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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Συμπεράσματα και οδηγίες προς διαιτητές, βοηθούς, παρατηρητές και εκπαιδευτές Ε.Π.Ο. 

Αγωνιστική περίοδος 2011-12 

 

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα την τελευταία διετία με την νέα δομή της διαιτησίας με βάση την 

Σύμβαση Διαιτησίας  της UEFA, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Διαιτησίας  

πραγματοποίησαν σειρά σεμιναρίων για διαιτητές, βοηθούς, παρατηρητές, εκπαιδευτές διαιτησίας, με 

ειδική αναφορά σε όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες της Super League. Στόχος ήταν πάντα η παροχή 

της μέγιστης δυνατής βοήθειας προς τους διαιτητές και τις άλλες ειδικότητες, ώστε με επάρκεια να είναι σε 

θέση να εφαρμόζουν πιστά τον Κανονισμό. 

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται, μετά την έγκριση και ισχύ από φέτος του Κανονισμού Διαιτησίας 

της FIFA και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικές οδηγίες και συμβουλές για την στάση και συμπεριφορά των 

διαιτητών από τη στιγμή που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μέχρι και την λήξη του αγώνα. Βασίζεται 

στις «Επιπρόσθετες Οδηγίες για Διαιτητές, Βοηθούς Διαιτητές και Τέταρτους Διαιτητές», που 

περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο των Κανόνων του Παιχνιδιού, στους κανονισμούς αγώνων FIFA-UEFA , στον 

Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας. 

Οι οδηγίες αφορούν κατά βάση τα Επαγγελματικά Πρωταθλήματα και το Κύπελλο Ελλάδος και η Κεντρική 

Επιτροπή Διαιτησίας ελπίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των οδηγιών αυτών θα ενδυναμώσει την ενιαία 

ερμηνεία και εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού.  

Όλοι οι αναγνώστες ενθαρρύνονται θερμά να συμμετέχουν με τα σχόλιά τους προς την ΚΕΔ/ΕΠΟ, τα οποία 

μπορούν να βοηθήσουν να παρουσιαστούν βελτιωμένες οι μελλοντικές εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου. 

Για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΕΠΟ 

Σαρρής Γεώργιος 

Σάββας Χρήστος 

Βασάρας Κύρος 

Δούρος Γεώργιος 

Μπριάκος Αθανάσιος 
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Μέρος Πρώτο - Γενικές Οδηγίες 

Ρολόγια του σταδίου 

Τα ρολόγια του σταδίου, που δείχνουν τη χρονική διάρκεια της αναμέτρησης, μπορούν να λειτουργούν κατά τη 

διάρκεια του αγώνα, υπό τον όρο ότι θα σταματούν στο τέλος της κανονικής διάρκειας κάθε ημιχρόνου. 

 

Ακαταλληλότητα αγωνιστικού χώρου 

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αμφιβολία, σχετικά με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, μετά την αναχώρηση της 

φιλοξενούμενης ομάδας από την έδρα της, ο διαιτητής θα επισκεφθεί και θα επιθεωρήσει τον αγωνιστικό χώρο και 

τότε θα αποφανθεί εάν είναι κατάλληλος για αγώνα ή όχι.  

Συστήνεται, αν είναι δυνατόν, να συμβουλευθεί τον Παρατηρητή Αγώνα και / ή τον Παρατηρητή Διαιτησίας της ΕΠΟ, 

πριν λάβει μιαν απόφαση που σχετίζεται με την καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου.  

Αριθμός ατόμων που επιτρέπεται  να βρίσκονται στην Τεχνική Περιοχή  

Στις διοργανώσεις Super League, Football League και Football League2, επιτρέπεται να κάθονται στο πάγκο των 

αναπληρωματικών, έως 8 επίσημοι της ομάδας (εφόσον έχουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά  ιδιότητας που 

προβλέπει ο ΚΑΠ) και επτά (7) αναπληρωματικοί, δηλαδή ένα σύνολο έως δεκαπέντε ατόμων. Τα ονόματα αυτών 

των ατόμων και η ιδιότητά τους θα πρέπει να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα.  

 Για την Super League, εάν υπάρχει αρκετός χώρος επιτρέπονται μέχρι και πέντε (5) επιπλέον τεχνικές θέσεις, για το 

προσωπικό της ομάδας που παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα (υπεύθυνος 

εξοπλισμού, βοηθός φυσιοθεραπευτή, κλπ). Αυτές οι θέσεις  θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εκτός της τεχνικής 

περιοχής και τουλάχιστον πέντε μέτρα παραπλεύρως ή πίσω από τους πάγκους, αλλά με πρόσβαση στα αποδυτήρια.  

Τα ονόματα όλων των ατόμων που καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και η ιδιότητά τους θα πρέπει να αναγράφονται 

στο φύλλο αγώνα.   

