μας είπαν ονειροπόλους...
Τίποτα δεν μας έκαμψε, όμως. Θέλαμε να κοιτάζουμε στα μάτια τους ποδοσφαιριστές-μέλη
μας όταν τους αντικρίζαμε, κι όχι να ντρεπόμαστε να σηκώσουμε το κεφάλι.
Και δικαιωθήκαμε! Στις 11 Απριλίου του 2014 η
κάθοδος της FIFPro στην Κύπρο σηματοδότησε
νέα εποχή. Το ενιαίο συμβόλαιο, ο πρωταρχικός
μας στόχος πήρε σάρκα και οστά με την Κυπριακή
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να δεσμεύεται γραπτώς για την υλοποίησή του. Ήταν το επιστέγασμα, η επιβράβευση των κόπων και μόχθων της
ηγεσίας του ΠΑ.Σ.Π.
Υπήρξαν και άλλα επιτεύγματα. Όπως η εξασφάλιση της συμμετοχής μας στα κέντρα αποφάσεων με την εκλογή του Σπύρου Νεοφυτίδη
στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIFPro Division
Europe. Σημειώθηκαν και άλλες «νίκες», φαινομενικά πιο μικρές, αλλά εξίσου σημαντικές.
Η μάχη όμως συνεχίζεται. Η προσπάθεια για
περαιτέρω βελτίωση της θέσης του επαγγελματία ποδοσφαιριστή στην Κύπρο, δεν τελειώνει
εδώ. Υπάρχουν άλλωστε πολλά ζητήματα που
για την ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π. απαιτούν αγώνες
από πλευράς του.
Το πρόβλημα κάθε ποδοσφαιριστή είναι και
δικό μας πρόβλημα.

Union movement was always the top goal of
PASP. The professional footballers are working
under difficult circumstances, with PASP having
to face various problems throughout the years.
Following years of efforts, in April 2014 a FIFPro
delegation visited Cyprus and put forward the
Standard Contract program which was supported
by the Cyprus Football Association.
PASP also managed other victories in the field of
Union Movement, such as Spyros Neofytides
being elected on the board of FIFPro Division
Europe. More success followed, but many more
need to be done.
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In the 10th edition of the PASP
magazine, in November 2010,
president Spyros Neofytides spoke
about the fact that from then on the
lower division teams weren’t going
to spend the holiday season in the
pitches, but instead the leagues
would go through a two week break.
To reach this point, PASP had to
convince the Federation through
many meetings.
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Τον Νοέμβριο του 2010 στη 10η έκδοση του περιοδικού του ΠΑ.Σ.Π.
ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύρος
Νεοφυτίδης, προλόγιζε την έκδοση
σημειώνοντας: «Καλά Χριστούγεννα, στα σπίτια σας αυτή τη
φορά!». Και έγραφε μεταξύ άλλων:
«Εμείς στον ΠΑ.Σ.Π. μετά από τη
δική σας συμπαράσταση και επιθυμία, καταφέραμε να δώσουμε μια
ανάσα σε όλους εσάς για τις γιορτές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Έτσι τα πρωταθλήματα θα
σταματήσουν στις 19 Δεκεμβρίου
του 2010 και θα επαναρχίσουν στις
8 Ιανουαρίου του 2011. Αυτό θα
ισχύει για όλες τις κατηγορίες και
έτσι δεν θα υπάρχουν φαινόμενα με
ομάδες Β΄ και Γ΄ κατηγορίας να βρίσκονται την πρωτοχρονιά σε ξενοδοχεία ή στα γήπεδα για προπόνηση». Επρόκειτο για το αποτέλεσμα
συνεχών προσπαθειών του ΠΑ.Σ.Π.
ώστε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να σταματήσει να προγραμματίζει αγώνες κατά την περίοδο των εορτών, στερώντας και
από τους ξένους ποδοσφαιριστές το
δικαίωμα να περάσουν με τις οικογένειές τους τις μέρες των εορτών.
Είχαν προηγηθεί συναντήσεις με την
αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας
και γενικά έντονες παραστάσεις
από πλευράς ΠΑ.Σ.Π. που είχαν ως
αποτέλεσμα να σταματήσει να υφίσταται αυτή η απάνθρωπη πολιτική.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

Από το 2008 οι προσπάθειες μας για
εναρμονισμό της Επιτροπής Επίλυσης
Διαφορών της ΚΟΠ με τους διεθνείς
κανονισμούς της FIFA (ίση εκπροσώπηση ποδοσφαιριστών και σωματείων στην επιτροπή και μέτρα για
έγκαιρη καταβολή οφειλόμενων ποσών στους ποδοσφαιριστές) ήταν έντονες και συνεχείς. Αρχικά καταφέραμε να πείσουμε την Ομοσπονδία
να μας αντιμετωπίσει στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων. Συνεχίσαμε
με παραστάσεις σε διεθνές επίπεδο
(καταγγελία της κατάστασης στην
FIFA). Τελικά τον Οκτώβριο του 2010
κάναμε και ένα σημαντικό βήμα,
όπως καταμαρτυρούν τα γεγονότα.
Τον συγκεκριμένο μήνα του εν λόγω
έτους, η Ομοσπονδία ενημέρωσε με
εγκύκλιο της τα σωματεία πως από
το 2011 η Ε.Ε.Δ. δεν θα μπορούσε να
διατάζει την εξόφληση χρεών με περιοδικές πληρωμές για χρονικό διάστημα πέραν των έξι μηνών. Και
φτάσαμε στο σήμερα. Πλέον η Ε.Ε.Δ.
έχει εναρμονιστεί πλήρως με τα διεθνή πρότυπα αυτά της FIFA. Η διασφάλιση δίκαιης αντιμετώπισης των
παικτών από την Ε.Ε.Δ. είναι πλέον
γεγονός.

Starting in 2008 PASP pushed for the
harmonization of the Dispute
Settlement Committee (DSC) of the
CFA with the FIFA regulations. After
managing to bring the federation to
the table, a complaint towards FIFA
followed. In 2010 an important step
was made: Starting in 2011 the CFA
informed the clubs that the DSC was
now unable to order debt payments
for a period longer than six months.
It was official: The Dispute
Settlement Committee had been
harmonized with the international
standards of FIFA.
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΠ, κ. Πανίκος Φιλιώτης
και κ. Άντρος Παναγιώτου, που μας είχαν εκπροσωπήσει.

Τον Νοέμβριο του 2008 στο Παγκόσμιο Κογκρέσο της Παγκόσμιας
Ένωσης Ποδοσφαιριστών (FIFPro)
στην Χιλή, ο ΠΑΣΠ εξασφάλισε δικαίωμα τεσσάρων ψήφων, λόγω αύξησης του αριθμού των μελών του
(δικαιούτο μία μέχρι τότε).
Στις φωτογραφίες, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΠ
Πανίκος Φιλιώτης και Άντρος
Παναγιώτου που μας είχαν εκπροσωπήσει.

Μαζί με τους εκπροσώπους από Ελλάδα και Ρωσία.

Μαζί με τους εκπροσώπους από Ισραήλ και Χιλή.
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In November 2008 during the FIFPro
Congress in Chile, PASP earned the
right of four votes (from one that
the Union was currently awarded).

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

Ο κ. Jerome Champagne,
στέλεχος της FIFA.

Ο κ. Theo van Seggelen,
Γενικός Γραμματέας
της FIFPro.

Την 1η Φεβρουαρίου του 2009 η
FIFPro μετά από σχετικό αίτημα
του ΠΑΣΠ του ανέθεσε τη διοργάνωση του ετήσιου Ευρωπαϊκού Κογκρέσου ποδοσφαιρικών συνδέσμων.
Το κογκρέσο πραγματοποιήθηκε τον
Απρίλιο (07/04 - 10/04) στο ξενοδοχείο Mediterranean στη Λεμεσό.

O κ. Σπύρος Νεοφυτίδης,
Πρόεδρος του ΠΑΣΠ.

In February 2009 FIFPro granted
PASP the organization of the
European Congress. The Congress
took place in April later that year at
the Mediterranean Hotel in
Limassol.
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Η σεζόν 2009-10 το σκηνικό στο πρωτάθλημα
β΄ κατηγορίας άλλαξε αισθητά. Η μαζική...
κάθοδος πρωτοκλασσάτων Κυπρίων ποδοσφαιριστών αναβάθμισε τη δεύτερη τη τάξει
κατηγορία. Αυτό οφειλόταν στις επίπονες
προσπάθειες του ΠΑ.Σ.Π. για θεσμοθέτηση
του άρθρου 14.1 και απαγόρευε στις ομάδες
των μικρών κατηγοριών να έχουν στις τάξεις
τους ερασιτέχνες άνω των 22 ετών, οι οποίοι
δεν ήταν γραμμένοι σε κάποια ομάδα της ΚΟΠ
ή της ΣΤΟΚ πριν τα 18 τους.
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Following strong efforts by PASP,
article 14.1 was put in motion for
the second division clubs prior to
the start of the 2009-10 season. The
teams were now unable to sign
amateur players over the age of 22.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

Στις 24 Ιουνίου του 2008 ο ΠΑ.Σ.Π.
παρουσίασε σε ξενοδοχείο της Λεμεσού το ασφαλιστικό σχέδιο που
κατήρτισε. Επρόκειτο για μια από
τις πολλές προσπάθειες του Συνδέσμου για προστασία των μελών του.
Πολλές ομάδες δεν κατέβαλλαν τα
έξοδα νοσηλείας ποδοσφαιριστών
που τραυματίζονταν εντός αγωνιστικών χώρων και ο ΠΑ.Σ.Π. δεν
είχε παρά να προσπαθήσει να καλύψει τα μέλη του.
In June 2008, during an event in
Nicosia, PASP presented the
insurance plan for its members. It
was one of many efforts by the
Union to protect and strengthen the
footballers.
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Μετά από άδεια και οδηγίες από τη
FIFPro αρχίσαμε προσπάθειες προκειμένου να εγγράψουμε ως μέλη
μας και τις παίκτριες των κυπριακών
ομάδων. Η προσπάθεια απέφερε
καρπούς, αφού από το 2009, οι αθλητρίες ξεκίνησαν να εγγράφονται
στα μητρώα του ΠΑΣΠ.

Guidelines from FIFPro pushed for
the inclusion of female footballers
in the ranks of the national
footballers Union’s. From 2009
female athletes began to register in
PASP.
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Το 2009 βρεθήκαμε προ τελεσμένων όταν η Ομοσπονδία
καθυστερημένα γνωστοποίησε τον αγωνιστικό προγραμματισμό των μικρών κατηγοριών. Δυστυχώς, όπως
διαπιστώσαμε η σεζόν στις μικρές κατηγορίες είχε διάρκεια έξι μηνών. Οι υποχρεώσεις των παικτών άρχιζαν
στις 29 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονταν στις 20 Μαρτίου. Επίσης παιχνίδια ορίζονταν στις 16:00, μια ώρα

κατά την οποία στην Κύπρο έχει ακόμη πολλή ζέστη
και ο κίνδυνος για την υγεία των αθλητών είναι μεγάλος. Οι ενέργειές μας για ανατροπή της κατάστασης
ήταν συνεχείς. Επιστολές στην ΚΟΠ, δημόσιες καταγγελίες, αρθρογραφία στα Μ.Μ.Ε., αλλά και προειδοποίηση με απεργιακά μέτρα, ήταν κάποιες από τις κινήσεις μας.

Prior to the 2009 season the CFA announced that the lower tier divisions
were going to have a short six month period, with matches starting on
September 29th and finishing on March 20th. Also, games were set to
start at 16:00, a time when heat is usually intense in Cyprus. PASP tried to
change the decisions via public quotes, letter towards the CFA and
preparation for strikes.
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Το θέμα με τους ποδοσφαιριστές μας που υπηρετούν
τη θητεία τους μας απασχόλησε, επίσης, ζεστά. Μετά
από πρωτοβουλίες που πήραμε τον Μάιο του 2008, πετύχαμε την υλοποίηση των βασικών μας αιτημάτων. Σε
συνάντηση στην οποία συμμετείχε αντιπροσωπεία του
συνδέσμου μας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΟΑ, ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς και εκπρόσωποι της ΚΟΠ,
αποφασίστηκε όπως επανιδρυθεί η Εθνική Ενόπλων,

ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε και το σχέδιο διευκολύνσεων των ποδοσφαιριστών που υπηρετούν στην Εθνική
Φρουρά. Το σχέδιο διευκολύνσεων, προνοούσε τα ακόλουθα: (1) Τα υπηρεσιακά για τους διεθνείς από 4 αυξήθηκαν στα 5, (2) Τα υπηρεσιακά για τους παίκτες συλλόγων α΄ κατηγορίας, από 3 έγιναν 4, ενώ τέλος (3) Δυο
ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας β΄ κατηγορίας, δικαιούνταν 4 υπηρεσιακά.

The subject of the footballers who are serving their obligatory military
service was a matter closely followed by PASP. In May 2008, after a meeting
with the Cyprus Sports Organization, the National Guard and CFA, it was
decided that the National Armed Forces Team would be re-introduced,
while the number of leaves for the soldier-footballers to train were
increased.
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Μετά από απόφασή μας στη 10η
αγωνιστική της σεζόν 2009-10 οι
παίκτες όλων των ομάδων της
α΄ κατηγορίας εισήλθαν στους αγωνιστικούς χώρους πριν την έναρξη
των αγώνων φορώντας μαύρες φανέλες και υψώνοντας μια κάρτα που
έγραφε: «ΔΕΙΞΤΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
ΣΤΗ ΒΙΑ».

Prior to kick off of Match Day 10 of
the 2009-10 season, the footballers
of all the first division clubs entered
the pitches wearing black jerseys
and signs featuring the message:
“SHOW A RED CARD TO
VIOLENCE”.
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Στη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου του 2009 αποφασίσαμε να
κατέλθουμε σε απεργία αν δεν ικανοποιούνταν βασικά αιτήματά μας.
Τελικά αυτή η απόφαση αναστάληκε
από την ηγεσία του ΠΑ.Σ.Π. καθώς
η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έδειξε διάθεση για συνεργασία.
Δέχθηκε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι
μαζί μας και να διαπραγματευτούμε
(05/01/2010), κατέθεσε τους νέους
κανονισμούς της Επιτροπής Επίλυσης
Διαφορών μέσω των οποίων ικανοποιούνται πάγια αιτήματα του
ΠΑ.Σ.Π. και αποδέχθηκε συμμετοχή
εκπροσώπου του ΠΑ.Σ.Π. στην Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠ που αποφασίζει για τον αγωνιστικό προγραμματισμό. Αυτή ήταν μια
σημαντική συνδικαλιστική νίκη για
τον Σύνδεσμο.
Στο εξώφυλλο της 6ης έκδοσης του
περιοδικού μας κάναμε εκτενή αναφορά.

