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Στα δώδεκα χρόνια που πέρασαν από την τελευταία σηµαντική αναθεώρηση των 
Κανόνων του Παιχνιδιού, το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) προέβη σε 
σηµαντικό αριθµό προσθηκών και τροποποιήσεων στους ίδιους τους Κανόνες, τα δε 
διοικητικά όργανα του ποδοσφαίρου παρήγαγαν και δηµοσίευσαν διάφορες συνοδευτικές 
δηµοσιεύσεις και εκπαιδευτικό υλικό προκειµένου να υποβοηθήσουν τους αξιωµατούχους 
του αγώνα στα καθήκοντά τους και προκειµένου να αποσαφηνίσουν έννοιες για την 
ποδοσφαιρική κοινότητα ως σύνολο. 
 

Παρ' ότι επί της ουσίας η φετινή δηµοσίευση των Κανόνων του Παιχνιδιού παρουσιάζει 
µόνο µία τροποποίηση εν σχέσει µε την έκδοση 2007/2008, η συνολική διατύπωση και 
δοµή έχει επανεξεταστεί και αναθεωρηθεί προκειµένου να ενοποιήσει και οργανώσει το 
περιεχόµενο προς χάριν της συνέπειας, της απλοποίησης και της σαφήνειας. Μεταξύ των 
πλέον σηµαντικών αλλαγών από την άποψη αυτή είναι ορισµένες από τις Αποφάσεις του 
∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) από την περυσινή έκδοση των Κανόνων του 
Παιχνιδιού οι οποίες είτε έχουν πλέον ενσωµατωθεί στον Κανόνα µε τον οποίο συνδέονταν 
προγενέστερα είτε εµφανίζονται στο τµήµα που πλέον έχει τον τίτλο "Ερµηνεία των 
Κανόνων του Παιχνιδιού και Οδηγίες προς ∆ιαιτητές". Με αυτό τον νέο τίτλο, το ∆ιεθνές 
Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) επιθυµεί να υπογραµµίσει ότι παρά του ότι το τµήµα αυτό 
έχει σκοπό την συµπλήρωση των Κανόνων του Παιχνιδιού, η εφαρµογή του είναι πράγµατι 
αναγκαστική προϋπόθεση. 
 

Επιπρόσθετα, προς χάριν πληρότητας στην παρούσα έκδοση έχουν συµπεριληφθεί 
ορισµένες αρχές που προγενέστερα υπονοούνταν σιωπηρά κατά την διάρκεια του 
παιχνιδιού αλλά δεν εµφανίζονταν ρητά στους Κανόνες του Παιχνιδιού. 
 

Τέλος, το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο υπενθυµίζει στις οµοσπονδίες και στις 
συνοµοσπονδίες ότι σύµφωνα µε το Καταστατικό της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου (FIFA) αποτελεί καθήκον τους να διασφαλίσουν ότι οι Κανόνες του 
Παιχνιδιού υλοποιούνται αυστηρά και µε συνέπεια σε όλα τα επίπεδα των διοργανώσεων. 
 
 
 



 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
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Τροποποιήσεις 
 
Υποκείµενο στην συµφωνία των οικείων οµοσπονδιών µελών και δεδοµένου ότι οι αρχές 
των παρόντων Κανόνων γίνονται σεβαστές, οι Κανόνες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν 
στην εφαρµογή τους για αγώνες παικτών κάτω των 16 ετών, για γυναίκες παίκτριες, για 
βετεράνους παίκτες (ηλικίας άνω των 35 ετών) και για παίκτες µε αναπηρίες.  
 
Επιτρέπεται η τροποποίηση µερικών ή όλων όσων ακολουθούν στην συνέχεια:  
• οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου, 
• το µέγεθος, βάρος και υλικό κατασκευής της µπάλας, 
• η απόσταση µεταξύ των κάθετων δοκαριών του τέρµατος και το ύψος του 

οριζόντιου δοκαριού από το έδαφος, 
• η διάρκεια των ηµιχρόνων του αγώνα, 
• οι αλλαγές (αντικαταστάσεις ποδοσφαιριστών). 
 
Τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις επιτρέπονται µόνο µε την συγκατάθεση του ∆ιεθνούς 
Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB).  
 
 
Αρσενικό και Θηλυκό 
 
Οι αναφορές στο αρσενικό φύλο στους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου αναφορικά µε 
τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητή, παίκτες και αξιωµατούχους, γίνονται για απλοποίηση και 
ισχύουν τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.  
 
 
Σύµβολα 
 
Η κάθετη γραµµή στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύει αλλαγές στον Κανόνα. 
 
 
 



 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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1 Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου 
 
Οι αγώνες µπορούν να διεξάγονται σε φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της διοργάνωσης.  
 
Το χρώµα του τεχνητού χλοοτάπητα πρέπει να είναι πράσινο. 
 
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται τεχνητός χλοοτάπητας είτε σε αγώνες 
πρωταθλήµατος µεταξύ αντιπροσωπευτικών οµάδων οµοσπονδιών µελών της ∆ιεθνούς 
Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) είτε σε διεθνείς διασυλλογικούς αγώνες 
πρωταθλήµατος, η επιφάνεια πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του Σχεδίου Ποιότητας 
Τεχνητού Χλοοτάπητα ή το ∆ιεθνές Πρότυπο Τεχνητού Χλοοτάπητα, εκτός εάν έχει δοθεί 
ειδική εξαίρεση από την ∆ιεθνή Ποδοσφαιρική Συνοµοσπονδία (FIFA). 
 
 
Χάραξη του Αγωνιστικού Χώρου 
 
Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να έχει σχήµα ορθογώνιου παραλληλογράµµου και να 
χαράσσεται µε γραµµές. Οι γραµµές αυτές ανήκουν στις περιοχές των οποίων αποτελούν 
τα όρια. 
 
Οι δύο µεγαλύτερες σε µήκος γραµµές ονοµάζονται πλάγιες γραµµές. Οι δύο µικρότερες 
σε µήκος γραµµές ονοµάζονται γραµµές τέρµατος. 
 
Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε µία διχοτόµο γραµµή, η οποία συναντά 
το µέσο κάθε πλάγιας γραµµής. 
 
Το σηµείο του κέντρου βρίσκεται στη µέση της διχοτόµου γραµµής. Γύρω από αυτό 
σηµειώνεται ένας κύκλος µε ακτίνα 3 µέτρων. 
 
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι αµυνόµενοι παίκτες βρίσκονται σε αυτή την απόσταση 
όταν εκτελείται ένα λάκτισµα από το κόρνερ, επιτρέπεται να χαράσσεται µία µικρή γραµµή 
έξω από τον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από το γωνιαίο τόξο, 
κάθετα προς τις γραµµές τέρµατος και τις πλάγιες γραµµές. 
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∆ιαστάσεις 
 
Το µήκος της πλάγιας γραµµής πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το µήκος της γραµµής 
τέρµατος.  
 

Μήκος (πλάγια γραµµή):  ελάχιστο 90 µέτρα  (100 γιάρδες)  
 µέγιστο 120 µέτρα  (130 γιάρδες)  
Πλάτος (γραµµή τέρµατος):  ελάχιστο 45 µέτρα  (50 γιάρδες)  
 µέγιστο 90 µέτρα (100 γιάρδες)  

 
Όλες οι γραµµές πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει  
τα 12 εκατοστά (5 ίντσες). 
 
 
∆ιεθνείς Αγώνες 
 

Μήκος:  ελάχιστο 100 µέτρα  (110 γιάρδες)  
 µέγιστο 110 µέτρα  (120 γιάρδες)  
Πλάτος:  ελάχιστο 64 µέτρα (70 γιάρδες)  
 µέγιστο 75 µέτρα  (80 γιάρδες)  

 
 
Η Περιοχή Τέρµατος 
 
∆ύο γραµµές χαράσσονται κάθετα προς την γραµµή τέρµατος που θα αρχίζουν από 
απόσταση 5,50 µέτρων (6 γιάρδες) από το εσωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού. Οι γραµµές 
αυτές εκτείνονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 5,50 µέτρων (6 γιάρδες) και 
ενώνονται µε µία γραµµή παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος. Η περιοχή που καθορίζεται 
από τις γραµµές αυτές και την γραµµή τέρµατος αποτελεί την περιοχή τέρµατος.  
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Η Περιοχή Ποινής (Πέναλτι) 
 
∆ύο γραµµές χαράσσονται κάθετα προς την γραµµή τέρµατος που θα αρχίζουν από 
απόσταση 16,50 µέτρων (18 γιάρδες) από το εσωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού. Οι 
γραµµές αυτές εκτείνονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 16,50 µέτρων (18 
γιάρδες) και ενώνονται µε µία γραµµή παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος. Η περιοχή που 
καθορίζεται από τις γραµµές αυτές και την γραµµή τέρµατος αποτελεί την περιοχή πέναλτι. 
 
Μέσα σε κάθε περιοχή πέναλτι, αποτυπώνεται το σηµείο του πέναλτι, σε απόσταση  
11 µέτρων (12 γιάρδες) από τη µέση µεταξύ των κάθετων δοκαριών και σε ίση απόσταση 
από αυτά.  
 
Έξω από την περιοχή πέναλτι χαράσσεται ένα τόξο κύκλου µε ακτίνα 9,15 µέτρων  
(10 γιάρδες) από το κέντρο κάθε σηµείου πέναλτι. 
 
 
Κοντάρια µε σηµαία 
 
Σε κάθε γωνία (του αγωνιστικού χώρου) πρέπει να τοποθετείται ένα κοντάρι ύψους το 
λιγότερο 1,5 µέτρο (5 πόδια), χωρίς αιχµηρή κορυφή, µε σηµαία.  
 
Κοντάρια µε σηµαία επιτρέπεται επίσης να τοποθετηθούν στο κάθε άκρο της διχοτόµου 
γραµµής, σε απόσταση το λιγότερο 1 µέτρο (1 γιάρδα) έξω από την πλάγια γραµµή.  
 
 
Το Γωνιακό τόξο 
 
Στο εσωτερικό τµήµα του αγωνιστικού χώρου χαράσσεται ένα τεταρτηµόριο κύκλου µε 
ακτίνα 1 µέτρο (1 γιάρδα) από κάθε κοντάρι µε σηµαία του κόρνερ.  
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Τέρµατα  
 
Το τέρµα πρέπει να είναι τοποθετηµένο στο κέντρο κάθε γραµµής τέρµατος.  
 
Αποτελείται από δύο κάθετα δοκάρια σε ίση απόσταση από κάθε κοντάρι µε σηµαία του 
κόρνερ που οι κορυφές τους ενώνονται από ένα οριζόντιο δοκάρι. Οι κάθετες και η 
οριζόντια δοκός πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ξύλο, µέταλλο ή άλλο εγκεκριµένο 
υλικό. Επιτρέπεται να έχουν σχήµα τετράγωνο, ορθογώνιο, κυκλικό ή ελλειπτικό και δεν 
πρέπει να είναι επικίνδυνα για τους παίκτες. 
Η απόσταση (εσωτερική µέτρηση) µεταξύ των κάθετων δοκαριών είναι 7,32 µέτρα  
(8 γιάρδες) και η απόσταση από το χαµηλότερο άκρο του οριζόντιου δοκαριού µέχρι το 
έδαφος είναι 2,44 µέτρα (8 πόδια).  
 
Και τα δύο κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι έχουν το ίδιο πλάτος και πάχος όχι 
µεγαλύτερο από 12 εκατοστά (5 ίντσες). Οι γραµµές τέρµατος πρέπει να έχουν το ίδιο 
πλάτος µε τα κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι. Στο τέρµα και στο έδαφος πίσω από 
το τέρµα επιτρέπεται να αναρτηθούν δίχτυα, µε την προϋπόθεση ότι είναι καλά 
στερεωµένα και δεν εµποδίζουν τον τερµατοφύλακα.  
 
Το χρώµα των κάθετων και οριζόντιων δοκαριών πρέπει να είναι λευκό.  
 
 
Ασφάλεια 
 
Τα τέρµατα πρέπει να είναι αγκυρωµένα µε ασφάλεια στο έδαφος. Επιτρέπεται η χρήση 
µεταφερόµενων τερµάτων µόνο εάν πληρούν αυτή την προϋπόθεση.  
 
 

 

2,44 µέτρα 
(8ft) 

7,32 µέτρα (8yds)
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Ο Αγωνιστικός Χώρος 

 
 
 
Κοντάρι µε σηµαία (κόρνερ) 

 

 

Γραµµή 
Τέρµατος 

Κοντάρι µε 
σηµαία 

(Προαιρετικό) 

Προαιρετικό Σήµα Γραµµή Τέρµατος Γωνιακό τόξο 

Κοντάρι µε σηµαία 
(Υποχρεωτικό) 

Περιοχή Τέρµατος

Τόξο του πέναλτι 

Κύκλος του 
κέντρου

∆ιχοτόµος Γραµµή 

Περιοχή Πέναλτι 

Σηµείο του κέντρου

Σηµείο του πέναλτι 

Η σηµαία δεν θα 
πρέπει να είναι 

µικρότερη από 1,5 
µέτρο ύψος, χωρίς 

µυτερή κορυφή 

Οι γραµµές δεν θα 
πρέπει να έχουν 

πλάτος µεγαλύτερο 
από 12 εκατοστά 

Το κοντάρι µε σηµαία στο κόρνερ 
είναι υποχρεωτικό 

Γωνιακό τόξο 

Π
λά

γι
α 
Γρ

αµ
µή

Π
λά

γι
α 
Γρ

αµ
µή

 

Προαιρετικό 
Σηµείο 
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Μετρικό Σύστηµα 

 
 
Βρετανική Μέτρηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλάτος 
Μέγιστο 90 µέτρα Ελάχιστο 45 µέτρα

1 µέτρο ακτίνα

Ελ
άχ

ισ
το

  
90

 µ
έτ
ρα

 

Μ
ήκ

ος
  

Μ
έγ
ισ
το

 1
20

 µ
έτ
ρα

 

Ακτίνα  
9,15 µέτρα
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Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) 
 

Απόφαση 1 

Όπου υπάρχει τεχνική περιοχή, αυτή πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που έχουν 
εγκριθεί από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB), οι οποίες περιέχονται στο τµήµα 
της παρούσας έκδοσης µε τίτλο Η Τεχνική Περιοχή. 
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2 Η ΜΠΑΛΑ 
Ποιότητα και ∆ιαστάσεις 
 
Η µπάλα:  
• έχει σφαιρικό σχήµα 
• είναι κατασκευασµένη από δέρµα ή άλλο κατάλληλο υλικό 
• έχει περιφέρεια το πολύ 70 εκατοστά (28 ίντσες) και το λιγότερο 68 εκατοστά (27 

ίντσες) 
• έχει βάρος όχι παραπάνω από 450 γραµµάρια (16 ουγκιές) και όχι µικρότερο από 

410 γραµµάρια (14 ουγκιές) κατά την έναρξη του αγώνα 
• έχει πίεση ίση µε 0,6 – 1,1 ατµόσφαιρες (600 – 1100 γραµµάρια ανά τετραγωνικό 

εκατοστό) σε επίπεδο θάλασσας (8,5 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα µε 15,6 λίβρες 
ανά τετραγωνική ίντσα) 

 
 
Αντικατάσταση Αντικανονικής Μπάλας 
 
Εάν η µπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονική κατά την διάρκεια του αγώνα:  
• ο αγώνας διακόπτεται 
• ο αγώνας ξαναρχίζει µε "Ελεύθερο του διαιτητή" µε την νέα µπάλα στο σηµείο που 

η αρχική µπάλα κατέστη ελαττωµατική, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην 
περιοχή τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την νέα µπάλα να 
πέσει στην γραµµή της περιοχής του τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή 
τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η αρχική µπάλα όταν 
διακόπηκε το παιχνίδι. 

 
Εάν η µπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονική σε διακοπή του αγώνα, σε εναρκτήριο 
λάκτισµα, από τέρµατος λάκτισµα, γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ), ελεύθερο λάκτισµα, 
λάκτισµα πέναλτι ή επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια:  
• ο αγώνας ξαναρχίζει ανάλογα 
 
∆εν επιτρέπεται η αλλαγή της µπάλας κατά την διάρκεια του αγώνα χωρίς την έγκριση του 
διαιτητή.  
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Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) 
 
Απόφαση 1 

Επιπρόσθετα στις απαιτήσεις του Κανόνα 2, η αποδοχή µίας µπάλας για χρήση σε αγώνες 
που διεξάγονται σε επίσηµες διοργανώσεις που οργανώνονται υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς 
Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) ή των συνοµοσπονδιών, εξαρτάται από το εάν η 
µπάλα φέρει ένα από τα ακόλουθα: 
• το επίσηµο λογότυπο "FIFA APPROVED" 
• το επίσηµο λογότυπο "FIFA INSPECTED" 
• το λογότυπο "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD" 
 

 
 
Αυτό το λογότυπο επάνω σε µία µπάλα καταδεικνύει ότι αυτή έχει δοκιµαστεί επισήµως και 
βρέθηκε να πληροί προκαθορισµένες τεχνικές προδιαγραφές, διαφορετικές για κάθε 
λογότυπο και επιπρόσθετα στις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται στον 
Κανόνα 2. Ο πίνακας µε τις επιπρόσθετες προδιαγραφές εξειδικευµένες ανά αντίστοιχο 
λογότυπο πρέπει να εγκριθεί από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB). Οι φορείς 
που διενεργούν τις δοκιµές πρέπει να έχουν την έγκριση της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου (FIFA).  
 
Στις διοργανώσεις των οµοσπονδιών ενδέχεται να απαιτηθεί επίσης η χρήση µπάλας που 
θα φέρει οποιανδήποτε από αυτά τα τρία λογότυπα. 
 

Απόφαση 2 

Σε αγώνες που διεξάγονται στα πλαίσια επίσηµης διοργάνωσης υπό την αιγίδα της 
∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), των συνοµοσπονδιών ή των 
οµοσπονδιών µελών, δεν επιτρέπεται καµία µορφή εµπορικής διαφήµισης επάνω στη 
µπάλα, εκτός του εµβλήµατος της διοργάνωσης, της διοργανώτριας και το εξουσιοδοτηµένο 
εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. Ο κανονισµός της διοργάνωσης (προκήρυξη) δύναται 
να περιορίζει τις διαστάσεις και το πλήθος των σηµάτων αυτών.  
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3 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 
Παίκτες 
 
Ένας αγώνας διεξάγεται από δύο οµάδες, η κάθε µία από τις οποίες αποτελείται από 
έντεκα παίκτες το πολύ, ένας από τους οποίους είναι ο τερµατοφύλακας. Εάν οποιαδήποτε 
από τις οµάδες έχει λιγότερους από επτά παίκτες, δεν επιτρέπεται να αρχίσει ο αγώνας.  
 
 
Επίσηµες ∆ιοργανώσεις 
 
Σε έναν αγώνα που διεξάγεται µέσα στα πλαίσια µίας διεθνούς διοργάνωσης µε την αιγίδα 
της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), των µελών συνοµοσπονδιών ή των 
οµοσπονδιών µελών, επιτρέπεται η χρήση το πολύ τριών αναπληρωµατικών παικτών.  
 
Οι κανόνες της διοργάνωσης θα πρέπει να καθορίζουν το πλήθος των αναπληρωµατικών 
παικτών που επιτρέπεται να δηλώνονται, από τρεις µέχρι επτά το πολύ.  
 
 
Άλλοι Αγώνες (Φιλικοί) 
 
Σε αγώνες εθνικών οµάδων ανδρών, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν το πολύ έξι 
αναπληρωµατικοί.  
 
Σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι 
αναπληρωµατικοί παίκτες, µε την προϋπόθεση ότι:  
• οι οικείες οµάδες έχουν συµφωνήσει σχετικά µε τον µέγιστο αριθµό 
• ο διαιτητής έχει πληροφορηθεί γι' αυτό πριν τον αγώνα.  
 
Εάν ο διαιτητής δεν έχει πληροφορηθεί, ή εάν οι οµάδες δεν έχουν συµφωνήσει µεταξύ 
τους πριν από τον αγώνα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι από έξι 
αναπληρωµατικοί.  
 
 
Σε όλους τους Αγώνες 
 
Σε όλους τους αγώνες πρέπει να δίνονται τα ονόµατα των αναπληρωµατικών στον 
διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα. Τυχόν αναπληρωµατικοί παίκτες των οποίων τα 
ονόµατα δεν δίδονται στον διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα, δεν επιτρέπεται να 
συµµετάσχουν στον αγώνα.  
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∆ιαδικασία Αντικατάστασης Παίκτη 
 
Προκειµένου να αντικατασταθεί ένας παίκτης από έναν αναπληρωµατικό, θα πρέπει να 
τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
• ο διαιτητής πρέπει να ενηµερωθεί πριν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή 
• ο αναπληρωµατικός παίκτης εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο αφού 

προηγουµένως έχει αποχωρήσει ο παίκτης που αντικαθίσταται και αφού λάβει 
"σήµα" από τον διαιτητή 

• ο αναπληρωµατικός παίκτης εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο µόνο από την 
διχοτόµο γραµµή και σε διακοπή του αγώνα 

• η αντικατάσταση ολοκληρώνεται όταν ο αναπληρωµατικός παίκτης εισέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο 

• από την στιγµή εκείνη ο αναπληρωµατικός παίκτης καθίσταται τακτικός παίκτης και 
ο παίκτης που αντικαταστάθηκε καθίσταται παίκτης ο οποίος έχει αντικατασταθεί 

• ο παίκτης που έχει αντικατασταθεί δεν ξανασυµµετέχει στον αγώνα 
• όλοι οι αναπληρωµατικοί παίκτες υπόκεινται στην εξουσία και την δικαιοδοσία του 

διαιτητή, ανεξαρτήτως του εάν αυτοί κληθούν να αγωνισθούν ή όχι 
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Αλλαγή µε τον Τερµατοφύλακα 
 
Οποιοσδήποτε από τους υπόλοιπους παίκτες επιτρέπεται να αντικαταστήσει τον 
τερµατοφύλακα, µε την προϋπόθεση ότι:  
• ο διαιτητής πρέπει να ενηµερωθεί πριν να γίνει η αλλαγή 
• η αλλαγή γίνεται σε διακοπή του αγώνα 
 
 
Παραβάσεις και Ποινές 
 
Εάν ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που έχει αντικατασταθεί εισέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή:  
• ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι (µολονότι όχι άµεσα εάν ο αναπληρωµατικός 

παίκτης ή ο παίκτης που έχει αντικατασταθεί δεν επηρεάζει το παιχνίδι) 
• ο διαιτητής τον παρατηρεί για αντιαθλητική συµπεριφορά και τον διατάζει να 

εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο 
• εάν ο διαιτητής έχει διακόψει το παιχνίδι, αυτό ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο 

λάκτισµα που εκτελείται από την αντίπαλη οµάδα από το σηµείο όπου βρίσκονταν η 
µπάλα κατά τον χρόνο της διακοπής (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου 
Λακτίσµατος). 

 
Εάν ένας παίκτης αλλάξει θέση µε τον τερµατοφύλακα χωρίς την άδεια του διαιτητή, πριν 
να γίνει η αλλαγή:  
• ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχεια του παιχνιδιού 
• ο διαιτητής παρατηρεί τους εµπλεκόµενους στην επόµενη διακοπή του παιχνιδιού  
 
Σε περίπτωση κάθε άλλης παράβασης του παρόντα Κανόνα:  
• οι εµπλεκόµενοι παίκτες παρατηρούνται  
• ο αγώνας ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα που εκτελείται από έναν παίκτη 

της αντίπαλης οµάδας από το σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα κατά τον χρόνο της 
διακοπής (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος).  

 
 
Αποβολή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Παικτών 
 
Ένας παίκτης ο οποίος αποβάλλεται πριν από το εναρκτήριο λάκτισµα, επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί µόνο από έναν από τους αναπληρωµατικούς παίκτες.  
∆εν επιτρέπεται η αντικατάσταση ενός παίκτη που έχει δηλωθεί ως αναπληρωµατικός και 
αποβλήθηκε είτε πριν το εναρκτήριο λάκτισµα είτε αφού έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. 
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4 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 
Ασφάλεια 
 
Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ή φέρει εξοπλισµό που είναι επικίνδυνος 
για τον ίδιο ή τους άλλους παίκτες (συµπεριλαµβανοµένων των κοσµηµάτων 
οποιασδήποτε µορφής).  
 
 
Βασικός Εξοπλισµός 
 
Ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισµός ενός παίκτη αποτελείται από τα ακόλουθα ξεχωριστά 
είδη:  
• φανέλα ή κοντοµάνικη φανέλα – εάν χρησιµοποιηθούν εσώρουχα, το χρώµα στο 

µανίκι πρέπει να έχει το ίδιο χρώµα µε το µανίκι της φανέλας ή της κοντοµάνικης 
φανέλας. 