Αντικαταστάσεις παικτών 

Είναι υποχρεωτική η χρήση πινακίδων με αριθμούς, που δείχνει την αλλαγή των παικτών.  Επιτρέπεται στους 

αναπληρωματικούς να εγκαταλείπουν την τεχνική περιοχή, στη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να βρεθούν στον 

προκαθορισμένο χώρο για να προθερμανθούν. Δεν επιτρέπεται σε κανένα άλλο άτομο να κάνει προθέρμανση ή να 

προπονεί τους αναπληρωματικούς κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής τους.  

Στη σύσκεψη προετοιμασίας- ασφαλείας, πριν τον αγώνα, όπου γίνεται, ο 4
ος

 διαιτητής θα καθορίσει επακριβώς το 

πού θα προθερμαίνονται οι αναπληρωματικοί και το πόσοι αναπληρωματικοί θα προθερμαίνονται ταυτόχρονα.  

Συστήνεται σε τρεις μόνο αναπληρωματικούς, από κάθε ομάδα, να προθερμαίνονται την ίδια χρονική στιγμή. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν το επιτρέπει ο χώρος, ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερους από 

τρεις αναπληρωματικούς, κάθε ομάδας, να προθερμαίνονται ταυτόχρονα στην καθορισμένη περιοχή. 

Όταν πραγματοποιούνται οι αλλαγές παικτών, θα πρέπει να επιβλέπονται από τον 4
ο
 , σε συνεργασία με τον 

διαιτητή. Ο βοηθός διαιτητής δεν χρειάζεται να μετακινηθεί στη διχοτόμο. 
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Αντικατάσταση παικτών στο φύλλο αγώνα 

Όταν το φύλλο αγώνα έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί και από τις δύο ομάδες και επιστραφεί στον διαιτητή, και 

εφόσον ο αγώνας δεν έχει ακόμα ξεκινήσει: 

• Αντικατάσταση παίκτη (ή παικτών) της αρχικής ενδεκάδας  

1. Εάν κάποιος από την αρχική ενδεκάδα δηλωμένος στο φύλλο αγώνα δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει τον 

αγώνα εξαιτίας απρόσμενης σωματικής ανικανότητας: τότε ο διαιτητής διαγράφει τον παίκτη από το φύλλο 

αγώνα 

2. Ο παίκτης μπορεί μόνο να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε από τους επτά δηλωμένους 

αναπληρωματικούς στο αρχικό φύλλο αγώνα : Ο διαιτητής σχεδιάζει ένα βέλος στο φύλλο αγώνα ώστε να 

δείχνετε ποιος αναπληρωματικός αντικαθιστά τον παίκτη της αρχικής ενδεκάδας  

3. Ο εν λόγω αναπληρωματικός μπορεί τότε μόνο να αντικατασταθεί από έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι 

δηλωμένος στο αρχικό φύλλο αγώνα. Ο διαιτητής γράφει το πλήρες όνομα αυτού του παίκτη (ή ζητάει από 

την υπεύθυνη ομάδα να γράψει) στο μέρος  «επιπλέον παίκτες» πάνω στο φύλλο αγώνα 

4. Ο παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα, δεν μπορεί να καθίσει στον πάγκο των 

αναπληρωματικών ή σε επιπλέον θέσεις τεχνικών  

5. Η ποσόστωση των αναπληρωματικών δεν μειώνεται (7 παίκτες στον πάγκο) 

6. Κατά την διάρκεια του αγώνα, τρεις παίκτες μπορούν ακόμα να αντικατασταθούν 

7. Ο διαιτητής ενημερώνει τον παρατηρητή του αγώνα. 

 

• Αντικατάσταση ενός αναπληρωματικού (ή αναπληρωματικών) 

1. Εάν κάποιος από τους επτά δηλωμένους αναπληρωματικούς στο φύλλο αγώνα δεν μπορεί να λάβει μέρος 

στον αγώνα εξαιτίας απρόσμενης σωματικής ανικανότητας, τότε ο διαιτητής διαγράφει τον 

αναπληρωματικό από το Φύλλο Αγώνα. 