During the General Assembly on
December 2009, PASP decided to
strike, if key demands weren’t
addressed. The decision for a strike
was upheld when CFA agreed to
meet with the Union and discuss the
matter. In the beginning of 2010,
CFA agreed to the changes of the
Dispute Settlement Committee and
agreed for the participation of a
PASP representative at the sporting
agenda Technical Committee.
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Καταγγείλαμε δημοσίως όλα τα τεχνάσματα των σωματείων προκειμένου να ξεγελάσουν ποδοσφαιριστές
και την Επιτροπή Κριτηρίων της ΚΟΠ.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του
ΑΠΟΠ/Κινύρα Πέγειας που εξέδιδε
επιταγές σε παίκτες, αυτοί υπέγραφαν πως ήταν εξοφλημένοι και στη
συνέχεια ακύρωναν τις εν λόγω επιταγές. Αυτό ήταν κάτι που καταγγέλθηκε δημοσίως και αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Σε άλλη περίπτωση
είχαμε καταγγείλει συλλόγους μικρών κατηγοριών που έκαναν συμβόλαια με γελία ποσά και άλλα τεχνάσματα. Για παράδειγμα, αρκετές
ομάδες υπέγραφαν συμβόλαια με
παίκτες πριν από την έναρξη της
προετοιμασίας και δεν τους έδιναν
αντίγραφα, όπως υποχρεούνται. Οι
ομάδες δεν κατέθεταν αυτά τα συμβόλαια στην ΚΟΠ.

Different tricks were used by clubs
to not follow up at their obligations
to footballers. PASP continuously
condemned publicly such behaviour,
by naming and shaming.
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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύσαμε τον Ιούλιο του 2015, ομάδες δήλωναν πως παίκτες τους αμείβονται
κυριολεκτικά με πενταροδεκάρες. Κι
αυτό σε μια προσπάθειά τους να αποφύγουν να καταβάλουν τις πραγματικές οφειλές τους προς το κράτος.
Παρουσίαζαν άλλα συμβόλαια επισήμως, τα οποία έδειχναν πολύ χαμηλότερα ποσά, για να πληρώνουν
χαμηλό φόρο. Υπήρχε περίπτωση συλλόγου που κατέθεσε συμβόλαιο (Αύγουστος του 2014-Απρίλιος του 2015),
το οποίο έδειχνε ότι οι απολαβές
συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή ανέρχονταν στο 1 ευρώ ετησίως! Η συμπληρωματική συμφωνία δεν εμφανιζόταν πουθενά και κάλλιστα το
σωματείο μπορούσε να εκμεταλλευτεί έναν παίκτη και να μην τον πληρώσει ποτέ.
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According to data presented publicly on July 2015, many teams
declared lower wages towards footballers, with the purpose of tax
evasion. In one case, a club presented a contract in which a footballer
was paid the amount of one (1) euro a year! The second contract was
nowhere to be shown, a fact that could lead the club to not pay the
player.
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Την Παρασκευή 11 Ιουλίου του 2014 ο ΠΑ.Σ.Π. συνδιοργάνωσε με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ημερίδα με αντικείμνο την κλιματική επιβάρυνση κατά
την έντονη και παρατεταμένη άσκηση στον ανθρώπινο
οργανισμό. Ο Σύνδεσμος για χρόνια προσπαθούσε να
κάνει αλλαγές στον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας
για να σταματήσουν να αγωνίζονται οι παίκτες υπό
υψηλές θερμοκρασίες.
On July 2014 PASP co-organized a seminar with the
European University on the subject of the climate
affecting the players during intense training. For years
PASP was demanding the players to stop playing under
intense heat.
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Γιάννης Δημητρίου.

Προβλήματα που εμπόδιζαν την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών δεν έπαψαν να μας απασχολούν. Τον Οκτώβριο του 2010 κάναμε έντονα διαβήματα προς την ΚΟΠ προκειμένου
δυο παίκτες – μέλη μας που είχαν
κυπριακά διαβατήρια να σταματήσουν να θεωρούνται ως κοινοτικοί.
Αφορμή ήταν οι περιπτώσεις των
Περικλή Μουστάκα και Γιάννη
Δημητρίου. Παρόλο που είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και αγωνίστηκαν και στην
Εθνική Ελπίδων δεν είχαν το δικαίωμα να αγωνίζονται ως Κύπριοι
επειδή γεννήθηκαν στο εξωτερικό.
Αυτό στεκόταν εμπόδιο στην καριέρα
τους. Τελικά μετά από επαφές με
την ΚΟΠ, η τελευταία έστειλε εγκύκλιο (21/10) στα σωματεία και το
θέμα ρυθμίστηκε.
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Περικλής Μουστάκας.

Various matters that affected the development of players were dealt with by
PASP. Such as the case on October 2010 when two footballers, Periklis
Moustakas and Giannis Demetriou, weren’t eligible to play as Cypriots,
despite fulfilling their army duties and even playing for the U21 National
Team! The efforts made by PASP were successful and CFA finally adjusted
the issue in favour of the players.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

Θέλουμε να υπερτονίζουμε τις επιτυχίες των μελών μας. Γι΄ αυτό και
όταν ο διεθνής άσος Γιάννης Οκκάς
συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη
φανέλα της Εθνικής Κύπρου τον τιμήσαμε. Στις 20/10 του 2010 σε μια
λιτή τελετή πριν από την απογευματινή προπόνηση της Ανόρθωσης του
απονείμαμε τιμητικό βραβείο.

When international striker Giannis
Okkas completed his 100th cap for
the Cyprus National Team, PASP
proceeded to present him with an
award on October 2010.
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Ο ΠΑΣΠ στήριξε σε νομική μάχη τον
ποδοσφαιριστή Γιώργο Δημητριάδη.
Η προηγούμενη ομάδα του δεν του
είχε καταβάλει έξοδα που αφορούσαν την αποκάτασταση τραυματισμού του. Στις 19 Ιανουαρίου του
2010 προσέφυγε στην Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού με τη
συνδρομή του Συνδέσμου και δικαιώθηκε. Έτσι, ο Δημητριάδης άνοιξε το
δρόμο για δικαίωση σε όσους παίκτες είχαν το ίδιο πρόβλημα.

PASP supported Giorgos
Demetriadis during his legal battle,
where he demanded his previous
club to cover his medical expenses
following an injury. On January
2010 the High Sporting Court ruled
in favour of him, a case that opened
the door for any future similar cases.
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Η Αλκή χρωστούσε στους Κώστα
Ηλία, Λουκά Λουκά και Ηλία Βαττή
συνολικά 85.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά
η ομάδα της Λάρνακας πέρασε τα
κριτήρια της UEFA... Ο ΠΑ.Σ.Π. βοήθησε τους ποδοφαιριστές να δικαιωθούν δικαστικά, ενώ κατήγγειλε δημοσίως το γεγονός σε συνέντευξη
Τύπου που παρέθεσε το 2011.

Alki FC owed Kostas Elia, Loukas
Louka and Elias Vattis a total of
85.000 euros. Despite that fact, the
Larnaca club somehow managed to
pass the UEFA criteria control. PASP
helped the footballers earn their
money through the court system and
also named and shamed the club
publicly.
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Στις 24 Φεβρουαρίου του 2012 σημειώθηκε ένα πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα περιστατικό, με
θύμα τον πρώην ποδοσφαιριστή του
Ολυμπιακού Σέζαρ Κάστρο. Σύμφωνα
με καταγγελία που έγινε από τον παίκτη στην Αστυνομία, ενώ ο 28χρονος
αμυντικός χαφ από τη Βενεζουέλα
βρισκόταν στο σπίτι του, τον επισκέφθηκαν δύο άτομα και όχι μόνο του
επιτέθηκαν, αλλά με την απειλή πιστολιού τον εκβίασαν να υπογράψει
δύο χαρτιά, κάτι το οποίο στο τέλος
έκανε. Ο παίκτης, είχε προσφύγει στη
ΦΙΦΑ και διέκοψε μονομερώς το συμβόλαιό του με τους μαυροπράσινους,
καθώς ήταν πέραν των τριών μηνών
απλήρωτος. Ο ΠΑΣΠ από την πρώτη
στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό στάθηκε στο πλευρό του παίκτη.
Ως συνδικαλιστικό σώμα των ποδοσφαιριστών, ωστόσο, δεν μπορούσαμε να μείνουμε ως εκεί. Πήραμε
και μέτρα με στόχο να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Για την
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ακρίβεια, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα
για το περιστατικό. Το Σαββατοκύριακο 3-4/3/2012 προβήκαμε σε μια
πρωτοποριακή κίνηση προκειμένου να
κακίσουμε τα όσα έγιναν σε βάρος
του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Λευκωσίας, αλλά και να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα είμαστε
ανεκτικοί σε περίπτωση που σημειωθούν παρόμοια περιστατικά. Ο σύνδεσμος αγόρασε 150 μπάλες, που διαμοιράστηκαν στους ποδοσφαιριστές
των ομάδων α΄ κατηγορίας που αγωνίστηκαν το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Πάνω σ’ αυτές τις μπάλες
τοποθετήθηκαν δυο συνθήματα με
αυτοκόλλητο: Zero tolerance (μηδενική ανοχή) και Stop workplace
bullying (σταματάτε να απειλείτε
στους χώρους εργασίας). Σύμφωνα με
το πλάνο... διαμαρτυρίας που τηρήθηκε, οι παίκτες εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο μ’ αυτές τις μπάλες και
λίγο πριν τη σέντρα τις έδωσαν στους
οπαδούς.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

On February 2012 Olympiakos
Nicosia former footballer Cesar
Castro complained to the police that
two armed persons entered his house
and forced him to sign certain
documents under gun point. Castro
had previously gained his release
from Olympiakos after remaining
three months without pay. PASP
immediately stood by the player and
even organized a protest prior to the
kick off of the football matches in
the weekend 3-4 March 2012.
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Το 2011 ζητήθηκε άμεση συνάντηση με την ΚΟΠ που πραγματοποιήθηκε.
Ο ΠΑ.Σ.Π. προχώρησε σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προκειμένου να μην
γίνονται εύκολα κυπριοποιήσεις παικτών αλλά και να μειωθεί ο αριθμός
των ξένων ποδοσφαιριστών στις μικρές κατηγορίες.
In 2011 an urgent meeting with the CFA was requested. During the meeting,
PASP proposed various measures, such as harder steps for foreign
footballers to acquire a Cyprus passport and less foreign players in the lower
divisions.

Από τη σεζόν 2011-12 η θέση του Κύπριου παίκτη στις μικρές κατηγορίες
ισχυροποιήθηκε. Μετά από επαφές με την ΚΟΠ, η Ομοσπονδία εισάκουσε
τα αιτήματα του ΠΑ.Σ.Π. και δέχθηκε την άυξηση του αριθμού των Κύπριων
επαγγελματιών στα πρωταθλήματα β΄ και γ΄ κατηγορίας.
Since the 2011-12 season the standing of the Cypriot footballer in the lower
divisions was strengthened. Following meetings with the CFA, the
federation accepted the proposal of PASP and increased the number of
professional Cypriot footballers in the 2nd and 3rd division.
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Το καλοκαίρι του 2012 η φωνή του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για το θέμα των κυπροποιήσεων
και το πρόβλημα με την στρατιωτική
θητεία των παικτών ακούστηκε στα
έδρανα της Βουλής. Πρόθεση των ιθυνόντων του ποδοσφαίρου μας ήταν να
κυπριοποιηθούν έξι παίκτες για τις
ανάγκες της Εθνικής (!), ωστόσο, στη
συνέχεια ο ΠΑΣΠ με τις παρεμβάσεις
και τις αντιδράσεις του κατάφερε να
γίνουν μόνο δύο εξ’ αυτών (Λαμπάν
και Τζούνιορ). Ο ΠΑΣΠ ήταν ξεκάθαρος στη Βουλή ότι μια απόφαση κυπριοποίησης με κατ’ εξαίρεση για τους
ξένους θα επηρεάσει αρνητικά την
ανάδειξη των Κύπριων ποδοσφαιριστών, θ’ άλλαζε τον χαρακτήρα της
Εθνικής ομάδας και θα εγκυμονούσε
μεγάλους κινδύνους για το μέλλον του
κυπριακού ποδοσφαίρου. Η λύση, σύμφωνα με την πάγια θέση του ΠΑ.Σ.Π.,
είναι η στήριξη των νεαρών ταλέντων,
η προστασία τους από τον στρατό και

η προώθηση τους στις ομάδες με περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια. Ο ΠΑΣΠ με ανακοίνωση του
εξέφρασε τη λύπη του για τη στάση
της επιτροπής εσωτερικών της βουλής
η οποία δεν τήρησε την υπόσχεση του
τότε προέδρου της κύριου Γιάννη
Λαμάρη για ενημέρωση περί του θέματος πριν ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα παρόλο που όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς ήταν κάθετα ενάντια στις κυπριοποιήσεις. Πάντως, η συσπείρωση
των παικτών τότε ήταν αξιοθαύμαστη. Είναι ενδεικτικό πως στις 15 Αυγούστου του 2012 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των διεθνών σε
ξενοδοχείο της Λευκωσίας και αποφασίστηκε ομόφωνα όπως σε περίπτωση που δεν ρυθμιζόταν το θέμα
των κυπριοποιήσεων να απέχουν από
τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.
Κινήσεις όπως κι αυτές καταμαρτυρούν την συνδικαλιστική ισχύ που
απέκτησε ο ΠΑ.Σ.Π.

The president of PASP, Spyros
Neofytides, was a guest at the House
of Representatives of the Republic
of Cyprus in the summer of 2012. He
spoke about the intention of the
CFA to grant six foreign footballers
the right to play for the national
team. Mr. Neofytides explained his
stance on the matter and noted that
what needed to be done is for the
young Cypriot players to receive
protection and guidance. In the same
time, international footballers
gathered in August 2012 and warned
that if the plans for a mass
naturalization of players are put
ahead, then they will abstain from
the obligations of the national team,
showing this way the strength of the
organized football community.
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Ο ΠΑΣΠ τον Νοέμβριο του 2011
είχε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή
Επίτροπο Ανδρούλλα Βασιλείου και
συζήτησε μαζί της για διάφορα θέματα του ποδοσφαίρου όπως το ηλικιακό όριο στις μικρές κατηγορίες,
με το οποίο ο Σύνδεσμος διαφωνεί.
Ο Σύνδεσμος δικαιώθηκε τον Ιούνιο
του 2011 μάλιστα αποτρέποντας την
ΚΟΠ να κάνει κάτι τέτοιο.
Η Ομοσπονδία είχε αποφασίσει να
θέσει ηλικιακούς περιορισμούς στα
πρωταθλήματα γ΄ και δ΄ κατηγορίας
(ο κανονισμός απαγόρευε στις ομάδες των συγκεκριμένων κατηγοριών
να έχουν ερασιτέχνες παίκτες άνω
των 28 ετών και επαγγελματίες άνω
των 30). Το θέμα είχε φέρει αρχικά
στην επιφάνεια η ΚΟΠ τον Απρίλιο
του 2011, ενώ επανήλθε στο προσκήνιο στις 13 του Ιουνίου. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία η Ομοσπονδία
κοινοποίησε την απόφασή της να θέσει ηλικιακούς περιορισμούς στην
γ΄ και στην δ΄ κατηγορία. Στις 20/06,
ωστόσο, μια εβδομάδα αργότερα,
υπέκυψε στις πιέσεις μας κι ανέστειλε αυτό τον άδικο κανονισμό
για τους επαγγελματίες.
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In November 2011 PASP met with
the European Commissioner on
Sports, Mrs Androulla Vasiliou and
discussed various subjects around
football.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

Η φωτογραφία είναι από την υπογραφή του μνημονίου FIFpro και UEFA, στις 19 Απριλίου 2012.