• παντελονάκι – εάν χρησιµοποιηθούν παντελονάκια (κολάν), πρέπει να έχουν το ίδιο 
χρώµα µε το βασικό χρώµα στο παντελονάκι 

• κάλτσες 
• επικαλαµίδες 
• υποδήµατα 
 
 
Επικαλαµίδες 
 
• καλύπτονται πλήρως από τις κάλτσες 
• πρέπει να έχουν κατασκευασθεί από κατάλληλο υλικό 
• πρέπει να παρέχουν εύλογο βαθµό προστασίας 
 
 
Χρώµατα 
 
• Οι δύο οµάδες πρέπει να φέρουν χρώµατα που τις διαφοροποιούν µεταξύ τους, 

αλλά και από τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.  
• Κάθε τερµατοφύλακας πρέπει να φέρει χρώµατα το οποία θα τον ξεχωρίζουν από 

τους υπόλοιπους παίκτες, τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές 
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Παραβάσεις και Ποινές 
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης του παρόντα Κανόνα:  
• δεν απαιτείται η διακοπή του παιχνιδιού 
• ο διαιτητής υποδεικνύει στον παραβάτη παίκτη να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό 

χώρο προκειµένου να διορθώσει τον εξοπλισµό του 
• ο παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο µόλις διακοπεί το παιχνίδι (όταν η 

µπάλα "δεν παίζει"), εκτός εάν έχει ήδη τακτοποιήσει τον εξοπλισµό του 
• ο παίκτης που πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο προκειµένου να 

τακτοποιήσει τον εξοπλισµό του, δεν επιτρέπεται να επιστρέψει χωρίς την άδεια του 
διαιτητή 

• ο διαιτητής ελέγχει εάν ο εξοπλισµός του παίκτη είναι κανονικός πριν να επιτρέψει 
την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο 

• ο παίκτης επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο όταν η µπάλα "δεν 
παίζει" 

 
Ένας παίκτης που εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας παράβασης του παρόντα 
Κανόνα και επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή πρέπει να 
παρατηρείται.  
 
 
Επανέναρξη του Παιχνιδιού 
 
Εάν το παιχνίδι διακοπεί από τον διαιτητή προκειµένου να απευθύνει µία παρατήρηση:  
• ο αγώνας ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα το οποίο θα εκτελέσει ένας 

παίκτης που ανήκει στην αντίπαλη οµάδα, από το σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα 
όταν ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου 
Λακτίσµατος). 
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Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) 
 
Απόφαση 1 

Οι παίκτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν φανελάκια κάτω από την φανέλα τα οποία φέρουν 
συνθήµατα ή διαφηµίσεις. Ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισµός δεν πρέπει να φέρει καµία 
πολιτική, θρησκευτική ή προσωπική δήλωση. 
Ένας παίκτης ο οποίος βγάζει την φανέλα του προκειµένου να αποκαλύψει ένα σύνθηµα ή 
µία διαφήµιση, θα τιµωρείται από την διοργανώτρια. Η οµάδα του παίκτη του οποίου ο 
υποχρεωτικός εξοπλισµός φέρει πολιτικά, θρησκευτικά ή προσωπικά συνθήµατα ή 
δηλώσεις, θα τιµωρείται από την διοργανώτρια ή από την FIFA. 
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5 Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
Η Εξουσία του ∆ιαιτητή 
 
Κάθε αγώνας ελέγχεται από ένα διαιτητή ο οποίος έχει πλήρη εξουσία εφαρµογής των 
Κανόνων Παιχνιδιού σε σχέση µε τον αγώνα για τον οποίο έχει ορισθεί.  
 
 
Αρµοδιότητες και Καθήκοντα 
 
Ο ∆ιαιτητής:  
• εφαρµόζει τους Κανόνες Παιχνιδιού 
• ελέγχει τον αγώνα σε συνεργασία µε τους βοηθούς διαιτητές και, όπου ισχύει, µε 

τον τέταρτο διαιτητή 
• διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε µπάλα χρησιµοποιείται, πληροί τις προδιαγραφές του 

Κανόνα 2 
• διασφαλίζει ότι ο εξοπλισµός των παικτών, πληροί τις προδιαγραφές του Κανόνα 4 
• εκτελεί χρέη χρονοµέτρη και καταγράφει τα συµβάντα του αγώνα 
• σταµατά τον αγώνα, τον διακόπτει προσωρινά ή οριστικά, κατά την διακριτική του 

ευχέρεια, για οποιαδήποτε παράβαση των Κανόνων 
• σταµατά τον αγώνα, τον διακόπτει προσωρινά ή οριστικά, εξαιτίας εξωτερικής 

επέµβασης οποιασδήποτε µορφής 
• διακόπτει τον αγώνα εάν κατά την άποψή του, ένας παίκτης έχει τραυµατιστεί 

σοβαρά και διασφαλίζει ότι ο παίκτης αυτός αποµακρύνεται από τον αγωνιστικό 
χώρο. Ένας παίκτης που έχει τραυµατιστεί επιτρέπεται να επιστρέψει στον 
αγωνιστικό χώρο µόνο αφού  ξαναρχίσει ο αγώνας 

• επιτρέπει τη συνέχεια του αγώνα µέχρις ότου η µπάλα "δεν παίζει" εάν κατά την 
άποψή του, ένας παίκτης έχει τραυµατιστεί µόνο ελαφρά 

• διασφαλίζει την αποχώρηση οποιουδήποτε παίκτη αιµορραγεί από τον αγωνιστικό 
χώρο. Ο παίκτης επιτρέπεται να επιστρέψει µόνο αφού λάβει "σήµα" από τον 
διαιτητή, ο οποίος πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει σταµατήσει η αιµορραγία 

• επιτρέπει τη συνέχεια του αγώνα όταν η οµάδα σε βάρος της οποίας διαπράχθηκε 
ένα παράπτωµα, ωφελείται από ένα τέτοιο πλεονέκτηµα και τιµωρεί το αρχικό 
παράπτωµα, εάν το προσδοκώµενο πλεονέκτηµα δεν αξιοποιείται κατά τον χρόνο 
εκείνο 

• όταν ένας παίκτης διαπράξει περισσότερα από ένα παραπτώµατα ταυτοχρόνως, 
τιµωρεί το πιο σοβαρό παράπτωµα 

• λαµβάνει πειθαρχικά µέτρα κατά παικτών που υποπίπτουν σε παραπτώµατα που 
τιµωρούνται µε παρατήρηση ή αποβολή. ∆εν είναι υποχρεωµένος να λάβει αυτά τα 
µέτρα άµεσα, πρέπει όµως να το πράξει στην επόµενη διακοπή του παιχνιδιού 
(όταν η µπάλα "δεν παίζει") 
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• λαµβάνει µέτρα κατά αξιωµατούχων οµάδας οι οποίοι δεν συµπεριφέρονται µε 

υπεύθυνο τρόπο και δύναται, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να τους αποβάλλει 
από τον αγωνιστικό χώρο και τους παρακείµενους αυτού χώρους 

• ενεργεί κατόπιν πληροφόρησης από τους βοηθούς διαιτητές αναφορικά µε 
περιπτώσεις τις οποίες δεν είδε 

• διασφαλίζει ότι στον αγωνιστικό χώρο δεν εισέρχονται µη εξουσιοδοτηµένα 
πρόσωπα 

• δίνει το σήµα για να ξαναρχίσει ο αγώνας, όταν έχει διακοπεί 
• δίνει στις οικείες αρχές την έκθεση του αγώνα (φύλλο αγώνα), η οποία 

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 την διάρκεια ή µετά τον αγώνα 

 
 
Αποφάσεις του ∆ιαιτητή 
 
Οι αποφάσεις του διαιτητή που αφορούν γεγονότα που έχουν σχέση µε το παιχνίδι, 
συµπεριλαµβανοµένης αυτής του εάν ένα τέρµα σηµειώθηκε και του αποτελέσµατος του 
αγώνα, είναι οριστικές.  
 
Ο διαιτητής δύναται να αλλάξει µία απόφασή του εάν αντιληφθεί ότι δεν είναι ορθή, ή κατά 
την διακριτική του ευχέρεια, ύστερα από πληροφορίες από έναν βοηθό διαιτητή ή τον 
τέταρτο διαιτητή, µε την προϋπόθεση ότι δεν ξανάρχισε το παιχνίδι ή ότι δεν τελείωσε ο 
αγώνας.  
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Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) 
 
Απόφαση 1 

Ένας διαιτητής (ή κατά περίπτωση, ένας βοηθός διαιτητή ή τέταρτος διαιτητής) δεν υπέχει 
ευθύνη για:  
οποιουδήποτε είδους τραυµατισµό υπέστη ένας παίκτης, αξιωµατούχος ή θεατής 
οποιαδήποτε ζηµία σε περιουσιακό στοιχείο οποιασδήποτε µορφής 
οποιαδήποτε άλλη ζηµία 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 αναφορικά µε την καταλληλότητα του αγωνιστικού εξοπλισµού και της 

µπάλας που χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια ενός αγώνα 
• µία απόφαση διακοπής ή µη ενός αγώνα εξαιτίας παρέµβασης των θεατών ή 

οποιουδήποτε προβλήµατος στον χώρο των θεατών 
• µία απόφαση διακοπής ή µη του παιχνιδιού προκειµένου να επιτραπεί σε ένα 

τραυµατισµένο παίκτη να αποµακρυνθεί από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη 
• µία απόφαση να απαιτήσει από έναν τραυµατισµένο παίκτη να αποµακρυνθεί από 

τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη 
• µία απόφαση να επιτραπεί ή µη σε ένα παίκτη να φέρει ορισµένα ενδύµατα ή 

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

οποιαδήποτε πρόσωπα (συµπεριλαµβανοµένων αξιωµατούχων 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 ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου 
(FIFA), της συνοµοσπονδίας, της οµοσπονδίας µέλους ή της λίγκας, σύµφωνα µε 
τους οποίους διεξάγεται ο αγώνας 

 
Απόφαση 2 

Σε τουρνουά ή διοργανώσεις όπου διορίζεται τέταρτος διαιτητής, ο ρόλος και τα καθήκοντά 
του πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνές 
Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) και περιέχονται στην παρούσα έκδοση.  
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6 ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 
Καθήκοντα 
 
Μπορούν να διοριστούν δύο βοηθοί διαιτητή τα καθήκοντα των οποίων, µε την επιφύλαξη 
της απόφασης του διαιτητή, είναι να σηµειώνουν:  
• εάν ολόκληρη η µπάλα έχει βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο 
• ποια οµάδα δικαιούται να εκτελέσει το γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ), το από τέρµατος 

λάκτισµα ή την επαναφορά της µπάλας 
• εάν ένας παίκτης πρέπει να τιµωρηθεί επειδή βρίσκεται σε αντικανονική θέση 

(οφσάιντ) 
• εάν ζητείται αντικατάσταση παίκτη 
• εάν υπήρξε ανάρµοστη συµπεριφορά ή οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο που δεν 

αντελήφθη ο διαιτητής 
• εάν διαπράχθηκαν παραβάσεις όταν οι βοηθοί διαιτητές έχουν καλύτερο οπτικό 

πεδίο από τον διαιτητή (αυτό συµπεριλαµβάνει σε ειδικές περιπτώσεις, 
παραπτώµατα που διαπράχθηκαν στην περιοχή πέναλτι) 

• εάν κατά την εκτέλεση πέναλτι, ο τερµατοφύλακας κινήθηκε εκτός της γραµµής 
τέρµατος πριν το λάκτισµα της µπάλας και εάν η µπάλα πέρασε την γραµµή 
τέρµατος 

 
 
Συνδροµή 
 
Οι βοηθοί διαιτητές βοηθούν τον διαιτητή να ελέγξει τον αγώνα σύµφωνα µε τους Κανόνες 
Παιχνιδιού. Ειδικότερα, οι βοηθοί διαιτητές επιτρέπεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό 
χώρο προκειµένου να βοηθήσουν στον έλεγχο της απόστασης των 9,15 µέτρων  
(10 γιάρδες). 
 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παρέµβασης ή απρεπούς συµπεριφοράς, ο διαιτητής θα 
απαλλάξει τον βοηθό διαιτητή από τα καθήκοντά του και θα υποβάλλει την αναφορά του 
στις οικείες αρχές.  
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7 Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 
 

 
 
 
Περίοδοι του Παιχνιδιού 
 
Ο αγώνας διαρκεί δύο ίσες χρονικές περιόδους διάρκειας 45 λεπτών η κάθε µία, εκτός εάν 
συµφωνηθεί διαφορετικά από κοινού µεταξύ του διαιτητή και των δύο οµάδων. Κάθε 
συµφωνία για την τροποποίηση της διάρκειας των περιόδων του παιχνιδιού (για 
παράδειγµα την µείωση κάθε ηµιχρόνου σε 40 λεπτά εξαιτίας ανεπαρκούς φωτισµού) 
πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, πρέπει δε να είναι σύµφωνη µε τους 
κανονισµούς της διοργάνωσης.  
 
 
∆ιακοπή του Ηµίχρονου 
 
Οι παίκτες έχουν το δικαίωµα µίας διακοπής στο ηµίχρονο.  
Η διακοπή του ηµίχρονου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.  
Οι κανόνες της διοργάνωσης θα πρέπει να καθορίζουν την διάρκεια της διακοπής του 
ηµίχρονου. Η διάρκεια της διακοπής του ηµίχρονου επιτρέπεται να τροποποιηθεί µόνο µε 
την συγκατάθεση του διαιτητή. 
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Υπολογισµός Χαµένου Χρόνου 
 
Ο χρόνος που χάνεται σε κάθε περίοδο υπολογίζεται για:  
• αντικαταστάσεις παικτών 
• αξιολόγηση του τραυµατισµού παικτών 
• αποµάκρυνση τραυµατισµένων παικτών από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη 
• καθυστερήσεις 
• οποιαδήποτε άλλη αιτία 
 
Ο υπολογισµός του χαµένου χρόνου επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.  
 
 
Λάκτισµα πέναλτι 
 
Εάν πρέπει να εκτελεστεί ή επαναληφθεί ένα λάκτισµα πέναλτι, η διάρκεια κάθε ηµιχρόνου 
παρατείνεται µέχρις ότου ολοκληρωθεί το λάκτισµα πέναλτι.  
 
 
Οριστική ∆ιακοπή Αγώνα 
 
Ένας αγώνας που έχει διακοπεί οριστικά επαναλαµβάνεται, εκτός εάν οι κανόνες της 
διοργάνωσης καθορίζουν διαφορετικά.  
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8 Η ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
Προκαταρκτικά 
 
Με το στρίψιµο ενός κέρµατος η οµάδα η οποία ευνοείται αποφασίζει το τέρµα προς το 
οποίο θα επιτίθεται στο πρώτο ηµίχρονο του αγώνα.  
 
Η άλλη οµάδα εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα προκειµένου να αρχίσει ο αγώνας.  
 
Η οµάδα που ευνοείται από το στρίψιµο του κέρµατος, εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα 
προκειµένου να αρχίσει το δεύτερο ηµίχρονο.  
 
Κατά το δεύτερο ηµίχρονο του αγώνα, οι οµάδες αλλάζουν τέρµατα και επιτίθενται στον 
αντίθετο τέρµα.  
 
 
Εναρκτήριο λάκτισµα 
 
Το εναρκτήριο λάκτισµα αποτελεί έναν τρόπο έναρξης ή επανέναρξης του παιχνιδιού:  
• κατά την έναρξη του αγώνα 
• µετά την επίτευξη ενός τέρµατος 
• κατά την έναρξη του δεύτερου ηµίχρονου του αγώνα 
• κατά την έναρξη κάθε περιόδου της παράτασης του αγώνα, όπου προβλέπεται 
 
Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του εναρκτήριου 
λακτίσµατος.  
 
 
∆ιαδικασία 
 
• όλοι οι παίκτες πρέπει να βρίσκονται στο µισό του γηπέδου που υπερασπίζονται 
• οι αντίπαλοι της οµάδας που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα βρίσκονται σε 

απόσταση το λιγότερο 9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από τη µπάλα µέχρι αυτή να "παίζει" 
• η µπάλα πρέπει να είναι τοποθετηµένη (ακίνητη) στο σηµείο του κέντρου 
• ο διαιτητής δίνει ένα "σήµα" 
• η µπάλα θεωρείται ότι "παίζει" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινηθεί προς τα 

εµπρός 
• ο εκτελεστής δεν πρέπει να αγγίξει τη µπάλα ξανά, πριν την αγγίξει άλλος παίκτης 
 
Όταν µία οµάδα σηµειώσει ένα τέρµα, το εναρκτήριο λάκτισµα εκτελείται από την αντίπαλη 
οµάδα.  
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Παραβάσεις και Κυρώσεις 
 
Εάν ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα αγγίξει την µπάλα ξανά, πριν να την αγγίξει άλλος 
παίκτης:  
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διαπράχθηκε η παράβαση 
(βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης της διαδικασίας του εναρκτήριου 
λακτίσµατος:  
• το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
 
 
Ελεύθερο του διαιτητή 
 
Εάν ο διαιτητής και ενώ η µπάλα παίζεται ακόµη, πρέπει να σταµατήσει το παιχνίδι 
προσωρινά για οποιονδήποτε λόγο που δεν ορίζεται σε κάποιο άλλο σηµείο των Κανόνων 
του Παιχνιδιού, τότε ο αγώνας ξαναρχίζει µε ελεύθερο του διαιτητή. 
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∆ιαδικασία 
 
Ο διαιτητής αφήνει τη µπάλα να πέσει από τα χέρια του στο σηµείο όπου αυτή βρίσκονταν 
όταν διακόπηκε το παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του 
τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή 
της περιοχής του τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο πλησιέστερο 
σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 
 
Το παιχνίδι ξαναρχίζει µόλις η µπάλα αγγίξει το έδαφος.  
 
 
Παραβάσεις και Κυρώσεις 
 
Το ελεύθερο του διαιτητή εκτελείται ξανά στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
• εάν την αγγίξει ένας παίκτης πριν αυτή αγγίξει το έδαφος 
• εάν βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο αφού έλθει σε επαφή µε το έδαφος, χωρίς 

να την έχει αγγίξει παίκτης 
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9 Η ΜΠΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
Η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού "δεν παίζει" 
 
Η µπάλα "δεν παίζει" όταν:  
• έχει περάσει ολόκληρη έξω από την γραµµή τέρµατος ή την πλάγια γραµµή, είτε 

στο έδαφος είτε στον αέρα 
• το παιχνίδι έχει διακοπεί από τον διαιτητή 
 
 
Η µπάλα είναι εντός παιχνιδιού "παίζει" 
 
Η µπάλα "παίζει" σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
ακολούθων:  
• όταν αναπηδήσει από ένα κάθετο δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι ή το κοντάρι µε την 

σηµαία και παραµείνει µέσα στον αγωνιστικό χώρο 
• όταν αναπηδήσει είτε επάνω στο διαιτητή ή έναν βοηθό διαιτητή όταν βρίσκονται 

µέσα στον αγωνιστικό χώρο 
 

 

 
 
 

Η µπάλα που αναπηδά από
το κοντάρι της σηµαίας του
κόρνερ, τις κάθετες ή την
οριζόντια δοκό, θεωρείται

ότι "παίζει"

Η µπάλα δεν "παίζει" 

Η µπάλα "παίζει" 

Η µπάλα "παίζει"

Η µπάλα "παίζει" 
Η µπάλα "παίζει" 
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10 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 
Επίτευξη Τέρµατος 
 
Ένα τέρµα σηµειώνεται όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει την γραµµή τέρµατος, µεταξύ 
των δύο κάθετων δοκαριών και κάτω από το οριζόντιο δοκάρι, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
έχει προηγηθεί παράβαση των Κανόνων Παιχνιδιού από την οµάδα που επιτυγχάνει το 
τέρµα.  
 
 
Νικήτρια Οµάδα 
 
Η οµάδα η οποία σηµειώνει τον µεγαλύτερο αριθµό τερµάτων κατά την διάρκεια του 
αγώνα είναι νικήτρια. Εάν και οι δύο οµάδες σηµειώσουν ίσο αριθµό τερµάτων ή εάν δεν 
σηµειωθούν τέρµατα, ο αγώνας είναι ισόπαλος.  
 
 
Κανόνες ∆ιοργάνωσης 
 
Στις περιπτώσεις που οι κανόνες διοργάνωσης απαιτούν να υπάρχει νικήτρια οµάδα µετά 
από µία ισοπαλία εντός έδρας και µία ισοπαλία εκτός έδρας, οι µοναδικές διαδικασίες που 
επιτρέπονται για τον καθορισµό της νικήτριας οµάδας, είναι όσες έχουν εγκριθεί από το 
∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB), ήτοι: 
• ο κανόνας των εκτός έδρας τερµάτων 
• παράταση 
• λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι 
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11 ΟΦΣΑΙΝΤ 
Παίκτης σε Θέση Οφσάιντ 
 
Το γεγονός και µόνο ότι ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, δεν αποτελεί 
παράπτωµα. Ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση οφσάιντ εάν:  
• είναι πλησιέστερα στην αντίπαλη γραµµή τέρµατος από τη µπάλα και τον 

προτελευταίο αντίπαλο 
 
Ένας παίκτης δεν βρίσκεται σε θέση οφσάιντ εάν:  
• βρίσκεται στο δικό του µισό του γηπέδου ή 
• βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε τον προτελευταίο αντίπαλο ή 
• βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε τους δύο τελευταίους αντιπάλους 
 
 
Παράβαση οφσάιντ που τιµωρείται 
 
Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ τιµωρείται µόνο εάν την στιγµή που η µπάλα 
αγγίξει ή µεταβιβαστεί από έναν συµπαίκτη του, αυτός συµµετέχει ενεργά στο παιχνίδι, 
κατά την άποψη του διαιτητή, µε το να:  
• επηρεάζει το παιχνίδι ή 
• επηρεάζει έναν αντίπαλό του ή 
• αποκτά πλεονέκτηµα ευρισκόµενος στην θέση αυτή 
 
 
Παράβαση οφσάιντ που δεν τιµωρείται 
 
Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ δεν τιµωρείται εάν δεχθεί τη µπάλα 
απευθείας:  
• από τέρµατος λάκτισµα 
• από επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια 
• από γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) 
 
 
Παραβάσεις και Κυρώσεις 
 
Σε περίπτωση παράβασης οφσάιντ, ο διαιτητής καταλογίζει ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα 
υπέρ της αντίπαλης οµάδας το οποίο εκτελείται από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η 
παράβαση (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 
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12 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
Οι παραβάσεις και η ανάρµοστη συµπεριφορά τιµωρούνται ως εξής:  
 
Άµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα 
 
Εάν ένας παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε από τις επτά παραβάσεις που ακολουθούν στη 
συνέχεια κατά τρόπο ο οποίος θεωρείται από το διαιτητή ως απρόσεκτος, ριψοκίνδυνος, ή 
µε την χρήση υπερβολικής δύναµης, κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ 
της αντίπαλης οµάδας:  
• λακτίζει ή επιχειρεί να λακτίσει έναν αντίπαλο 
• ανατρέπει µε το πόδι ή αποπειραθεί να ανατρέψει µε το πόδι έναν αντίπαλο 
• πηδήξει κατά αντιπάλου 
• µαρκάρει έναν αντίπαλο 
• χτυπά ή αποπειραθεί να χτυπήσει έναν αντίπαλο 
• σπρώχνει έναν αντίπαλο 
• κάνει τάκλιν σε έναν αντίπαλο 
 
Εάν ένας παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε από τις τρεις παραβάσεις που ακολουθούν στη 
συνέχεια, κατακυρώνεται επίσης ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα:  
• κρατά έναν αντίπαλο 
• φτύνει προς έναν αντίπαλο 
• αγγίζει τη µπάλα από πρόθεση µε το χέρι (εκτός του τερµατοφύλακα όταν βρίσκεται 

µέσα στην δική του περιοχή πέναλτι) 
 
Το άµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από το σηµείο όπου έγινε η παράβαση  
(βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 
 
 
Λάκτισµα πέναλτι 
 
Το λάκτισµα πέναλτι κατακυρώνεται εάν ένας παίκτης υποπέσει στα προαναφερθέντα 
δέκα παραπτώµατα µέσα στην δική του περιοχή πέναλτι, ανεξάρτητα από την θέση της 
µπάλας, µε την προϋπόθεση όµως ότι αυτή είναι µέσα στο παιχνίδι ("παίζεται").  
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Έµµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα 
 
Εάν ένας τερµατοφύλακας µέσα στη δική του περιοχή πέναλτι διαπράξει οποιαδήποτε από 
τις τέσσερις ακόλουθες παραβάσεις, κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην 
αντίπαλη οµάδα:  
• ενώ ελέγχει τη µπάλα µε τα χέρια του κάνει περισσότερα από έξι δευτερόλεπτα πριν 

να τη διώξει από τη κατοχή του 
• αγγίξει ξανά τη µπάλα µε τα χέρια του αφού την έχει διώξει από την κατοχή του πριν 

να την αγγίξει κάποιος άλλος παίκτης 
• αγγίξει τη µπάλα µε τα χέρια του, αφού αυτή έχει λακτισθεί προς αυτόν από ένα 

συµπαίκτη του 
• αγγίξει τη µπάλα µε τα χέρια του, όταν τη δεχθεί απευθείας από επαναφορά της 

µπάλας από τα πλάγια από ένα συµπαίκτη του 
 
Εάν ένας παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που ακολουθούν στην 
συνέχεια, κατακυρώνεται επίσης ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της αντίπαλης 
οµάδας:  
• παίζει κατά επικίνδυνο τρόπο 
• παρεµποδίζει την προώθηση ενός αντιπάλου 
• εµποδίζει τον τερµατοφύλακα από το να διώξει τη µπάλα από τη κατοχή του 
• διαπράξει οποιαδήποτε άλλη παράβαση που δεν αναφέρεται παραπάνω στον 

Κανόνα 12, εξαιτίας της οποίας διακόπτεται το παιχνίδι προκειµένου να υπάρξει 
παρατήρηση ή αποβολή ενός παίκτη 

 
Το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η 
παράβαση (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 
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Πειθαρχικές Ποινές 
 
Η κίτρινη κάρτα χρησιµοποιείται προκειµένου να γνωστοποιηθεί ότι παρατηρείται ένας 
παίκτης, αναπληρωµατικός παίκτης ή παίκτης που έχει αντικατασταθεί. 
 