2. Ο αναπληρωματικός μπορεί μόνο να αντικατασταθεί από έναν παίκτη που δεν είναι δηλωμένος στο αρχικό 

φύλλο αγώνα και τότε ο διαιτητής αναγράφει το πλήρες όνομα αυτού του παίκτη (ή ζητάει από την 

υπεύθυνη ομάδα να γράψει) στο μέρος  «επιπλέον παίκτες» πάνω στο φύλλο αγώνα 

3. Ο αναπληρωματικός  ο οποίος αντικαθίσταται, δεν μπορεί να καθίσει στον πάγκο των αναπληρωματικών 

ή σε επιπλέον θέσεις τεχνικών 

4. Η ποσόστωση των αναπληρωματικών δεν μειώνεται (7 παίκτες στον πάγκο) 

5. Κατά την διάρκεια του αγώνα, τρεις παίκτες μπορούν ακόμα να αντικατασταθούν 

6. Ο διαιτητής ενημερώνει τον παρατηρητή του αγώνα. 
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• Αντικατάσταση τερματοφυλάκων 

1. Εάν κανένας από τους τερματοφύλακες οι οποίοι είναι δηλωμένοι στο φύλλο αγώνα δεν μπορούν να λάβουν 

μέρος στον αγώνα εξαιτίας απρόσμενης σωματικής ανικανότητας, τότε ο διαιτητής διαγράφει  τους 

τερματοφύλακες από το φύλλο αγώνα 

2. Μπορούν να αντικατασταθούν από τερματοφύλακες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στο αρχικό φύλλο αγώνα 

και τότε ο διαιτητής αναγράφει τα πλήρη ονόματα αυτών των τερματοφυλάκων στο μέρος  «επιπλέον 

παίκτες» πάνω στο φύλλο αγώνα και σχεδιάζει με βέλη ώστε να δείχνει ποιος προστιθέμενος παίκτης 

αντικαθιστά ποιον τερματοφύλακα  

3. Ο τερματοφύλακας  ο οποίος δεν μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι και ο αναπληρωματικός/οι 

τερματοφύλακας/ες ο οποίος/οι  αντικαθίσταται, δεν μπορεί να καθίσει στον πάγκο των 

αναπληρωματικών ή σε επιπλέον θέσεις τεχνικών 

4. Η ποσόστωση των αναπληρωματικών δεν μειώνεται (7 παίκτες στον πάγκο) 

5. Κατά την διάρκεια του αγώνα, τρεις παίκτες μπορούν ακόμα να αντικατασταθούν 

6. Ο διαιτητής ενημερώνει  τον παρατηρητή του αγώνα. 

Οι αθλητικές κάλτσες και το χρώμα αυτών 

Μερικοί παίκτες χρησιμοποιούν άσπρα αυτοκόλλητα (ταινίες, επιδέσμους) ή ακόμα και δεύτερο ζευγάρι πάνω από 

τις κάλτσες της αγωνιστικής εμφάνισης. Μερικά από αυτά τα αυτοκόλλητα αλλάζουν δραστικά το χρώμα της 

κάλτσας, προκαλώντας δυνητικά σύγχυση με τις κάλτσες των παικτών της αντίπαλης ομάδας, π.χ. σε περίπτωση 

ανάκλασης της μπάλας. 

Για αυτό τον λόγο, το αυτοκόλλητο (ή το δεύτερο ζευγάρι κάλτσες) θα πρέπει να είναι κάτω από τις κάλτσες ή να 

έχει το ίδιο χρώμα με τις κάλτσες.  

Ως μεταβατικό στάδιο, για το σκοπό της πλήρους εξάλειψης αυτοκόλλητων με διαφορετικά χρώματα, ο διαιτητής 

μπορεί να επιτρέψει μία απλή στενή άσπρη λωρίδα ταινίας ή αυτοκόλλητο, όχι φαρδύτερο από δύο εκατοστά, 

ώστε να σταθεροποιηθούν οι επικαλαμίδες. 

Οι διαιτητές των αγώνων έχουν λάβει οδηγίες να ελέγχουν εάν το χρώμα στις κάλτσες είναι ευκρινώς αναγνωρίσιμο. 

Σε όλες τις διοργανώσεις της ΕΠΟ, ο διαιτητής θα πρέπει να αναφέρει αυτή την κατευθυντήρια οδηγία στις 

συσκέψεις προετοιμασίας- ασφαλείας και να την επιβάλλει σε όλους τους αγώνες. 

Έλεγχος των διχτύων στα τέρματα 

Τα δίχτυα των τερμάτων θα πρέπει να ελέγχονται: 

μετά την προθέρμανση των ομάδων και αφού έχουν αποσυρθεί αυτές από τον αγωνιστικό  

χώρο:  

•    πριν την έναρξη του αγώνα και  

•    στο τέλος του διαλείμματος του ημιχρόνου  

(ο διαιτητής θα πρέπει να αποφασίσει ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτό, οι βοηθοί ή ο 4
ος

  διαιτητής). 
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Ο ρόλος των διαιτητών στο ημίχρονο και στο τέλος κάθε αγώνα των διοργανώσεων της 

ΕΠΟ. 

Η Επιτροπή Διαιτησίας συνιστά την ακόλουθη διαδικασία, για τους διαιτητές του αγώνα, στο τέλος κάθε ημιχρόνου: 

� Ο βοηθός διαιτητής, που βρίσκεται πλησιέστερα στη φυσούνα των παικτών, κατευθύνεται αμέσως, μετά το 

τέλος του ημιχρόνου και του αγώνα, προς τη φυσούνα για να έχει τον έλεγχο του χώρου. 