Η κρίσιμη συνάντηση με υψηλόβαθμα
στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου
για τη συζήτηση και προώθηση του
ενιαίου συμβολαίου για την Κύπρο,
πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2012 στη Νιόν. O ΠΑΣΠ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του
Σπύρο Νεοφυτίδη και τον εκ των νομικών συμβούλων του, Λούη Χατζηδημητρίου, η ΚΟΠ από τους Ανδρέα
Πέτσα και Αφροδίτη Χατζηπαναγή,
ενώ το παρών τους έδωσαν εκπρόσωποι της FIFPro, της ECA και της
EPFL. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν,
επίσης, και παράγοντες της Ανόρθωσης (Ανδρέας Θεμιστοκλέους), της
Ομόνοιας (Χριστόφορος Χριστοφη,
Παύλος Νικολαΐδης) και του ΑΠΟΕΛ
(Μάριος Γεωργίου, Μιχάλης Ραφαήλ).
Ο Σύνδεσμος, εξέπληξε άπαντες με την
ετοιμασία και την παράδοση συλλογικής σύμβασης την οποία πρότεινε
στην ΚΟΠ για συζήτηση και υιοθέτηση. Η κίνηση αντικρίστηκε θετικά
από τους εμπλεκόμενους. Ακολούθησε
σειρά επαφών με την Ομοσπονδία
ώστε να τρέξει το θέμα και να αρχίσουν οι ομάδες να προσαρμόζονται
στα νέα δεδομένα. Αρχές Απριλίου ο

ΠΑΣΠ, επανήλθε, και με επιστολή καλούσε την ΚΟΠ, τα σωματεία, την
ΟΥΕΦΑ και την FIFPro, να δραστηριοποιηθούν και να προωθήσουν το θέμα
του ενιαίου συμβολαίου. «Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους εμάς να δείξουμε προς όλους τους εμπλεκομένους
ότι είμαστε μια Ευρωπαϊκή χώρα με
νέους, φιλόδοξους ανθρώπους που
μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη
και προστασία του αθλήματος», αναφερόταν μεταξύ άλλων.

The crucial meeting for the
implementation of the Standard
Contract in Cyprus took place in
February 2012 at Nyon. PASP was
represented by its president Spyros
Neofytides and legal counsel Loizos
Hadjidemetriou, while also present
where CFA, FIFPro, ECA and EPFL.
Also, representatives from the clubs
of Anorthosis, Omonoia and APOEL
were in attendance. PASP presented
a complete collective agreement, a
fact that brought praise from the
attendees.
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Τον Οκτώβριο του 2012 ο ΠΑ.Σ.Π.
στήριξε τα μέλη του σε κινητοποιήσεις
που αποσκοπούσαν στην καταβολή
των οφειλομένων προς αυτούς. Στις
3/10 οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας
κατήλθαν σε απεργία καθώς η διοίκηση τους όφειλε ενάμιση μήνα. Πιο
δραματικά ήταν τα πράγματα στον
Ολυμπιακό, οι παίκτες του οποίου
αποφάσισαν να μην κατέβουν για
προπόνηση στις 9/10, καθώς δεν είχαν
πάρει κανένα μισθό μετά από εργασία
δυόμισι μηνών. Την ίδια περίοδο ο
Σύνδεσμος κατήγγειλε δημοσίως την
διοίκηση της Πάφου. Η τελευταία τιμώρησε τους Άγγελο Ευθυμίου και
Λοΐζο Κακογιάννη και τους έδωσε
εντολές να γυμνάζονται με την εφηβική ομάδα επειδή ζήτησαν με επιστολή τα δεδουλευμένα τους από τη
διοίκηση.
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In October 2012 PASP supported its
members who were demanding they
are paid by their clubs. In the
beginning of October Nea Salamina
players went on a strike due to a
month and a half of wagers owed,
while at Olympiakos the matters
were even more dramatic with
almost three months of wages owed.
In the same time, PASP officially
filed a complaint against Paphos FC,
the board of which demoted two
players into the U21 team after they
demanded they are paid.
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Η 1η Ιουλίου (2013) ήταν μια ιστορική
ημέρα για τον Κύπριο Ποδοσφαιριστή. Ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού
του σώματος (ΠΑ.Σ.Π.), ο Σπύρος
Νεοφυτίδης, κατέστη ο πρώτος Κύπριος που κατάφερε να εκλεγεί στο
συμβούλιο του ευρωπαϊκού τμήματος
της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών (FIFPro)! Ο Νεοφυτίδης, μιλώντας στο πλαίσιο ραδιοφωνικής
εκπομπής του Super ΣΠΟΡ FM, είπε
μεταξύ άλλων: «Για πρώτη φορά καταφέραμε να εκλεγούμε ως Κύπρος
στο συμβούλιο του ευρωπαϊκού τμήματος της Παγκόσμιας Ένωσης
Ποδοσφαιριστών (FIFPro). Δεν είναι
και εύκολο όπως είναι η δομή του
συμβουλίου. Για μας αυτό έχει τεράστια σημασία. Νομίζω ότι θα κερδίσει πάρα πολλά ο Κύπριος ποδοσφαιριστής και θα φανεί και στο άμεσο
μέλλον. Είναι τεράστια τα λάθη που
έχουν γίνει, η αντιμετώπιση που
έχουμε είναι σκληρή. Όπως στρώσατε
θα κοιμηθείτε, είναι με λίγα λόγια
αυτό που μας λένε. Αναμένονται πολλές αλλαγές στο κυπριακό ποδό-

σφαιρο. Θεωρώ ότι θα πάρουν μια
νέα τροπή τα πράγματα. Αύριο
(03/07/2013) επιστρέφω στην Κύπρο
και θα έχουμε συνάντηση με την
ΚΟΠ και τα σωματεία». Στις 22/10 ο
Σπύρος Νεοφυτίδης... επανεξελέγη
στο συμβούλιο του ευρωπαϊκού τμήματος της Παγκόσμιας Ένωσης
Ποδοσφαιριστών (FIFPro-Europe
Division)! Ο εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού σώματος των ποδοσφαιριστών στην Πορτογαλία, εκμεταλλευόμενος κανονισμό του καταστατικού
ζήτησε και πέτυχε επανάληψη της
εκλογικής διαδικασίας που είχε διεξαχθεί την 1η Ιουλίου. Ο πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π. ωστόσο επανεκλέγηκε μέλος του συμβουλίου της ευρωπαϊκής
FIFPro.
Συγκέντρωσε 56 ψήφους έναντι 36 του
ανθυποψηφίου του! Ο Νεοφυτίδης
στις 18 Νοεμβρίου μετέβη στο
Άμστερνταμ για να συμμετάσχει στην
πρώτη ιστορική για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές συνεδρία του Δ.Σ. της...
Ευρωπαϊκής FIFPro.

July 1st 2013 was an historic
moment for Cypriot footballers.
PASP president Spyros Neofytides
was elected as a member of the
board of the European Division of
FIFPro. In October the same year the
president of the Portugal footballers
Union was able to gain a replay of
the election process, but again
Spyros Neofytides was elected with
56 votes against 36.
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Οι προσπάθειες για παροχή διευκολύνσεων στους στρατευμένους ποδοσφαιριστές ήταν άοκνες. Στις
08/11 του 2013 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας
Φώτη Φωτίου και υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Φρουράς.
Ο Σύνδεσμος έθεσε ενώπιον του
Υπουργού τους προβληματισμούς
του και τις σκέψεις του για τους ποδοσφαιριστές-μέλη του και όχι
μόνο. Προχώρησε και σε συγκεκριμένες εισηγήσεις ώστε μέσω των
στρατευμένων ποδοσφαιριστών μελών του ΠΑ.Σ.Π. να προβληθεί το
έργο της Εθνικής Φρουράς.
In November 2013 PASP met with
the Minister of Defence Photis
Photiou on the subject of soldierfootballers. Various proposals were
made to assist the matter.

In September 2015 representatives
from PASP met with the Minister of
Justice and Public Order, Ionas
Nicolaou and MP Andreas
Michaelides. The meeting dealt
mostly with the fixed match’s issue.
Στις 10/09/2015 αντιπροσωπεία του
ΠΑ.Σ.Π. αποτελούμενη από τους
Σπύρο Νεοφυτίδη (πρόεδρος Συνδέσμου), Λοΐζο Χατζηδημητρίου (νομικός σύμβουλος) και Φάνη Μακρίδη
(υπεύθυνος γραφείου Τύπου), είχαν
εποικοδομητική συζήτηση με τον
υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξης Ιωνά Νικολάου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καμπάνια του
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ΠΑ.Σ.Π. κατά των προσυνεννοημένων αγώνων, αλλά και στην σχετική
έρευνα που διενήργησε ο Σύνδεσμος
και παρουσίασε εντός την σεζόν
2014-15 (το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν πέραν των 300 ποδοσφαιριστών). Ο κ. Νεοφυτίδης παρουσίασε
το RED BUTTOΝ, ένα πρωτοποριακό
σύστημα που δίνει την ευχέρεια σε
ποδοσφαιριστές να καταγγείλουν

αξιοπερίεργες δραστηριότητες με
στόχο την χειραγώγηση αγώνων,
ενημερώνοντας τον υπουργό για
όλες τις σχετικές παραμέτρους. Σημαντικό ρόλο στη συνάντηση διαδραμάτισε και ο βουλευτής Ανδρέας
Μιχαηλίδης, ένας άνθρωπος με πολιτικές και ασφαλώς ποδοσφαιρικές
γνώσεις.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

Από την 1η Αυγούστου του 2013 καθιερώθηκαν συναντήσεις με ποδοσφαιριστές ομάδων α΄ και β΄ κατηγορίας στα αποαδυτήρια των ομάδων
τους. Μέσω αυτών των συναντήσεων
ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του,
ενώ ακούει και τα προβλήματά τους.

Starting August 2013, PASP put
forward visits to the training
grounds of the first and second
division clubs, for better
cooperation and immediate problem
facing.
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O κ. Νικ Νικολάου,
υπεύθυνος Κριτηρίων ΚΟΠ.

Κερδισμένος βγήκε ο ΠΑ.Σ.Π. και η
ΚΟΠ στο Νομικό Συνέδριο που διοργάνωσε στις αρχές Οκτωβρίου 2014
στο Άμστερνταμ η FIFPro, η Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών. Ένας
από τους εισηγητές ήταν ο εκ των
αντιπροέδρων της ΚΟΠ και υπεύθυνος κριτηρίων, Νικ Νικολάου. Ο παράγοντας της Ομοσπονδίας κλήθηκε
να μιλήσει για το σύστημα που εγκαθίδρυσε η ΚΟΠ, προκειμένου να
ασκεί μηνιαίως έλεγχο στα σωματεία, σε ό,τι αφορά τις οφειλές τους.
Τα όσα είπε ο Νικολάου εντυπωσίασαν τους σύνεδρους, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία
ΠΑ.Σ.Π. και ΚΟΠ, αλλά και στο γεγονός ότι πλέον γίνεται ουσιαστική
δουλειά, προκειμένου οι σύλλογοι
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να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Εξάλλου, ο Βιλ Φαν Μέγκεν,
επικεφαλής του Νομικού Τμήματος
της FIFPro, δήλωσε στην ιστοσελίδα
της ΚΟΠ: «Η Κύπρος ήταν τα τελευταία χρόνια από τις χειρότερες χώρες όσον αφορά την ασυνέπεια στην
πληρωμή των ποδοσφαιριστών και
βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις
της σχετικής κατάταξης. Πλέον, τα
στοιχεία μας δείχνουν πως η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά και
η Κύπρος έχει ανέβει στη μέση της
κατάταξης». Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον πρόεδρό
του και τον νομικό σύμβουλό του,
Σπύρο Νεοφυτίδη και Λοΐζο Χατζηδημητρίου, αντίστοιχα.

PASP and CFA were present in
October 2014 at the Legal
Conference of FIFPro, held in
Amsterdam. Federation official Nick
Nicolaou spoke about the subject of
the newly introduced monthly
checks at the clubs, with the actions
of the CFA gaining praise by the
attendees.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

11/04/2014... Πρόκειται για την ημέρα
που τα στελέχη του ΠΑ.Σ.Π. είδαν
ένα μεγάλο όνειρό τους να υλοποιείται, τους κόπους τους να ανταμείβονται. Η πλήρης αναβάθμιση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή στην Κύπρο.
Η συνάντησή στα γραφεία της Ομοσπονδίας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία με τη συμμετοχή διεθνών και
αναγνωρισμένων σωμάτων όπως είναι
η FIFPro και η UEFA, απέφερε το επιθυμητό για τον ΠΑ.Σ.Π. και τα μέλη
του αποτέλεσμα. Με βάση τα συμφωνηθέντα, στα δυο δικαστικά σώματα που επιλύουν διαφορές μεταξύ
συλλόγων και παικτών (Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών και δευτεροβάθμιο
δικαστικό σώμα), ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπείται εξίσου, ενώ οι επικεφαλής
των δικαστικών σωμάτων είναι κοινής αποδοχής. Επίσης, οριστικοποιήθηκε η θέσπιση ενός ενιαίου συμβολαίου με τους ελάχιστους όρους που
διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της
FIFPro Division Europe, Bobby Barnes,
ο επικεφαλής του νομικού τμήματος
της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συνδέσμων, Wil Van Megen και
ο εκπρόσωπος της UEFA ειδικός σε
τέτοια θέματα, Mattias Grafstrom
(Professional Football Affairs Manager).
Ο ΠΑ.Σ.Π. εκπροσωπήθηκε στο
ιστορικό ραντεβού από τους Σπύρο
Νεοφυτίδη (πρόεδρος) και τους Πάρι
Σπανό και Λούη Χατζηδημητρίου
(νομικοί σύμβουλοι). Πριν από την 1η

Απριλίου 2014, στις 2 Δεκεμβρίου 2013
ο Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος
Νεοφυτίδης συμμετείχε σε συνάντηση στο πλαίσιο του κοινωνικού
διαλόγου. Συγκεκριμένα, μετά και
από τις συζητήσεις των εμπλεκόμενων μερών, ξεκαθάρισε πλήρως ποιοί
θα είναι οι ελάχιστοι όροι στο ενιαίο
συμβόλαιο των ποδοσφαιριστών στην
Κύπρο. Επιπλέον, ξεκαθαρίστηκε η κάθοδος στην Κύπρο ανθρώπων των
εξουσιοδοτημένων σωμάτων, προκειμένου να υλοποιηθεί σχετική γραπτή
συμφωνία με την ΚΟΠ. Στη συνάντηση της 2ας Δεκεμβρίου συμμετείχαν
εκπρόσωποι της UEFA, της FIFPro, της
ECA, της EPFL και της EU.Η . Στις 21
Ιανουαρίου του 2014 και συγκεκριμένα
στη συνεδρία του Δ.Σ. του ευρωπαϊκού
τμήματος της FIFPro, ο Γενικός Γραμματέας της FIFPro Τιο φαν Σέγκελεν
φανέρωσε την πρόθεσή να αναλάβει
προσωπικά το ζήτημα σε σχέση με
τους ελάχιστους όρους στα συμβόλαια
των ποδοσφαιριστών (minimum
requirements) της Κύπρου. Στη συνάντηση, ασφαλώς, συμμετείχε και
ο Σπύρος Νεοφυτίδης ως μέλος του
Δ.Σ. της FIFPro division Europe.

