
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 

Προσωπικά στοιχεία 

Όνομα: Πανίκος Κίμωνος 

Ημερομηνία γεννήσεως: 27/10/73  

Τόπος γεννήσεως: Λεμεσός 

 

Πτυχία 

-Πτυχίο του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Portsmouth της Αγγλίας.  

-Πτυχίο Master in Recreation and Sport Management του Πανεπιστημίου Indiana 

States των Η.Π.Α. 

 

Διπλώματα 

- Ανώτατο Δίπλωμα Προπονητικής Ποδοσφαίρου (UΕΦΑ Α). Τον Ιούλιο του 2017 

θα ξεκινήσει μαθήματα για την απόκτηση του διπλώματος PRO.  

 

- Athletics Teaching Certificate (primary)  

- Athletics Teaching Certificate (secondary).  

- Δίπλωμα Α' βοηθειών και χρήσης απινιδωτή 

 

Δραστηριότητες 

-Παρακολούθηση πληθώρας σεμιναρίων, συνεδρίων και συμποσίων που αφορούν το 

ποδόσφαιρο, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  

-Συμμετοχή σε αποστολές της Εθνικής Νέων Κύπρου στη Γερμανία και τη Λιθουανία, 

μαζί με τον πρώην αρχηγό του Απόλλωνα και της Εθνικής Κύπρου Γιαννάκη 

Γιαγκουδάκη.  

-Συμμετοχή με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Απόλλωνα Λεμεσού σε παγκόσμιο 

τουρνουά ποδοσφαίρου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου η ομάδα του κατέκτησε 

την 1
η
 θέση και σε προετοιμασίες της ακαδημίας του Απόλλωνα στο STARE-

MESTO της Τσεχίας.  

-Παρακολούθηση των προπονήσεων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα (Παιανία) για 

δύο εβδομάδες.  

-Συμμετοχή σε προετοιμασίες της Ακαδημίας του Απόλλωνα στο Αθλητικό Κέντρο 

"Ατέρμων" στο Κιλκίς της Θεσσαλονίκης.  

-Εκπροσώπηση της Κύπρου σε ποδοσφαιρικό σεμινάριο που έγινε σε ένα από τα 

καλύτερα αθλητικά κέντρα στον κόσμο, στο Coverciano στη Φλωρεντία της Ιταλίας. 

- Συμμετοχή στην Εθνική Futsal Κύπρου σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 

 

Ποδοσφαιρική καριέρα 

-Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ για 8 χρόνια. 

-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ  

-ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 

-ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 

-ΣΕΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-ΕΥΑΓΟΡΑΣ Κ. ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

-ΝΙΚΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 



 

Επαγγελματική εμπειρία 

Δάσκαλος σε δημοτικά σχολεία από το Σεπτέμβριο του 1997.      

    

Προπονητική καριέρα 

- 1999-2000 προπονητής στις ηλικίες U10 και U12 στην ακαδημία του ΑΠΟΛΛΩΝΑ.  

-2000-2001 προπονητής στην ηλικία U12. Την ίδια χρονιά διετέλεσε βοηθός 

προπονητής/γυμναστής του κλιμακίου U16 (παίδες). 

-2001-2002 διετέλεσε βοηθός προπονητής και γυμναστής της ομάδας παίδων. 

-2002-2003 διετέλεσε βοηθός προπονητής/γυμναστής του κλιμακίου U16, αλλά 

παρείχε τις υπηρεσίες του και στα άλλα κλιμάκια της ακαδημίας.  

-2003-2004 ήταν στο προπονητικό team της πρώτης ομάδας του Απόλλωνα, η οποία 

ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα, μαζί με τον Ρουμάνο προπονητή  Ίλιε 

Ντουμιτρέσκου και τον Αυστριακό Ρολφ Φρίγκερ. 

-2004-2005 υπεύθυνος Φυσικής Κατάστασης της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 

Απόλλωνα Λεμεσού.  

- 2005-2006 εκτελούσε καθήκοντα προπονητή στην ομάδα U10 και βοηθού 

προπονητή και γυμναστή στην Β΄ ομάδα, στους U15 και στους U13. 

-2006-2007 ήταν προπονητής της ομάδας U11.  

-2007-2008 εκτελούσε καθήκοντα προπονητή της ομάδας U13 και βοηθού 

προπονητή και γυμναστή της ομάδας U15. 

-2008-2009 ήταν προπονητής της ομάδας U13. 

-2009-2010 ήταν προπονητής της ομάδας κάτω των 15 ετών. 

- 2010 Τιμήθηκε στο Τσίρειο Στάδιο με αναμνηστική πλακέτα για την πολύτιμη, 

πολύπλευρη και πολύχρονη προσφορά του προς την ακαδημία του Απόλλωνα 

Λεμεσού. 

-2010-2011 ήταν προπονητής της ομάδας κάτω των 16 ετών του Απόλλωνα Λεμεσού. 

2012-2013 προπονητής της ομάδας U9 του Ολυμπιακού Πειραιώς.  

2013-2014 προπονητής της ομάδας U10 του Ολυμπιακού Πειραιώς. 

2014-2015 προπονητής της ομάδας U11 του Ολυμπιακού Πειραιώς. 

2015-2016 προπονητής της ομάδας U12 του Ολυμπιακού Πειραιώς. 

2016-2017 προπονητής της ομάδας U13 της Αέλ Λεμεσού (συνεργασία Ολυμπιακού 

Πειραιώς και Αέλ Λεμεσού).  

-2009-2017 Ιδρυτής  και δημιουργός της Σχολής Ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Πειραιώς 

στην Λεμεσό, της μεγαλύτερης Σχολής Ποδοσφαίρου σε Κύπρο και Ελλάδα. Γενικός 

Διευθυντής της Σχολής αυτής από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι τον Μάιο του 2017.  

Με τις ομάδες του έχει πανηγυρίσει πληθώρα Επαρχιακών και Παγκύπριων 

Πρωταθλημάτων. Πολλοί παίκτες που ήταν προπονητής τους για αρκετά χρόνια 

παίζουν αυτή τη στιγμή στην Α΄ κατηγορία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.   