Η κόκκινη κάρτα χρησιµοποιείται προκειµένου να γνωστοποιηθεί ότι αποβάλλεται ένας 
παίκτης, αναπληρωµατικός παίκτης ή παίκτης που έχει αντικατασταθεί. 
 
Μόνον ένας παίκτης, ένας αναπληρωµατικός ή ένας αντικατασταθείς παίκτης επιτρέπεται 
να δεχθούν κόκκινη ή κίτρινη κάρτα.  
 
Ο διαιτητής έχει την εξουσία να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, από το χρονικό σηµείο της 
εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο, µέχρις ότου αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο 
µετά το τελευταίο σφύριγµα.  
 
Ένας παίκτης ο οποίος διαπράττει ένα παράπτωµα που µπορεί να τιµωρηθεί µε 
παρατήρηση ή αποβολή, είτε εντός είτε εκτός του αγωνιστικού χώρου, ανεξαρτήτως του 
εάν αυτό στρέφεται κατά αντιπάλου, συµπαίκτη, του διαιτητή, ενός βοηθού διαιτητή ή 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, τιµωρείται ανάλογα µε την φύση της παραβάσεως που 
διέπραξε. 
 
 
Παραβάσεις που τιµωρούνται µε παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) 
 
Ένας παίκτης παρατηρείται και του δείχνεται η κίτρινη κάρτα εάν διαπράξει οποιαδήποτε 
από τις επτά παραβάσεις που ακολουθούν στη συνέχεια:  
• αντιαθλητική συµπεριφορά 
• διαφωνία λεκτικά ή µε τις κινήσεις 
• διαρκής παραβίαση των Κανόνων του Παιχνιδιού 
• καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού 
• µη τήρηση της απαιτούµενης απόστασης όταν πρόκειται να ξαναρχίσει το παιχνίδι 

µε γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ), ελεύθερο λάκτισµα ή επαναφορά της µπάλας από τα 
πλάγια 

• είσοδος ή επανείσοδος στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή 
• από πρόθεση εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου χωρίς την άδεια του διαιτητή 
 
Ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που αντικαταστάθηκε παρατηρείται εάν 
διαπράξει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που ακολουθούν στην συνέχεια:  
• αντιαθλητική συµπεριφορά 
• διαφωνία λεκτικά ή µε τις κινήσεις 
• καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού 
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Παραπτώµατα που τιµωρούνται µε αποβολή (κόκκινη κάρτα) 
 
Ένας παίκτης ή ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που αντικαταστάθηκε, 
αποβάλλεται εάν διαπράξει οποιαδήποτε από τις επτά παραβάσεις που ακολουθούν στην 
συνέχεια:  
• σοβαρό βάναυσο παιχνίδι 
• βίαιη συµπεριφορά 
• φτύσιµο αντιπάλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου 
• εµποδίζει την αντίπαλη οµάδα από το να σηµειώσει τέρµα ή από µία προφανή 

ευκαιρία να σηµειώσει τέρµα, αγγίζοντας από πρόθεση τη µπάλα µε τα χέρια (αυτό 
δεν ισχύει για τον τερµατοφύλακα µέσα στην δική του περιοχή πέναλτι) 

• εµποδίζει µία προφανή ευκαιρία να σηµειώσει τέρµα σε έναν αντίπαλο που κινείται 
προς το τέρµα του παίκτη, διαπράττοντας παράβαση η οποία τιµωρείται µε 
ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα πέναλτι  

• χρήση άσεµνης, προσβλητικής ή υβριστικής γλώσσας ή χειρονοµιών 
• δεύτερη παρατήρηση στον ίδιο αγώνα 
 
Ένας παίκτης, ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που αντικαταστάθηκε και 
αποβλήθηκε, είναι υποχρεωµένος να εγκαταλείψει  τον αγωνιστικό χώρο και την τεχνική 
περιοχή.  
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13 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ 
Κατηγορίες Ελεύθερου Λακτίσµατος 
 
Τα ελεύθερα λακτίσµατα είναι είτε άµεσα είτε έµµεσα.  
 
 
Το Άµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα 
 
Η Μπάλα Μπαίνει στο Τέρµα 
• Εάν εκτελεστεί ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα απευθείας µέσα στο αντίπαλο τέρµα, 

το τέρµα κατακυρώνεται 
• Εάν εκτελεστεί ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα απευθείας µέσα στο τέρµα της ίδιας 

οµάδας (που το εκτελεί), κατακυρώνεται γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) υπέρ της 
αντίπαλης οµάδας 

 
 
Το Έµµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα 
 
Σήµα 
Ο διαιτητής σηµειώνει ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα, υψώνοντας τον βραχίονά του πάνω 
από το κεφάλι του. ∆ιατηρεί τον βραχίονά του σε αυτή την θέση µέχρις ότου εκτελεστεί το 
λάκτισµα και η µπάλα αγγίξει έναν άλλο παίκτη ή βγει έξω από το παιχνίδι ("δεν παίζει").  
 

Η Μπάλα Μπαίνει στο Τέρµα 
Ένα τέρµα επιτρέπεται να σηµειωθεί µόνον εάν η µπάλα αγγίξει έναν άλλο παίκτη πριν 
µπει στο τέρµα.  
• Εάν εκτελεστεί ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα απευθείας µέσα στο αντίπαλο τέρµα, 

κατακυρώνεται από τέρµατος λάκτισµα 
• Εάν εκτελεστεί ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα απευθείας µέσα στο τέρµα της ίδιας 

οµάδας (που το εκτελεί), κατακυρώνεται γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) υπέρ της 
αντίπαλης οµάδας 

 
 
∆ιαδικασία 
 
Τόσο για τα άµεσα όσο και για τα έµµεσα ελεύθερα λακτίσµατα, η µπάλα πρέπει να είναι 
ακίνητη όταν εκτελείται το λάκτισµα και ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να αγγίξει την µπάλα 
ξανά πριν την αγγίξει άλλος παίκτης. 
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Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος 
 
Ελεύθερο Λάκτισµα µέσα στην Περιοχή πέναλτι 
Άµεσο ή έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της αµυνόµενης οµάδας:  
• όλοι οι αντίπαλοι παίκτες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον  

9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από τη µπάλα 
• όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να παραµένουν έξω από την περιοχή πέναλτι µέχρις ότου 

η µπάλα "παίζεται" 
• η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν λακτίζεται απευθείας έξω από την περιοχή 

πέναλτι 
• ένα ελεύθερο λάκτισµα που κατακυρώνεται µέσα στην περιοχή τέρµατος, µπορεί να 

εκτελεστεί από οποιοδήποτε σηµείο µέσα στην περιοχή τέρµατος 
 

Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της επιτιθέµενης οµάδας:  
• όλοι οι αντίπαλοι παίκτες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον  

9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από τη µπάλα µέχρι αυτή να "παίζει", εκτός εάν 
παραµένουν στην δική τους γραµµή τέρµατος µεταξύ των κάθετων δοκαριών 

• η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινείται 
• ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα που κατακυρώνεται µέσα στην περιοχή τέρµατος, 

πρέπει να εκτελείται από την γραµµή της περιοχής τέρµατος που είναι παράλληλα 
µε την γραµµή τέρµατος στο σηµείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο όπου 
διαπράχθηκε η παράβαση 

 

Ελεύθερο Λάκτισµα έξω από την Περιοχή πέναλτι 
• όλοι οι αντίπαλοι παίκτες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 

µέτρα (10 γιάρδες) από τη µπάλα µέχρι αυτή να "παίζει" 
• η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινείται 
• το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η 

παράβαση ή το σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διαπράχθηκε η παράβαση 
(σύµφωνα µε την παράβαση). 
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Παραβάσεις και Κυρώσεις 
 
Εάν κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος, ένας αντίπαλος πλησιάσει στη µπάλα 
πιο κοντά από την απαιτούµενη απόσταση τότε:  
• το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
 

Εάν κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος από την αµυνόµενη οµάδα µέσα από 
την δική της περιοχή πέναλτι, η µπάλα δεν λακτίζεται απευθείας εκτός της περιοχής 
πέναλτι:  
• το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
 
Ελεύθερο λάκτισµα από ένα παίκτη εκτός του τερµατοφύλακα 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια του) 
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει µε τα χέρια τη µπάλα από πρόθεση 
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 
• κατακυρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή 

πέναλτι του εκτελεστή 
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Ελεύθερο λάκτισµα από τον τερµατοφύλακα 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια 
του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα 
χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η 

παράβαση έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα 
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η 
παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα 
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 
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14 ΤΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 
Το λάκτισµα πέναλτι κατακυρώνεται σε βάρος µίας οµάδας η οποία διαπράττει 
οποιαδήποτε από τις παραβάσεις για τις οποίες κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο 
λάκτισµα, ενώ η µπάλα βρίσκεται µέσα στην δική της περιοχή πέναλτι και ενώ η µπάλα 
"παίζεται".  
 
Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι.  
 
Ο αγώνας θα παρατείνεται προκειµένου να γίνει η εκτέλεση ενός λακτίσµατος πέναλτι που 
κατακυρώνεται στο τέλος κάθε ηµιχρόνου, ή στο τέλος της κάθε περιόδου της παράτασής 
του.  
 
 
Θέση της Μπάλας και των Παικτών 
 
Η µπάλα:  
• πρέπει να τοποθετείται στο σηµείο του πέναλτι 
 

Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα από το σηµείο του πέναλτι:  
• πρέπει να έχει προσδιοριστεί σωστά 
 

Ο αµυνόµενος τερµατοφύλακας:  
• πρέπει να παραµένει στην δική του γραµµή τέρµατος, µε µέτωπο προς τον 

εκτελεστή και µεταξύ των κάθετων δοκαριών, µέχρις ότου λακτισθεί η µπάλα 
 

Οι υπόλοιποι παίκτες εκτός από τον εκτελεστή πρέπει να βρίσκονται:  
• µέσα στον αγωνιστικό χώρο 
• έξω από την περιοχή πέναλτι 
• πίσω από το σηµείο του πέναλτι 
• σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από το σηµείο του πέναλτι 
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∆ιαδικασία 
 
• Αφού οι παίκτες λάβουν τις θέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανόνα, ο 

διαιτητής δίνει το σήµα για την εκτέλεση του πέναλτι 
• Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα πέναλτι πρέπει να λακτίσει τη µπάλα προς τα 

εµπρός 
• ∆εν επιτρέπεται να "παίξει" τη µπάλα ξανά, πριν την αγγίξει άλλος παίκτης 
• Η µπάλα θεωρείται ότι "παίζει" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινηθεί προς τα 

εµπρός 
 
Όταν εκτελείται ένα λάκτισµα πέναλτι κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα, ή όταν ο 
χρόνος παρατείνεται στο πρώτο ηµίχρονο ή δεύτερο ηµίχρονο του αγώνα προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η εκτέλεση ή η επανάληψη ενός λακτίσµατος πέναλτι, το τέρµα 
κατακυρώνεται εάν η µπάλα, πριν να περάσει από τα κάθετα δοκάρια και κάτω από το 
οριζόντιο δοκάρι:  
• αγγίξει είτε και τα δύο κάθετα δοκάρια ή το οριζόντιο δοκάρι ή τον τερµατοφύλακα 
 
Ο διαιτητής αποφασίζει πότε έχει ολοκληρωθεί ένα λάκτισµα πέναλτι.  
 
 
Παραβάσεις και Κυρώσεις 
 
Εάν ο διαιτητής δώσει το σήµα για την εκτέλεση ενός λακτίσµατος πέναλτι και πριν 
να "παίξει" η µπάλα, συµβεί ένα από τα ακόλουθα:  
 
ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα πέναλτι παραβεί τους Κανόνες Παιχνιδιού:  
• ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι 
• εάν η µπάλα εισέλθει στο τέρµα, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
• εάν η µπάλα δεν εισέλθει στο τέρµα, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και δίνει 

συνέχεια σε αυτόν µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της αµυνόµενης οµάδας, το 
οποίο θα εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.  

 

ο τερµατοφύλακας παραβιάζει τους Κανόνες Παιχνιδιού:  
• ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι 
• εάν η µπάλα εισέλθει στο τέρµα, το τέρµα καταλογίζεται 
• εάν η µπάλα δεν εισέλθει στο τέρµα, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται.  
 

εάν ένας συµπαίκτης του εκτελεστή παραβιάζει τους Κανόνες Παιχνιδιού:  
• ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι 
• εάν η µπάλα εισέλθει στο τέρµα, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
• εάν η µπάλα δεν εισέλθει στο τέρµα, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και δίνει 

συνέχεια σε αυτόν µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της αµυνόµενης οµάδας, το 
οποίο θα εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.  
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εάν ένας συµπαίκτης του τερµατοφύλακα παραβιάζει τους Κανόνες Παιχνιδιού: 
• ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι 
• εάν η µπάλα εισέλθει στο τέρµα, το τέρµα καταλογίζεται 
• εάν η µπάλα δεν εισέλθει στο τέρµα, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
 

εάν ένας παίκτης της επιτιθέµενης και ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας παραβιάζουν 
τους Κανόνες Παιχνιδιού: 
• το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
 

Εάν µετά την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι:  
ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης 
τότε: 
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος 
παίκτης:  
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

η µπάλα αγγιχτεί από "ξένο σώµα" καθώς κινείται προς τα εµπρός:  
• το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
 

η µπάλα αναπηδήσει στον αγωνιστικό χώρο προσκρούοντας στον τερµατοφύλακα, το 
κάθετο δοκάρι ή τα οριζόντια δοκάρια και εν συνεχεία την αγγίξει ένα "ξένο σώµα": 
• ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι 
• το παιχνίδι συνεχίζεται µε ελεύθερο του διαιτητή, στο σηµείο όπου βρίσκονταν η 

µπάλα κατά τον χρόνο που την άγγιξε το "ξένο σώµα", εκτός εάν άγγιξε το "ξένο 
σώµα" µέσα στην περιοχή του τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής  
αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή της περιοχής του τέρµατος που είναι 
παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η 
µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 
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15 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ  
Η επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια αποτελεί έναν τρόπο συνέχειας του παιχνιδιού.  
 
Η επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια κατακυρώνεται υπέρ των αντιπάλων του παίκτη 
ο οποίος άγγιξε την µπάλα τελευταίος όταν η µπάλα πέρασε την πλάγια γραµµή, είτε στο 
έδαφος είτε στον αέρα. 
 
Ένα τέρµα δεν µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση επαναφοράς της µπάλας 
από τα πλάγια. 
 
 
∆ιαδικασία 
 
Κατά τον χρόνο εκτέλεσης της πλάγιας επαναφοράς ο παίκτης:  
• έχει µέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο 
• έχει µέρος του κάθε ποδιού του είτε στην πλάγια γραµµή είτε στο έδαφος έξω από 

την πλάγια γραµµή 
• κρατά την µπάλα και µε τα δύο χέρια 
• επαναφέρει τη µπάλα από πίσω και επάνω από το κεφάλι του 
• επαναφέρει την µπάλα από το σηµείο όπου βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο 
 
Όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 µέτρα (2 γιάρδες) µακριά από το 
σηµείο από το οποίο εκτελείται η επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια.  
 
Η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν µπει στον αγωνιστικό χώρο.  
 
Μετά την επαναφορά της µπάλας, ο εκτελεστής δεν πρέπει να αγγίξει την µπάλα ξανά 
πριν την αγγίξει άλλος παίκτης. 
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Παραβάσεις και Κυρώσεις 
 
Επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια που εκτελείται από ένα παίκτη εκτός του 
τερµατοφύλακα 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο παίκτης αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια του) πριν 
να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο παίκτης αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα χέρια πριν 
να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

• κατακυρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή 
πέναλτι του εκτελεστή 

 

Επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια που εκτελείται από τον τερµατοφύλακα 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια 
του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα 
χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε: 
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η 

παράβαση έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα 
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η 
παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα 
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Εάν ένας αντίπαλος παρενοχλήσει ή παρεµποδίσει αντικανονικά τον παίκτη που εκτελεί 
την επαναφορά:  
• παρατηρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά 
 

Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση του παρόντα Κανόνα:  
• η επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια εκτελείται εκ νέου από ένα παίκτη της 

αντίπαλης οµάδας 
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16 ΤΟ ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΑΟΥΤ) 
Το από τέρµατος λάκτισµα αποτελεί έναν τρόπο επανέναρξης του παιχνιδιού.  
 
Ένα από τέρµατος λάκτισµα κατακυρώνεται όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει την γραµµή 
τέρµατος, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα, αφού την έχει αγγίξει τελευταία φορά ένας 
παίκτης της επιτιθέµενης οµάδας και δεν σηµειώθηκε τέρµα σύµφωνα µε τον Κανόνα 10. 
 
Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του λακτίσµατος αυτού, αλλά 
µόνο κατά της αντίπαλης οµάδας. 
 
 
∆ιαδικασία 
 
• η µπάλα λακτίζεται από οποιοδήποτε σηµείο µέσα στην περιοχή τέρµατος από ένα 

παίκτη της αµυνόµενης οµάδας 
• οι αντίπαλοι παραµένουν έξω από την περιοχή πέναλτι µέχρις ότου η µπάλα 

"παίζεται" 
• ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να "παίξει" τη µπάλα ξανά, πριν την αγγίξει άλλος 

παίκτης 
• η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν λακτίζεται απευθείας έξω από την περιοχή 

πέναλτι 
 
 
Παραβάσεις και Κυρώσεις 
 
Εάν η µπάλα δεν λακτίζεται απευθείας εκτός της περιοχής πέναλτι από ένα από τέρµατος 
λάκτισµα:  
• το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
 

Από τέρµατος λάκτισµα που εκτελείται από ένα παίκτη εκτός του τερµατοφύλακα 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια του) 
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε: 
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος).  

 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα χέρια του 
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε: 
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

• κατακυρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή 
πέναλτι του εκτελεστή 
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Από τέρµατος λάκτισµα που εκτελείται από τον τερµατοφύλακα 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια 
του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε: 
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα 
χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε: 
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η 

παράβαση έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα 
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η 
παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα 
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης του παρόντα Κανόνα:  
• το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
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17 ΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΚΟΡΝΕΡ) 
Το γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) αποτελεί ένα τρόπο συνέχειας του παιχνιδιού.  
 
Ένα λάκτισµα από το κόρνερ κατακυρώνεται όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει την γραµµή 
τέρµατος είτε στο έδαφος είτε στον αέρα, αφού την έχει αγγίξει τελευταία φορά ένας 
παίκτης της αµυνόµενης οµάδας και δεν σηµειώθηκε τέρµα σύµφωνα µε τον Κανόνα 10. 
 
Ένα τέρµα θέλει να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του γωνιακού λακτίσµατος, 
αλλά µόνο κατά της αντίπαλης οµάδας. 
 
 
∆ιαδικασία 
 
• Η µπάλα πρέπει να τοποθετείται µέσα στο γωνιακό τόξο που είναι πλησιέστερα στο 

σηµείο όπου η µπάλα πέρασε τη γραµµή του τέρµατος 
• Το κοντάρι µε την σηµαία του κόρνερ δεν επιτρέπεται να µετακινηθεί 
• Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 µέτρα (10 

γιάρδες) από το γωνιακό τόξο µέχρις ότου η µπάλα να "παίζει" 
• Η µπάλα πρέπει να λακτίζεται από έναν παίκτη της επιτιθέµενης οµάδας 
• Η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινείται 
• Ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να "παίξει" τη µπάλα ξανά, πριν την αγγίξει άλλος 

παίκτης 
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Παραβάσεις και Κυρώσεις 
 
Γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) που εκτελείται από ένα παίκτη εκτός του τερµατοφύλακα 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια του) 
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα χέρια του 
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

• κατακυρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή 
πέναλτι του εκτελεστή 

 

Γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) που εκτελείται από τον τερµατοφύλακα 
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα ξανά (όχι µε τα χέρια 
του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα 
χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:  
• κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η 

παράβαση έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα 
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

• κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η 
παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα 
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράβασης:  
• το λάκτισµα επαναλαµβάνεται 
 
 



 
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ Ή ΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΑΓΩΝΑ 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ Ή ΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΑΓΩΝΑ 
Τα εκτός έδρας τέρµατα, η παράταση και η εκτέλεση λακτισµάτων πέναλτι αποτελούν τους 
τρεις εγκεκριµένους τρόπους για τον καθορισµό της νικήτριας οµάδας όταν οι κανόνες της 
διοργάνωσης απαιτούν να υπάρξει νικήτρια οµάδα µετά την λήξη ενός αγώνα σε ισόπαλο 
αποτέλεσµα.  
 

Τέρµατα Εκτός Έδρας 
Στις περιπτώσεις όπου οι οµάδες παίζουν η κάθε µία εντός και εκτός έδρας ενδέχεται οι 
κανόνες της διοργάνωσης να προβλέπουν τυχόν τέρµατα που σηµειώθηκαν στην έδρα της 
αντίπαλης οµάδας να µετρούν διπλά, εάν το συνολικό αποτέλεσµα είναι ισόπαλο µετά τον 
δεύτερο αγώνα.  
 

Παράταση 
Οι κανόνες της διοργάνωσης ενδέχεται να προβλέπουν να παιχθούν δύο ίσες χρονικές 
περίοδοι, που δεν θα υπερβαίνουν τα 15 λεπτά η κάθε µία. Θα ισχύουν οι προβλέψεις του 
Κανόνα 8.  
 