A historic moment took place in
April 2014 at a meeting at the CFA
offices in Nicosia, with the
attendance of FIFPro and UEFA.
During the meeting it was decided
that the court bodies that solved
various working issues would now
have a complete and equal
representation by PASP. Also the
standard contract was finally ratified
after years of hard work, with the
players now gaining agreed
minimum terms of employment.
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Εποικοδομητική συνάντηση
για τον ΚΟΑ που δείχνει
διάθεση να βοηθήσει τους
ποδοσφαιριστές
Οι επαφές με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ήταν συχνές κατά
τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο του
2014 αντιπροσωπεία μας είχε συνάντηση με τον Φίλιππο Σοφοκλέους,
που εκτελούσε χρέη αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στον ΚΟΑ. Ανάμεσα στα θέματα που αποτέλεσαν
αντικείμενο των επαφών μας ήταν
το ραντεβού με το Υπουργείο Άμυνας σε σχέση με τις διευκολύνσεις
που πρέπει να τυγχάνουν οι ποδοσφαιριστές-μέλη μας που υπηρετούν
τη θητεία τους. Συζητήθηκε, επίσης,
το ενδεχόμενο να γίνει σεμινάριο
πρώτων βοηθειών στους ποδοσφαιριστές με τη συνεργασία του ΚΟΑ.
Όπως συνειδητοποίησαν όλοι μετά
και τα όσα έγιναν στο παιχνίδι ΑΕΛ
- Ανόρθωση κατά τη λήξασα σεζόν,
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The relationship between PASP and
the Cyprus Sports Organization
(KOA) has always been excellent. In
June 2014 representatives of PASP
met with the deputy General
Director of KOA Philippos
Sofokleous where they discussed
various issues such as the obligatory
army service and seminar
organization.

Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΚΟΑ, κ. Φίλιππος Σοφοκλέους.

είναι απαραίτητο οι παίκτες να μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο Καλουντζέροβιτς (ΑΕΛ), κατάπιε τη γλώσσα του και ο
Βαλεντίνος Σιέλης (Ανόρθωση) επενέβηκε έγκαιρα και τον έσωσε... Επιπλέον, αναλύθηκαν θέματα που
αφορούν την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

Στην αρχή της σεζόν 2015-16 ο
ΠΑ.Σ.Π. είχε συναντήσεις με μέλη
του που αγωνίζονται σε Λεμεσό και
Λάρνακα, αλλά και παίκτες της Εθνικής Ανδρών και Ελπίδων. Πρόκειται
για μια από τις πολλές συναντήσεις
που έχει κάθε χρόνο και σκοπός είναι να κατανοεί ο Σύνδεσμος καλύτερα τα προβλήματα των ποδοσφαιριστών.

Prior to the start of the 2015-16
season, PASP met with its Limassol
and Larnaca members, as well as
with international footballers of the
Senior’s and U21 squads.
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Στα τέλη Ιανουαρίου του 2012 ο
ΠΑ.Σ.Π. κέρδισε μια σημαντική νομική μάχη! Μια απαράδεκτη απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών έπληττε τα συμφέροντα των
ποδοσφαιριστών-μελών μας. Όπως
είχαμε ενημερώσει τα μέλη μας στις
17 Ιανουαρίου τα στελέχη της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ
αποφάσισαν ότι για να δικαιούται
ένας ποδοσφαιριστής αποζημιώσεις
θα πρέπει να καταχωρήσει προ-
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σφυγή εντός 30 ημερών από τον τερματισμό του συμβολαίου του. Αυτό
σήμαινε ότι αν ένας παίκτης αποδεσμευόταν παράτυπα από έναν
σύλλογο και έπαιρνε νομικά μέτρα
για να δικαιωθεί 31 μέρες μετά την
λύση του συμβολαίου του, έχανε τα
δικαιώματά του.
Ωστόσο, αυτή η άδικη απόφαση της
Ε.Ε.Δ. ανατράπηκε και απορρίφθηκε
από το Εφετείο μετά από τις απαραίτητες ενέργειες του ΠΑ.Σ.Π.

At the end of January 2012 PASP
won an important legal battle.
Following a decision by the Dispute
Settlement Committee of CFA,
players were only eligible to sue
their clubs for contract breaches in
only the first 30 days of the issue.
Following efforts by PASP, the
decision was turned.

UNION MOVEMENT – STANDARD CONTRACT

Από τον Οκτώβριο του 2015 έχει
πλέον υιοθετηθεί και καθιερωθεί η
χρήση του ενιαίου συμβολαίου.
Από τη μεταγραφική περίοδο του
Ιανουαρίου 2016 όλες ανεξαιρέτως
οι ομάδες και όλοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές υποχρεούνται
να χρησιμοποιούν και να υπογράφουν το συμβόλαιο αυτό το οποίο
ετοιμάστηκε μετά από συνεννόηση
ΚΟΠ και ΠΑΣΠ και το οποίο διασφαλίζει συγκεκριμένους ελάχιστους όρους οι οποίοι και πρέπει να
διέπουν τις εργατικές σχέσεις ποδοσφαιριστών και σωματείων. Το
ενιαίο συμβόλαιο ετοιμάστηκε αντλώντας καθοδήγηση από το μνημόνιο μεταξύ UEFA, FIFPro και ΕΕ με

το οποίο συμφωνήθηκαν οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περιέχονται
στα επαγγελματικά συμβόλαια των
ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται
στην Ευρώπη. Καθοδήγηση αντλήθηκε επίσης από το ενιαίο συμβόλαιο που χρησιμοποιείται στην Premier League της Αγγλίας.

The standard contract was put to
work officially during the 2016
winter transfer period. From then
on, all teams signing players were
obliged to use the standard contract,
which was agreed upon by CFA and
PASP, under the guidance of UEFA,
FIFPro and the European Union.
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Η τοποθέτηση του νομικού συμβούλου του ΠΑΣΠ, κ. Λοΐζου Χατζηδημητρίου,
για αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών.

Σε απόφαση της ΕΕΔ της ΚΟΠ που
εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2016,
επιβεβαιώθηκε ότι το σωματείο
ήταν υπόχρεο να πληρώσει στον
ανήλικο ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή
του όλα τα ποσά τα οποία αυτός κατέβαλε σε σχέση με χειρουργική
επέμβαση και φυσιοθεραπεία συνεπεία τραυματισμού του σε αγώνα
της ομάδας του. Η ΕΕΔ δεν δέχτηκε
και απέρριψε τον ισχυρισμό του σωματείου ότι ο ποδοσφαιριστής δεν
έλαβε τη συγκατάθεση του σωματείου προγενέστερα της διενέργειας
της χειρουργικής επέμβασης και επιλογής φυσιοθεραπευτή.

Σε άλλη απόφαση της ΕΕΔ της ΚΟΠ
εκδοθείσα το Νοέμβριο του 2016, η
ΕΕΔ επιβεβαίωσε ότι τα σωματεία
είναι υπόχρεα να καλύπτουν τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα όχι μόνο
των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών τους αλλά ακόμα και των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών τους,
ανεξαρτήτως ηλικίας. Στην υπόθεση
αυτή ο ποδοσφαιριστής ήταν ενήλικας ερασιτέχνης και μετά από τραυματισμό του ο οποίος έχριζε χειρουργικής επέμβασης αναγκάστηκε,
συνεπεία της αδιαφορίας της ομάδας του, να εξεύρει μόνος του ιατρό
και να καλύψει προσωπικά τα αναγκαία για τη χειρουργική επέμβαση
έξοδα. Η ΕΕΔ διέταξε το σωματείο
όπως καταβάλει στον ποδοσφαιριστή όλα τα σχετικά έξοδα.

A decision by the Dispute Settlement Committee (DSC) of CFA in August
2016 noted that the clubs were obliged to also cover any medical expenses
of their teenage players, while in November 2016 the DSC confirmed that all
clubs should cover the medical expenses of amateur footballers as well.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ FIFPro
MOMENTS WITH FIFPro

ΑΦΙΕΡΩΜΑ FIFPro

Αντιπροσωπεία της FIFPro στα γραφεία της ΚΟΠ, τον Σεπτέμβρη του 2007.

Αντιπροσωπεία της FIFPro στην Κύπρο, τον Αύγουστο του 2016.
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ΜΟΜΕNTS WITH FIFPro

Μαζί με τον Jean-Marc Bosman,
τον άνθρωπο που άλλαξε τον ποδοσφαιρικό χάρτη.

Μαζί με τον Philippe Piat,
Πρόεδρο της FIFPro.

Μαζί με τον Roger Blanpain, ένας εκ των ιδρυτών της FIFPro.

Μαζί με τον Didier Drogba, honourary President of FIFPro Division Africa.

Mαζί με τον Michel Platini, Πρόεδρο της UEFA.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ FIFPro

FIFPro – SHOW RACISM THE RED CARD.

Οι συμμετέχοντες από το πρώτο Executive Education Programme της FIFPro.
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ΜΟΜΕNTS WITH FIFPro

Εγκαίνια νέων γραφείων FIFPro.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ FIFPro

FIFPro Family, Παγκόσμιο Κονγκρέσο Washington, Οκτώβριος 2012.

FIFPro Family, Παγκόσμιο Κονγκρέσο Tokyo, Οκτώβριος 2014.
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EVENTS - GENERAL ORGANIZATION
Διοργανώσεις... Κι αυτό ένα μεγάλο
κεφάλαιο για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Ποδοσφαιριστών.
Είτε έχοντας τον πρώτο λόγο, είτε συμμετέχοντας υποστηρικτικά σε εκδηλώσεις, πετύχαμε το στόχο μας. Εμπνευστήκαμε ιδέες που εφαρμόσαμε κατά
γράμμα και προσφέραμε στον κόσμο
εκείνο το οποίο θέλαμε.
Τι ακριβώς ήταν αυτό; Να επιβραβευτούν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
του αθλήματος, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, να τιμηθούν άνθρωποι που πρόσφεραν στο άθλημα και όχι μόνο.
Σκοπός μας ήταν να χαρίσουμε χαμόγελα
στα παιδιά που είναι το μέλλον μας.
Πλέον ο Σύνδεσμος είναι γνωστός για
την τεχνογνωσία του και την εμπειρία
του επί των μεγάλων γιορτών του ποδοσφαίρου, των λαμπερών διοργανώσεων...
Τις οργανωτικές μας ικανότητες τις επιδέιξαμε και σε άλλα ζητήματα, που επέβαλλαν άμεσες λύσεις. Οργανώσαμε
γραφείο Τύπου, βελτιώσαμε την ιστοσελίδα μας, ενημερώναμε τα μέλη μας
και εκδίδαμε ειδικά έντυπα. Όλα είχαν
να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία
του Συνδέσμου με στόχο να εξυπηρετείται όσο καλύτερα γίνεται ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Events are a big chapter for the Pancyprian
Footballers Union. Either by having the
general saying, or by supporting third
party events, PASP has managed to fulfil
its goals by offering more football to the
fans.
We have promoted the stars of the sport,
honoured important figures that gave a lot
to the sport of football and we presented
the opportunity to our children to enjoy
the game.
PASP is already known for its expertise
and experience organizing important
football events. We have also proven our
organizational skills in other aspects. We
organized a Press Office, improved our
website, published magazines and other
printings.
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PASP Top Goal

Το PASP Top Goal έχει πλέον ιστορία μιας δεκαετίας. Εγκαινιάστηκε
τη σεζόν 2008-09 και μετράει ήδη
εννέα συναπτά χρόνια ζωής. Γνωστά
Μ.Μ.Ε. συνεργάστηκαν κατά καιρούς μαζί μας για την υλοποίησή
του. ANT1, εφημερίδα «Πολίτης»,
CYTAVISION και protathlima.com
ήταν κάποια από τα Μ.Μ.Ε. που ανέλαβαν την προώθηση ενός διαγωνισμού που έλειπε από την Κύπρο.
Επρόκειτο για την επιβράβευση του
πιο ωραίου γκολ κάθε αγωνιστικής.
Της πεμπτουσίας του ποδοσφαίρου.
Το πιο σημαντικό ήταν ότι οι αγνοί
φίλοι του ποδοσφαίρου είχαν τον
τελευταίο λόγο για την ανάδειξη
του καλύτερου τέρματος.
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The PASP Top Goal award has been
around for nearly a decade. Starting
from the 2008-09 season, the
prestigious award highlights the best
goal of each matchday, with the
fans having the last saying by voting.
Various Media outlets have worked
along with PASP in promotion of
the award, such as ANT1, Politis
newspaper, Cytavision and
protathlima.com.
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H όλη διαδικασία διαμορφώθηκε ως
εξής: Μετά από το τέλος κάθε αγωνιστικής ειδική επιτροπή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών
αναδεικνύει τους πέντε υποψήφιους
ποδοσφαιριστές για το PASP Top
Goal. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου
έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν από
μια φορά στο λογαριασμό του Συνδέσμου στο facebook και στην ιστοσελίδα protathlima.com, με την
οποία ο ΠΑ.Σ.Π. συνεργάζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του διαγωνισμού PASP Top Goal. Στο τέλος της
σεζόν οι 26 νικητές του θεσμού, μαζί
με τους παίκτες που διακρίθηκαν για
το γκολ που πέτυχαν αλλά δεν βραβεύτηκαν (επιλέγονται από την επιτροπή του ΠΑ.Σ.Π.), διεκδικούν διάκριση στις βραβεύσεις του ΠΑΣΠ. Η
τελική επιλογή για τα 3, πλέον, καλύτερα γκολ γίνεται από ψηφοφορία
στην οποία συμμετέχουν πέραν των
1000 φιλάθλων (μέσω διαδικτύου),
αλλά και η ειδική επιτροπή.
Μερικές από τις εταιρείες που στήριξαν τα PASP Top Goal κατά καιρούς ήταν τα καταστήματα Holland
& Barrett και τα προϊόντα Superfoods.