• Ο τέταρτος διαιτητής παραμένει στη θέση του για να επιβλέπει αυτούς που βρίσκονται στην τεχνική περιοχή 

και να επιτηρεί την αποχώρηση των παικτών από τον αγωνιστικό χώρο. 

• Ο διαιτητής και ο άλλος βοηθός διαιτητής παραμένουν στο κέντρο του γηπέδου, μέχρι να αποχωρήσουν όλοι 

οι ποδοσφαιριστές από τον αγωνιστικό χώρο. 

Πανηγυρισμός ενός τέρματος (γκολ)  

Παίκτης (που πέτυχε τέρμα) πρέπει να δέχεται κίτρινη κάρτα όταν κατά τη κρίση του διαιτητή: 

•  κάνει χειρονομίες οι οποίες έχουν χαρακτήρα προκλητικό, χλευαστικό ή εμπρηστικό. 

•  σκαρφαλώνει στο περιμετρικό προστατευτικό πλέγμα για να πανηγυρίσει το τέρμα που    

  πέτυχε. 

•  βγάζει την φανέλα ή καλύπτει το κεφάλι με τη φανέλα του. 

•  καλύπτει το κεφάλι του ή το πρόσωπό του με μία μάσκα ή με ένα συναφές αντικείμενο. 

 Οι παίκτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν εσωτερικά φανελάκια που περιέχουν ή απεικονίζουν οποιοδήποτε σλόγκαν 

ή διαφημιστικό μήνυμα. Ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός δεν πρέπει να φέρει οποιαδήποτε δήλωση πολιτικού, 

θρησκευτικού ή προσωπικού χαρακτήρα.   

Αναμένεται από τους διαιτητές να ενεργούν προληπτικά και να αντιμετωπίζουν με την κοινή λογική τον πανηγυρισμό 

μετά την επίτευξη ενός τέρματος.  

Ανάπαυλα / διάλειμμα   

(μεταξύ ημιχρόνων και πριν την παράταση)  

Το διάλειμμα, μεταξύ των δύο ημιχρόνων, διαρκεί 15 λεπτά.  

Σε περίπτωση παράτασης, θα υπάρξει διάλειμμα 5 λεπτών μεταξύ της λήξης της κανονικής διάρκειας του αγώνα και 

της έναρξης του χρόνου παράτασης.  

Κατά κανόνα, οι παίκτες παραμένουν εντός του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια του πεντάλεπτου διαλείμματος, 

αλλά αυτό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

Λήψη, από παίκτες, υγρών αναψυκτικών 

Επιτρέπεται στους παίκτες η λήψη υγρών αναψυκτικών, κατά τη φυσική διακοπή ενός αγώνα, αλλά μόνο πάνω στη 

πλάγια γραμμή ή τη γραμμή τέρματος. Δεν επιτρέπεται η ρίψη πλαστικών μπουκαλιών νερού, ή οποιονδήποτε άλλων 

συσκευασιών ή δοχείων νερού μέσα στον αγωνιστικό χώρο.  

Δεν προβλέπεται να διακόπτει ο διαιτητής προσωρινά, για την λήψη υγρών.  
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Κοσμήματα- Λοιπός εξοπλισμός 

Υπενθυμίζεται στους διαιτητές ότι, σύμφωνα με τον Κανόνα 4, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να φορούν οποιοδήποτε 

είδος κοσμήματος, πολύ δε περισσότερο εάν αυτό είναι επικίνδυνο. Κανένα κόσμημα δε μπορεί να καλυφθεί ή να 

στερεωθεί με κολλητική ταινία. 

Τον τελευταίο καιρό υπήρξε μια έντονη διάδοση μιας μόδας σχετικά με κασκόλ ή κορδέλες μάλλινες γύρω από το 

λαιμό. Έτσι κάποιες εταιρίες βρήκαν την ευκαιρία να διαφημίσουν το προϊόν τους. Για τον λόγο αυτό υπήρξε ειδική 

υπενθύμιση- επισήμανση για τη μη χρήση τους από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο. 

Οτιδήποτε λοιπόν ο διαιτητής κρίνει ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο, ακόμα και για την ασφάλεια του παίκτη που το 

φορά, θα πρέπει να ζητά την απομάκρυνσή του. 

Από την προηγούμενη περίοδο ζητήσαμε στους παίκτες να μη φορούν φαρδιές κορδέλες ή κοκάλινες ή άλλου είδους 

στέκες μαλλιών, που είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια του παίκτη. Πρέπει ο διαιτητής να είναι αυστηρός και 

ξεκάθαρος από την αρχή. Μην ξεχνάτε ότι ο διαιτητής έχει τη τελική απόφαση και κρίση για κάθε θέμα. 