 
Λακτίσµατα από το Σηµείο του Πέναλτι 

∆ιαδικασία 
 
• Ο διαιτητής επιλέγει το τέρµα προς το οποίο θα εκτελεστούν τα λακτίσµατα 
• Ο διαιτητής στρίβει ένα νόµισµα και η οµάδα της οποίας ο αρχηγός ευνοηθεί είναι 

αυτή που θα αποφασίσει εάν θα εκτελέσει το πρώτο ή το δεύτερο λάκτισµα 
• Ο διαιτητής σηµειώνει τα λακτίσµατα που εκτελούνται 
• Και οι δύο οµάδες εκτελούν πέντε λακτίσµατα, µε την επιφύλαξη των 

προϋποθέσεων που εξηγούνται στην συνέχεια 
• Τα λακτίσµατα εκτελούνται εναλλάξ από τις οµάδες 
• Εάν, πριν και οι δύο οµάδες εκτελέσουν πέντε λακτίσµατα, µια από αυτές έχει 

σηµειώσει περισσότερα τέρµατα απ’ ότι θα µπορούσε η άλλη να σηµειώσει, ακόµη 
και εάν ολοκλήρωνε τα πέντε λακτίσµατά της, τότε δεν εκτελούνται άλλα λακτίσµατα 

• Εάν, αφού και οι δύο οι οµάδες έχουν εκτελέσει πέντε λακτίσµατα και αφού και οι 
δύο έχουν σηµειώσει τον ίδιο αριθµό τερµάτων, ή δεν έχουν σηµειώσει τέρµατα, τα 
λακτίσµατα συνεχίζουν να εκτελούνται, µε την ίδια σειρά, µέχρις ότου µία από αυτές 
σηµειώσει ένα τέρµα παραπάνω από την άλλη µε τον ίδιο αριθµό λακτισµάτων 

• Ένας τερµατοφύλακας ο οποίος τραυµατίζεται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των 
λακτισµάτων πέναλτι και δεν είναι σε θέση να συνεχίσει σαν τερµατοφύλακας, 
δύναται να αντικατασταθεί από έναν δηλωµένο αναπληρωµατικό, µε την 
προϋπόθεση ότι η οµάδα του δεν έχει κάνει τον µέγιστο αριθµό αντικαταστάσεων 
που επιτρέπονται από τους κανόνες της διοργάνωσης 

• Με την εξαίρεση της προηγούµενης περίπτωσης, µόνο οι παίκτες που βρίσκονται 
στον αγωνιστικό χώρο στο τέλος του αγώνα, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου της 
παράτασης εάν υπάρχει, επιτρέπεται να εκτελέσουν λακτίσµατα πέναλτι 
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• Κάθε λάκτισµα εκτελείται από ένα διαφορετικό παίκτη, και όλοι οι παίκτες που έχουν 

δικαίωµα να εκτελέσουν ένα λάκτισµα θα πρέπει να το έχουν κάνει πριν κάποιος να 
εκτελέσει δεύτερο λάκτισµα 

• Ένας παίκτης που έχει δικαίωµα εκτέλεσης λακτίσµατος πέναλτι µπορεί να αλλάξει 
θέση µε τον τερµατοφύλακα οποτεδήποτε, όταν εκτελούνται λακτίσµατα πέναλτι 

• Μόνο οι παίκτες που έχουν δικαίωµα εκτέλεσης και οι αξιωµατούχοι του αγώνα 
(διαιτητές) έχουν δικαίωµα παραµονής στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης λακτισµάτων πέναλτι 

• Όλοι οι παίκτες που έχουν δικαίωµα εκτέλεσης, εκτός του παίκτη που εκτελεί το 
λάκτισµα και των δύο τερµατοφυλάκων, πρέπει να παραµένουν µέσα στον κύκλο 
του κέντρου 

• Ο τερµατοφύλακας ο οποίος είναι συµπαίκτης αυτού που εκτελεί το λάκτισµα, 
πρέπει να παραµένει στον αγωνιστικό χώρο, έξω από την περιοχή πέναλτι στην 
οποία εκτελούνται τα λακτίσµατα, επάνω στην γραµµή τέρµατος και στο σηµείο που 
αυτή συναντά την γραµµή οριοθέτησης της περιοχής πέναλτι 

• Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των 
λακτισµάτων πέναλτι ισχύουν οι οικείοι Κανόνες Παιχνιδιού και οι αποφάσεις του 
∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) 

• Εάν µετά το τέλος του αγώνα και πριν από την εκτέλεση λακτισµάτων από το 
σηµείο του πέναλτι, µία οµάδα έχει µεγαλύτερο αριθµό παικτών από την αντίπαλό 
της, πρέπει να µειώσει τον αριθµό τους ώστε να είναι ίσος µε αυτόν της αντιπάλου 
της, ο δε αρχηγός της οµάδας πρέπει να γνωστοποιήσει στον διαιτητή το όνοµα και 
τον αριθµό κάθε παίκτη  που παραλείφθηκε  

• Πριν την εκκίνηση των λακτισµάτων πέναλτι, ο διαιτητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι 
µέσα στον κεντρικό κύκλο παραµένει µόνο ίσος αριθµός παικτών για κάθε οµάδα 
και ότι αυτοί θα εκτελέσουν τα λακτίσµατα. 

ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΝΑΛΤΙ 
 

 

Βοηθός διαιτητή 
∆ιαιτητής 

Εκτελεστής 

Ο τερµατοφύλακας της 
οµάδας του εκτελεστή 

Όλοι οι υπόλοιποι 
παίκτες βρίσκονται 
µέσα στο κύκλο του 

κέντρου 
Βοηθός διαιτητή 

Κανένας 
αξιωµατούχος, 

προπονητής, κλπ., 
δεν επιτρέπεται να 
βρίσκεται στον 
αγωνιστικό χώρο  



 
 
 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 
 
 
Η τεχνική περιοχή αφορά αγώνες που διεξάγονται σε γήπεδα µε προκαθορισµένη περιοχή 
µε καθίσµατα για το τεχνικό προσωπικό και τους αναπληρωµατικούς παίκτες, όπως 
φαίνεται ακολούθως.  
 

Παρότι οι διαστάσεις και η θέση των τεχνικών περιοχών µπορεί να διαφέρουν µεταξύ 
διαφόρων γηπέδων, οι επισηµάνσεις που ακολουθούν διατυπώνονται ως γενικές οδηγίες: 
 
• Η τεχνική περιοχή εκτείνεται σε απόσταση 1 µέτρου (1 γιάρδα) από κάθε πλευρά 

της καθορισµένης περιοχής των καθισµάτων και προς τα εµπρός σε απόσταση 1 
µέτρου (1 γιάρδα) από την πλάγια γραµµή 

• Προκειµένου να προσδιορίζεται η περιοχή αυτή, συστήνεται να γίνεται ειδική 
χάραξη 

• Ο αριθµός των προσώπων που επιτρέπεται να παραµένουν στην Τεχνική Περιοχή 
ορίζεται από τους κανόνες της διοργάνωσης 

• Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παραµένουν στην Τεχνική Περιοχή 
προσδιορίζονται πριν από την έναρξη του αγώνα, όπως ορίζεται από τους κανόνες 
της διοργάνωσης 

• Μόνο ένα πρόσωπο κάθε φορά έχει το δικαίωµα να µεταφέρει οδηγίες τακτικής, θα 
πρέπει δε να επιστρέφει στην θέση του αµέσως αφού δώσει τις οδηγίες αυτές 

• Ο προπονητής και οι υπόλοιποι αξιωµατούχοι, παραµένουν µέσα στα όρια της 
Τεχνικής Περιοχής, εκτός ειδικών περιστάσεων, για παράδειγµα, όταν ένας 
φυσιοθεραπευτής ή ιατρός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο µε την άδεια του 
διαιτητή, προκειµένου να περιθάλψουν έναν τραυµατισµένο παίκτη 

• Ο προπονητής και τα υπόλοιπα πρόσωπα που βρίσκονται στην Τεχνική Περιοχή 
πρέπει να συµπεριφέρονται µε κόσµιο τρόπο 

 
 



 
 
 
Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 
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Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 
• Ο διορισµός του τέταρτου διαιτητή πρέπει να προβλέπεται από τους κανόνες της 

διοργάνωσης και αφορά στην αντικατάσταση οποιουδήποτε από τους τρεις 
διαιτητές δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, εκτός εάν έχει οριστεί αναπληρωµατικός 
βοηθός διαιτητή. Ο τέταρτος διαιτητής συνδράµει τον διαιτητή πάντοτε. 

• Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, η διοργανώτρια καθορίζει µε σαφήνεια εάν 
στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, ο τέταρτος 
διαιτητής αναλαµβάνει τα καθήκοντα του διαιτητή ή εάν ο πρώτος βοηθός διαιτητή 
θα αναλάβει τα καθήκοντα του διαιτητή και ο τέταρτος διαιτητής τα καθήκοντα του 
βοηθού διαιτητή 

• Πριν, κατά την διάρκεια και µετά τον αγώνα, ο τέταρτος διαιτητής συνδράµει µόνο 
σε διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει ο διαιτητής 

• Είναι υπεύθυνος για την συνδροµή στην διαδικασία αντικατάστασης παικτών κατά 
την διάρκεια του αγώνα 

• Έχει την αρµοδιότητα του ελέγχου του εξοπλισµού των αναπληρωµατικών παικτών 
πριν αυτοί να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Εάν ο εξοπλισµός τους δεν είναι 
σύµφωνος µε τους Κανόνες Παιχνιδιού, ενηµερώνει τον διαιτητή αναλόγως 

• Επιτηρεί την αντικατάσταση της µπάλας, εάν χρειάζεται. Εάν η µπάλα του αγώνα 
πρέπει να αντικατασταθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ο τέταρτος διαιτητής 
παρέχει µία άλλη µπάλα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του διαιτητή, ώστε ο χρόνος 
καθυστέρησης να περιοριστεί στο ελάχιστο 

• Πρέπει να υποδεικνύει στον διαιτητή πότε γίνεται παρατήρηση σε λάθος παίκτη 
λόγω σφάλµατος στην ταυτότητά του, ή πότε ένας παίκτης δεν αποβάλλεται ως 
αποτέλεσµα της παρατηρήσεώς του µε δεύτερη κίτρινη κάρτα, ή πότε σηµειώνεται 
βίαιη συµπεριφορά την οποία δεν αντιλήφθηκαν ο διαιτητής και οι βοηθοί διαιτητές. 
Μολαταύτα, ο διαιτητής διατηρεί την εξουσία να αποφασίζει σε όλα τα θέµατα που 
σχετίζονται µε το παιχνίδι 

• Μετά τον αγώνα, ο τέταρτος διαιτητής πρέπει να υποβάλλει στην αρµόδια αρχή µία 
έκθεση σχετικά µε τυχόν ανάρµοστη διαγωγή ή οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο που 
υπέπεσε στην αντίληψή του χωρίς να το έχει αντιληφθεί ο διαιτητής και οι βοηθοί 
διαιτητές. Ο τέταρτος διαιτητής πρέπει να ενηµερώνει τον διαιτητή του αγώνα και 
τους βοηθούς του για το περιεχόµενο οποιασδήποτε έκθεσης συντάσσει 

• Έχει την αρµοδιότητα να ενηµερώνει τον διαιτητή για τυχόν ανεπίτρεπτη 
συµπεριφορά από οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται στην τεχνική περιοχή. 

• Ο αναπληρωµατικός βοηθός διαιτητή µπορεί επίσης να προβλέπεται από τους 
κανόνες της διοργάνωσης. Το µοναδικό του καθήκον θα είναι να αντικαταστήσει ένα 
βοηθό διαιτητή ο οποίος δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, ή να αντικαταστήσει τον 
τέταρτο διαιτητή, όπως απαιτηθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιµέλεια µετάφρασης και ορολογίας :   Θεόδωρος Κουρίδης  Ν/Σ  Ε.Π.Ο. 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ  

ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ  
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 
 
 



 
 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ 1 – Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
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Χάραξη του αγωνιστικού χώρου 
 
∆εν επιτρέπεται η σήµανση του αγωνιστικού χώρου µε διακεκοµµένες γραµµές ή 
αυλακώσεις.  
 

Εάν ένας ποδοσφαιριστής θέσει σηµάδια στον αγωνιστικό χώρο µε το πόδι του χωρίς να 
του έχει επιτραπεί να το πράξει, θα τιµωρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά. Εάν ο 
διαιτητής αντιληφθεί να γίνεται κατά την διάρκεια του αγώνα, παρατηρεί τον παραβάτη 
παίκτη για αντιαθλητική συµπεριφορά, αµέσως µόλις η µπάλα βγει εκτός αγωνιστικού 
χώρου.  
 

Στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται µόνον η χάραξη των γραµµών που απαιτούνται από 
τον Κανόνα 1.  
 
 
Τέρµατα 
 
Εάν το οριζόντιο δοκάρι του τέρµατος µετατοπιστεί ή σπάσει, το παιχνίδι σταµατάει µέχρις 
ότου επισκευαστεί ή τοποθετηθεί στη θέση του. Εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή, ο 
αγώνας πρέπει να διακοπεί οριστικά. ∆εν επιτρέπεται η χρήση σχοινιού σε αντικατάσταση 
του οριζόντιου δοκαριού. Εάν επισκευαστεί το οριζόντιο δοκάρι, ο αγώνας ξαναρχίζει µε 
ελεύθερο του διαιτητή, από το σηµείο όπου βρισκόταν η µπάλα όταν σταµάτησε το 
παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του τέρµατος, περίπτωση 
κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή της περιοχής του 
τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου 
βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 
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Εµπορικές διαφηµίσεις 
 
Οι εµπορικές διαφηµίσεις θα απέχουν τουλάχιστον 1 µέτρο (1 γιάρδα) από τις πλάγιες 
γραµµές του αγωνιστικού χώρου. 
 
Στον χώρο που βρίσκεται µέσα στην επιφάνεια που περικλείεται από τα δίχτυα του 
τέρµατος ή στην τεχνική περιοχή ή σε απόσταση 1 µέτρου (1 γιάρδα) από την πλάγια 
γραµµή, δεν επιτρέπεται καµία µορφή εµπορικής διαφήµισης, ανεξαρτήτως του εάν 
πρόκειται για πραγµατική ή εικονική, από τον χρόνο εισόδου των οµάδων στον αγωνιστικό 
χώρο και µέχρι την αποχώρησή τους από αυτόν κατά την ανάπαυλα του ηµιχρόνου και 
από τον χρόνο της επανεισόδου των οµάδων στον αγωνιστικό χώρο και µέχρι το τέλος του 
αγώνα. Οµοίως δεν επιτρέπεται η ανάρτηση καµίας διαφήµισης στα τέρµατα, τα δίχτυα, τα 
κοντάρια ή τις σηµαίες τους και σε κανένα εξωτερικό εξοπλισµό (µηχανές λήψης, 
µικρόφωνα, κλπ.).  
 
 
Λογότυπα και εµβλήµατα 
 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή πραγµατικών ή εικονικών αντιπροσωπευτικών λογοτύπων 
ή εµβληµάτων της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), των 
συνοµοσπονδιών, των οµοσπονδιών µελών, των ενώσεων, των οµάδων ή άλλων 
οργάνων στον αγωνιστικό χώρο, τα δίχτυα και τις επιφάνειες που περικλείουν, τα τέρµατα, 
τις σηµαίες και τα κοντάρια κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 
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Πρόσθετες µπάλες 
 
Πρόσθετες µπάλες επιτρέπεται να τοποθετηθούν περιµετρικά του αγωνιστικού χώρου, για 
χρήση κατά την διάρκεια ενός αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προδιαγραφές 
του Κανόνα 2 και η χρήση τους γίνεται υπό τον έλεγχο του διαιτητή.  
 
 
Πρόσθετες µπάλες στον αγωνιστικό χώρο 
 
Εάν µια πρόσθετη µπάλα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, ο 
διαιτητής πρέπει να σταµατά τον αγώνα µόνον εάν αυτό επηρεάζει την διεξαγωγή του 
παιχνιδιού. Το παιχνίδι πρέπει να αρχίζει εκ νέου µε ελεύθερο διαιτητή, από την θέση στην 
οποία βρίσκονταν η µπάλα κατά τον χρόνο που διακόπηκε το παιχνίδι, εκτός εάν το 
παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο 
διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή της περιοχής του τέρµατος που είναι 
παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα 
όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 
 
Εάν µια πρόσθετη µπάλα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια ενός αγώνα 
χωρίς όµως να επηρεάζει το παιχνίδι, ο διαιτητής πρέπει να διατάζει την αποµάκρυνσή της 
στην συντοµότερη δυνατή ευκαιρία.  
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∆ιαδικασία αντικατάστασης παίκτη 
 
• Η αντικατάσταση ενός παίκτη επιτρέπεται µόνον κατά την διάρκεια µιας διακοπής 

του παιχνιδιού 
• Ο βοηθός διαιτητή δίνει σήµα ότι έχει ζητηθεί µία αντικατάσταση 
• Ο παίκτης που αντικαθίσταται λαµβάνει την άδεια του διαιτητή να αποχωρήσει από 

τον αγωνιστικό χώρο, εκτός εάν βρίσκεται ήδη εκτός του αγωνιστικού χώρου για 
λόγους που προβλέπονται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού 

• Ο διαιτητής επιτρέπει στον αναπληρωµατικό να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο 
• Πριν την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο αναπληρωµατικός περιµένει την 

αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο του παίκτη που αντικαθιστά 
• Ο παίκτης που αντικαθίσταται δεν είναι υποχρεωµένος να αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο από την µεσαία γραµµή 
• Η άδεια να συνεχιστεί η διαδικασία της αντικατάστασης µπορεί να µην δοθεί κάτω 

από ορισµένες περιπτώσεις, π.χ. εάν ο αναπληρωµατικός παίκτης δεν είναι έτοιµος 
να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο 

• Ένας αναπληρωµατικός παίκτης που δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία της 
αντικατάστασης εισερχόµενος στον αγωνιστικό χώρο, δεν επιτρέπεται να δώσει 
συνέχεια στον αγώνα µε επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια ή µε γωνιακό 
λάκτισµα 

• Εάν ένας παίκτης ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί, αρνηθεί να εγκαταλείψει 
τον αγωνιστικό χώρο, ο αγώνας συνεχίζεται 

• Εάν µία αντικατάσταση γίνεται κατά την διάρκεια της ανάπαυλας του ηµιχρόνου ή 
πριν την παράταση, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται πριν από το εναρκτήριο 
λάκτισµα του δεύτερου ηµιχρόνου ή της παράτασης 
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Πρόσθετα πρόσωπα στον αγωνιστικό χώρο 
 
Εξωτερικοί παράγοντες 

Οποιοσδήποτε δεν εµφανίζεται στην λίστα της οµάδας ως παίκτης, αναπληρωµατικός ή 
αξιωµατούχος οµάδας, θεωρείται ως εξωτερικός παράγοντας, όπως και ο παίκτης ο 
οποίος έχει αποβληθεί.  
 

Εάν ένας εξωτερικός παράγοντας εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο:  
• ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι (όχι αµέσως ωστόσο, εάν ο εξωτερικός 

παράγοντας δεν επηρεάζει το παιχνίδι) 
• ο διαιτητής πρέπει να διατάξει την αποµάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο και 

τους παρακείµενους χώρους σε αυτόν 
• εάν ο διαιτητής διακόψει τον αγώνα, πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τον αγώνα µε 

ελεύθερο διαιτητή, από την θέση στην οποία βρισκόταν η µπάλα κατά τον χρόνο 
που διακόπηκε το παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του 
τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην 
γραµµή της περιοχής του τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος 
στο πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

 
 
Αξιωµατούχοι οµάδων 
Εάν ένας αξιωµατούχος οµάδας εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο:  
• ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι (όχι αµέσως ωστόσο, εάν ο 

αξιωµατούχος της οµάδας δεν επηρεάζει το παιχνίδι ή εάν είναι δυνατή η εφαρµογή 
του πλεονεκτήµατος) 

• ο διαιτητής πρέπει να διατάξει την αποµάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο και 
εάν η συµπεριφορά του είναι ανεύθυνη, ο διαιτητής πρέπει να τον αποβάλλει από 
τον αγωνιστικό χώρο και τους παρακείµενους χώρους σε αυτόν 

• εάν ο διαιτητής διακόψει τον αγώνα, πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τον αγώνα µε 
ελεύθερο διαιτητή, από την θέση στην οποία βρισκόταν η µπάλα κατά τον χρόνο 
που διακόπηκε το παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του 
τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην 
γραµµή της περιοχής του τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος 
στο πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

 
 



 
 
 
 
 

 61

 
Παίκτης εκτός του αγωνιστικού χώρου 

Εάν ένας παίκτης, µετά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο για να διορθώσει 
απαγορευµένα είδη εξοπλισµού ή εµφάνισης, να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα για 
τραυµατισµό ή αιµορραγία, επειδή έχει αίµα στην στολή του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
µε άδεια του διαιτητή, επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια του διαιτητή,  
ο διαιτητής πρέπει: 
• να διακόπτει το παιχνίδι (όχι άµεσα ωστόσο, εάν ο παίκτης δεν επηρεάζει το 

παιχνίδι ή εάν είναι δυνατή η εφαρµογή του πλεονεκτήµατος) 
• να παρατηρεί (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς 

άδεια  
• να διατάζει τον παίκτη να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο εάν απαιτείται 

(παραβίαση του Κανόνα 4) 
 

Εάν ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι, ο αγώνας πρέπει να επαναρχίσει: 
• µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα για την αντίπαλη οµάδα από την θέση στην οποία 

βρισκόταν η µπάλα την στιγµή που διακόπηκε το παιχνίδι (βλέπε  
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος) εάν δεν υπάρχει άλλη παράβαση  

• σύµφωνα µε τον Κανόνα 12, εάν ο παίκτης παραβιάσει τον Κανόνα αυτόν  
 

Εάν ένας παίκτης τυχαία περάσει µία από τις γραµµές οριοθέτησης του αγωνιστικού 
χώρου, δεν θεωρείται ότι έχει διαπράξει µία παράβαση. Η έξοδος από τον αγωνιστικό 
χώρο µπορεί να θεωρηθεί ως µέρος µίας αγωνιστικής κίνησης. 
 
 
Αναπληρωµατικός παίκτης ή παίκτης που αντικαταστάθηκε 

Εάν ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που αντικαταστάθηκε εισέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια:  
• ο διαιτητής πρέπει να διακόπτει το παιχνίδι (όχι άµεσα ωστόσο, εάν ο εν λόγω 

παίκτης δεν επηρεάζει το παιχνίδι ή εάν είναι δυνατή η εφαρµογή του 
πλεονεκτήµατος) 

• ο διαιτητής πρέπει να τον παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική 
συµπεριφορά 

• ο παίκτης πρέπει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο 
 

Εάν ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι, ο αγώνας πρέπει να επαναρχίσει µε έµµεσο 
ελεύθερο λάκτισµα για την αντίπαλη οµάδα από την θέση στην οποία βρίσκονταν η µπάλα 
την στιγµή που διακόπηκε το παιχνίδι (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 
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Επίτευξη τέρµατος ενώ βρίσκεται πρόσθετο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο 
 
Εάν µετά την επίτευξη ενός τέρµατος, ο διαιτητής αντιληφθεί, πριν επαναρχίσει το παιχνίδι, 
ότι υπήρχε πρόσθετο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο κατά την επίτευξη του τέρµατος: 
• ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρµα εάν: 

–  το πρόσθετο πρόσωπο ήταν εξωτερικός παράγοντας και επηρέαζε το παιχνίδι 
–  το πρόσθετο πρόσωπο ήταν ένας παίκτης, αναπληρωµατικός παίκτης, παίκτης 

που αντικαταστάθηκε ή αξιωµατούχος της οµάδας, η οποία σηµείωσε το τέρµα  
• ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρµα εάν: 

–  το πρόσθετο πρόσωπο ήταν εξωτερικός παράγοντας, ο οποίος δεν επηρέαζε το 
παιχνίδι 

–  το πρόσθετο πρόσωπο ήταν ένας παίκτης, αναπληρωµατικός παίκτης, παίκτης 
που αντικαταστάθηκε ή αξιωµατούχος της οµάδας, η οποία δέχθηκε το τέρµα  

 
 
Ελάχιστος αριθµός παικτών 
 
Εάν οι κανόνες µιας διοργάνωσης προβλέπουν ότι όλοι οι παίκτες και οι αναπληρωµατικοί 
πρέπει να αναγράφονται (καθορίζονται) πριν από το εναρκτήριο λάκτισµα, και µία οµάδα 
ξεκινήσει έναν αγώνα µε λιγότερους από 11 παίκτες, µόνον οι παίκτες που έχουν 
αναγραφεί αρχικά, επιτρέπεται να συµπληρώσουν την ενδεκάδα µόλις φθάσουν. 
 

Παρόλο που ένας αγώνας δεν επιτρέπεται να ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ εάν κάποια οµάδα αποτελείται 
από λιγότερους από επτά παίκτες, ο ελάχιστος αριθµός παικτών που απαιτείται για να 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ένας αγώνας επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των οµοσπονδιών µελών. 
Μολαταύτα, κατά την άποψη του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB), ένας 
αγώνας δεν µπορεί να συνεχισθεί εάν υπάρχουν λιγότεροι από επτά παίκτες σε κάθε 
οµάδα. 
 
Εάν µία οµάδα έχει λιγότερους από επτά παίκτες γιατί ένας ή περισσότεροι παίκτες 
εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο εκ προθέσεως, ο διαιτητής δεν είναι υποχρεωµένος να 
διακόψει τον αγώνα και µπορεί να αφήσει το πλεονέκτηµα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
διαιτητής δεν πρέπει να επιτρέπει την συνέχεια του αγώνα αφού η µπάλα έχει πάψει να 
παίζει, εάν µία οµάδα δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθµό των επτά παικτών. 
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Βασικός εξοπλισµός 
 
Χρώµατα:  
• Εάν οι φανέλες των δύο τερµατοφυλάκων έχουν το ίδιο χρώµα και κανείς τους δεν 

έχει να αλλάξει φανέλα, ο διαιτητής θα επιτρέπει την έναρξη του παιχνιδιού 
 

Εάν ο παίκτης χάσει τυχαία τα αθλητικά του υποδήµατα και άµεσα παίξει την µπάλα και/ή 
σηµειώσει ένα τέρµα, δεν υφίσταται παράβαση και το τέρµα κατακυρώνεται επειδή έχασε 
τυχαία τα αθλητικά του υποδήµατα.  
 

Οι τερµατοφύλακες επιτρέπεται να φορούν παντελόνια φόρµας ως τµήµα του βασικού 
τους εξοπλισµού. 
 