The procedure of the award is the
following: Following the end of
each matchday a special committee
by PASP singles out the top five
goals. Then the fans have the
opportunity to vote via Facebook
and protathlima.com for the top of
the week. At the end of the season,
the 26 weekly winners along with
other goals that weren’t voted as top
of the week but were highly
noteworthy challenge for the annual
award during PASP’s ceremony. The
top 3 goals of the season are voted
by the fans and a special committee.
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Στο τέλος της σεζόν 2014-15 (27/04/15)
τα PASP Top Goal γνώρισαν μια από
τις σημαντικότερές τους στιγμές, καθώς προβλήθηκαν τηλεοπτικά σε απευθείας μετάδοση από την CytaVision.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι τη συγκεκριμένη βραδιά έλαμψαν οι Κύπριοι
αστέρες, αφού πολλοί γηγενείς παίκτες πέτυχαν είσοδο στην πρώτη
10άδα χάρη στα ωραία τους τέρματα,
με τον Οικονομίδη να αναδεικνύεται
πρώτος των πρώτων!
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At the end of the 2014-15 season
the PASP Top Goal awards set an
important landmark, with the
ceremony being shown live via
Cytavision.
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Στην 21η έκδοση του περιοδικού μας
προβάλαμε δεόντως τον μαραθώνιο
των μεγάλων διοργανώσεων του
ΠΑΣΠ κατά την σεζόν 2014-15.
Σημειώναμε μεταξύ άλλων στο
εξώφυλλό μας: «Γεμάτη και απόλυτα
πετυχημένη η σεζόν για τον ΠΑ.Σ.Π.
Εκτός από τις μάχες για συνδικαλιστικά ζητήματα, τις συμφωνίες για
εκπαιδευτικά προγράμματα και παροχή υποτροφιών σε ποδοσφαιριστές, ο Σύνδεσμος διοργάνωσε βρα-

βεύσεις (1) για τους καλύτερους των
μικρών κατηγοριών και του γυναικείου πρωταθλήματος, (2) τους σκόρερ των καλύτερων γκολ της σεζόν
και (3) τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς. Η χρονιά κλείνει
με... λάμψη στην άμμο, το beach soccer
με τη συμμετοχή παλαίμαχων ποδοσφαιριστών». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Σύνδεσμος είναι
φτιαγμένος για μεγάλα γεγονότα!

In the 21st edition of the official
PASP magazine the main story was
about the plethora of events
organized by the Union during the
2014-15 season. The award
ceremony for the lower divisions,
the top goals of the season and the
best footballers of the year were
joined by the summer Beach Soccer
tournament.
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Από τις βραβεύσεις ΠΑΣΠ – ΑΝΤ1, στα PASP Football Awards

Με τη συνεργασία του ΑΝΤ1 ο
Σύνδεσμος επιβράβευσε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του αθλήματος. Στις 13 Μαΐου του 2009 η βραδιά για τις βραβεύσεις των κορυφαίων
της σεζόν 2008-09 χαρακτηρίστηκε
απόλυτα επιτυχημένη με παρουσία
γνωστών προσωπικοτήτων της κυπριακής κοινωνίας.
With the cooperation of ANT1,
PASP was able to honour the stars of
the sport on live television. In May
2009 the award ceremony for the
2008-09 took place.
Οι κορυφαίοι της σεζόν 2009-10.
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Στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις 2010-11.
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Αυτές οι βραβεύσεις εξελίχθηκαν
σε... PASP Football Awards που διεξάγονται στα πρότυπα των ετήσιων
βραβεύσεων της FIFA και της FIFPro!
Είναι χαρακτηριστική η διοργάνωση
στις 26 Μαΐου του 2015. Τα PASP
FOOTBALL AWARDS 2014-15 καθώς
και του 2015-16 ήταν αφιερωμένα
στην εκστρατεία μας «STOP Kids
Bullying».

The award ceremony kept on
growing. The PASP Football Awards
reached the high organizational
levels set by FIFA and FIFPro. In
May 2015 the PASP awards were
dedicated to the “STOP Kids
Bullying” campaign.
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ΠΑΣΠ Beach Soccer
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Το πρώτο τουρνουά Beach Soccer που
διοργάνωσε ο ΠΑ.Σ.Π. το Σαββατοκύριακο 19-20 Ιουνίου του 2010 συνοδεύτηκε από μεγάλη επιτυχία. Και
φτάνουμε στο 2016 με τον ΠΑΣΠ να
μετράει ήδη επτά συνεχόμενα καλοκαίρια με... λάμψη στην άμμο. Έχει,
με λίγα λόγια, καταστεί θεσμός. Ένας
θεσμός που δεν έχει σκοπό μόνο τον
ανταγωνισμό παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και την προσφορά θεάματος
στον κόσμο που παρακολουθεί. Είναι
μια γιορτή. Γιορτή για μικρούς και
μεγάλους. Ο θεσμός αυτός στην πορεία εξελισσόταν και μεγάλωνε. Προσθήκες πρωτοποριακών παιχνιδιών
για τον κόσμο, τουρνουά για τα μικρά
παιδιά, χορευτικές επιδείξεις, μουσική και γενικά συγκινήσεις. Το Beach
Soccer εξελίχθηκε σε μια γιορτή για
μικρούς και μεγάλους. Εδώ αξίζει να
σημειωθεί ότι η διοργάνωση τύγχανε
τηλεοπτικής προβολής από τον ΑΝΤ1,
την CYTAVISION αλλά και τον πιστό
συνεργάτη μας τα τελευταία χρόνια,
Alfa Sports TV.
Ανάμεσα στους παίκτες που έγραψαν
ιστορία στα κυπριακά γήπεδα ήταν
και ο Τιμούρ Κετσπάγια, ο οποίος
ανακηρύχθηκε και επίτιμο μέλος του
Συνδέσμου μας για τα όσα πρόσφερε
στο ποδόσφαιρο της Κύπρου. Στη φωτογραφία κάτω, ο Τιμούρ Κετσπάγια
είναι έτοιμος να «εκτελέσει» μόνο
όπως εκεινος ξέρει.
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The first PASP Beach Soccer
tournament took place in June 2010.
The event now spans seven
consecutive summers, with some of
the best footballers of all time in
Cyprus having played at the beaches.
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Βραβεύσεις μικρών κατηγοριών

Οι αφανείς ήρωες του ποδοσφαίρου
μας είναι οι ποδοσφαιριστές των μικρών κατηγοριών. Ικανοί για μεγάλες επιδόσεις στο ποδόσφαιρο αλλά
καταδικασμένοι να αγωνίζονται
στη σκια της α΄ κατηγορίας. Εμείς
πάντως ποτέ δεν τους παραγνωρίσαμε. Και απόδειξη τούτου ήταν οι
ετήσιες βραβεύσεις που καθιερώσαμε με επιτυχία. Οι παίκτες των
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μικρών κατηγοριών για πρώτη φορά
ένιωσαν να αναγνωρίζονται οι κόποι τους και αυτό μας γεμίζει ως
Σύνδεσμο.
Στη φωτογραφία η κάλυψη στο περιοδικό μας για τις βραβεύσεις των
μικρών της σεζόν 2010-11. Είχαν
πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου του
2011 κι από τότε γίνονται κάθε
χρόνο.

The footballers of the lower
divisions are the ones that fight
hard, in the most difficult
conditions but receive almost no
exposure. Having this in mind, PASP
put forward the award ceremony for
the lower divisions, an event that
started in May 2011 and has been
running ever since.
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Βραβεύσεις Β’ κατηγορίας & Γυναικείου

Από τις 2 Απριλίου του 2015 οι ετήσιες βραβεύσεις του ΠΑ.Σ.Π. έχουν
άρωμα γυναίκας. Οι καλύτερες ένδεκα του πρωταθλήματος γυναικών
βραβεύονται βάσει ψηφοφορίας των
ίδιων των ποδοσφαιριστριών.
Στη φωτογραφία πάνω, οι πρώτες
νικήτριες, αριστερά οι κορυφαίες και
κορυφαίοι του 2015-16.

Starting from April 2015, the annual
award ceremonies of PASP also
feature the top women footballers.
The best XI of the women’s league is
honoured, with the voting coming
from the women footballers
themselves.
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Ευρωπαϊκό Κογκρέσο FIFPro στην Λεμεσό

Ο Γιάννης Γιαγκουδάκης παρόν στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο ΠΑ.Σ.Π.
προκειμένου να ανακοινώσει λεπτομέρειες για το συνέδριο.

Την 1η Φεβρουαρίου του 2009 η FIFPro
ανέθεσε στον Σύνδεσμο μετά από αίτημά του, το Ευρωπαϊκό Κογκρέσο ποδοσφαιρικών συνδέσμων. Το μεγάλο
αυτό ραντεβού διοργανώθηκε με τον
καλύτερο δυνατόν τρόπο από τον
ΠΑ.Σ.Π. και έλαβε χώραν στις 8 και 9
του Απριλίου (2009) στο Mediterranean
Beach Resort. Ήταν ένα σημαντικό
βήμα για τον Σύνδεσμο που έδειξε ότι
έχει υπόσταση και διεθνώς.
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In February 2009 FIFPro granted
PASP the responsibility to organize
the European Congress of Football
Players Unions. The event took
place in 8 and 9 of April 2009 at the
Mediterranean Beach Resort.
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Αγωνιστικές εκδηλώσεις

Συμμετείχαμε υποστηρικτικά και σε
πολλές άλλες αγωνιστικές διοργανώσεις. Κυρίως με παιδιά. Σ’ αυτές
τις εκδηλώσεις στείλαμε τα ανάλογα μηνύματα για το ευ αγωνίζεσθαι, κάνοντας ακόμα και εκπαίδευση/ενημέρωση στους μικρούς
ποδοσφαιριστές προκειμένου να
αποκτήσουν την κατάλληλη ποδοσφαιρική παιδεία.
Συμμετείχαμε αρκετές φορές στο
τουρνουά «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΒΙΑ» το οποίο διοργανώνεται
από το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης Σταθμού Λεμεσού σε συνεργασία με την αστυνομία των Βάσεων
Ακρωτηρίου (στη φωτογραφία, το
2ο τουρνουά στις 10 Οκτωβρίου του
2009 στο Κολόσσι).

PASP often takes part in third party
events, especially them involving
children. The annual tournament
“PLAYING AGAINST VIOLENCE”,
organized by the Limassol police
and the UK bases police, has often
seen PASP take part.
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Ο ΠΑΣΠ ήταν υποστηρικτής των
All Star Games, μια πραγματική γιορτή
του ποδοσφαίρου. Στις φωτογραφίες
τα All Star Games Marfin Laiki που είχαν γίνει στο Τσίρειο και στο Αντώνης
Παπαδόπουλος την περίοδο του Πάσχα
του 2010 και 2011 αντίστοιχα.
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PASP supported the All Star Games.
The photos is from the events at
Tsirio and Antonis Papadopoulos
stadiums during the Easter period of
2010 and 2011, respectively.
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PASP-Cyprus Academy Championship

Ο Σύνδεσμός διοργάνωσε τουρνουά
για μικρές ηλικίες σε συνεργασία με
το πρώτο site ακαδημιών της Κύπρου
cyprusacademies.com. Το τουρνουά
πραγματοποιήθηκε σε δοκιμαστική
βάση για πρώτη φορά φέτος και είχαν
κληθεί σε πρώτη φάση να συμμετάσχουν σ’ αυτό ποδοσφαιρικές σχολές
της Λεμεσού. Ενδιαφέρον επέδειξαν
για να συμμετάσχουν στο ποδοσφαιρικό τουρνουά 12 ποδοσφαιρικές σχολές, που συμμετείχαν με τρεις ομάδες
έκαστη. Μιλάμε για 400 εκκολαπτόμενους ποδοσφαιριστές!

Τελικοί 02 Ιουνίου 2013
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Τελικοί 30 Μαρτίου 2014

PASP organized in 2016 a
tournament for young ages with the
cooperation of the first academy
website in the island
“cyprusacademies.com”. Twelve
academies with more than 400
young footballers participated.
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Ήμασταν υποστηρικτές στο Love
Football 3v3 που είχε πραγματοποιηθεί το 2014 στη Λεμεσό και στο
οποίο συμμετείχαν 125 μικροί ποδοσφαιριστές. Η παρουσία της κοινότητας Ακρωτηρίου ήταν έντονη,
αφού εκπροσωπήθηκε δυναμικά με
αρκετές τοπικές ομάδες, ενώ δεν
ήταν λίγοι οι κάτοικοι που βοήθησαν
εθελοντικά ή παρακολουθήσαν την
εκδήλωση. Παρά το γεγονός ότι η
διοργάνωση έλαβε χώρα στη Λεμεσό,
στο τουρνουά συμμετείχαν ομάδες
από την Λάρνακα, την Λευκωσία και
την Πάφο.
Το Love Football 3v3 διοργανώθηκε
με απόλυτη επιτυχία και στο στάδιο
Καΐμακλίου, ενώ υπήρξε επανάληψη
της εκδήλωσης στην λεωφόρο Μακαρίου πού μετατράπηκε σε γήπεδο
στο πλαίσιο του Pop up festival.

The Union supported the Love
Football 3v3 tournament that took
place in 2014 in Limassol. Another
Love Football 3v3 tournament also
took place in Kaimakli as well as at
the Makariou Avenue in Nicosia.
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Καλύτερη ενδεκάδα FIFPro
Από την πρώτη στιγμή συμμετείχαμε
στην διαδικασία για ανάδειξη της
καλύτερης ενδεκάδας του κόσμου
στις ετήσιες βραβεύσεις που διοργανώνει η FIFPro σε συνεργασία με την
UEFA. Οι κάλπες στήνονταν παντού
και οι παίκτες ψήφιζαν τους εκλεκτούς τους. Το συναίσθημα για τους
ποδοσφαιριστές στην Κύπρο που
συμμετείχαν στη διαδικασία ανάδειξης των κορυφαίων του κόσμου,
ήταν απερίγραπτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν ο
μοναδικός σύνεδεσμος παγκοσμίως
που προέβλεψε σωστά και τους
11 καλύτερους παίκτες της υφηλίου!

The PASP members have been
participating strong in the FIFPro
voting for the best footballers of the
season. It’s worth noting that in
2010 PASP was the only Union
around the world that predicted all
eleven of the top players.
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Διάφορα
Στις συνελεύσεις του ο ΠΑ.Σ.Π.
πάντα βράβευε ανθρώπους του
ποδοσφαίρου. Άλλοτε πάλι, οι συνελεύσεις αξιοποιούνταν για να προωθήσουμε εκστρατείες. Είναι ενδεικτικό ότι στις 14 Δεκεμβρίου του
2009 μεταξύ άλλων βραβεύσαμε και
τους φροντιστές των ομάδων που
πάντα στέκονται δίπλα στους ποδοσφαιριστές.

During its annual assemblies, the
Union always used the opportunity
to promote various messages. This
happened in December 2009 when
PASP honoured the clubs caregivers
who have always been next to the
footballers.

Tα πρώην μέλη του Δ.Σ.

Οι φροντιστές

114

EVENTS - GENERAL ORGANIZATION
Η κάρτα μέλους που προσφέρουμε
στους ποδοσφαιριστές προϋποθέτει
οργάνωση και συμφωνία με εταιρείες. Μέσω της εν λόγω κάρτας τα
μέλη μας τύγχαναν προνομιακών
εκπτώσεων στις αγορές τους.
Μπορεί για κάποιους να φαίνεται
κάτι εύκολο, αλλά για μας ήταν πολύ
σημαντικό κομμάτι, το οποίο απαιτούσε ώρες δουλειάς και σωστής
οργάνωσης.