Ένδειξη επιπλέον χρόνου 

Υπενθυμίζεται στους 4
ους

  διαιτητές ότι όταν, με την υπόδειξη του διαιτητή, υποδεικνύουν τον ελάχιστο επιπλέον 

χρόνο, στο τέλος κάθε ημιχρόνου, αυτός θα πρέπει να δείχνεται μόνο στο τέλος του τελευταίου λεπτού κάθε 

ημιχρόνου. 

Υπενθυμίζεται, επίσης, στους διαιτητές ότι θα πρέπει να παιχθεί όλος ο επιπλέον χρόνος που έχει υποδειχθεί και δεν 

θα λήγουν τον αγώνα πριν αυτός ο χρόνος παρέλθει. Εάν πραγματοποιηθούν αλλαγές ή συμβούν τραυματισμοί, 

αποχώρηση τραυματισμένων παικτών από τον αγωνιστικό χώρο για θεραπεία, ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, 

κατά την διάρκεια του επιπλέον χρόνου, ο διαιτητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτόν τον χαμένο χρόνο, αλλά 

αυτός δεν θα ανακοινωθεί από τον 4
ο
 διαιτητή. 

Διαχείριση των τραυματισθέντων παικτών      

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού είναι ξεκάθαροι στο ζήτημα τραυματισμού παίκτη. Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει 

προσωρινά τον αγώνα, αν ένας παίκτης είναι σοβαρά τραυματισμένος και ότι δεν θα πρέπει να παρέχονται οι πρώτες 

βοήθειες στους τραυματίες εντός του αγωνιστικού χώρου.  

Αποκλειστική ευθύνη, για την διακοπή του αγώνα, έχει ο διαιτητής και συνεπώς οι παίκτες δεν θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να πετούνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.  

Οι ποδοσφαιριστές που ενεργούν έτσι, δεν θα πρέπει να αναμένουν να τους επιστραφεί η μπάλα από τους 

αντιπάλους στη συνέχεια του αγώνα (εφαρμογή fair-play). 

Οι διαιτητές θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την περίπτωση των τραυματισμένων παικτών: 

•    Ο αγώνας επιτρέπεται να συνεχιστεί έως ότου η μπάλα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου, 

    εάν ένας παίκτης, κατά την γνώμη του διαιτητή, δεν είναι σοβαρά τραυματισμένος. 

•    Ο αγώνας σταματά αμέσως, εάν ένας παίκτης, κατά την γνώμη του διαιτητή, είναι σοβαρά  

    τραυματισμένος. 

•    Αφού ερωτηθεί ο τραυματίας, ο διαιτητής επιτρέπει σ’ έναν ή το πολύ δύο γιατρούς να μπουν στον 

αγωνιστικό χώρο, ώστε να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού και να φροντίσουν για την ασφαλή 

και σύντομη απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο. 
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•    Οι τραυματιοφορείς θα πρέπει να μπουν στον αγωνιστικό χώρο με ένα μόνο φορείο και μετά από το ειδικό 

(2
ο
) νεύμα του διαιτητή, με τα δύο του χέρια. 

• Ο  διαιτητής πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση του τραυματία από τον αγωνιστικό χώρο. 

• Δεν επιτρέπεται η παροχή πρώτων βοηθειών σε έναν παίκτη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκτός κι αν ο 

τραυματισμός είναι εξαιρετικά σοβαρός και η μετακίνησή του ενέχει κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασής 

του. 

• Ένας παίκτης που αιμορραγεί θα πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να επιστρέψει 

μέχρι ο διαιτητής να εξακριβώσει ότι η αιμορραγία έχει σταματήσει. Δεν επιτρέπεται ένας παίκτης να φορά 

ενδύματα με αίματα πάνω τους. 

• Εάν ο διαιτητής έχει επιτρέψει στους ιατρούς να εισέλθουν  στο γήπεδο, ο παίκτης πρέπει να εγκαταλείψει 

τον αγωνιστικό χώρο, είτε πάνω στο φορείο, είτε με τα πόδια. Αν ένας παίκτης δε συμμορφωθεί, θα 

παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά.  

• Ένας τραυματίας μπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, εφόσον ο αγώνας έχει ξεκινήσει και μετά από 

νεύμα του διαιτητή. 

• Όταν η μπάλα παίζεται, ένας τραυματισμένος παίκτης πρέπει να μπει στον αγωνιστικό χώρο μόνο από την 

πλάγια γραμμή. Όταν η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου ο τραυματισμένος παίκτης μπορεί να εισέλθει 

από οποιαδήποτε σημείο των γραμμών οριοθέτησης του αγωνιστικού χώρου 

• Μόνο ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να επιτρέψει σε έναν τραυματισμένο παίκτη να εισέλθει στον αγωνιστικό 

χώρο, είτε ο αγώνας είναι σε εξέλιξη, είτε η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού. 