 
Λοιπά είδη εξοπλισµού 
 
Ένας παίκτης επιτρέπεται να χρησιµοποιεί άλλα είδη εξοπλισµού, εκτός του βασικού 
εξοπλισµού, µε την προϋπόθεση ότι ο αποκλειστικός σκοπός τους είναι η σωµατική του 
προστασία και ότι δεν είναι επικίνδυνα για τον ίδιο ή για οποιονδήποτε άλλο παίκτη. 
 

Όλα τα είδη ένδυσης ή εξοπλισµού, εκτός του βασικού εξοπλισµού, πρέπει να 
επιθεωρούνται από τον διαιτητή και να εγκριθούν ως µη επικίνδυνα.  
 

Ο σύγχρονος προστατευτικός εξοπλισµός, όπως είδη κάλυψης της κεφαλής, µάσκες 
προσώπου, επιγονατίδες και επαγκωνίδες που είναι κατασκευασµένα από µαλακό, 
ελαφρύ ή επικαλυµµένο υλικό, δεν θεωρείται ως επικίνδυνος και ως εκ τούτου επιτρέπεται. 
 

Εν όψει του γεγονότος ότι η σύγχρονη τεχνολογία έχει καταστήσει τα θεάµατα αθλητικού 
περιεχοµένου πολύ πιο ασφαλή, τόσο για τον φέροντα τον εξοπλισµό όσο και για τους 
άλλους παίκτες, οι διαιτητές οφείλουν να επιδεικνύουν ανοχή κατά την έγκριση της χρήσης 
του, ιδιαιτέρως δε όταν πρόκειται για νεαρούς παίκτες. Εάν ένα είδος της ένδυσης ή του 
εξοπλισµού, το οποίο έχει επιθεωρηθεί κατά την έναρξη ενός αγώνα και εγκριθεί ως µη 
επικίνδυνο, αλλά καταστεί επικίνδυνο ή χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα µε 
επικίνδυνο τρόπο, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση του περαιτέρω. 
 

Η χρήση συστηµάτων ραδιοεπικοινωνιών µεταξύ παικτών και/ή τεχνικού προσωπικού δεν 
επιτρέπεται. 
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Κοσµήµατα 
 
Όλα τα είδη κοσµηµάτων (κολιέ, δακτυλίδια, µπρασελέ, σκουλαρίκια, δερµάτινα ή ελαστικά 
βραχιόλια κλπ.) απαγορεύονται αυστηρά και πρέπει να αφαιρούνται. Η χρήση κολλητικής 
ταινίας για να καλυφθούν κοσµήµατα, δεν είναι αποδεκτή. 
 

Επίσης, απαγορεύεται στους διαιτητές να φορούν κοσµήµατα (εκτός ενός ρολογιού χειρός 
ή παρόµοιας συσκευής προκειµένου να χρονοµετρούν τον αγώνα).  
 
 
Πειθαρχικές κυρώσεις  
 
Πριν την έναρξη του αγώνα, πρέπει να γίνεται έλεγχος των παικτών, οι δε 
αναπληρωµατικοί παίκτες πρέπει να ελέγχονται πριν την είσοδό τους στον αγωνιστικό 
χώρο. Εάν κάποιος παίκτης βρεθεί να φέρει απαγορευµένα είδη ένδυσης ή κοσµήµατα 
κατά την διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής πρέπει:  
• να πληροφορεί τον παίκτη ότι το εν λόγω αντικείµενο πρέπει να αφαιρεθεί  
• να διατάζει τον παίκτη να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στην επόµενη 

διακοπή του αγώνα εάν δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυµεί να συµµορφωθεί  
• να παρατηρεί (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη εάν αυτός εκ προθέσεως αρνηθεί να 

συµµορφωθεί ή, αφού έχει ήδη διαταχθεί να αφαιρέσει το αντικείµενο, βρεθεί να το 
φοράει πάλι. 

 

Εάν ο αγώνας διακοπεί προκειµένου να παρατηρηθεί ο παίκτης, πρέπει να καταλογίζεται 
έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα για την αντίπαλη οµάδα από την θέση στην οποία βρίσκονταν 
η µπάλα την στιγµή που διακόπηκε το παιχνίδι (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου 
Λακτίσµατος). 
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Εξουσίες και Καθήκοντα  
 
Ο διαιτητής έχει την εξουσία να διακόψει το παιχνίδι εάν, κατά την άποψή του, ο φωτισµός 
είναι ανεπαρκής. 
 

Εάν ριφθεί ένα αντικείµενο από έναν θεατή και κτυπήσει τον διαιτητή ή έναν από τους 
βοηθούς διαιτητές ή έναν παίκτη ή αξιωµατούχο οµάδας, ο διαιτητής µπορεί να επιτρέψει 
την συνέχεια του αγώνα, να διακόψει τον αγώνα προσωρινά ή οριστικά, ανάλογα µε την 
σοβαρότητα του περιστατικού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναφέρει το περιστατικό(-ά) 
στις αρµόδιες αρχές. 
 

Ο διαιτητής έχει την εξουσία να δείξει κίτρινες ή κόκκινες κάρτες κατά την διάρκεια της 
ανάπαυλας του ηµιχρόνου και µετά την λήξη του αγώνα, όπως επίσης και κατά την 
διάρκεια της παράτασης και των λακτισµάτων από το σηµείο του πέναλτι, αφού ο αγώνας 
σε αυτές τις περιπτώσεις παραµένει στην δικαιοδοσία του. 
 

Εάν ένας διαιτητής είναι προσωρινά εκτός δράσης για οποιονδήποτε λόγο, το παιχνίδι 
µπορεί να συνεχιστεί υπό την εποπτεία των βοηθών διαιτητών µέχρι η µπάλα να βρεθεί 
εκτός αγωνιστικού χώρου. 
 

Εάν ένας θεατής σφυρίξει µε µία σφυρίχτρα και ο διαιτητής θεωρήσει ότι το σφύριγµα 
επηρέασε το παιχνίδι (παραδείγµατος χάριν ένας παίκτης πιάσει την µπάλα µε τα χέρια 
του, θεωρώντας ότι το παιχνίδι έχει διακοπεί), ο διαιτητής πρέπει να διακόπτει τον αγώνα 
και θα επαναρχίζει µε ελεύθερο διαιτητή, από την θέση στην οποία βρίσκονταν η µπάλα 
την στιγµή που διακόπηκε το παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή 
του τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην 
γραµµή της περιοχής του τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο 
πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 
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Πλεονέκτηµα 
 
Ο διαιτητής µπορεί να αφήσει το πλεονέκτηµα όποτε προκύπτει µία παράβαση ή ένα 
παράπτωµα. 
 
Ο διαιτητής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ακόλουθες περιπτώσεις κατά την απόφαση 
τους, εάν θα εφαρµοστεί το πλεονέκτηµα ή θα διακοπεί το παιχνίδι:  
• την σοβαρότητα του παραπτώµατος: εάν η παράβαση τιµωρείται µε αποβολή, ο 

διαιτητής πρέπει να διακόπτει το παιχνίδι και αποβάλλει τον παίκτη, εκτός εάν 
υφίσταται συνεχόµενη ευκαιρία να σηµειωθεί τέρµα.  

• την θέση όπου διαπράχθηκε το παράπτωµα: όσο πλησιέστερα στο αντίπαλο τέρµα, 
τόσο αποτελεσµατικότερο µπορεί να είναι.  

• τις πιθανότητες µίας άµεσης, επικίνδυνης επίθεσης στο αντίπαλο τέρµα. 
• την ατµόσφαιρα του αγώνα. 
 

Η απόφαση για την τιµωρία του αρχικού παραπτώµατος πρέπει να λαµβάνεται σε λίγα 
δευτερόλεπτα. 
 

Εάν το παράπτωµα τιµωρείται µε παρατήρηση, αυτή πρέπει να δίδεται στην επόµενη 
διακοπή. Ωστόσο, εάν υφίσταται σαφές πλεονέκτηµα, συστήνεται στον διαιτητή να 
διακόψει το παιχνίδι και να παρατηρήσει τον παίκτη άµεσα. Εάν η παρατήρηση ∆ΕΝ δοθεί 
στην επόµενη διακοπή, δεν επιτρέπεται να δοθεί αργότερα. 
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Τραυµατισµένοι παίκτες  
 
Ο διαιτητής πρέπει να ακολουθεί την εξής διαδικασία σε ότι έχει σχέση µε 
τραυµατισµένους παίκτες:  
• επιτρέπεται η συνέχεια του παιχνιδιού µέχρις ότου η µπάλα βρεθεί εκτός 

αγωνιστικού χώρου, εάν ένας παίκτης, κατά την άποψη του διαιτητή, έχει 
τραυµατιστεί ελαφρά 

• ο αγώνας διακόπτεται εάν, κατά την άποψη του διαιτητή, ένας παίκτης τραυµατιστεί 
σοβαρά  

• αφού ερωτηθεί ο παίκτης, ο διαιτητής µπορεί να επιτρέψει σε έναν ή το πολύ δύο 
ιατρούς, να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για να εκτιµήσουν τον τραυµατισµό 
και φροντίσουν την ασφαλή και σύντοµη αποµάκρυνσή του από τον αγωνιστικό 
χώρο 

• οι τραυµατιοφορείς θα πρέπει να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο µε ένα φορείο 
ταυτόχρονα µε τους ιατρούς, για να είναι δυνατή η µετακίνηση του παίκτη το 
συντοµότερο δυνατόν 

• ο διαιτητής πρέπει να διασφαλίζει την ασφαλή µετακίνηση του τραυµατισµένου 
παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο 

• δεν επιτρέπεται η παροχή ιατρικής φροντίδας στον παίκτη µέσα στον αγωνιστικό 
χώρο 

• κάθε παίκτης, ο οποίος αιµορραγεί από ένα τραύµα, οφείλει να εγκαταλείψει τον 
αγωνιστικό χώρο. ∆εν επιτρέπεται να επιστρέψει µέχρις ότου ο διαιτητής είναι 
βέβαιος ότι έχει σταµατήσει η αιµορραγία. Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να φέρει 
ενδύµατα τα οποία είναι µατωµένα 

• µόλις ο διαιτητής επιτρέψει στους ιατρούς να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, ο 
παίκτης οφείλει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, είτε µε φορείο είτε µε τα 
πόδια. Εάν ένας παίκτης δεν συµµορφωθεί, πρέπει να παρατηρείται για 
αντιαθλητική συµπεριφορά 

• ένας τραυµατισµένος παίκτης επιτρέπεται να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο 
αφού ο αγώνας έχει επαναρχίσει 

• όταν παίζεται η µπάλα, ένας τραυµατισµένος παίκτης πρέπει να επανέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο από την πλάγια γραµµή. Όταν η µπάλα βρίσκεται εκτός του 
αγωνιστικού χώρου, ο τραυµατισµένος παίκτης µπορεί να επανέλθει από 
οποιοδήποτε σηµείο των γραµµών οριοθέτησης του αγωνιστικού χώρου 

• ανεξάρτητα του εάν η µπάλα παίζεται ή όχι, µόνον ο διαιτητής έχει το δικαίωµα να 
επιτρέψει σε έναν τραυµατισµένο παίκτη να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο 

• ο διαιτητής µπορεί να δώσει άδεια σε έναν τραυµατισµένο παίκτη να επανέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο εάν ένας βοηθός διαιτητή ή ο τέταρτος διαιτητής βεβαιώσει ότι ο 
παίκτης είναι έτοιµος 
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• εάν κατά τα άλλα, το παιχνίδι δεν έχει διακοπεί για κάποιον άλλο λόγο, ή εάν ένας 

τραυµατισµός που υπέστη ένας παίκτης δεν είναι αποτέλεσµα παράβασης των 
"Κανόνων του Παιχνιδιού", ο διαιτητής πρέπει να επαναρχίζει το παιχνίδι µε 
ελεύθερο διαιτητή από το σηµείο που βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το 
παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του τέρµατος, 
περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή της 
περιοχής του τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο 
πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι 

• ο διαιτητής πρέπει να υπολογίζει όλο τον χαµένο χρόνο που δεν παίχτηκε λόγω του 
τραυµατισµού στο τέλος κάθε περιόδου του παιχνιδιού 

• όταν ο διαιτητής έχει αποφασίσει να δώσει µία κάρτα σε έναν παίκτη, ο οποίος έχει 
τραυµατιστεί και πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, προκειµένου να 
δεχθεί ιατρική φροντίδα, ο διαιτητής πρέπει να δίνει την κάρτα πριν την αποχώρηση 
του παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο 

 

Εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα γίνονται µόνο όταν: 
• ένας τερµατοφύλακας τραυµατίζεται 
• ένας τερµατοφύλακας και ένας παίκτης εκτός παιχνιδιού, συγκρουστούν και 

χρήζουν άµεσης φροντίδας 
• όταν υπάρξει σοβαρός τραυµατισµός, π.χ. "γύρισµα" της γλώσσας, διάσειση, 

κάταγµα κάτω άκρων 
 

Πολλαπλά παραπτώµατα που συµβαίνουν ταυτόχρονα 
• Παραπτώµατα που διαπράχθηκαν από δύο παίκτες της ίδιας οµάδας: 

– ο διαιτητής πρέπει να τιµωρεί το πιο σοβαρό παράπτωµα όταν οι παίκτες 
διαπράττουν περισσότερα του ενός παραπτώµατα ταυτόχρονα. 

– το παιχνίδι πρέπει να επαναρχίζει σύµφωνα µε βάση το πιο σοβαρό 
παράπτωµα που διαπράχθηκε 

• Παραπτώµατα που διαπράχθηκαν από παίκτες διαφορετικών οµάδων: 
– ο διαιτητής πρέπει να διακόπτει το παιχνίδι και να το επαναρχίζει µε ελεύθερο 

διαιτητή, από την θέση στην οποία βρίσκονταν η µπάλα την στιγµή της 
διακοπής, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του τέρµατος, 
περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή 
της περιοχής του τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο 
πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι 
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Θέση ενώ παίζεται η µπάλα  
 
Συστάσεις 
• Το παιχνίδι θα πρέπει να µοιράζεται µεταξύ του διαιτητή και του πρώτου βοηθού 

διαιτητή  
• Ο πρώτος βοηθός διαιτητή θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στο οπτικό πεδίο του 

διαιτητή. Ο διαιτητής θα πρέπει να χρησιµοποιεί ένα σύστηµα ευρείας διαγωνίου 
• Η παραµονή κοντά στο εξωτερικό τµήµα όπου διεξάγεται το παιχνίδι διευκολύνει 

τον διαιτητή να διατηρεί την εποπτεία του παιχνιδιού και τον βοηθό διαιτητή µέσα 
στο οπτικό του πεδίο 

• Ο διαιτητής θα πρέπει να είναι αρκετά κοντά ώστε να βλέπει το παιχνίδι χωρίς όµως 
να το επηρεάζει 

• "Όσα πρέπει να παρατηρούνται" δεν είναι πάντοτε κοντά στο σηµείο όπου 
βρίσκεται η µπάλα. Ο διαιτητής θα πρέπει επίσης να προσέχει: 
–  επιθετικές αντιπαραθέσεις µεµονωµένων παικτών µακριά από την µπάλα 
–  ενδεχόµενα παραπτώµατα στην περιοχή προς την οποία κατευθύνεται η µπάλα 
–  παραπτώµατα τα οποία συµβαίνουν µετά την αποµάκρυνση της µπάλας 

 
 
Θέση σε περιπτώσεις που η µπάλα δεν "παίζει" 
 
Η καλύτερη θέση είναι αυτή από την οποία ο διαιτητής µπορεί να λάβει την ορθή 
απόφαση. Όλες οι υποδείξεις σχετικά µε την θέση βασίζονται σε πιθανότητες και πρέπει 
να προσαρµόζονται χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τις οµάδες, 
τους παίκτες και τα συµβάντα του αγώνα µέχρι εκείνο το χρονικό σηµείο. 
 

Οι θέσεις που προτείνονται στις γραφικές απεικονίσεις που ακολουθούν, είναι βασικές και 
συστήνονται στους διαιτητές. Η µνεία στην "ζώνη" αποσκοπεί στο να τονίσει ότι κάθε 
προτεινόµενη θέση, ουσιαστικά αποτελεί µία περιοχή µέσα στην οποία ο διαιτητής έχει τις 
καλύτερες πιθανότητες να βελτιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητά του. Η ζώνη µπορεί να 
είναι µεγαλύτερη, µικρότερη ή µε διαφορετικό σχήµα, ανάλογα µε τις περιστάσεις της  
εν λόγω στιγµής. 
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1. Θέση για το εναρκτήριο λάκτισµα 

 

 
 

2. Θέση για ένα από τέρµατος λάκτισµα 
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3. Θέση για ένα γωνιακό λάκτισµα (ΚΟΡΝΕΡ) (1) 

 

 
 

4. Θέση για ένα γωνιακό λάκτισµα (ΚΟΡΝΕΡ) (2) 
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5. Θέση για ένα ελεύθερο λάκτισµα (1) 

 

 
 

6. Θέση για ένα ελεύθερο λάκτισµα (2) 
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7. Θέση για ένα ελεύθερο λάκτισµα (3) 

 

 
 

8. Θέση για ένα ελεύθερο λάκτισµα (4) 
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9. Θέση για ένα λάκτισµα πέναλτι 
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Άµεσο ελεύθερο λάκτισµα Πλεονέκτηµα 

Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα

Κίτρινη κάρτα Κόκκινη κάρτα 



 
 
 
ΣΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 
 

 76

 
Χρήση της σφυρίχτρας  
 
Το σφύριγµα είναι απαραίτητο ώστε: 
• να αρχίσει το παιχνίδι (1ο, 2ο ηµίχρονο), µετά από επίτευξη τέρµατος 
• να σταµατήσει το παιχνίδι 

- για ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα πέναλτι 
- εάν ο αγώνας έχει αναβληθεί ή διακοπεί 
- όταν ένα ηµίχρονο έχει τελειώσει λόγω λήξης του χρόνου 

• επανέναρξη παιχνιδιού σε 
- ελεύθερα λακτίσµατα όταν το τείχος διατάσσεται να επιστρέψει στην σωστή 

απόσταση 
- λακτίσµατα πέναλτι 

• επανέναρξη παιχνιδιού αφού έχει σταµατήσει λόγω 
- επίδειξης κίτρινης ή κόκκινης κάρτας για ανάρµοστη συµπεριφορά 
- τραυµατισµού 
- αλλαγής 

 
Το σφύριγµα ∆ΕΝ είναι απαραίτητο ώστε: 
• να σταµατήσει το παιχνίδι για: 

-  από τέρµατος λάκτισµα, γωνιακό λάκτισµα ή πλάγια επαναφορά 
-  επίτευξη τέρµατος 

• για την επανέναρξη του παιχνιδιού από 
-  ελεύθερο λάκτισµα, από τέρµατος λάκτισµα, γωνιακό λάκτισµα ή πλάγια 

επαναφορά 
 

Μια σφυρίχτρα που χρησιµοποιείται πολύ συχνά άσκοπα, θα έχει λιγότερο αντίκτυπο όταν 
χρειαστεί. Όταν ένα διακριτικό σφύριγµα χρειάζεται για την έναρξη του παιχνιδιού, ο 
διαιτητής θα πρέπει καθαρά να ανακοινώσει στους παίκτες ότι η επανέναρξη δεν θα λάβει 
χώρα πριν το σήµα αυτό. 
 
 
Γλώσσα σώµατος  
 
Η γλώσσα του σώµατος είναι ένα µέσο που χρησιµοποιεί ο διαιτητής ώστε: 
• να τον βοηθήσει στον έλεγχο του παιχνιδιού 
• να επιδείξει εξουσία και αυτοέλεγχο 
 
Η γλώσσα του σώµατος δεν είναι: 
• εξήγηση µιας απόφασης 
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Καθήκοντα και ευθύνες  
 
Οι βοηθοί διαιτητές βοηθούν τον διαιτητή να ελέγχει τον αγώνα σύµφωνα µε τους  
"Κανόνες του Παιχνιδιού". Επίσης βοηθούν τον διαιτητή σε όλα τα υπόλοιπα θέµατα που 
σχετίζονται µε την εξέλιξη του αγώνα καθ’ υπόδειξη και επιθυµία του διαιτητή. Αυτό 
συνήθως περιλαµβάνει θέµατα όπως: 
• την επιθεώρηση του αγωνιστικού χώρου, τις χρησιµοποιούµενες µπάλες, και τον 

εξοπλισµό των παικτών 
• τον καθορισµό του εάν τα προβλήµατα εξοπλισµού ή αιµορραγίας έχουν επιλυθεί 
• την επίβλεψη της διαδικασίας αντικατάστασης 
• την τήρηση σηµειώσεων χρόνου, τερµάτων και απρεπούς συµπεριφοράς 
 
 
Θέση και οµαδική δουλειά 
 
1. Εναρκτήριο λάκτισµα 
Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να είναι σε ευθεία γραµµή µε τον δεύτερο τελευταίο αµυντικό. 
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2. Γενική θέση κατά την διάρκεια του αγώνα 
Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να είναι στην ευθεία µε τον δεύτερο τελευταίο αµυντικό ή την 
µπάλα, εάν αυτή είναι πλησιέστερα στην γραµµή τέρµατος από τον δεύτερο τελευταίο 
αµυντικό. Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει πάντοτε να βλέπουν προς τον αγωνιστικό χώρο 
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3. Από τέρµατος λάκτισµα 
1. Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει πρώτα να ελέγχουν εάν η µπάλα είναι εντός της περιοχής 

του τέρµατος: 
•  Εάν η µπάλα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο βοηθός διαιτητή δεν πρέπει να 

µετακινηθεί από την θέση του, να έχει οπτική επικοινωνία µε τον διαιτητή και να 
σηκώσει την σηµαία του 

 

2. Εφόσον η µπάλα τοποθετηθεί σωστά εντός της περιοχής του τέρµατος, ο βοηθός 
διαιτητή πρέπει να µετακινηθεί στο ύψος της περιοχής πέναλτι ώστε να ελέγξει ότι η 
µπάλα αποµακρύνεται από την περιοχή πέναλτι (η µπάλα παίζεται) και οι 
επιτιθέµενοι είναι εκτός: 
•  Εάν ο δεύτερος τελευταίος αµυντικός εκτελέσει το από τέρµατος λάκτισµα, ο 

βοηθός διαιτητή πρέπει να µετακινηθεί απευθείας στο ύψος της περιοχής 
πέναλτι. 

 

3. Τέλος, ο βοηθός διαιτητή πρέπει να λάβει θέση ώστε να ελέγξει την γραµµή οφσάιντ, 
που αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση. 
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4. ∆ιώξιµο µπάλας από τον τερµατοφύλακα 
Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να παίρνουν θέση σε ευθεία µε το ύψος της περιοχής πέναλτι 
και να ελέγχουν ότι ο τερµατοφύλακας δεν αγγίζει την µπάλα µε τα χέρια του έξω από την 
περιοχή πέναλτι. 
 
Μόλις ο τερµατοφύλακας διώξει την µπάλα, οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να παίρνουν θέση 
για να ελέγχουν την γραµµή οφσάιντ, που είναι προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση. 
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5. Λάκτισµα πέναλτι 
Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να παίρνει θέση στο σηµείο τοµής της γραµµής τέρµατος και της 
περιοχής πέναλτι. Εάν ο τερµατοφύλακας κινηθεί καταφανώς από την γραµµή τέρµατος 
προτού η µπάλα λακτιστεί και δεν επιτευχθεί τέρµα, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να σηκώσει 
την σηµαία του. 
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6. Λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι 
Ένας βοηθός διαιτητή πρέπει να παίρνει θέση στο σηµείο τοµής της γραµµής τέρµατος και 
της περιοχής τέρµατος. Κύρια ευθύνη του είναι να ελέγχει εάν η µπάλα περάσει την 
γραµµή:  
• εάν είναι ξεκάθαρο ότι η µπάλα έχει περάσει την γραµµή τέρµατος, ο βοηθός 

διαιτητή πρέπει να έχει οπτική επικοινωνία µε τον διαιτητή χωρίς να κάνει κανένα 
άλλο επιπρόσθετο σήµα. 

• εάν έχει επιτευχθεί ένα τέρµα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο εάν η µπάλα έχει περάσει 
την γραµµή, ο βοηθός διαιτητή πρέπει να σηκώσει πρώτα την σηµαία του για να 
προσελκύσει την προσοχή του διαιτητή και κατόπιν θα επιβεβαιώσει την επίτευξη 
τέρµατος. 