The PASP member card offers many
benefits and discounts from various
companies. For the Union to keep
the program running, many hours
are needed for organization and
meetings with supporting
companies.
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Ο ΠΑ.Σ.Π. με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυσή του
(2012) διοργάνωσε έκθεση στην οποία
έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να
δει από κοντά ιστορικές φανέλες
ποδοσφαιριστών παγκοσμίου φήμης,
όπως του Πελέ, του Μαραντόνα,
του Μέσι, του Πλατινί και άλλων
Κυπρίων ποδοσφαιριστών, αλλά και
τροπαίων και ιστορικών ποδοσφαιρικών κειμηλίων. Η έκθεση διοργανώθηκε στo My Mall Λεμεσού και
Mall of Cyprus στην Λευκωσία. H έκθεση διήρκεσε σε κάθε πόλη μία
εβδομάδα με τους επισκέπτες να
θαυμάζουν από κοντά τους... Θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
και να συγχαίρουν τον ΠΑΣΠ που
κατάφερε και έφερε στην Κύπρο τα
μοναδικά εκθέματα. Όπως οι αυθεντικές φανέλες του Πελέ του 1970
από το Παγκόσμιο Κύπελλο στο
Μεξικό, του Μαραντόνα το 1986 στο

Μεξικό, του Μέσι της Μπαρτσελόνα
το 2011, του Πλατινί στην Αργεντινή
το 1978, παπούτσι και μπάλα του
Πλατινί του 1984. Επίσης παρουσιάστηκε το αυθεντικό χρυσό παπούτσι
που κέρδισε ο Σωτήρης Καϊάφας ως
πρώτος σκόρερ Ευρώπης μαζί με την
αυθεντική φανέλα το 1976, η φανέλα
του Χαραλαμπίδη του ΑΠΟΕΛ στον
αγώνα με τη Ρεάλ το 2012, η φανέλα
του ποδοσφαιρικού φαινομένου
Ρονάλτο από τον αγώνα ΑΕΚ Λάρνακας με την Μπαρτσελόνα, η φανέλα
του Γιαγκουδάκη του Απόλλωνα του
1992, η φανέλα της ΑΕΛ του 1968 και
άλλες ιστορικές φανέλες, κύπελλα,
μπάλες και κειμήλια. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων βρίσκονταν στο
χώρο γνωστοί Κύπριοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι υπέγραφαν αυτόγραφα, ενώ πραγματοποιούνταν ποδοσφαιρικοί αγώνες μέσω βίντεο
όπου οι νικητές κέρδιζαν δώρα.

On the occasion of the 25 years of
PASP, in 2012, the Union organized
an exhibition where various
important items from world football
were on display. Jerseys and boots of
Pele, Maradona, Ronaldo, Platini
and Messi, the golden boot of Sotiris
Kaiafas and other Cypriot
memorabilia were on display at the
My Mall in Limassol and the Mall
of Cyprus in Nicosia.
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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας
να προβληθούν καλύτερα οι εκδηλώσεις μας, να στείλουμε τα μηνύματα
που θέλουμε και στην κοινωνία,
αλλά και τα μέλη μας, προβήκαμε
σε πλήρη αναδιοργάνωση σε ό,τι
αφορά τα Μ.Μ.Ε. Προχωρήσαμε στη
δημιουργία γραφείου Τύπου επιστρατεύοντας επαγγελματίες στον
χώρο της δημοσιογραφίας και του
digital marketing, ενώ αναβαθμίσαμε
και όλες τις υπηρεσίες μας διαδικτυακά (facebook, twitter, youtube,
newsletter, αναβάθμιση ιστοσελίδας). Επιπλέον, φροντίσαμε να γίνουν
καλύτερες οι σχέσεις μας με εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. μέσω καθημερινών
επαφών, αλλά και διάφορων εκδηλώσεων. Πλέον ο ΠΑ.Σ.Π. αντιμετωπίζεται από όλα τα Μ.Μ.Ε. με τον δέοντα
σεβασμό.
PASP has always sought the best
relationships with the Media. The
Union organized a Press Office,
updated its digital marketing
presence, strengthened its social
media handles and updated its
website. Also, PASP has built strong
ties with the Press, through
continuous contacts.

118

EVENTS - GENERAL ORGANIZATION

Την Παρασκευή 09/09/2016 ο
ΠΑ.Σ.Π. ανακοίνωσε έναν μοναδικό
ποδοσφαιρικό διαγωνισμό που κάλυψε ένα μεγάλο κενό που υπήρχε.
Πρόκειται για τον «STOIXIMAN ΧΡΥΣΑ ΓΑΝΤΙΑ» που αποσκοπεί
στην επιβράβευση των καλύτερων
γκολκίπερς. Σε συνέντευξη Τύπου
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (09/09) στα γραφεία του
ΠΑ.Σ.Π., ο πρόεδρός του Σπύρος
Νεοφυτίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καθιέρωση αυτού
του διαγωνισμού, λέγοντας πως είναι μεγάλη τιμή για τον Σύνδεσμο
που θα συνεργάζεται με την κορυφαία Ελλαδική εταιρεία στοιχηματισμού στο διαδίκτυο, Stoiximan.
Gr. Και πρόσθεσε: «Η συνεργασία με
την SΤΟΙΧIΜΑΝ θα περιλαμβάνει
εκτός από τον καινούργιο μηνιαίο
διαγωνισμό του ΠΑΣΠ STOIXIMAN
Clean Sheet και άλλους τομείς στο
ποδόσφαιρο, όπως σεμινάρια και
επιμόρφωση των ποδοσφαιριστών
για καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων, εκδηλώσεις και
εκστρατείες κατά του Ρατσισμού
και του παιδικού εκφοβισμού».

In September 2016 PASP announced
an important new competition. With
the support of STOIXIMAN, the
Union would now award the best
saves by the goalkeepers every week
and honour the best saves of the
season at the annual Football
Awards.
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E D U C A T I O N A L P R O G R A M S
Πόσες φορές είδαμε έναν παίκτη να
ολοκληρώνει επιτυχημένα την καριέρα
του ως ποδοσφαιριστής και να καταστρέφεται οικονομικά στη... δεύτερη
του καριέρα; Σίγουρα πολλές.
Ο ΠΑ.Σ.Π. βιώνοντας πανομοιότυπα
περιστατικά δεν έμεινε απλός θεατής.
Πήρε μέτρα, υιοθετόντας τη φιλοσοφία
της FIFPro και έδωσε όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να ετοιμάσει τους ποδοσφαιριστές για τη νέα τους καριέρα.
Οργανώθηκε, κατέληξε σε συμφωνίες με
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και
πρόσφερε μοναδικές ευκαιρίες στα μέλη
του.
Η δουλειά μας μέσα στα τελευταία
πέντε χρόνια άρχισε να αποδίδει καρπούς με τους ποδοσφαιριστές πλέον να
έρχονται κοντά μας και να ζητούν από
μόνοι τους λεπτομέρειες για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Τα υπόλοιπα, στις σελίδες που ακολουθούν...

It happened many times: Footballers
finishing a successful career and then
failing financially in their second career.
PASP witnessed such happenings a lot,
so the Union took measures -under the
guidance of FIFPro- and helped prepare
the footballers for their next career.
Through cooperation with educational
foundations in Cyprus, the footballers
now had the opportunity to study and
prepare for life after football.
In the five years the program runs, it has
helped many players…

EDUCATIONAL PROGRAMS

O Πρόεδρος του Συνδέσμου Σπύρος
Νεοφυτίδης στις 07 Φεβρουαρίου
του 2012 μετέβη στην Ολλανδία.
Εκεί παρακολούθησε ειδικό σεμινάριο της FIFPro και κατάφερε να εξασφαλίσει δωρεάν σπουδές για τα
μέλη του.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο θα καθίστατο εφικτό να σπουδάζουν οι
ενδιαφερόμενοι ποδοσφαιριστές εξ
αποστάσεως και μέσω διαδικτύου
(τηλεδιασκέψεις-skype) το επάγγελμα της αρεσκείας τους. Με απλά

λόγια, από τον Σεπτέμβριο του 2012
τα μέλη του ΠΑΣΠ απέκτησαν την
ευκαιρία να φοιτούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αθλητική διοίκηση
(sports management), στο Πανεπιστήμιο Νorthern Denmark (UCN). Η
ηγεσία του Συνδέσμου ασχολήθηκε
έντονα με το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης ποδοσφαιριστών, όταν η καριέρα τους δύει.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα
αθλητών που παρά τις υψηλές τους
απολαβές, μετά την αφυπηρέτησή
τους, αποτύγχαναν οικονομικά.

The president of PASP, Spyros
Neofytides, attended a seminar in
Netherlands in February 2012 and
managed to acquire free online
studies for the Union’s member
from the University College of
Northern Denmark (UCN).
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Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου του 2013 ο
ΠΑ.Σ.Π. άρχισε να θέτει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα παροχής υποτροφιών. Συγκεκριμένα, κατά τη
συγκεκριμένη ημερομηνία αντιπρόσωποι του Συνδέσμου τα είπαν με
τους ποδοσφαιριστές της Αναγέννησης Προσφύγων. Απώτερος στόχος
αυτού του σπουδαστικού σχεδίου
ήταν να συνεχίζουν οι παίκτες τη
φοίτησή τους σε ανώτατες σχολές.
Εκτός από τον πρόεδρο Σπύρο
Νεοφυτίδη, στη συνάντηση συμμετείχε και το διοικητικό στέλεχος
του Συνδέσμου και ποδοσφαιριστής
του Ερμή Αραδίππου, Στέλιος
Δημητρίου.
In November 2013 the scholarship
program started its implementation.
PASP then organized meetings at
clubs to inform them of the program
and the opportunities to study.

Το εργαστήρι Ελληνικής γλώσσας
«Σημείο Αφετηρίας» σε συνεργασία
με τον ΠΑ.Σ.Π, έδωσε τον Δεκέμβριο
του 2015 τρεις υποτροφίες για έναν
μήνα μαθημάτων. Τυχεροί ήταν οι
Ρενάτο Μαργκάσα, Χοσέ Μορέιρα
και Νίλσον Αντόνιο.
The Greek language lab “Simio
Afetirias” offered three monthly
scholarships to footballers Renato
Margaca, Jose Moreira and Nilson
Antonio.
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Aπό την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας
με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Representatives of PASP met with the directors of the football clubs in
Limassol in February 2012 and informed them about the scholarship
program put up by PASP in cooperation with the European University.

Στελέχη της ηγεσίας του Συνδέσμου
στις 5 Φεβρουαρίου του 2012 είχαν
συνάντηση στη Λεμεσό με τους διευθυντές των ακαδημιών των σωματείων της α΄ κατηγορίας. Σκοπός
ήταν να ενημερωθούν οι άνθρωποι
των ομάδων για τις πρόνοιες του σχεδίου υποτροφιών που κατήρτισε ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο. Μετά από συμφωνία
με τον εκπαιδευτικό αυτό οργανισμό,
ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν σε θέση να δίνει υποτροφίες σε νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Οι προϋποθέσεις που
είχαν τεθεί ήταν οι παίκτες να έχουν
υψηλές επιδόσεις στα γήπεδα, αλλά
και στο σχολείο. Ο Σύνδεσμος ενημέρωσε λεπτομερώς τους διευθυντές
των ακαδημιών και με τη συνεργασία
τους άρχισε να εποπτεύει και να κάνει τις επιλογές των εκλεκτών.

Στις 18 Φεβρουαρίου του 2014, ο
ΠΑ.Σ.Π. σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο παραχώρησαν
συνέντευξη Τύπου στα Μ.Μ.Ε. Κύριος
ομιλητής ήταν ο τότε ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, Λουτσιάνο Μπεμπέ.
Ο Βραζιλιάνος άσος αξιοποιώντας
συμφωνία του Συνδέσμου με το εν
λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα, είχε αρχίσει τις σπουδές του στο εν λόγω
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και
συγκεκριμένα ξεκίνησε τη φοίτησή
του στη διεύθυνση αθλητισμού.
A Press Conference was called in
September 2014 by PASP and the
European University. Luciano Bebe,
who at the time played for AEL
Limassol, was on the panel and he
spoke about his studies in sports
management at the University.
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Στις αρχές Απριλίου του 2014 στην
Παρεκκλησιά, άνοιξε η αυλαία για
τις ετήσιες αξιολογήσεις του
ΠΑ.Σ.Π. Πιο συγκεκριμένα τον συγκεκριμένο μήνα έγινε αξιολόγηση
νεαρών ποδοσφαιριστών-μαθητών
(από 15 ετών και πάνω) στο πλαίσιο
του προγράμματος υποτροφιών του
Συνδέσμου, το οποίο υλοποιείτο σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Πρωταγωνιστικό ρόλο
στη διαδικασία είχε ο Βρετανός ειδικός του οργανισμού Pass4soccer
scholarship, Τομ Νάτερ. Ο κ. Νάτερ
κράτησε σημειώσεις για τους περίπου 40 νεαρούς ποδοσφαιριστές
(ανάμεσα τους και ποδοσφαιρίστριες), ενώ συνέχισε την αξιολόγησή και στην Αγγλία μέσω οπτικού
υλικού, αφού η όλη διαδικασία μαγνητοσκοπήθηκε.

124

In April 2014 at Parekklisia PASP
commenced the yearly assessments
for student footballers (aged 15 and
over) on behalf of the scholarship
program of the Union, in
cooperation with the European
University. British expert from the
Pass4soccer scholarship
organization Tom Nutter was
present and helped assess the
footballers.

EDUCATIONAL PROGRAMS

Τον Φεβρουάριο του 2014 (19/02) η
υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΠΑ.Σ.Π. Σίλεια Βάσου μετέβη στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στα κεντρικά γραφεία της
Παγκόσμιας Ένωσης Ποδοσφαιριστών, όπου αντάλλαξε απόψεις για
το FIFPro OnlineAcademy. Το υπό
αναφορά πρόγραμμα προσφέρει την
ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να
παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως
μέσω τηλεδιάσκεψης μαθήματα
αθλητικής διεύθυνσης, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με Δανέζικο
Πανεπιστήμιο. Ο ΠΑ.Σ.Π. ήταν ανάμεσα στους πέντε συνδέσμους που
συμμετείχαν από την αρχή στο πρόγραμμα, όταν αυτό ήταν σε πειραματικό στάδιο και βοήθησε μέσω
των παρατηρήσεών του στην εξέλιξή
και βελτίωσή του.