• Ωστόσο ο διαιτητής μπορεί να δώσει άδεια σε έναν τραυματία να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, εφ’ 

όσον ο βοηθός ή ο 4
ος

 διαιτητής βεβαιώσουν ότι ο παίκτης είναι έτοιμος. 

• Αν το παιχνίδι δεν έχει διακοπεί για κάποιον άλλο λόγο ή αν ο τραυματισμός που υπέστη ένας παίκτης, δεν 

είναι αποτέλεσμα παράβασης των Κανόνων του Παιχνιδιού, ο διαιτητής πρέπει να επαναρχίσει τον αγώνα με 

ελεύθερο διαιτητή. 

• Ο διαιτητής πρέπει να υπολογίζει όλο το χαμένο χρόνο, που δεν παίχτηκε λόγω του τραυματισμού, στο τέλος 

κάθε ημιχρόνου του παιχνιδιού. 

Όταν ο διαιτητής έχει αποφασίσει να δείξει κάρτα σε ένα παίκτη που είναι τραυματίας και ο οποίος πρέπει ν’ 

αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, για την παροχή πρώτων βοηθειών, ο διαιτητής πρέπει να δείξει την κάρτα 

πριν ο παίκτης εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. 
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Προσωρινή- οριστική διακοπή αγώνα 

 

• Αρμοδιότητες και καθήκοντα βάσει των Κανόνων του Παιχνιδιού 

 

Ο διαιτητής, μεταξύ των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του, όπως αυτά καθορίζονται από τον κανονισμό, 

μπορεί: 

 

• Να σταματά τον αγώνα, να τον διακόπτει προσωρινά ή οριστικά, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, για 

οποιαδήποτε παράβαση των Κανόνων του παιχνιδιού. 

• Να σταματά τον αγώνα, να τον διακόπτει προσωρινά ή οριστικά, εξαιτίας εξωτερικής επέμβασης 

οποιασδήποτε μορφής. 

• Να διασφαλίζει ότι στον αγωνιστικό χώρο δεν εισέρχονται μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

• Να δίνει στις αρμόδιες αρχές το Φύλλο Αγώνα, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε πειθαρχική 

κύρωση που επιβλήθηκε σε παίκτες και/ ή αξιωματούχους ομάδων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα 

περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα προ, κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα.  

 

• Διαδικασία προσωρινής διακοπής  

 

Στις περιπτώσεις όπου ο διαιτητής και οι συνεργάτες του διαπιστώσουν  για παράδειγμα ότι: 

• έγινε "είσοδος", είτε μικρής, είτε μεγάλης ομάδας οπαδών, πλησίον ή εντός του αγωνιστικού χώρου, 

• ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες (οπαδοί, κλπ) έχουν καταστρέψει μερικώς ή ολικώς κάγκελα ή πόρτες του 

σταδίου, με σκοπό ή κίνδυνο να μπουν εντός ή πλησίον του αγωνιστικού χώρου 

• υπάρχει ρίψη φωτοβολίδων ή καπνογόνων ή κροτίδων,  προς τον αγωνιστικό χώρο, με κίνδυνο τον 

τραυματισμό παικτών, διαιτητών, ατόμων της τεχνικής περιοχής,  

• γίνεται χρήση λέιζερ προς το πρόσωπο παίκτη ή  αξιωματούχων ,πάνω από δύο φορές και έχουν γίνει ήδη 

ανακοινώσεις κατά την διάρκεια του αγώνα 

• υπάρχει οργανωμένη εξύβριση με ρατσιστικά, αντεθνικά, προσβλητικά συνθήματα από μερίδα οπαδών του 

σταδίου κατά των παικτών, διαιτητών, ομάδων και των πόλεών ή χωρών καταγωγής τους, πάνω από δύο 

φορές και έχουν γίνει ήδη ανακοινώσεις κατά την διάρκεια του αγώνα 

• υπάρχει ανάρτηση υβριστικών, ρατσιστικών, αντεθνικών πανώ  ή πινακίδων κ.λ.π. 

• υπάρχουν οποιαδήποτε περιστατικά τα οποία θέτουν σε έμμεσο ή άμεσο κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του 

αγώνα  

   

τότε:  

 

� ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

� ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ (εάν κρίνεται ότι ο κίνδυνος 

είναι άμεσος, αποχωρούν όλοι προς τ' αποδυτήρια) 

� ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΩΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

� ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΟΜΑΛΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
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• Οριστική διακοπή  

 

               Ο διαιτητής διακόπτει ΟΡΙΣΤΙΚΑ τον αγώνα όταν  

• παρότι είχε διακόψει προσωρινά τον αγώνα ανάλογα με την σοβαρότητα του περιστατικού, μία ή δύο φορές 

τηρώντας την προηγούμενη διαδικασία, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ότι δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ομαλή συνέχιση του 

αγώνα, τα ληφθέντα μέτρα δεν αποδίδουν και κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα παίκτη/ ών, ή  

       διαιτητή/ ών, ή ατόμων της τεχνικής περιοχής. 