 
Ο άλλος βοηθός διαιτητή πρέπει να τοποθετηθεί στον κύκλο του κέντρου για να ελέγχει 
τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο οµάδων. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 83

 
7. Περιπτώσεις "Επίτευξης Τέρµατος – Μη Επίτευξης Τέρµατος" 
Όταν έχει επιτευχθεί ένα τέρµα και δεν υπάρχει αµφιβολία για την απόφαση, ο διαιτητής 
και ο βοηθός διαιτητής πρέπει να έχουν οπτική επικοινωνία και ο βοηθός διαιτητή πρέπει 
να τρέξει γρήγορα 25-30 µέτρα κατά µήκος της πλάγιας γραµµής και προς την διχοτόµο 
γραµµή χωρίς να σηκώσει την σηµαία του. 
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Όταν έχει επιτευχθεί ένα τέρµα αλλά η µπάλα εµφανίζεται ότι παίζει ακόµη, ο βοηθός 
διαιτητή πρέπει να σηκώσει πρώτα την σηµαία του για να προσελκύσει την προσοχή του 
διαιτητή µετά δε θα συνεχίσει µε την συνηθισµένη διαδικασία επίτευξης τέρµατος, 
τρέχοντας γρήγορα 25-30 µέτρα κατά µήκος της πλάγιας γραµµής και προς την διχοτόµο 
γραµµή. 
 
 
 

 
 
 
 
Σε περιπτώσεις που ολόκληρη η µπάλα δεν έχει περάσει την γραµµή τέρµατος και το 
παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, αφού δεν έχει επιτευχθεί τέρµα, ο διαιτητής πρέπει να 
επικοινωνήσει οπτικά µε τον βοηθό διαιτητή και εάν είναι απαραίτητο θα κάνει διακριτικό 
σήµα µε το χέρι. 
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8. Γωνιακό λάκτισµα (ΚΟΡΝΕΡ) 
Η θέση του βοηθού διαιτητή σε γωνιακό λάκτισµα είναι πίσω από την σηµαία κόρνερ σε 
ευθεία µε την γραµµή τέρµατος. Σε αυτή την θέση, δεν πρέπει να εµποδίζει τον παίκτη που 
εκτελεί το λάκτισµα. Πρέπει να ελέγξει ότι η µπάλα είναι σωστά τοποθετηµένη εντός του 
γωνιακού τόξου. 
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9. Ελεύθερο λάκτισµα 
Η θέση του βοηθού διαιτητή σε ένα ελεύθερο λάκτισµα πρέπει να είναι σε ευθεία µε τον 
δεύτερο τελευταίο αµυντικό ούτως ώστε να ελέγχει την γραµµή οφσάιντ, που είναι 
προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, πρέπει να είναι έτοιµος να ακολουθήσει την 
µπάλα κινούµενος πάνω στην πλάγια γραµµή προς την σηµαία του κόρνερ εάν γίνει ένα 
απευθείας λάκτισµα για επίτευξη τέρµατος. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 87

 
Χειρονοµίες 
 
Ως γενική αρχή, ο βοηθός διαιτητή δεν πρέπει να κάνει εµφανή σήµατα µε τα χέρια. Παρά 
ταύτα, σε κάποιες περιπτώσεις ένα διακριτικό σήµα µε το χέρι µπορεί να δώσει πολύτιµη 
βοήθεια στον διαιτητή. Το σήµα µε το χέρι θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο νόηµα. Το νόηµα 
θα πρέπει να έχει συζητηθεί και συµφωνηθεί στην συζήτηση πριν τον αγώνα. 
 
 
Τεχνική τρεξίµατος 
 
Ως γενική αρχή, ο βοηθός διαιτητή θα πρέπει να έχει πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο 
καθώς τρέχει. Κίνηση από πλευρά σε πλευρά θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για 
µικρές αποστάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν κρίνονται περιπτώσεις οφσάιντ και 
παρέχει στον βοηθό διαιτητή καλύτερη ορατότητα. 
 
 
Ηχητικό σήµα 
 
Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι το ηχητικό σήµα είναι ένα επιπρόσθετο σήµα που 
χρησιµοποιείται όταν κριθεί απαραίτητο ώστε να αποσπάσει την προσοχή του διαιτητή. 
 
Καταστάσεις στις οποίες το ηχητικό σήµα είναι χρήσιµο, συµπεριλαµβάνουν: 
• οφσάιντ 
• παραβάσεις (εκτός της ορατότητας του διαιτητή) 
• πλάγια επαναφορά, γωνιακό λάκτισµα ή από τέρµατος λάκτισµα (δύσκολες 

αποφάσεις) 
• περιπτώσεις επίτευξης τέρµατος (δύσκολες αποφάσεις) 
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Αντικατάσταση Παίκτη Πλάγιο άουτ  
για τον επιτιθέµενο 

Πλάγιο άουτ  
για τον αµυνόµενο 

Γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) Το από Τέρµατος λάκτισµα



 
 
 
 
 

 89

 
 

 
 
 

Οφσάιντ Οφσάιντ  
κοντά στην πλευρά  
του βοηθού διαιτητή 

Οφσάιντ  
στο κέντρο  
του γηπέδου 

Οφσάιντ  
στην απέναντι πλευρά 

του γηπέδου 

Φάουλ από τον αµυνόµενο Φάουλ από τον επιτιθέµενο 
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Τεχνική σηµαίας και οµαδική δουλειά  
 
Οι σηµαίες των βοηθών διαιτητών πρέπει να είναι πάντα ορατές στον διαιτητή, ανοικτές 
και ακίνητες κατά το τρέξιµο. 
 

Όταν κάνει ένα σήµα, ο βοηθός διαιτητή πρέπει να σταµατήσει να τρέχει, να έχει πρόσωπο 
προς τον αγωνιστικό χώρο, να έχει οπτική επικοινωνία µε τον διαιτητή και να σηκώσει την 
σηµαία του µε προµελετηµένες (όχι γρήγορες ή υπερβολικές) κινήσεις. Η σηµαία θα 
πρέπει να είναι επέκταση του χεριού του. 
 

Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να σηκώνουν την σηµαία χρησιµοποιώντας το χέρι, το οποίο 
επίσης θα χρησιµοποιηθεί για το επόµενο ακόλουθο σήµα. Εάν οι περιστάσεις 
µεταβληθούν και το άλλο χέρι θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για το επόµενο σήµα, ο 
βοηθός διαιτητή θα πρέπει να µετακινήσει την σηµαία στο αντίθετο χέρι κάτω από την 
µέση. 
 

Όποτε ο βοηθός διαιτητή δείξει ότι η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, θα πρέπει να συνεχίσει 
να κάνει σήµα µέχρι ο διαιτητής να το αντιληφθεί. 
 

Όποτε ο βοηθός διαιτητή κάνει σήµα για βίαιη συµπεριφορά και το σήµα δεν γίνει άµεσα 
αντιληπτό, 
• εάν το παιχνίδι έχει σταµατήσει για πειθαρχική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί, η 

επανέναρξη θα πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τους κανόνες (ελεύθερο λάκτισµα, 
λάκτισµα πέναλτι κλπ) 

• εάν το παιχνίδι έχει ήδη ξαναρχίσει, ο διαιτητής µπορεί ακόµη να λάβει πειθαρχικά 
µέτρα αλλά να µην τιµωρήσει το παράπτωµα µε ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα 
πέναλτι 

 
 
Πλάγια επαναφορά 

Όταν η µπάλα περάσει την πλάγια γραµµή κοντά στην θέση του βοηθού διαιτητή, πρέπει 
να κάνει άµεσο σήµα ώστε να υποδείξει την κατεύθυνση της πλάγιας επαναφοράς. 
 

Όταν η µπάλα περάσει την πλάγια γραµµή µακριά από την θέση του βοηθού διαιτητή και η 
απόφαση πλάγιας επαναφοράς είναι προφανής, ο βοηθός διαιτητή πρέπει επίσης να κάνει 
άµεσο σήµα ώστε να υποδείξει την κατεύθυνση της πλάγιας επαναφοράς. 
 

Όταν η µπάλα περάσει την πλάγια γραµµή µακριά από την θέση του βοηθού διαιτητή, 
αλλά η µπάλα φαίνεται ακόµα να βρίσκεται εντός παιχνιδιού ή ο βοηθός διαιτητής έχει 
αµφιβολία, ο βοηθός διαιτητή πρέπει να σηκώσει την σηµαία του ώστε να ενηµερώσει τον 
διαιτητή ότι η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, να έχει οπτική επικοινωνία µε τον διαιτητή και 
να ακολουθήσει το σήµα του διαιτητή.  
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Γωνιακό λάκτισµα / από τέρµατος λάκτισµα 

Όταν η µπάλα περάσει την γραµµή του τέρµατος κοντά στην θέση του βοηθού διαιτητή, 
πρέπει να κάνει άµεσο σήµα µε το δεξί του χέρι (καλύτερη γραµµή ορατότητας) ώστε να 
υποδείξει εάν είναι από τέρµατος λάκτισµα ή γωνιακό λάκτισµα. 
 
Όταν η µπάλα περάσει την γραµµή του τέρµατος κοντά στην θέση του βοηθού διαιτητή, 
αλλά η µπάλα φαίνεται ακόµα να βρίσκεται εντός παιχνιδιού, ο βοηθός διαιτητής πρέπει 
πρώτα να σηκώσει την σηµαία του ώστε να ενηµερώσει τον διαιτητή ότι η µπάλα είναι 
εκτός παιχνιδιού, και µετά να υποδείξει εάν είναι από τέρµατος λάκτισµα ή γωνιακό 
λάκτισµα. 
 
Όταν η µπάλα περάσει την γραµµή του τέρµατος µακριά από την θέση του βοηθού 
διαιτητή, ο βοηθός διαιτητή πρέπει να σηκώσει την σηµαία του ώστε να ενηµερώσει τον 
διαιτητή ότι η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, να έχει οπτική επικοινωνία και να ακολουθήσει 
την απόφαση του διαιτητή. Ο βοηθός διαιτητή µπορεί επίσης να κάνει άµεσο σήµα εάν η 
απόφαση είναι προφανής. 
 
 
Οφσάιντ 
Η πρώτη αντίδραση ενός βοηθού διαιτητή µετά από απόφαση για οφσάιντ είναι να 
σηκώσει την σηµαία του. Μετά χρησιµοποιεί την σηµαία του ώστε να υποδείξει την 
περιοχή του αγωνιστικού χώρου στην οποία συνέβη η παράβαση. 
 
Εάν η σηµαία δεν γίνει άµεσα αντιληπτή από τον διαιτητή, ο βοηθός διαιτητή θα πρέπει να 
συνεχίσει να κάνει σήµα µέχρι να γίνει αντιληπτό ή η µπάλα να βρίσκεται πλήρως στην 
κατοχή της αµυνόµενης οµάδας. 
 
Η σηµαία πρέπει να σηκωθεί χρησιµοποιώντας το δεξί χέρι, δίνοντας στον βοηθό διαιτητή 
καλύτερη γραµµή ορατότητας. 
 
 
Αντικατάσταση 
Σε ότι αφορά τις αντικαταστάσεις, ο βοηθός διαιτητής πρέπει πρώτα να ενηµερωθεί από 
τον τέταρτο διαιτητή. Ο βοηθός διαιτητή πρέπει µετά να κάνει σήµα στον διαιτητή στην 
επόµενη διακοπή του αγώνα. Ο βοηθός διαιτητή δεν χρειάζεται να κινηθεί προς την 
διχοτόµο γραµµή καθώς ο τέταρτος διαιτητής ολοκληρώνει την διαδικασία αντικατάστασης. 
 
Εάν δεν υπάρχει τέταρτος διαιτητής, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να βοηθήσει στην 
διαδικασία αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής πρέπει να περιµένει µέχρι ο 
βοηθός διαιτητή να επιστρέψει στην θέση του πριν επαναρχίσει το παιχνίδι. 
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Παραβάσεις 

Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να σηκώσει την σηµαία του όταν µια παράβαση ή απρεπής 
συµπεριφορά διαπράττεται στο άµεσο οπτικό του πεδίο ή εκτός ορατότητας του διαιτητή. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πρέπει να περιµένει και να προσφέρει την γνώµη του εάν 
απαιτηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο βοηθός διαιτητή πρέπει να αναφέρει στον διαιτητή, τι 
είδε και άκουσε, και ποιοι παίκτες εµπλέκονται. 
 

Πριν κάνει σήµα για µία παράβαση, ο βοηθός διαιτητή πρέπει να σιγουρευτεί ότι: 
• η παράβαση ήταν εκτός ορατότητας του διαιτητή ή η ορατότητα του διαιτητή 

παρεµποδίζονταν 
• ο διαιτητής δεν θα έδινε πλεονέκτηµα εάν είχε δει την παράβαση 
 

Όταν µία παράβαση ή απρεπής συµπεριφορά διαπράττεται, ο βοηθός διαιτητή πρέπει: 
• να σηκώσει την σηµαία του µε το ίδιο χέρι που θα χρησιµοποιήσει για το υπόλοιπο 

του σήµατος, αυτό δίνει στον διαιτητή ξεκάθαρη ένδειξη σχετικά µε το ποιος έκανε 
την παράβαση 

• να έχει οπτική επικοινωνία µε τον διαιτητή 
• να δώσει µια ελαφριά κίνηση µπρος-πίσω στην σηµαία του (αποφεύγοντας κάθε 

υπερβολική ή επιθετική κίνηση) 
• να χρησιµοποιεί το ηχητικό σήµα, εάν κριθεί απαραίτητο. 
 

Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να χρησιµοποιεί την τεχνική ‘’περίµενε και δες‘’ ώστε να αφήσει 
το παιχνίδι να συνεχιστεί και να µην σηκώσει την σηµαία του όταν η οµάδα, ενάντια της 
οποίας διεπράχθη η παράβαση, επωφελείται από το πλεονέκτηµα. Στην περίπτωση αυτή, 
είναι πολύ σηµαντικό για τον βοηθό διαιτητή να έχει οπτική επικοινωνία µε τον διαιτητή. 
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Παραβάσεις εκτός της περιοχής πέναλτι 

Όταν µια παράβαση διαπράττεται εκτός της περιοχής πέναλτι (κοντά στα όρια της 
περιοχής πέναλτι), ο βοηθός διαιτητής οφείλει να έχει οπτική επικοινωνία µε τον διαιτητή 
ώστε να δει που βρίσκεται ο διαιτητής και τι ενέργεια έκανε. Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να 
µείνει σε ευθεία µε την περιοχή πέναλτι και να σηκώσει την σηµαία αν απαιτείται. 
 

Σε περιπτώσεις αντεπίθεσης, ο βοηθός διαιτητή, θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει 
ενηµέρωση όπως εάν διεπράχθη ή όχι παράβαση, και εάν η παράβαση διεπράχθη εντός ή 
εκτός της περιοχής πέναλτι, που αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση, και ποια 
πειθαρχική ενέργεια πρέπει να ληφθεί. 
 
 
Παραβάσεις εντός της περιοχής πέναλτι 

Όταν µια παράβαση διαπράττεται εντός της περιοχής πέναλτι εκτός ορατότητας του 
διαιτητή, κυρίως κοντά στην θέση του βοηθού διαιτητή, ο βοηθός διαιτητή πρέπει πρώτα 
να έχει οπτική επικοινωνία µε τον διαιτητή ώστε να δει που βρίσκεται ο διαιτητής και τι 
ενέργεια έχει κάνει. Εάν ο διαιτητής δεν έχει κάνει καµία ενέργεια, ο βοηθός διαιτητή 
πρέπει να σηκώσει την σηµαία του, και να χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό ηχητικό σήµα 
και µετά εµφανώς να µετακινηθεί προς την πλάγια γραµµή προς την γωνιακή σηµαία. 
 
 
Μαζική αντιπαράθεση 
Σε περιπτώσεις µαζικής αντιπαράθεσης, ο πλησιέστερος βοηθός διαιτητή µπορεί να 
εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο σε βοήθεια του διαιτητή. Ο άλλος βοηθός διαιτητή πρέπει 
επίσης να παρατηρεί και καταγράφει λεπτοµέρειες του συµβάντος. 
 
 
∆ιαβούλευση 

Σε ότι αφορά πειθαρχικά θέµατα, η οπτική επικοινωνία και ένα βασικό σήµα µε το χέρι από 
τον βοηθό διαιτητή προς τον διαιτητή, µπορεί να είναι αρκετό σε κάποιες περιπτώσεις. 
 
Σε περιπτώσεις που απαιτείται άµεση διαβούλευση, ο βοηθός διαιτητή µπορεί να 
προχωρήσει 2-3 µέτρα εντός του αγωνιστικού χώρου εάν απαιτείται. Μιλώντας, τόσο ο 
διαιτητής όσο και ο βοηθός διαιτητή, θα πρέπει να έχουν πρόσωπο προς τον αγωνιστικό 
χώρο ώστε να µην ακουστούν από άλλους. 
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Απόσταση τείχους 

Όταν ένα ελεύθερο λάκτισµα καταλογίζεται πολύ κοντά στην πλάγια γραµµή πλησίον της 
θέση του βοηθού διαιτητή, ο βοηθός διαιτητή µπορεί να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο 
ώστε να διασφαλίσει ότι το τείχος έχει τοποθετηθεί 9,15 µέτρα από την µπάλα.  
Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής πρέπει να περιµένει µέχρι ο βοηθός διαιτητή να 
επιστρέψει στην θέση του πριν επαναρχίσει το παιχνίδι. 
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Υπολογισµός Χαµένου Χρόνου 
 
Πολλές διακοπές στο παιχνίδι είναι απόλυτα φυσιολογικές (π.χ. πλάγιες επαναφορές, από 
τέρµατος λακτίσµατα). 
Ένας υπολογισµός πρέπει να γίνει µόνον όταν αυτές οι καθυστερήσεις είναι υπερβολικές. 
 

Ο τέταρτος διαιτητής δείχνει τον ελάχιστο επιπρόσθετο χρόνο που έχει αποφασιστεί από 
τον διαιτητή στο τελευταίο λεπτό κάθε ηµιχρόνου του παιχνιδιού. 
 

Η ανακοίνωση του επιπρόσθετου χρόνου δεν υποδηλώνει το ακριβές χρονικό διάστηµα 
που απέµεινε για τον αγώνα. Ο χρόνος µπορεί να αυξηθεί εάν κρίνει ο διαιτητής ότι 
αρµόζει, αλλά ουδέποτε να ελαττωθεί. 
 

Ο διαιτητής δεν πρέπει να αναπληρώσει ένα λάθος χρονοµέτρησης κατά την διάρκεια του 
πρώτου ηµιχρόνου αυξάνοντας ή ελαττώνοντας την διάρκεια του δευτέρου ηµιχρόνου. 
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Ελεύθερο του διαιτητή 
 
Κάθε παίκτης µπορεί να κληθεί για την µπάλα (συµπεριλαµβανοµένου του 
τερµατοφύλακα). ∆εν υπάρχει ελάχιστος ή µέγιστος αριθµός παικτών που απαιτούνται για 
την διεκδίκηση του ελεύθερου. Ο διαιτητής δεν µπορεί να αποφασίσει ποιος δύναται ή δεν 
δύναται να διεκδικήσει το ελεύθερο. 
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Η µπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου αγγίζει ένα άλλο άτοµο εκτός παίκτη 
 
Εάν, όταν η µπάλα "παίζει", αγγίξει τον διαιτητή ή έναν βοηθό διαιτητή, που προσωρινά 
είναι µέσα στον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι συνεχίζεται αφού ο διαιτητής και οι βοηθοί 
διαιτητές αποτελούν µέρος του αγώνα. 
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Μη επίτευξη τέρµατος 
 
Εάν ένας διαιτητής δείξει επίτευξη τέρµατος πριν η µπάλα να έχει περάσει ολόκληρη την 
γραµµή τέρµατος και αντιληφθεί αµέσως το λάθος του, το παιχνίδι θα ξαναρχίσει µε 
ελεύθερο του διαιτητή από το σηµείο που βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι, 
εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του τέρµατος, περίπτωση κατά την 
οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή της περιοχής του τέρµατος που 
είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η 
µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 
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Ορισµοί 
 
Στα πλαίσια του Κανόνα 11 – Οφσάιντ, ισχύουν οι ορισµοί που ακολουθούν: 
• "πλησιέστερα στην αντίπαλη γραµµή τέρµατος" σηµαίνει ότι οποιοδήποτε τµήµα της 

κεφαλής του, του σώµατός του ή των κάτω άκρων του παίκτη που βρίσκεται 
πλησιέστερα στην αντίπαλη γραµµή τέρµατος από την µπάλα και τον προτελευταίο 
αντίπαλο. Στον ορισµό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται τα άνω άκρα 

• "επηρεάζει το παιχνίδι" σηµαίνει ότι "παίζει" ή αγγίζει την µπάλα που µεταβιβάσθηκε 
ή άγγιξε έναν συµπαίκτη 

• "επηρεάζει έναν αντίπαλό του" σηµαίνει ότι εµποδίζει έναν αντίπαλο από το να 
"παίξει" ή να του επιτραπεί να "παίξει" την µπάλα, εµποδίζοντας προφανώς το 
οπτικό πεδίο του αντιπάλου ή τις κινήσεις του, ή κάνοντας µία χειρονοµία ή κίνηση η 
οποία, κατά την άποψη του διαιτητή, ξεγελά ή αποσπά την προσοχή ενός 
αντιπάλου 

• "αποκτά πλεονέκτηµα ευρισκόµενος στη θέση αυτή" σηµαίνει ότι "παίζει" την µπάλα 
που αναπηδά προς αυτόν από µία κάθετη δοκό ή την οριζόντια δοκό ενώ αυτός 
είναι σε θέση οφσάιντ, ή "παίζει" την µπάλα που αναπηδά από έναν αντίπαλο προς 
αυτόν ενώ αυτός είναι σε θέση οφσάιντ 
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Παραβάσεις 
 
Όταν συµβαίνει µια παράβαση οφσάιντ, ο διαιτητής υποδεικνύει την εκτέλεση ενός 
έµµεσου ελεύθερου λακτίσµατος, από την θέση του παραβάτη παίκτη όταν η µπάλα 
µεταβιβάστηκε τελευταία σε αυτόν από έναν συµπαίκτη του. 
 

Εάν ένας αµυνόµενος παίκτης µετακινηθεί πίσω από την γραµµή τέρµατός του, ώστε να 
καταστήσει έναν αντίπαλο σε θέση οφσάιντ, ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση 
του παιχνιδιού και να παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) τον αµυνόµενο για σκόπιµη 
εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου χωρίς την άδεια του διαιτητή, όταν η µπάλα βγει 
εκτός παιχνιδιού.  
 

∆εν αποτελεί εξ ορισµού παράβαση για έναν παίκτη, ο οποίος είναι σε θέση οφσάιντ να 
εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να δείξει στον διαιτητή ότι δεν συµµετέχει ενεργά 
στο παιχνίδι. Ωστόσο, εάν ο διαιτητής θεωρήσει ότι εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο για 
λόγους τακτικής και έχει αποκτήσει ένα άδικο πλεονέκτηµα επανερχόµενος στον 
αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης πρέπει να παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική 
συµπεριφορά. Ο παίκτης απαιτείται να ζητήσει την άδεια του διαιτητή για να επανέλθει 
στον αγωνιστικό χώρο. 
 

Εάν ένας επιτιθέµενος παίκτης παραµείνει ακίνητος µεταξύ των κάθετων δοκών και εντός 
των διχτύων καθώς η µπάλα εισέρχεται στο τέρµα, πρέπει να κατακυρωθεί επίτευξη 
τέρµατος. Ωστόσο, εάν ο επιτιθέµενος παίκτης παρεµποδίζει έναν αντίπαλο, το επιτευχθέν 
τέρµα πρέπει να ακυρωθεί, ο παίκτης να παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική 
συµπεριφορά και το παιχνίδι να επαναρχίσει µε ελεύθερο διαιτητή από το σηµείο που 
βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα 
στην περιοχή του τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να 
πέσει στην γραµµή της περιοχής του τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή 
τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 
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Ένας επιτιθέµενος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), δεν επηρεάζει έναν αντίπαλο, αγγίζει
την µπάλα. 
Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να υψώσει την σηµαία µόλις ο παίκτης αγγίξει την µπάλα. 

Τερµατοφύλακας  
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 
 
Κίνηση του παίκτη 

ΟΦΣΑΙΝΤ 

Συµµετοχή στο παιχνίδι 

 

Ένας επιτιθέµενος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), δεν επηρεάζει έναν αντίπαλο, δεν
αγγίζει την µπάλα. 
Ο παίκτης δεν πρέπει να τιµωρηθεί γιατί δεν άγγιξε την µπάλα. 

Τερµατοφύλακας  
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 
 
Κίνηση του παίκτη 

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ 

Συµµετοχή στο παιχνίδι 
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Συµµετοχή στο παιχνίδι 

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ 

Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 
 
Κίνηση του παίκτη 

Ένας επιτιθέµενος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), τρέχει προς την µπάλα και ένας
συµπαίκτης του που δεν βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Β) τρέχει προς την µπάλα και
"παίζει". 
Ο (Α) δεν πρέπει να τιµωρηθεί γιατί δεν άγγιξε την µπάλα. 