Ο Σύνδεσμος φρόντισε να κάνει
γνωστό το πρόγραμμα σ’ όλους τους
παίκτες. Ένας απ’ αυτούς που
άδραξε την ευκαιρία και σπούδασε
με απόλυτη επιτυχία αθλητική διεύθυνση είναι και ο Κωνσταντίνος
Χαραλαμπίδης. Ανάμεσα στους πρώτους έξι απόφοιτους του προγράμματος ήταν ο Χρυσόστομος Καλός.
Όσο δε για την επιτυχία του προγράμματος, οι δηλώσεις της Σίλειας
Βάσου, είναι απόλυτα ενδεικτικές:
«Είμαστε ευτυχείς που δικαιώνονται
οι προσπάθειές μας. Συμμετείχαμε
στο πρόγραμμα από τα πρώτα του
βήματα, βοηθήσαμε στην εξέλιξή του
και το κυριότερο, μέσω αυτού προσφέρουμε μια μοναδική ευκαιρία στα
μέλη μας. Πρόκειται για ένα πτυχίο
υψηλού επιπέδου, Bachelor Degree,
αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο»

In February 2014 the leader of the
educational programs of PASP, Celia
Vasou, travelled to Netherlands and
the head offices of FIFPro, to assess
the FIFPro Online Academy
program. The program utilises
online teaching in cooperation with
a Danish University. PASP was one
of just five Union to participate in
the program from the beginning.
One of the players that took
advantage of the program and
studied sports management was the
Cyprus national team captain
Constantinos Charalampides. The
particular program offers a high
level Bachelor Degree, recognised
around the world.
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Στις 14 Οκτωβρίου του 2014 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με
το Frederick, στις εγκαταστάσεις
του γνωστού εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο πλαίσιο των προσπαθειών
του Συνδέσμου για εμπλουτισμό του
προγράμματος «Δεύτερη Καριέρα».
Στις 2 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου
είχε υπογραφεί διετές Μνημόνιο
Συνεργασίας με το UCLan Cyprus.

In October 2014 PASP and Frederick
University agreed to cooperate while
in September 2014 a cooperation
agreement was signed with UCLan
Cyprus. The two universities joined
the ranks of PASP and strengthened
the “Second Career” program.
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Στις 14/4 του 2015 πραγματοποιήθηκαν στις γηπεδικές εγκαταστάσεις
του FORUM στο Πέρα Χωριό Νήσου
οι ετήσιες αξιολογήσεις του ΠΑ.Σ.Π.
για παροχή υποτροφιών. Στις εν λόγω
αξιολογήσεις συμμετείχαν πέραν
των 35 υποψηφίων. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν με βάση τα ποδοσφαιρικά τους προσόντα από τους ειδικούς της εταιρείας Pass4Soccer και
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.
Μια ημέρα αργότερα εγκαινιάστηκε
το πρόγραμμα προώθησης και ανάπτυξης Κυπρίων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών του ΠΑ.Σ.Π. Οι αξιολογήσεις μελών του Συνδέσμου ηλικίας
12-14 χρόνων (γεννηθέντες το 2001,
το 2002 και το 2003), πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του
FORUM στην Νήσου. Οι παίκτες επιλέγησαν από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ακαδημιών Ποδοσφαίρου
(ΠΟΑΠ).
The 2015 yearly assessments for
student footballers (aged 15 and
over) for the scholarship program of
PASP took place at the FORUM
fields. Also, an assessment program
for footballers aged 12-14 took
place, with the players being chosen
by the Pancyprian Football Academy
Federation.
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Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της
FIFPro έγινε ο άσος του ΑΠΟΕΛ
Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης στις
12/2 του 2015. Στο ηλεκτρονικό
μέσο της Παγκόσμιας Ένωσης
Συνδέσμων Ποδοσφαιριστών, φιλοξενήθηκε συνέντευξη του άσου των
γαλαζοκιτρίνων, με θέμα τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα FIFPro Online Academy. Ο
Χαραλαμπίδης έδωσε το στίγμα με
τη δήλωσή του «Σπουδάζω αυτό που
αγαπώ», που προβλήθηκε και ως ο
τίτλος της συνέντευξης. Ουσιαστικά
από τη συνέντευξη βγήκε το μήνυμα
που ήθελε να δώσει και ο ΠΑ.Σ.Π.
στα μέλη του.
In February 2015, a story about Constantinos Charalambides was featured on
the FIFPro website. The national team captain gave an interview and spoke
about his participation in the FIFPro Online Academy program and the fact
that he has the chance to study something he loves.
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Στις 18/02 του 2015 έγινε η αποφοίτηση των πρώτων έξι ποδοσφαιριστών από τους 100 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα FIFPro Online
Academy. Ανάμεσα τους ήταν το
μέλος του Συνδέσμου, Χρυσόστομος Καλός, ο οποίος απέκτησε πτυχίο στη διεύθυνση αθλητισμού με
πολύ καλές επιδόσεις και έχει βάλει
τις βάσεις για το νέο κύκλο της
ζωής του, μετά τη δύση της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Καλός
συμμετείχε μέσω του ΠΑ.Σ.Π. στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το
2013, και μάλιστα ήταν ο μοναδικός φοιτητής (απ΄ όσους αποφοί-

τησαν) που μπήκε κατευθείαν στο
5ο εξάμηνο, αφού αναγνωρίστηκαν
τα μαθήματα που ήδη είχε κάνει σε
ανώτατη εκπαιδευτική σχολή. Στην
τελετή αποφοίτησης που έγινε στην
Ολλανδία, στο οίκημα της FIFPro,
παρευρέθηκε μετά από επίσημη
πρόσκληση και η Σίλεια Βάσου με
την ιδιότητά της ως υπεύθυνη των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
ΠΑ.Σ.Π. Λίγους μήνες αργότερα ο
Χρυσόστομος Καλός, επιλέγηκε
από τη FIFPro μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές για να προωθήσει το
εκπαιδευτικό της πρόγραμμα,
«FIFPro Online Academy».

In February 2015 the first six participants of the
FIFPro Online Academy program graduated.
Amongst them was the member of PASP
Chrisostomos Kalos who obtained his degree in
sports management. Kalos participated in the
program since the start in 2013. He attended the
graduation ceremony in Netherlands and eventually
became a worldwide ambassador of the FIFPro
Online Academy program.
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Μία από τις πλέον επιτυχημένες
συμφωνίες του Π.Α.Σ.Π. επισημοποιήθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου του
2015 και η οποία αποτελεί εχέγγυο
για τους μελλοντικούς αστέρες. Σε
συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε (26/02) στις εγκαταστάσεις
του ιδιωτικού σχολείου FORUM,
ανακοινώθηκε η τεράστιας σημασίας
συμφωνία του Συνδέσμου με τον εν

λόγω εκπαιδευτικό οργανισμό. Συμφωνία που δίνει την ευκαιρία στους
μαθητές-μέλη του ΠΑ.Σ.Π. να φοιτήσουν στο FORUM, αναπτύσσοντας
τις ποδοσφαιρικές τους δεξιότητες,
αποκτώντας την ίδια στιγμή και
ακαδημαϊκή υπεροχή!
Επίσης από το καλοκαίρι του 2016
υπογράφτηκε συμφωνία και με την
Αμερικάνικη Ακαδημία Λεμεσού.

An important educational cooperation for PASP was announced in February
2015. The private school FORUM linked with the footballers union and
offered the opportunity to youngsters to combine football with junior high
and high school education.
Since summer 2016 American Academy of Limassol joined also in our
programme.
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Πρόσοψη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Στις 19 Αυγούστου του 2015 ανακοινώθηκε η συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αυτή προνοούσε
πιο προσιτές τιμές για τα μέλη του
ΠΑ.Σ.Π. που ήθελαν να αποκτήσουν
δίπλωμα διαχείρισης αθλητικών ομάδων (Team Management Diploma).
Την επόμενη χρονιά υπογράφεται και
επίσημα πλέον το μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για παροχή υποτροφιών στα
μέλη του ΠΑ.Σ.Π.
Τον Νοέμβριο του 2016 υπογράψαμε
μνημόνιο συνεργασίας και με το CTL
Eurocollege Limassol στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

In August 2015 PASP announced its
partnership with the University of
Nicosia. The partnership offered the
opportunity to the PASP members
for lower prices to follow the Team
Management Diploma courses.
In November 2016 signed
memorandum also with the CTL
Eurocollege Limassol at the premises
of the educational institution.
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In October 2016 the General
Assembly of PASP took place at the
amphitheatre of the Private School
Forum. The members Anniversary
photography who study with PASP
scholarships also took place the
same night.
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Στις 25/10/2016 πραγματοποιήθηκε
στο Αμφιθέατρο της Ιδιωτικής Σχολής
ΦΟΡΟΥΜ στο Δάλι η Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών. Στο πλαίσιο της έγινε
και η επετειακή φωτογράφηση των μελών του Συνδέσμου που φοιτούν με
υποτροφίες στα συνεργαζόμενα με τον
ΠΑΣΠ Πανεπιστήμια. Ακολούθως ο
Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης ως ένα
από τα μέλη του ΠΑΣΠ που είναι απόφοιτος πτυχιούχος του προγράμματος
σπουδών της FIFPro, Sports Management (BA) από το University College of
Northern Denmark, έκανε διάλεξη αναδεικνύοντας τις ανάγκες επιμόρφωσης
των ποδοσφαιριστών αλλά και τις μεθόδους διαχείρισης του χρόνου τους.
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Για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα,
πρέπει πρώτα να μελετήσεις όλες τις
σχετικές παραμέτρους. Μόνο έτσι μπορείς να είσαι αποτελεσματικός στην
προσπάθειά σου να το επιλύσεις.
Με αυτό το σκεπτικό ο ΠΑ.Σ.Π. ενήργησε
όταν είχε να αντιμετωπίσει αρνητικά
φαινόμενα στον αθλητισμό.
Οι έρευνες, λοιπόν, ήταν το μεγάλο «όπλο»
του Συνδέσμου σ’ αυτή την προσπάθεια.
Μέσα από επιστημονικές αναλύσεις,
συνεντεύξεις και αξιολόγηση αριθμών
βγήκαμε πιο σοφοί και μπορέσαμε να
δώσουμε απαντήσεις, να προβληματίσουμε, να λάβουμε μέτρα.
Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε κάποιες
από τις σημαντικότερες έρευνες που
έγιναν με πρωτοβουλία του ΠΑ.Σ.Π. και
βοήθησαν το έργο του.

To successfully face a problem, you first
need to study all the parameters around
it. Only then you can be effective in your
effort to solve the issue. Having this in
mind, PASP has used researches as a
strong tool in various issues arising.
Through scientific analysis, interviews
and number assessments, we came out
wiser and were able to provide answers to
problems and to take measures.
In this chapter we will see different
researches made by PASP that helped the
Union’s struggles throughout the years.
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Αναλογιζόμενοι πως πρέπει να
έχουμε στενή επαφή με τα μέλη μας,
διενεργήσαμε έρευνα στις 09-11 Ιουνίου του 2009 προκειμένου να
έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τις
ανάγκες τους. Σ’ αυτήν συμμετείχαν
100 ποδοσφαιριστές (τότε ήταν
πάνω από το 10% των μελών μας).
Η επιλογή τους ήταν τυχαία και η
προϋπόθεση να είχαν αγωνιστεί στο
κυπριακό πρωτάθλημα την σεζόν
2008-09. Ένα από τα συμπεράσματα
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της έρευνας ήταν ότι ενώ ο Κύπριος
ποδοσφαιριστής ήταν διατεθειμένος να κάνει υποχωρήσεις (56% των
ερωτηθέντων δέχθηκαν πρόταση
μείωσης των απολαβών), οι Κύπριοι
παράγοντες έδειχναν να εκτιμούν
περισσότερο τους ξένους. Άλλο συμπέρασμα ήταν πως τα διοικητικά
στελέχη των συλλόγων δεν ήταν συνεπή στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 72% των ερωτηθέντων είχαν
να παίρνουν.

In June 2009 PASP ran a survey in
which more than 100 footballers
participated, around 10% of the then
members of the Union. The
participants were chosen randomly
and different interesting facts arose:
Such as the fact that the footballers
were willing to accept salary cuts but
despite that fact the clubs still
seemed to prefer foreign players.
More than 72% of the interviewees
noted that teams owed them money.
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Μεταξύ των ημερομηνιων 24 και 28
Φεβρουαρίου του 2010 κάναμε έρευνα
για τις οφειλές των συλλόγων-μελών
της ΚΟΠ προς τους ποδοσφαιριστές
κατά τη σεζόν 2009-10 και την δημοσιοποιήσαμε στις 2 Μαρτίου. Τα
αποτελέσματα ήταν τραγικά για την
εποχή. Κάποιες διοικήσεις χρωστούσαν από 3 μέχρι 3,5 μηνιάτικα, ενώ
υπήρχε περίπτωση συλλόγου που
OMAΔEΣ
A΄ KATHΓOPIAΣ
ΑΕΛ
ΑΕΠ
ΑΠΕΠ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΠΟΕΛ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ
ΑΡΗΣ
ΔΟΞΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΕΝΩΣΗ
ΕΡΜΗΣ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ

OΦEIΛEΣ
(MHNEΣ)
1
2,5
3
0
0
0
3
1
2,5
0
1
0
3,5
0

όφειλε μισθούς τεσσάρων μηνών.
Υπήρχαν δηλαδή παίκτες που μέσα
σε μια σεζόν είχαν πάρει μόνο δυο
μηνιάτικα μέσα σε μια σεζόν (Σεπτέμβριο και Αύγουστο)! Τα αποτελέσματα της έρευνας είχαν δημοσιοποιηθεί και καταγράφαμε αναλυτικά
πόσα μηνιάτικα χρωστούσε η κάθε
ομάδα. Την ίδια σεζόν πραγματοποιήθηκε κι άλλη έρευνα.
OMAΔEΣ
Β΄ KATHΓOPIAΣ
ΑΕΚ
ΑΚΡΙΤΑΣ
ΑΛΚΗ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΣΙΛ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ
ΜΕΑΠ
ΟΘΕΛΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.
ΟΝΗΣΙΛΟΣ
ΠΑΕΕΚ
ΦΡΕΝΑΡΟΣ

OΦEIΛEΣ
(MHNEΣ)
1
3,5
0
2,5
0
1
3
1
0
2
2
0
0
3

In the end of February 2010 PASP
ran a survey about the debts of the
clubs towards their footballers. The
results were plainly sad. Some teams
owed around three months of pay,
while a club owed four months. The
results of the survey were published
along with the salaries each club
owed.

OMAΔEΣ
Δ΄ KATHΓOPIAΣ
ΑΔΩΝΗΣ
ΑΕΖ
Α.Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ.
ΑΧΥΡΩΝΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.
ΘΟΪ ΛΑΚ.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛ.
ΕΝΑΔ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΙΣΣΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ

OΦEIΛEΣ
(MHNEΣ)
0
2
0
1
1
1
1
4
1
0
0
1
0
1
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ΕΡΕΥΝΑ 05-13/2
ΟΜΑΔΕΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ

Α΄ ΚΑΤ.

(ΜΗΝΕΣ)

Β΄ ΚΑΤ.

(ΜΗΝΕΣ)

Γ΄ ΚΑΤ.

(ΜΗΝΕΣ)

ΑΕΚ

1

ΑΔΩΝΗΣ

0

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

ΑΕΛ

2

ΑΚΡΙΤΑΣ

2

ΑΕΖ

ΑΕΠ

1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.

1

Α. Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ

0

ΑΛΚΗ

1

ΑΠΕΠ

1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜ.

1

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

1

ΑΡΗΣ

2

ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.

2

ΑΠΟΕΛ

0

ΑΣΙΛ

0

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

0-1

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

3

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

2

ΕΛΠΙΔΑ

1-2

ΑΠΟΠ ΚΙΝ.