• παίκτης ή διαιτητής έχει τραυματισθεί. 

 

Ο διαιτητής είναι ο μόνος ο οποίος κρίνει την οριστική διακοπή ενός αγώνα. Οι εκτιμήσεις και η συλλογή 

πληροφοριών από άλλους αρμόδιους φορείς ασφάλειας μπορούν να αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος και να 

λαμβάνονται υπόψη από τον διαιτητή, για την τελική του απόφαση, χωρίς όμως να τον υποχρεώνουν να  υιοθετήσει 

γνώμη για διακοπή ή συνέχιση ενός αγώνα. 

 

• Μη έναρξη αγώνα ή καθυστέρηση έναρξής του. 

 

Ο διαιτητής δεν ξεκινά τον αγώνα, εάν διαπιστώσει ότι βάσει όλων των ανωτέρω περιστατικών η διεξαγωγή του δεν 

θα είναι ομαλή και η λήψη μέτρων αδύνατη. 

 

Ευθύνη του Διαιτητή 

(Μέρος της απόφασης 1 του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου IFAB): 

 

Ένας διαιτητής (ή κατά περίπτωση, ένας βοηθός διαιτητή ή τέταρτος διαιτητής) δεν υπέχει ευθύνης  για: 

οποιουδήποτε είδους τραυματισμό υπέστη ένας παίκτης, αξιωματούχος ή θεατής, 

οποιαδήποτε ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο οποιασδήποτε μορφής, 

οποιαδήποτε άλλη ζημιά υπέστη οποιοδήποτε άτομο, ομάδα, εταιρεία, ομοσπονδία ή άλλο  

όργανο,  που  οφείλεται  ή  ενδεχόμενα  να  οφείλεται  σε  οποιαδήποτε  απόφαση  που  

ενδεχόμενα λάβει σύμφωνα µε τους όρους των Κανόνων Παιχνιδιού ή αναφορικά µε τις  

πάγιες διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να λάβει χώρα, διεξαχθεί και ελεγχθεί  

ένας αγώνας. 

Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: 

• µία απόφαση ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ή του περιβάλλοντος χώρου ή οι καιρικές συνθήκες είναι 

τέτοια ή τέτοιες που δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή ενός αγώνα, 

• µία απόφαση διακοπής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, 

• µία  απόφαση  διακοπής  ή µη  ενός  αγώνα  εξαιτίας  παρέμβασης  των  θεατών  ή 

       οποιουδήποτε προβλήματος στον χώρο των θεατών 

• µία απόφαση (στις περιπτώσεις που αυτό αποτελεί ευθύνη του) να επιτρέψει ή όχι σε οποιαδήποτε 

πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων της ομάδας ή του σταδίου, αξιωματούχων 

ασφαλείας, φωτογράφων ή άλλων εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης) να παρευρίσκονται κοντά 

στον αγωνιστικό χώρο. 

• οποιαδήποτε άλλη απόφαση που ενδέχεται να λάβει, σύμφωνα µε τους Κανόνες Παιχνιδιού ή σε 

συμμόρφωση µε τα καθήκοντα, που προβλέπονται για τον ίδιο, από τους  κανόνες  ή  τους  κανονισμούς  

της Διεθνούς  Συνομοσπονδίας  Ποδοσφαίρου (FIFA), της συνομοσπονδίας, της ομοσπονδίας µέλους ή 

της λίγκας, σύμφωνα µε τους οποίους διεξάγεται ο αγώνας. 
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Αντικανονικότητα γηπέδου 

 

1. α) Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους Κανόνες του 

Παιχνιδιού (Laws of the Game, άρθρο 1). 

            β) Οι αγωνιστικοί χώροι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στον Κανονισμό 

αδειοδότησης ομάδων Ε.Π.Ο. – UEFA. 

 2.        α) Αγωνιστικός χώρος που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1, μπορεί να χαρακτηρισθεί 

αντικανονικός μόνον πριν την έναρξη του αγώνα. 

 β) Η έλλειψη διχτύων στα τέρματα καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό καθ' όλη τη διάρκεια του 

αγώνα. 

3. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος 

αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φ.Α. έχει υποχρέωση να αναγράφει περί αυτού 

κάθε παρατήρησή του. Ειδικότερα όμως η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει σχετική 

ένσταση στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να 

απαντήσει επί των θεμάτων της ένστασης. Εάν παρ’ όλα αυτά το γήπεδο αποδειχθεί ότι είναι αντικανονικό 

και ο διαιτητής αποφασίσει τη διεξαγωγή του αγώνα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 

2α του Κ.Α.Π. για το υπαίτιο σωματείο. 