 
Συµµετοχή στο παιχνίδι 

ΟΦΣΑΙΝΤ 

Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), µπορεί να τιµωρηθεί πριν να
"παίξει" ή αγγίξει την µπάλα εάν, κατά την άποψη του διαιτητή, κανένας άλλος
συµπαίκτης του σε κανονική θέση (όχι οφσάιντ) έχει την ευκαιρία να "παίξει" την µπάλα.

Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 

 
Κίνηση του παίκτη 
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ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 
ΛΑΚΤΙΣΜΑ 

Συµµετοχή στο παιχνίδι 

Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), τρέχει προς την µπάλα και δεν την
αγγίζει. 
Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να δείξει "από τέρµατος λάκτισµα ". 

 
Επηρεασµός αντιπάλου 

ΟΦΣΑΙΝΤ 

Ένας επιτιθέµενος που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), εµποδίζει το οπτικό πεδίο του
τερµατοφύλακα. Πρέπει να τιµωρηθεί γιατί εµποδίζει έναν αντίπαλο από το να "παίξει"
την µπάλα, ή από το να είναι σε θέση να "παίξει" την µπάλα. 

Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 

 
Κίνηση του παίκτη 

Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 

 
Κίνηση του παίκτη 
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Επηρεασµός αντιπάλου 

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ 

Ένας επιτιθέµενος που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), δεν εµποδίζει το οπτικό πεδίο
του τερµατοφύλακα, ούτε κάνει κάποια χειρονοµία ή κίνηση η οποία τον παραπλανεί ή
του αποσπά την προσοχή. 

Επηρεασµός αντιπάλου 

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ 
ΚΟΡΝΕΡ 

Ένας επιτιθέµενος που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), τρέχει προς την µπάλα, αλλά
δεν εµποδίζει τον αντίπαλο να "παίξει", ή να είναι σε θέση να "παίξει". 
Ο (Α) δεν κάνει καµία χειρονοµία ή κίνηση η οποία είναι παραπλανητική ή αποσπά την
προσοχή (Β). 

 
Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 

 
Κίνηση του παίκτη 

 
Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 

 
Κίνηση του παίκτη 
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Επηρεασµός αντιπάλου 

ΟΦΣΑΙΝΤ 

Τερµατοφύλακας  
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 
 
Κίνηση του παίκτη 

Ένας επιτιθέµενος που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), τρέχει προς την µπάλα,
εµποδίζοντας τον αντίπαλο (Β) να "παίξει", ή να είναι σε θέση να "παίξει". 
Ο (Α) κάνει µία χειρονοµία ή κίνηση η οποία είναι παραπλανητική ή αποσπά την
προσοχή του παίκτη (Β). 

Κερδίζοντας πλεονέκτηµα 

ΟΦΣΑΙΝΤ 

Τερµατοφύλακας  
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 
 
Κίνηση του παίκτη 

Το σουτ του συµπαίκτη (Α) αναπηδά επάνω στον τερµατοφύλακα προς τον παίκτη (Β) ο
οποίος τιµωρείται για "παίξιµο" της µπάλας αφού ήταν προηγουµένως σε θέση
οφσάιντ. 
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Κερδίζοντας πλεονέκτηµα 

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ 

Το σουτ του συµπαίκτη (Α) αναπηδά επάνω στον τερµατοφύλακα. Ο (Β) δεν βρίσκεται
σε θέση οφσάιντ και "παίζει" την µπάλα. 
Ο (C) που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ δεν τιµωρείται γιατί δεν απόκτησε πλεονέκτηµα
ευρισκόµενος στη θέση αυτή, επειδή δεν άγγιξε την µπάλα. 

Κερδίζοντας πλεονέκτηµα 

ΟΦΣΑΙΝΤ 

Το σουτ του συµπαίκτη (Α) αναπηδά επάνω σε έναν αντίπαλο και η µπάλα κατευθύνεται
προς τον επιτιθέµενο (Β) ο οποίος τιµωρείται γιατί "παίζει" την µπάλα επειδή
προηγουµένως βρίσκονταν σε θέση οφσάιντ. 

 
Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 

 
Κίνηση του παίκτη 

 
Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 

 
Κίνηση του παίκτη 
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Κερδίζοντας πλεονέκτηµα 

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ 

Ο επιτιθέµενος (C) βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, δεν επηρεάζει έναν αντίπαλο, όταν ο
συµπαίκτης του (Α) µεταβιβάζει την µπάλα στον παίκτη (Β1) ο οποίος δεν βρίσκεται σε
θέση οφσάιντ και τρέχει προς το αντίπαλο τέρµα και µεταβιβάζει την µπάλα (Β2) στον
συµπαίκτη (C). 
Ο επιτιθέµενος (C) δεν πρέπει να τιµωρηθεί γιατί όταν δέχθηκε την µπάλα, δεν
βρίσκονταν σε θέση οφσάιντ. 

 
Τερµατοφύλακας 
 
Αµυντικός 
 
Επιτιθέµενος 
 
∆ιαιτητής  
 
Κίνηση της µπάλας 
 
Κίνηση του παίκτη 
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Βασικές προϋποθέσεις για ένα "φάουλ" 
 
Προκειµένου ένα παράπτωµα να θεωρηθεί ως "φάουλ", θα πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις. 
• Θα πρέπει να διαπραχθεί από έναν παίκτη 
• Θα πρέπει να συµβεί στον αγωνιστικό χώρο 
• Θα πρέπει να συµβεί όσο η µπάλα "παίζεται" 
 

Εάν ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι εξαιτίας ενός παραπτώµατος που διαπράχθηκε εκτός 
αγωνιστικού χώρου (όταν η µπάλα "παίζεται"), το παιχνίδι πρέπει να επαναρχίζει µε 
ελεύθερο διαιτητή από το σηµείο που βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι, 
εκτός εάν το παιχνίδι διακόπηκε µέσα στην περιοχή του τέρµατος, περίπτωση κατά την 
οποία ο διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή της περιοχής του τέρµατος που 
είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου βρίσκονταν η 
µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 
 
 
Απρόσεχτα, ριψοκίνδυνα, χρήση υπερβολικής δύναµης 
 
Ο όρος "απρόσεχτα" σηµαίνει ότι ο παίκτης επέδειξε έλλειψη προσοχής ή ενδιαφέροντος 
όταν έκανε ένα µαρκάρισµα ή ότι ενέργησε χωρίς προφύλαξη. 
• ∆εν απαιτείται καµία περαιτέρω πειθαρχική τιµωρία εάν ένα "φάουλ" κριθεί ως 

απρόσεκτο 
 
Ο όρος "ριψοκίνδυνα" σηµαίνει ότι ο παίκτης ενέργησε µε πλήρη αδιαφορία για τον 
κίνδυνο ή τις επιπτώσεις προς τον αντίπαλό του 
• Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται µε ριψοκίνδυνο τρόπο θα παρατηρείται (κίτρινη 

κάρτα). 
 
Ο όρος "χρήση υπερβολικής δύναµης" σηµαίνει ότι ο παίκτης υπερέβη κατά πολύ την 
απαιτούµενη χρήση δύναµης και διακινδυνεύει τον τραυµατισµό του αντιπάλου του. 
• Ένας παίκτης ο οποίος χρησιµοποιεί υπερβολική δύναµη θα αποβάλλεται. 
 
 
Μαρκάρισµα ενός αντιπάλου 
 
Η ενέργεια του µαρκαρίσµατος αποσκοπεί στον περιορισµό χώρου χρησιµοποιώντας την 
σωµατική επαφή µέσα στην απόσταση χειρισµού της µπάλας χωρίς την χρήση των χεριών 
ή των αγκώνων.  
Το µαρκάρισµα ενός αντιπάλου αποτελεί παράπτωµα εάν γίνεται: 
• µε απρόσεκτο τρόπο 
• µε ριψοκίνδυνο τρόπο 
• µε χρήση υπερβολικής δύναµης 
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Κράτηµα ενός αντιπάλου 
 
Το κράτηµα ενός αντιπάλου συµπεριλαµβάνει την πράξη της παρεµπόδισής του από το να 
ξεπεράσει ή παρακάµψει, χρησιµοποιώντας τα χέρια, τους βραχίονες ή τον κορµό. 
 

Υπενθυµίζεται στους διαιτητές να επεµβαίνουν εγκαίρως και να αντιµετωπίζουν αυστηρά 
τα παραπτώµατα κρατήµατος ενός αντιπάλου, ειδικά µέσα στην περιοχή του πέναλτι, στα 
γωνιακά λακτίσµατα και στα ελεύθερα λακτίσµατα.  
 

Προκειµένου να αντιµετωπίζει τις περιπτώσεις αυτές:  
• ο διαιτητής θα προειδοποιεί κάθε παίκτη που κρατά έναν αντίπαλο πριν να "παίξει" 

η µπάλα 
• ο διαιτητής θα παρατηρεί (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη εάν το κράτηµα συνεχίζεται 

πριν να "παίξει" η µπάλα 
• ο διαιτητής θα καταλογίζει άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα από το σηµείο του 

πέναλτι και θα παρατηρεί (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη εάν αυτό συµβεί µόλις η µπάλα 
"παίξει".  

 

Εάν ένας αµυντικός αρχίσει να κρατά έναν επιτιθέµενο εκτός περιοχής του πέναλτι, και 
συνεχίσει να τον κρατά εντός της περιοχής πέναλτι, ο διαιτητής πρέπει να καταλογίζει 
λάκτισµα από το σηµείο του πέναλτι. 
 
 
Πειθαρχικές κυρώσεις 

• Μία παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική συµπεριφορά πρέπει να δίδεται 
όταν ένας παίκτης κρατά έναν αντίπαλο προκειµένου να τον εµποδίσει να 
αποκτήσει κατοχή της µπάλας ή να λάβει µία πλεονεκτική θέση 

• Ένας παίκτης πρέπει να αποβάλλεται εάν εµποδίσει µία προφανή ευκαιρία για την 
σηµείωση τέρµατος κρατώντας έναν αντίπαλο 

• Στις υπόλοιπες περιπτώσεις κρατήµατος ενός αντιπάλου δεν πρέπει να 
λαµβάνονται περαιτέρω πειθαρχικές κυρώσεις 

 
 
Επανέναρξη του παιχνιδιού 

• Άµεσο ελεύθερο λάκτισµα από την θέση στην οποία διαπράχθηκε το παράπτωµα 
(βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος) ή λάκτισµα από το σηµείο του 
πέναλτι εάν το παράπτωµα διαπράχθηκε µέσα στην περιοχή του πέναλτι.  
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Άγγιγµα της µπάλας µε το χέρι 
 
Το άγγιγµα της µπάλας µε το χέρι αφορά στην εκ προθέσεως ενέργεια ενός παίκτη να 
κάνει επαφή µε την µπάλα χρησιµοποιώντας το χέρι του ή το βραχίονά του. Ο διαιτητής 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα ακόλουθα: 
• την κίνηση του χεριού προς την µπάλα (όχι της µπάλας προς το χέρι) 
• την απόσταση µεταξύ του αντιπάλου και της µπάλας (απροσδόκητη κίνηση της 

µπάλας)  
• η θέση του χεριού δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι υφίσταται παράβαση 
• η επαφή της µπάλας µε ένα αντικείµενο το οποίο κρατείται στο χέρι (αντικείµενο 

ένδυσης, επικαλαµίδα κλπ.) λογίζεται ως µία παράβαση 
• το κτύπηµα της µπάλας µε ένα αντικείµενο που ρίπτεται (παπούτσι, επικαλαµίδα 

κλπ.) λογίζεται ως µία παράβαση 
 
 
Πειθαρχικές κυρώσεις 

Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική 
συµπεριφορά όταν ένας παίκτης αγγίζει εκ προθέσεως την µπάλα µε το χέρι, 
παραδείγµατος χάρη όταν ένας παίκτης: 
• αγγίζει την µπάλα µε πρόθεση και προφανώς προκειµένου να εµποδίσει έναν 

αντίπαλο να αποκτήσει την κατοχή της 
• επιχειρήσει να σηµειώσει ένα τέρµα αγγίζοντας την µπάλα µε το χέρι από πρόθεση 
 
Ένας παίκτης ωστόσο αποβάλλεται, εάν εµποδίσει την επίτευξη ενός τέρµατος ή µία 
προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος, αγγίζοντας εκ προθέσεως την µπάλα µε το χέρι. Η 
ποινή αυτή δεν προκύπτει από την πράξη του παίκτη να αγγίξει εκ προθέσεως την µπάλα 
µε το χέρι, αλλά από την απαράδεκτη και άδικη παρέµβαση η οποία εµπόδισε την επίτευξη 
ενός τέρµατος. 
 
 
Επανέναρξη του παιχνιδιού  

• Άµεσο ελεύθερο λάκτισµα από την θέση στην οποία διαπράχθηκε το παράπτωµα  
(βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος) ή λάκτισµα από το σηµείο του 
πέναλτι 

 
Εκτός της δικής του περιοχής πέναλτι, ο τερµατοφύλακας έχει τους ίδιους περιορισµούς 
στο άγγιγµα της µπάλας µε το χέρι, όπως και κάθε άλλος παίκτης. Εντός της δικής του 
περιοχής πέναλτι, ο τερµατοφύλακας δεν είναι ένοχος του παραπτώµατος αγγίγµατος της 
µπάλας µε το χέρι, το οποίο επισύρει άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή οποιασδήποτε 
απρεπούς συµπεριφοράς η οποία σχετίζεται µε το άγγιγµα της µπάλας. Ωστόσο, µπορεί 
να είναι ένοχος για άλλα παραπτώµατα, τα οποία επισύρουν έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα. 
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Παραπτώµατα που διαπράττονται από τερµατοφύλακες 
 
∆εν επιτρέπεται στον τερµατοφύλακα να έχει κατοχή της µπάλας στα χέρια του 
περισσότερο από έξι δευτερόλεπτα. Ένας τερµατοφύλακας θεωρείται ότι έχει κατοχή της 
µπάλας: 
• όσο η µπάλα βρίσκεται µεταξύ των χεριών του ή µεταξύ του χεριού του και 

οποιασδήποτε επιφάνειας (π.χ. έδαφος, σώµα του) 
• όσο κρατά την µπάλα στο τεντωµένο ανοιχτό του χέρι 
• όσο την αναπηδά στο έδαφος ή την πετά στον αέρα 
 
Όταν ένας τερµατοφύλακας έχει αποκτήσει κατοχή της µπάλας µε τα χέρια του, δεν µπορεί 
να µαρκαριστεί από έναν αντίπαλο. 
 
Ο τερµατοφύλακας δεν επιτρέπεται να αγγίξει την µπάλα µε το χέρι του εντός της δικής του 
περιοχής πέναλτι στις κάτωθι περιπτώσεις: 
• εάν αγγίξει και πάλι την µπάλα µε το χέρι του, αφού την έχει απελευθερώσει από 

την κατοχή του και αυτή δεν έχει έρθει σε επαφή µε κανέναν άλλο παίκτη.  
– ο τερµατοφύλακας θεωρείται ότι έχει έλεγχο της µπάλας, αγγίζοντας την µε 

οποιοδήποτε τµήµα των χεριών ή των βραχιόνων του, εκτός εάν η µπάλα 
αναπηδήσει τυχαία από αυτόν, για παράδειγµα µετά από µία απόκρουση 

– η κατοχή της µπάλας συµπεριλαµβάνει την εκ προθέσεως απόκρουση της 
µπάλας από τον τερµατοφύλακα,  

• εάν αγγίξει την µπάλα µε τα χέρια του, αφού αυτή έχει λακτισθεί προς αυτόν µε 
πρόθεση από έναν συµπαίκτη του. 

• εάν αγγίξει την µπάλα µε τα χέρια του, αφού την δεχθεί απευθείας από µία εκτέλεση 
πλάγιας επαναφοράς από έναν συµπαίκτη του.  

 
 
Επανέναρξη του παιχνιδιού  

• Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από την θέση όπου συνέβη το παράπτωµα  
(βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος)  
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Παραβάσεις που διαπράττονται σε βάρος των τερµατοφυλάκων 
 
• Αποτελεί παράπτωµα για έναν παίκτη, η παρεµπόδιση του τερµατοφύλακα να 

διώξει την µπάλα από την κατοχή του  
• Ένας παίκτης πρέπει να τιµωρείται για επικίνδυνο παιχνίδι, εάν λακτίσει ή 

επιχειρήσει να λακτίσει την µπάλα όταν ο τερµατοφύλακας είναι έτοιµος να την 
διώξει από την κατοχή του 

• Ο αντικανονικός περιορισµός της κίνησης του τερµατοφύλακα, αποτελεί παράβαση 
π.χ. κατά την εκτέλεση ενός γωνιακού λακτίσµατος (κόρνερ) 

 
 
Επικίνδυνο παιχνίδι 
 
Ως επικίνδυνο παιχνίδι ορίζεται κάθε ενέργεια η οποία κατά την προσπάθεια να "παίξει" 
την µπάλα, αποτελεί απειλή τραυµατισµού κάποιου (συµπεριλαµβανοµένου και του ίδιου 
του παίκτη). ∆ιαπράττεται όταν ένας αντίπαλος βρίσκεται κοντά και εµποδίζεται από το να 
"παίξει" την µπάλα εξαιτίας φόβου τραυµατισµού. 
 
Ένα ψαλίδι ή ανάποδο ψαλίδι επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του 
διαιτητή, δεν είναι επικίνδυνο για έναν αντίπαλο. 
 
Το επικίνδυνο παιχνίδι δεν περιλαµβάνει σωµατική επαφή µεταξύ των παικτών. Εάν 
υπάρχει σωµατική επαφή, η ενέργεια αποτελεί παράπτωµα, το οποίο τιµωρείται µε άµεσο 
ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα από το σηµείο του πέναλτι. Σε περίπτωση σωµατικής 
επαφής, ο διαιτητής θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά την µεγάλη πιθανότητα να έχει 
διαπραχθεί επίσης και απρεπής συµπεριφορά. 
 
 
Πειθαρχικές κυρώσεις 

• Εάν ένας παίκτης αγωνίζεται µε επικίνδυνο τρόπο σε ένα "κανονικό" µαρκάρισµα, ο 
διαιτητής οφείλει να µην λάβει κανένα πειθαρχικό µέτρα. Εάν η ενέργεια γίνεται µε 
προφανή κίνδυνο πρόκλησης τραυµατισµού, ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει 
(κίτρινη κάρτα) τον παίκτη. 

• Εάν ένας παίκτης εµποδίσει µία προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος 
αγωνιζόµενος µε επικίνδυνο τρόπο, ο διαιτητής πρέπει να αποβάλλει τον παίκτη.  

 
 
Επανέναρξη του παιχνιδιού  

• Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από την θέση όπου συνέβη το παράπτωµα  
(βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος)  

• Εάν υπάρχει επαφή, έχει διαπραχθεί ένα διαφορετικό παράπτωµα, το οποίο 
τιµωρείται µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα από το σηµείο του πέναλτι.  
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Παρεµπόδιση της προώθησης ενός αντιπάλου 
 
Ο όρος παρεµπόδιση της προώθησης ενός αντιπάλου σηµαίνει την µετακίνηση στην 
πορεία του αντιπάλου προκειµένου να εµποδιστεί, µπλοκαριστεί, επιβραδυνθεί ή 
αναγκαστεί σε αλλαγή της κατεύθυνσης από έναν αντίπαλο, όταν η µπάλα δεν βρίσκεται 
σε απόσταση ελέγχου από κάθε παίκτη. 
 

Όλοι οι παίκτες έχουν το δικαίωµα κατοχής της θέσης τους στον αγωνιστικό χώρο, το να 
βρίσκεται όµως κάποιος στην πορεία ενός αντιπάλου δεν είναι το ίδιο µε το να µετακινείται 
επάνω στην πορεία ενός αντιπάλου. 
 

Η κάλυψη της µπάλας επιτρέπεται. Ένας παίκτης ο οποίος τοποθετεί τον εαυτό του µεταξύ 
ενός αντιπάλου και της µπάλας για λόγους τακτικής, δεν έχει διαπράξει παράπτωµα 
εφόσον η µπάλα βρίσκεται µέσα στον χώρο ελέγχου και ο παίκτης δεν κρατά τον αντίπαλο 
µε τα χέρια ή το σώµα του. Εάν η µπάλα βρίσκεται σε απόσταση ελέγχου, επιτρέπεται το 
µαρκάρισµα του παίκτη από έναν αντίπαλο. 
 
 
Καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού για την επίδειξη κάρτας 
 
Όταν ο διαιτητής έχει αποφασίσει να δείξει µία κάρτα, είτε για να παρατηρήσει (κίτρινη 
κάρτα) είτε για να αποβάλλει έναν παίκτη, το παιχνίδι δεν θα επαναρχίζει µέχρι να 
επιβληθεί η ποινή. 
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Παρατηρήσεις για αντιαθλητική συµπεριφορά 
 
Υπάρχουν διαφορετικές περιστάσεις κατά τις οποίες ένας παίκτης πρέπει να παρατηρείται 
για αντιαθλητική συµπεριφορά, για παράδειγµα εάν ένας παίκτης: 
• διαπράξει µε ριψοκίνδυνο τρόπο ένα από τα επτά παραπτώµατα που επιφέρουν 

ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα 
• διαπράξει ένα φάουλ για τον τακτικό σκοπό της επέµβασης ή ανακοπής µίας υπό 

ανάπτυξη επίθεσης 
• κρατήσει έναν αντίπαλο για τον τακτικό σκοπό της απόσπασης του αντιπάλου 

µακριά από την µπάλα ή της παρεµπόδισης του αντιπάλου να πλησιάσει την µπάλα 
• αγγίξει την µπάλα µε το χέρι προκειµένου να παρεµποδίσει έναν αντίπαλο να 

αποκτήσει κατοχή ή να αναπτύξει µία επίθεση (οποιοσδήποτε εκτός του 
τερµατοφύλακα εντός της δικής του περιοχής πέναλτι) 

• αγγίξει την µπάλα µε το χέρι προσπαθώντας να επιτύχει ένα τέρµα (ανεξάρτητα µε 
το εάν η προσπάθεια είναι επιτυχής ή όχι) 

• προσπαθήσει να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούµενος τραυµατισµό ή 
προσποιούµενος ότι δέχθηκε φάουλ (προσποίηση) 

• αλλάξει θέση µε τον τερµατοφύλακα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού χωρίς την 
άδεια του διαιτητή 

• ενεργεί µε τρόπο ο οποίος επιδεικνύει έλλειψη σεβασµού για το παιχνίδι 
• "παίξει" την µπάλα την στιγµή που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ του 

έχει δοθεί άδεια να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο 
• αποσπάσει µε λόγια την προσοχή ενός αντιπάλου κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 

ή µίας επανέναρξης του παιχνιδιού 
• αποτυπώσει απαγορευµένα σήµατα στον αγωνιστικό χώρο 
• χρησιµοποιήσει εκ προθέσεως ένα τρικ ενώ η µπάλα "παίζεται" για να µεταβιβάσει 

την µπάλα στον τερµατοφύλακά του µε το κεφάλι του, το στήθος, το γόνατο, κλπ., 
προκειµένου να καταστρατηγήσει τον Κανόνα, ανεξαρτήτως του εάν ο 
τερµατοφύλακας αγγίξει την µπάλα µε τα χέρια του ή όχι. Το παράπτωµα 
διαπράττεται από τον παίκτη στην προσπάθεια να παρακάµψει τόσο το γράµµα, 
όσο και το πνεύµα του Κανόνα 12 και το παιχνίδι ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο 
λάκτισµα 

• χρησιµοποιήσει εκ προθέσεως ένα τρικ ενώ η µπάλα "παίζεται" για να µεταβιβάσει 
την µπάλα στον τερµατοφύλακά του προκειµένου να καταστρατηγήσει τον Κανόνα 
ενώ εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισµα (το ελεύθερο λάκτισµα πρέπει να εκτελεστεί 
ξανά αφού παρατηρηθεί ο παίκτης) 
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Πανηγυρισµός επίτευξης τέρµατος 
 
Μολονότι επιτρέπεται σε έναν παίκτη να εκφράσει την χαρά του όταν επιτυγχάνεται ένα 
τέρµα, ο πανηγυρισµός δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός.  
 

Επιτρέπονται οι εύλογοι πανηγυρισµοί, αλλά η πρακτική χορογραφηµένων πανηγυρισµών 
δεν πρέπει να ενθαρρύνεται όταν έχει ως αποτέλεσµα την υπερβολική καθυστέρηση και 
υποδεικνύεται στους διαιτητές να επεµβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις.  
 

Ένας παίκτης πρέπει να παρατηρείται (κίτρινη κάρτα) εάν:  
• κατά την άποψη του διαιτητή, κάνει χειρονοµίες οι οποίες είναι προκλητικές, 

χλευαστικές ή εξοργιστικές 
• αναρριχηθεί σε ένα περιµετρικό πλέγµα για να πανηγυρίσει την επίτευξη ενός 

τέρµατος 
• βγάλει την φανέλα του ή καλύψει το κεφάλι του µε την φανέλα του. 
 