3

ΔΙΓΕΝΗΣ Μ.

3

ΕΝΑΔ

0

ΔΟΞΑ

1

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

0

Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

0

ΕΘΝ. ΑΧΝΑΣ

1

ΟΘΕΛΛΟΣ

0

ΗΡΑΚΛΗΣ

0

Ε.Ν.Π

0

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.

2

ΜΕΑΠ

0

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠ.

0

ΟΝΗΣΙΛΟΣ

3

Ν & Σ ΕΡΗΜΗΣ

0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2

ΠΑΕΕΚ

1

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

0

ΟΜΟΝΟΙΑ

2

ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ

2

ΦΡΕΝΑΡΟΣ

2

*Στην έρευνα δεν έχει υπολογιστεί ο μήνας Φεβρουάριος του 2011.

Από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι και τις
13 του ίδιου μήνα κατά το 2011 ο
ΠΑ.Σ.Π. είχε προχωρήσει σε πανομοιότυπη έρευνα για τις οφειλές
των σωματείων. Τα στοιχεία έδεινχαν ότι οι ομάδες α΄ και β΄ κατηγορίας ήταν αφερέγγυες. Αρκετά μέλη
του Συνδέσμου είχαν να πληρωθούν
για διάστημα 3,5 μηνών. Αυτή η
έρευνα είχε δημοσιοποιηθεί στην
επίσημη ιστοσελίδα της FIFPro.

In February 2011 PASP once again
surveyed the amount of money each
club owed their players. The results
were similar with last season’s: Most
first and second division clubs were
uncreditworthy. Many players were
left without pay for 3,5 months. The
results of the study were published
on FIFPro’s website.
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Ο ΠΑΣΠ δημοσίευε και τροφοδοτούσε τα Μ.Μ.Ε. με μελέτες που
είχαν γίνει και καταδείκνυαν τα
προβλήματα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αυτό είχαμε πράξει και το
2011 μελετώντας τα πορίσματα του
ερευνητικού οργανισμού Professional Football Players Observatory
(PFPO). Η έρευνα αυτή είχε βασιστεί
πάνω σε 13.108 ποδοσφαιριστές που
εργοδοτούνταν σε 534 Σωματεία
από 36 top division leagues από Ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Δυστυχώς
η έρευνα του PFPO για το 2011 είχε
δείξει ότι η Κύπρος κατέχει την
πρώτη θέση σε εργοδότηση ξένων
ποδοσφαιριστών με το αρνητικό
ρεκόρ του 72.3%, ενώ είχε και τον
μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας με
28.2.

PASP offered the Media various
studies on the problems Cypriot
football was facing. In 2011 the
findings of the Professional Football
Players Observatory (PFPO) -in
which 13.108 footballers from 36
top divisions of UEFA- showed that
Cyprus was first in employment of
foreign players and had the highest
average age at 28.2.
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Ο κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης,
Πρόεδρος ΚΟΑ

Ο κ. Νικ Νικολάου, Αντιπρόεδρος
ΚΟΠ και υπεύθυνος κριτηρίων.

Αθρόα σε προσέλευση ήταν η ημερίδα
«Don’t fix it» που διοργάνωσε ο
ΠΑΣΠ σε συνεργασία με την ΚΟΠ
στο ΓΣΠ (17/2/2015). Αν και βέβαια
έλαμψαν δια της απουσίας τους τα
πολιτικά πρόσωπα, κάτι που επεσήμανε ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας, ανέλυσε
το πρόγραμμα Red Button, το οποίο
μπορεί να αποτελέσει μεγάλο όπλο
στα χέρια των αρχών για την καταπολέμηση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων. Μας τίμησε
με την παρουσία του και ο αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού τμήματος της
FIFPro, Τόνι Χίγκινς, ο οποίος μετέφερε τις πολύτιμες γνώσεις του για
το όλο θέμα. Ο κ. Χίγκινς, είναι υπεύθυνος του προγράμματος της FIFPro
Don’t fix it. Επίσης, εκ των ομιλητών
στην ημερίδα ήταν και ο υπεύθυνος
της Αστυνομίας για τα θέματα βίας,
Μιχάλης Ηροδότου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΠΑ.Σ.Π. προβλήθηκε και

οπτικό υλικό που ετοίμασαν η FIFA,
η FIFPro και η Interpol, με θέμα τους
στημένους αγώνες και την προσπάθεια
καταπολέμησής τους. Ο πρόεδρος του
ΠΑ.Σ.Π. Σπύρος Νεοφυτίδης, παρουσίασε και ανάλυσε το σύστημα καταπολέμησης των σικέ RED BUTTON
και όλοι πήραν μία γεύση για τον
τρόπο που λειτουργεί. Οι παίκτες της
α΄ κατηγορίας προμηθεύτηκαν τους
κωδικούς, που τους έδωσαν πρόσβαση
στο σύστημα, ώστε να καταγγείλουν
ανώνυμα ή επώνυμα ύποπτες ενέργειες που έχουν ως στόχο την προσυνεννόηση αποτελεσμάτων. Τους παρέχετο η δυνατότητα με ένα πάτημα
του κουμπιού να αποστείλουν την καταγγελία τους ανώνυμα και χωρίς να
μπορεί οποιοδήποτε να γνωρίζει ή να
αποκαλύψει την ταυτότητά του εκτός
του ιδίου. Ειδοποιείται αμέσως η
εταιρία με έδρα τη Φιλανδία, που
αξιολογεί την πληροφορία και αν κριθεί βάσιμη, η καταγγελία φθάνει
στον ΠΑΣΠ και από εκεί στην Αστυνομία.

Η κ. Σίλεια Βάσου,
υπεύθυνη ΠΑΣΠ.

A conference was organized by PASP
in cooperation with CFA in February
2015 at GSP with the subject “Don’t
fix it”. Representatives from the
police and FIFPro were in
attendance and amongst others they
had the opportunity to learn about
the RED BUTTON program through
which players are able to
immediately inform anonymously
about a fixed match.
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Στ0 πλαίσι0 της ημερίδας «Don’t Fix It» παρουσιάστηκε η έρευνα
που πραγματοποίησε ο ειδικός μας συνεργάτης Λοΐζος Χρυσοστόμου
και καταδείκνυε τις απόψεις, πεποιθήσεις και προτιμήσεις των
ποδοσφαιριστών σε υποθετικά σενάρια στημένων αγώνων ώστε
να δοθεί τροφή για σκέψη και για απαραίτητες ενέργειες από τα
αρμόδια σώματα. Με δείγμα 419 ποδοσφαιριστές, τα σημαντικά
συμπεράσματα της έρευνας ήταν: Ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές δεν γνωρίζει πλήρως για τις ποινές και επιπτώσεις που μπορεί να έχει εάν τυχών εμπλακεί σε στημένο παιχνίδι. Το 46% από
το δείγμα των ποδοσφαιριστών πιστεύει ότι είναι πιθανότερο να
προσεγγιστεί για στήσιμο παιχνιδιού μέσω τηλεφώνου και το 34%
από κάποιο άγνωστο. Η ανάγκη για χρήματα είναι ο κύριος λόγος
(65%) που ένας ποδοσφαιριστής θα εμπλεκόταν στο στήσιμο αγώνα.
Όσο οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται το καλύτερο δυνατόν τακτοποιημένοι με τους μισθούς τους τότε πιο δύσκολα θα τους παρουσιαστεί η ανάγκη για χρήματα και δεν θα μπουν στον πειρασμό.
Λόγω ανασφάλειας το 44% των ερωτηθέντων δεν θα κατήγγελλαν
δημόσια τυχών προσέγγιση τους για στημένο αγώνα και το 31%
θα προτιμούσαν να το κάνουν ανώνυμα.
During the “Don’t fix it” conference, PASP associate Loizos
Chrisostomou presented an interesting survey on the subject of
the players dealing with fixed matches. The survey showed that
25% of the footballers aren’t aware of the possible punishments
for match fixing while 44% of those asked said that they
wouldn’t publicly report an attempt by someone to fix a match.
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Ο ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε την Τετάρτη
15 Φεβρουαρίου 2012 στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ την Έρευνα της Κύπρου για το ‘Black Book’ καθώς και
τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής
Έρευνας που έγιναν από την FIFPro.
Κάποια από τα πορίσματα της έρευνας: 1) Στο σύνολο της ευρωπαϊκής
έρευνας το 41.4% από τους Ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν δεν
πληρώνονταν στην ώρα τους και 53%
δεν πληρώνονταν τα πριμ, 2) Στην
Κύπρο το 77% δεν πληρώνονται τους
μισθούς τους έγκαιρα, από τους
οποίους το 74% 1-3 μήνες καθυστερημένα, το 21% 3-6 μήνες, το 2 πε-

ρισσότερο από 6 μήνες και ένα 3 περισσότερο από ένα χρόνο, 3) Το 99%
των πληρωμών καθυστερούνται
γιατί οι ομάδες δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν, 4) Μόνο το
25% πληρώνουν τα πριμ στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, 5) Στο 30% δεν
διατυπώνονται πουθενά τα πριμ, ενώ
στο 42% που υπάρχει λίστα πληρωμών
στο 41% δεν δόθηκε αντίγραφο της
λίστας, 6) 55% από όλους τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν πανευρωπαϊκά και δεν λάμβαναν έγκαιρα
τον μισθό τους δήλωσαν ότι πλησιάστηκαν για να στήσουν παιχνίδια.

PASP presented in February 2012 the Cypriot research of the Black Book
done by FIFPro. This research showed that 77% of footballers in Cyprus
weren’t paid on time while 55% of those not paid on time stated that they
have been approached to fix matches.
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Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου του 2016 ο
ΠΑ.Σ.Π. παρουσίασε στα μέλη του
και στους δημοσιογράφους τα συμπεράσματα μεγάλης έρευνας της FIFPro για τις εργασιακές συνθήκες στο
ποδόσφαιρο, που διενεργήθηκε σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του
Manchester.
Μεταξύ άλλων κατέδειξε ότι υπήρξε
ραγδαία αύξηση ποσοστού που
αφορά τη χειραγώγηση κυπριακών
ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η έρευνα αυτή, όμως, ανέδειξε και
κάποιες θετικές πτυχές. Μια απ’ αυτές έχει να κάνει με τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του ΠΑ.Σ.Π., τα οποία
χαρακτηρίζονται από απόλυτη επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό
21% των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο
φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Είναι από τα πιο υψηλά στον κόσμο,
βάσει της εν λόγω έρευνας!
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι πείσαμε
τους παίκτες-μέλη μας στην Κύπρο
πως πρέπει να προετοιμάσουν έγκαιρα τη δεύτερή τους καριέρα. Κατά
τ’ άλλα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Σπύρος Νεοφυτίδης σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Ιδιωτική Σχολή FORUM
για την παρουσίαση της έρευνας,
υπήρχε αύξηση των κρουσμάτων διαφθοράς στο ποδόσφαιρο.
Ποσοστό 19% των ερωτηθέντων ποδοσφαιριστών δήλωσαν ότι έχουν
προσεγγιστεί για να συμμετάσχουν
σε χειραγώγηση αγώνα, ενώ το 40,5%
δήλωσε ότι έχουν αντιληφθεί στημένα παιχνίδια. Το 2012 το ποσοστό
σε ό,τι αφορά παίκτες που προσεγ-

γίστηκαν για να στήσουν παιχνίδι,
ήταν 4%. Αυτό δείχνει την δραματική
επιδείνωση του αρνητικού αυτού φαινομένου.
Σύμφωνα με την έρευνα της FIFPro,
προκύπτουν και τα ακόλουθα συμπεράσματα:
l 49% των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο υπογράφουν δεύτερο συμβόλαιο
(πρώτη χώρα στον κόσμο - ο μέσος
όρος είναι 9).
l 17% των ποδοσφαιριστών δήλωσαν
πως δεν έχουν αντίγραφο του συμβολαίου τους
l 65% των ποδοσφασιριστών στην Κύπρο πληρώνονται καθυστερημένα τον
μισθό τους.
l Μέσος όρος διάρκειας των συμβολαίων στην Κύπρο είναι οι 18 μήνες.
l 50% των ποδοσφαιριστών ήταν μη
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Κύπριοι (πρώτη χώρα στον κόσμο με
περισσότερους ξένους)
l 3,2% έχουν μισθό κάτω από 300$
τον μήνα, 14% από 300-1000$ μηνιαίως και μόλις 4,1% έχει πάνω από
15000$. Μεγαλύτερο ποσοστό είναι
από 2000-4000$ το 22,7%.
l Τέλος 21% δήλωσαν ότι άρχισαν
πρόγραμμα επιμόρφωσης τους μέσω
πανεπιστημίων.
Στην έρευνα της FIFPro συμμετείχαν
13.867 ποδοσφαιριστές από 87 πρωταθλήματα. Στη συνέντευξη Τύπου
παρευρέθηκαν ποδοσφαιριστές απ’
όλες τις ομάδες της α΄ κατηγορίας.
Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου του 2016
ολόκληρη η έρευνα δημοσιεύτηκε
στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Π.,
pasp.org.cy

In November 2016 PASP presented to its members and the
journalists the results of an extensive research done by FIFPro in
cooperation with the University of Manchester on the subject of
working conditions in football. Amongst others the research
showed that fixed matches attempts are on the rise in Cyprus. In
positive notes, the research showed that 21% of footballers in
Cyprus are also studying in higher education, one of the largest
percentages in the world. A total of 13.867 footballers from 87
leagues took part in the research.
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Στη Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΠ την
Τρίτη 25/10/2016 στο FORUM, ο
πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύρος
Νεοφυτίδης, παρουσίασε την έρευνα
που πραγματοποίησε ο ίδιος για τις
ανάγκες του μεταπτυχιακού του με
τίτλο «Educational Need of Cypriot
players». Η έρευνα με δείγμα από ποδοσφαιριστές Α’, Β’, Γ’, Δ’ Κατηγορίας, Γυναίκες ποδοσφαιρίστριες και
Φουτσαλιστές είχε ως στόχο να επι-
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Ο κ. Λοΐζος Χατζηδημητρίου,
Νομικός Σύμβουλος ΠΑΣΠ.

O κ. Χρήστος Τζιαπούρας,
Γενικός Διευθυντής Ιδιωτικής
Ελληνικής Σχολής Forum.

σημάνει τις ακαδημαϊκές ανάγκες
μόρφωσης των μελών του ΠΑΣΠ,
αποδεικνύοντας έτσι τη σημαντικότητα της δημιουργίας του τμήματος
επιμόρφωσης και παροχής υποτροφιών στα μέλη του Συνδέσμου. Με
απλά λόγια, για μια ακόμη φορά τονίστηκε η ανάγκη προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να είναι πανέτοιμοι
για τη δεύτερή τους καριέρα.

During the General Assembly of
2016, president Spyros Neofytides
presented the results of his own
research -done for the needs of his
bachelor degree- with the title
“Educational Need of Cypriot
players”. With footballers of all four
divisions, futsal and women
participating, the research proved
the need for the players to have
access to universities for their
second career.
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