 

4. Μετά την άφιξή του στο γήπεδο και τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο 

διαιτητής, επιθεωρεί τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις που καθιστούν το 

γήπεδο αντικανονικό καλεί αμέσως τον αρχηγό της γηπεδούχου ομάδας και ζητά τη λήψη κάθε 

ενδεικνυόμενου μέτρου για την κανονική διάθεση του γηπέδου, εφ’ όσον κατά την κρίση του διαιτητή, 

αυτό δεν θα έχει επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Η γηπεδούχος ομάδα είναι 

υποχρεωμένη να συμμορφώνεται και να εκτελεί κάθε σχετική υπόδειξη του διαιτητή. 

 

 

5. Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε 

βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 

παρ.2α του Κ.Α.Π.) και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης, διαιτησίας 

κ.λπ.) που προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια. 

 

Φύλλο αγώνος 

 

Τα φύλλα αγώνα, στα πρωταθλήματα και στους αγώνες κυπέλου, όπου αγωνίζονται ομάδες των 

κατηγοριών Super league, Football league και Football league 2, συμπληρώνεται από τον διαιτητή, ενώ οι 

συνθέσεις των ομάδων από τον αρχηγό και των αξιωματούχων κάθε ομάδας από τους δηλωμένους 

εκπροσώπους των ομάδων. 

 

Ουδείς αξιωματούχος ποδοσφαιρικής ομάδας κ.λπ. δικαιούται να ευρίσκεται στον χώρο αποδυτηρίων των 

διαιτητών. Κάθε προβλεπόμενη από τον Κ.Α.Π. διαδικασία (Φύλλο Αγώνα, Αντιρρήσεις καταλληλότητας- 

αντικανονικότητας γηπέδου, ένσταση πλαστοπροσωπίας) διεξάγεται εγγράφως και παραδίδεται στον 

παρατηρητή αγώνα, ο οποίος και το επιδίδει στον διαιτητή.  

 

Οι ενστάσεις, πλέον, υποβάλλονται στη διοργανώτρια αρχή, ανάλογα με τις διατάξεις του ΚΑΠ 

επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Εξαιρείται η ένσταση πλαστοπροσωπίας που υποβάλλεται με 

υπόμνημα στον διαιτητή (αναλυτικές οδηγίες παρακάτω).  
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Η ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. και με την 

προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά -μέσα στον αγωνιστικό χώρο- από τον αρχηγό της 

ενιστάμενης ομάδας μέχρι τη λήξη της διάρκειας του αγώνα και της τυχόν παράτασής του. Στην 

περίπτωση αυτή, ο διαιτητής, έχει την υποχρέωση να δώσει εντολή στον ποδοσφαιριστή (ή στους 

ποδοσφαιριστές) κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση, να μη φύγει από το γήπεδο, μέχρις ότου 

συγκεντρώσει και καταχωρήσει στο Φ.Α. τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο 

στην εκδίκαση της ένστασης (στοιχεία ταυτότητας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χρώμα μαλλιών και ματιών, 

άλλα εμφανή σημεία, δείγμα υπογραφής κλπ), (συμβουλή: είναι επιθυμητή η φωτογραφία, πορτραίτο 

και ολόκληρη, με κινητό ή μηχανή).  

Επίσης ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει την κατάσταση υγείας και να ζητήσει και να κρατήσει 

τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών κατά των οποίων στρέφεται η ένσταση 

και να τα παραδώσει στη διοργανώτρια μαζί με το Φ.Α. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για την 

περίπτωση αντικατάστασης, αποχώρησης ή αποβολής ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον η ένσταση 

πλαστοπροσωπίας που στρέφεται εναντίον του έγινε πριν ή κατά την αντικατάσταση, αποχώρηση ή 

αποβολή του. 

 Η άρνηση του ποδοσφαιριστή να συμμορφωθεί στην παραπάνω εντολή του διαιτητή -την οποία ο 

τελευταίος υποχρεούται να σημειώσει στις παρατηρήσεις του στο Φ.Α.- θεωρείται ως ομολογία του ιδίου 

και της ομάδας του για τη διάπραξη του παραπτώματος. 

 

 

 

Σημείωση : 

 

Οι παραπάνω οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, αποτελούν μία περιλιπτική γενική 

κατεύθυνση για την ενιαία εφαρμογή των Κανόνων και κανονισμών και απαιτείται 

η πλήρη γνώση των Κανόνων Παιχνιδιού, του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου 

και των κανονισμών διαιτησίας και των διατάξεων της FIFA-UEFA  και της Ε.Π.Ο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