    
 
• καλύψει το κεφάλι του ή το πρόσωπό του µε µάσκα ή άλλο παρόµοιο αντικείµενο  
 

  
 
Το γεγονός και µόνο της αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο για τον πανηγυρισµό 
ενός τέρµατος δεν αποτελεί παράβαση που τιµωρείται, είναι όµως απαραίτητο οι παίκτες 
να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο το συντοµότερο δυνατόν.  
 

Οι διαιτητές πρέπει να ενεργούν προληπτικά και να εφαρµόζουν την κοινή λογική στην 
αντιµετώπιση του πανηγυρισµού ενός τέρµατος.  
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Εκδήλωση διαφωνίας λεκτικά ή µε κινήσεις 
 
Ένας παίκτης ο οποίος είναι ένοχος για την λεκτική διαφωνία διαµαρτυρόµενος για τις 
αποφάσεις του διαιτητή, πρέπει να παρατηρείται (κίτρινη κάρτα). 
 
Ο αρχηγός µίας οµάδας δεν απολαµβάνει ειδικού καθεστώτος ή προνοµίων σύµφωνα µε 
τους "Κανόνες του Παιχνιδιού", αλλά έχει έναν βαθµό ευθύνης για την συµπεριφορά της 
οµάδας του. 
 
 
Καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού 
 
Οι διαιτητές πρέπει να παρατηρούν τους παίκτες οι οποίοι καθυστερούν την επανέναρξη 
(συνέχεια) του παιχνιδιού, χρησιµοποιώντας τακτικές όπως:  
• εκτέλεση ελεύθερου λακτίσµατος από εσφαλµένη θέση, µε αποκλειστική πρόθεση 

τον εξαναγκασµό του διαιτητή να διατάξει επανεκτέλεση 
• προσποίηση ότι εκτελεί την επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια, αλλά αιφνιδίως 

την αφήνει προκειµένου η επαναφορά να εκτελεστεί από έναν συµπαίκτη του 
• λάκτισµα της µπάλας µακριά ή µεταφορά της µε τα χέρια, αφού ο διαιτητής έχει 

διακόψει το παιχνίδι 
• υπερβολική καθυστέρηση στην εκτέλεση της επαναφοράς της µπάλας από τα 

πλάγια ή ελεύθερου λακτίσµατος 
• καθυστέρηση κατά την αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο όταν αντικαθίσταται 
• πρόκληση αντιπαράθεσης αγγίζοντας την µπάλα µε πρόθεση µε τα χέρια, αφού ο 

διαιτητής έχει διακόψει το παιχνίδι  
 
 
Επανειληµµένες παραβάσεις 
 
Οι διαιτητές πρέπει να είναι πάντοτε σε εγρήγορση για παίκτες οι οποίοι παραβιάζουν 
επανειληµµένα τους Κανόνες. Ιδιαιτέρως δε, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ακόµα και 
εάν ένας παίκτης διαπράξει µία σειρά διαφορετικών παραπτωµάτων, θα πρέπει µολαταύτα 
να παρατηρηθεί για επανειληµµένη παραβίαση των Κανόνων. 
 
∆εν υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός παραβάσεων ή κάποιο υπόδειγµα που να αποτελεί 
"επανειληµµένη" παράβαση, αυτό αποτελεί αποκλειστικά ένα θέµα κρίσης και πρέπει να 
καθορίζεται µέσα στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής διαχείρισης του αγώνα. 
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Σοβαρό παραβατικό παιχνίδι 
 
Ένας παίκτης είναι ένοχος για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι όταν χρησιµοποιεί υπερβολική 
δύναµη ή ωµότητα απέναντι σε αντίπαλο, διεκδικώντας την µπάλα όταν παίζεται. 
 

Ένα τάκλιν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αντιπάλου πρέπει να τιµωρείται ως 
σοβαρή αντιαθλητική συµπεριφορά. 
 

Όποιος παίκτης κάνει τάκλιν σε αντίπαλο διεκδικώντας την µπάλα από µπροστά, από 
πλάγια ή από πίσω, χρησιµοποιώντας το ένα ή τα δυο πόδια, µε υπερβολική δύναµη και 
θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του αντιπάλου, είναι ένοχος για σοβαρό παραβατικό 
παιχνίδι. 
 

Πλεονέκτηµα δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε περιπτώσεις σοβαρού παραβατικού 
παιχνιδιού, εκτός εάν υπάρχει µία σαφής ακόλουθη ευκαιρία επίτευξης τέρµατος. Ο 
διαιτητής πρέπει να αποβάλει τον ένοχο παίκτη για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι, όταν η 
µπάλα βγει εκτός παιχνιδιού. 
 

Ένας παίκτης που είναι ένοχος για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι πρέπει να αποβληθεί και 
το παιχνίδι να επαναρχίσει µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα από την θέση που έλαβε χώρα το 
παράπτωµα (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος) ή µε λάκτισµα πέναλτι 
(εάν το παράπτωµα συνέβη εντός της περιοχής πέναλτι του παραβάτη). 
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Βίαιη συµπεριφορά 
 
Ένας παίκτης είναι ένοχος για βίαιη συµπεριφορά, όταν χρησιµοποιεί υπερβολική δύναµη 
ή ωµότητα απέναντι σε έναν αντίπαλο µη διεκδικώντας την µπάλα. 
 

Είναι επίσης ένοχος για βίαιη συµπεριφορά, όταν χρησιµοποιεί υπερβολική δύναµη ή 
ωµότητα απέναντι σε συµπαίκτη, θεατή, αξιωµατούχο αγώνα ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο. 
 

Βίαιη συµπεριφορά µπορεί να λάβει χώρα, είτε εντός αγωνιστικού χώρου, είτε εκτός των 
ορίων αυτού, ανεξάρτητα από το εάν η µπάλα "παίζεται" ή όχι. 
 

Πλεονέκτηµα δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε περιπτώσεις βίαιης συµπεριφοράς, εκτός εάν 
υπάρχει µία σαφής ακόλουθη ευκαιρία επίτευξης τέρµατος. Ο διαιτητής πρέπει να 
αποβάλει τον ένοχο παίκτη της βίαιης συµπεριφοράς, όταν η µπάλα βγει εκτός παιχνιδιού. 
 

Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι η βίαιη συµπεριφορά συχνά οδηγεί σε µαζική 
αντιπαράθεση και για αυτό πρέπει να προσπαθήσουν να αποτρέψουν κάτι τέτοιο µε την 
παρέµβασή τους. 
 

Ένας παίκτης, αναπληρωµατικός ή αντικατασταθείς που είναι ένοχος για βίαιη 
συµπεριφορά πρέπει να αποβληθεί. 
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Επανέναρξη του παιχνιδιού: 

• Εάν η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, το παιχνίδι επαναρχίζει σύµφωνα µε την 
προηγούµενη απόφαση. 

• Εάν η µπάλα είναι εντός παιχνιδιού και το παράπτωµα έλαβε χώρα εκτός του 
αγωνιστικού χώρου: 
- εάν ο παίκτης είναι ήδη εκτός αγωνιστικού χώρου και διαπράττει το 

παράπτωµα, το παιχνίδι επαναρχίζει µε ελεύθερο διαιτητή από την θέση που 
βρισκόταν η µπάλα όταν σταµάτησε το παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι 
διακόπηκε µέσα στην περιοχή του τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο 
διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή της περιοχής του τέρµατος 
που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου 
βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

- εάν ο παίκτης εξέρχεται του αγωνιστικού χώρου προκειµένου να διαπράξει το 
παράπτωµα, το παιχνίδι επαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από την 
θέση που βρισκόταν η µπάλα όταν σταµάτησε το παιχνίδι (βλέπε Κανόνα 13 – 
Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος) 

• Εάν η µπάλα είναι εντός παιχνιδιού και ένας παίκτης διαπράξει ένα παράπτωµα 
εντός του αγωνιστικού χώρου: 
- κατά ενός αντιπάλου, το παιχνίδι επαναρχίζει µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα 

από την θέση που διεπράχθη το παράπτωµα (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση 
Ελεύθερου Λακτίσµατος) ή ένα λάκτισµα πέναλτι (εάν βρίσκεται µέσα στην 
περιοχή του πέναλτι του παραβάτη παίκτη) 

- κατά ενός συµπαίκτη, το παιχνίδι επαναρχίζει µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα 
από την θέση που διεπράχθη το παράπτωµα (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση 
Ελεύθερου Λακτίσµατος) 

- κατά ενός αναπληρωµατικού ή αντικατασταθέντος παίκτη, το παιχνίδι 
επαναρχίζει µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από την θέση που βρισκόταν η 
µπάλα όταν σταµάτησε το παιχνίδι (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου 
Λακτίσµατος) 

- κατά του διαιτητή ή ενός βοηθού διαιτητή, το παιχνίδι επαναρχίζει µε ένα 
έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από την θέση που διεπράχθη το παράπτωµα (βλέπε 
Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος) 

- κατά άλλου ατόµου, το παιχνίδι επαναρχίζει µε ένα ελεύθερο διαιτητή από την 
θέση που βρισκόταν η µπάλα όταν σταµάτησε το παιχνίδι, εκτός εάν το παιχνίδι 
διακόπηκε µέσα στην περιοχή του τέρµατος, περίπτωση κατά την οποία ο 
διαιτητής αφήνει την µπάλα να πέσει στην γραµµή της περιοχής του τέρµατος 
που είναι παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος στο πλησιέστερο σηµείο όπου 
βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι 
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Παραβάσεις ρίψης ενός αντικειµένου (ή της µπάλας) 
 
Εάν καθώς η µπάλα "παίζεται", ένας παίκτης, αναπληρωµατικός ή αντικατασταθείς ρίξει 
ένα αντικείµενο σε έναν αντίπαλο ή άλλο πρόσωπο µε ριψοκίνδυνο τρόπο, ο διαιτητής 
πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη, τον 
αναπληρωµατικό ή τον αντικατασταθέντα παίκτη. 
 

Εάν ενώ η µπάλα "παίζεται", ένας παίκτης, αναπληρωµατικός ή αντικατασταθείς ρίξει ένα 
αντικείµενο σε έναν αντίπαλο ή άλλο πρόσωπο µε υπερβολική δύναµη, ο διαιτητής πρέπει 
να διακόψει το παιχνίδι και να αποβάλει τον παίκτη, τον αναπληρωµατικό ή τον 
αντικατασταθέντα παίκτη για βίαιη συµπεριφορά. 
 

Επανέναρξη παιχνιδιού: 
• Εάν ένας παίκτης που στέκεται εντός της δικής του περιοχής πέναλτι, ρίξει ένα 

αντικείµενο σε έναν αντίπαλο που στέκεται εκτός της περιοχής πέναλτι, ο διαιτητής 
επαναρχίζει το παιχνίδι µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα για την αντίπαλη οµάδα, 
που εκτελείται από την θέση που το αντικείµενο χτύπησε ή θα χτυπούσε τον 
αντίπαλο. 

• Εάν ένας παίκτης που στέκεται εκτός της δικής του περιοχής πέναλτι, ρίξει ένα 
αντικείµενο σε έναν αντίπαλο που στέκεται εντός της περιοχής πέναλτι, ο διαιτητής 
επαναρχίζει το παιχνίδι µε ένα λάκτισµα πέναλτι. 

• Εάν ένας παίκτης που στέκεται εντός του αγωνιστικού χώρου ρίξει ένα αντικείµενο 
σε οποιοδήποτε πρόσωπο που στέκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, ο διαιτητής 
επαναρχίζει το παιχνίδι µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα, που εκτελείται από την 
θέση που βρισκόταν η µπάλα όταν σταµάτησε το παιχνίδι (βλέπε Κανόνα 13 – 
Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος) 

• Εάν ένας παίκτης που στέκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, ρίξει ένα αντικείµενο σε 
έναν αντίπαλο που στέκεται εντός αγωνιστικού χώρου, ο διαιτητής επαναρχίζει το 
παιχνίδι µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα κατά της αντίπαλης οµάδας, που 
εκτελείται από την θέση που το αντικείµενο χτύπησε ή θα χτυπούσε τον αντίπαλο ή 
µε ένα λάκτισµα πέναλτι (εάν βρίσκεται µέσα στην περιοχή του πέναλτι του 
παραβάτη παίκτη) 

• Εάν ένας αναπληρωµατικός ή ένας αντικατασταθείς παίκτης που στέκεται εκτός του 
αγωνιστικού χώρου, ρίξει ένα αντικείµενο σε έναν αντίπαλο που στέκεται εντός του 
αγωνιστικού χώρου, ο διαιτητής επαναρχίζει το παιχνίδι µε ένα έµµεσο ελεύθερο 
λάκτισµα κατά της αντίπαλης οµάδας, από την θέση που βρισκόταν η µπάλα όταν 
σταµάτησε το παιχνίδι (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος) 
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Αποστέρηση επίτευξης τέρµατος ή µίας ευκαιρίας επίτευξης τέρµατος 
 
Υπάρχουν δυο παραπτώµατα αποβολής που σχετίζονται µε την αποστέρηση ενός 
αντιπάλου από µία προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος. ∆εν είναι απαραίτητο το 
παράπτωµα να λάβει χώρα εντός της περιοχής πέναλτι. 
 

Εάν ο διαιτητής εφαρµόσει πλεονέκτηµα σε µια προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος και 
το τέρµα επιτευχθεί άµεσα, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος άγγιξε µε το χέρι την µπάλα ή 
κάνει φάουλ σε έναν αντίπαλο, ο παίκτης δεν µπορεί να αποβληθεί, αλλά εντούτοις πρέπει 
να παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα). 
 

Οι διαιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες περιστάσεις όταν αποφασίζουν για 
την αποβολή ενός παίκτη που αποστέρησε την επίτευξη ενός τέρµατος ή µίας προφανούς 
ευκαιρίας επίτευξης τέρµατος: 
• την απόσταση µεταξύ του παραπτώµατος και του τέρµατος 
• την πιθανότητα να κρατήσει ή να αποκτήσει τον έλεγχο της µπάλας 
• την κατεύθυνση του παιχνιδιού 
• την τοποθεσία και τον αριθµό των αµυνοµένων 
• το παράπτωµα που αποστερεί έναν αντίπαλο από µια προφανή ευκαιρία επίτευξης 

τέρµατος, µπορεί να είναι ένα παράπτωµα που επισύρει σε ένα άµεσο ή έµµεσο 
ελεύθερο λάκτισµα. 
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∆ιαδικασία  
 
Η µπάλα παίζεται όταν λακτίζεται και κινείται. 
 
Ένα ελεύθερο λάκτισµα µπορεί να εκτελεστεί υψώνοντας την µπάλα µε το πόδι ή 
ταυτόχρονα µε τα δυο πόδια. 
 
Προσποίηση εκτέλεσης ενός ελεύθερου λακτίσµατος, για να παραπλανηθούν οι αντίπαλοι, 
επιτρέπεται ως µέρος του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, εάν κατά την γνώµη του διαιτητή η 
προσποίηση θεωρηθεί ως αντιαθλητική συµπεριφορά, ο παίκτης πρέπει να παρατηρηθεί. 
 
Εάν ένας παίκτης, ενώ εκτελεί σωστά ένα ελεύθερο λάκτισµα, σκόπιµα λακτίζει την µπάλα 
κατά ενός αντιπάλου ώστε να ξαναπαίξει την µπάλα αλλά µε τρόπο ούτε απρόσεκτο ούτε 
ριψοκίνδυνο αλλά ούτε χρησιµοποιώντας υπερβολική δύναµη, ο διαιτητής πρέπει να 
επιτρέψει να συνεχιστεί το παιχνίδι. 
 
Ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα πρέπει να επαναληφθεί, εάν ο διαιτητής παραλείπει να 
σηκώσει το χέρι του ώστε να υποδείξει ότι το λάκτισµα είναι έµµεσο και η µπάλα έχει 
κατευθυνθεί απευθείας στο τέρµα. Το αρχικό έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα δεν αναιρείται 
από το λάθος του διαιτητή. 
 
 
Απόσταση  
 
Εάν ένας παίκτης αποφασίσει να εκτελέσει γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισµα και ένας 
αντίπαλος που είναι σε απόσταση µικρότερη των 9,15 µέτρων από την µπάλα 
παρεµβληθεί, ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού. 
 
Εάν ένας παίκτης αποφασίσει να εκτελέσει γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισµα και ένας 
αντίπαλος που είναι κοντά στην µπάλα εσκεµµένα τον παρεµποδίζει να εκτελέσει το 
λάκτισµα, ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) τον παίκτη για καθυστέρηση 
της επανέναρξης του παιχνιδιού. 
 
Εάν, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος από την αµυνόµενη οµάδα εντός της 
περιοχής πέναλτι, ένας ή περισσότεροι αντίπαλοι παραµείνουν εντός της περιοχής πέναλτι 
επειδή ο αµυνόµενος αποφασίζει να εκτελέσει γρήγορα το λάκτισµα και οι αντίπαλοι δεν 
είχαν χρόνο να αποµακρυνθούν από την περιοχή πέναλτι, ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει 
την συνέχιση του παιχνιδιού. 
 
 



 
 
 
ΚΑΝΟΝΑΣ 14 – ΤΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 
 

 123

 
∆ιαδικασία  
 
Η προσποίηση εκτέλεσης λακτίσµατος πέναλτι, για να παραπλανηθούν οι αντίπαλοι, 
επιτρέπεται ως µέρος του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, εάν κατά την γνώµη του διαιτητή η 
προσποίηση θεωρηθεί ως αντιαθλητική συµπεριφορά, ο παίκτης πρέπει να παρατηρηθεί 
(κίτρινη κάρτα). 
 
 
Προετοιµασία για την εκτέλεση λακτίσµατος πέναλτι  
 
Ο διαιτητής πρέπει να εξασφαλίσει τις ακόλουθες απαιτήσεις πριν την εκτέλεση του 
λακτίσµατος πέναλτι: 
• έχει προσδιοριστεί ο εκτελεστής 
• η µπάλα έχει σωστά τοποθετηθεί στο σηµείο του πέναλτι 
• ο τερµατοφύλακας είναι στην γραµµή του τέρµατος µεταξύ των κάθετων δοκών και 

µε πρόσωπο προς τον εκτελεστή 
• οι συµπαίκτες του εκτελεστή και του τερµατοφύλακα είναι 

- εκτός της περιοχής πέναλτι 
- εκτός του τόξου πέναλτι 
- πίσω από την µπάλα. 
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Παραβάσεις – Μετά από το σφύριγµα και πριν να ‘’παίξει’’ η µπάλα  
 
 

 Αποτέλεσµα του λακτίσµατος 
Παράβαση του Κανόνα Επίτευξη Τέρµατος Μη Επίτευξη Τέρµατος 
Επιτιθέµενος Παίκτης Επανάληψη πέναλτι Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα 
Αµυνόµενος Παίκτης Επίτευξη Τέρµατος Επανάληψη πέναλτι 

Και οι δύο Επανάληψη πέναλτι Επανάληψη πέναλτι 
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∆ιαδικασίες – Παραβάσεις  
 
Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι οι αντίπαλοι δεν µπορούν να είναι πλησιέστερα των  
2 µέτρων από το σηµείο που εκτελείται η επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια. Όπου 
είναι απαραίτητο, ο διαιτητής πρέπει να προειδοποιήσει οποιοδήποτε παίκτη βρίσκεται 
εντός αυτής της απόστασης προτού εκτελεστεί η επαναφορά της µπάλας και να τον 
παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) εάν στην συνέχεια παραλείπει να υποχωρήσει στη σωστή 
απόσταση. Το παιχνίδι ξαναρχίζει µε επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια. 
 

Εάν ένας παίκτης, σωστά εκτελεί από πλάγια την επαναφορά της µπάλας, σκόπιµα όµως 
ρίχνει την µπάλα σε έναν αντίπαλο ώστε να επαναλάβει την επαναφορά αλλά µε τρόπο 
ούτε απρόσεκτο ούτε ριψοκίνδυνο αλλά ούτε χρησιµοποιώντας υπερβολική δύναµη, ο 
διαιτητής πρέπει να επιτρέψει να συνεχιστεί το παιχνίδι. 
 

Εάν η µπάλα µπει στο τέρµα των αντιπάλων απευθείας από µία πλάγια επαναφορά, ο 
διαιτητής πρέπει να υποδείξει ένα από τέρµατος λάκτισµα. Εάν η µπάλα µπει στο τέρµα 
του εκτελούντος την πλάγια επαναφορά απευθείας, ο διαιτητής πρέπει να υποδείξει ένα 
γωνιακό λάκτισµα. 
 

Εάν η µπάλα αγγίξει το έδαφος προτού εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, η επαναφορά της 
µπάλας ξαναεκτελείται από την ίδια οµάδα και από την ίδια θέση µε την προϋπόθεση ότι 
έγινε µε την σωστή διαδικασία. Εάν η επαναφορά της µπάλας δεν γίνει µε την σωστή 
διαδικασία, επαναλαµβάνεται από την αντίπαλη οµάδα. 
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∆ιαδικασίες – Παραβάσεις  
 
Εάν ένας παίκτης που έχει εκτελέσει σωστά ένα από τέρµατος λάκτισµα παίξει σκόπιµα τη 
µπάλα δεύτερη φορά όταν η µπάλα έχει φύγει από την περιοχή του πέναλτι προτού να την 
αγγίξει ένας άλλος παίκτης, ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από τη θέση όπου η δεύτερη 
επαφή συνέβη (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). Ωστόσο, εάν ο 
παίκτης αγγίξει την µπάλα µε το χέρι του, πρέπει να τιµωρηθεί µε ένα άµεσο ελεύθερο 
λάκτισµα και εάν απαιτείται µε µια πειθαρχική ποινή. 
 

Εάν ένας αντίπαλος εισέλθει στην περιοχή του πέναλτι προτού παιχτεί η µπάλα και 
υποστεί µία παράβαση (φάουλ) από έναν αµυντικό, το από τέρµατος λάκτισµα 
επαναλαµβάνεται και ο αµυντικός µπορεί να παρατηρηθεί (κίτρινη κάρτα) ή να αποβληθεί 
(κόκκινη κάρτα) ανάλογα µε τη φύση του παραπτώµατος. 
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∆ιαδικασίες – Παραβάσεις  
 
Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι οι αντίπαλοι πρέπει να παραµένουν τουλάχιστον  
9,15 µέτρα (10 yds) από το γωνιακό τόξο µέχρι η µπάλα να µπει στο παιχνίδι  
(τα προαιρετικά σηµάδια του αγωνιστικού χώρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
βοήθεια). Όπου είναι απαραίτητο, ο διαιτητής πρέπει να προειδοποιήσει οποιοδήποτε 
παίκτη βρίσκεται εντός αυτής της απόστασης προτού εκτελεστεί το γωνιακό λάκτισµα και 
να τον παρατηρήσει (κίτρινη κάρτα) εάν στην συνέχεια παραλείπει να υποχωρήσει στην 
σωστή απόσταση. 
 
Εάν ένας εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά, πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης, 
ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα κατακυρώνεται στην αντίπαλη οµάδα στη θέση που η 
δεύτερη επαφή συνέβη (βλέπε Κανόνα 13 – Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος). 
 
Εάν ένας παίκτης, σωστά εκτελεί ένα γωνιακό λάκτισµα, σκόπιµα όµως λακτίζει την µπάλα 
σε έναν αντίπαλο ώστε να επαναλάβει το λάκτισµα αλλά µε τρόπο ούτε απρόσεκτο ούτε 
ριψοκίνδυνο αλλά ούτε χρησιµοποιώντας υπερβολική δύναµη, ο διαιτητής πρέπει να 
επιτρέψει να συνεχιστεί το παιχνίδι. 
 
Η µπάλα πρέπει να τοποθετείται µέσα στο γωνιακό τόξο και είναι εντός παιχνιδιού όταν 
λακτιστεί, εποµένως η µπάλα δεν απαιτείται να βγει από το γωνιακό τόξο για να είναι εντός 
του παιχνιδιού. 
 

Το διάγραµµα παρουσιάζει µερικές σωστές και λάθος θέσεις. 
 

 
 

ΛΑΘΟΣ 

ΣΩΣΤΟ 
ΣΩΣΤΟ 

ΣΩΣΤΟ 



 
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ Ή ΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΑΓΩΝΑ 
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Λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι 
 
∆ιαδικασία  

• Τα λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι δεν αποτελούν µέρος του αγώνα. 
• Η περιοχή του πέναλτι όπου εκτελούνται τα λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι 

µπορεί να αλλάξει µόνον εάν δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί το τέρµα ή η 
επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. 

• Εφόσον όλοι οι συµµετέχοντες παίκτες έχουν εκτελέσει λάκτισµα από το σηµείο του 
πέναλτι, δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η ίδια σειρά όπως στην εκτέλεση της 
πρώτης φάσης των λακτισµάτων. 

• Κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για την επιλογή των παικτών, από τους ευρισκόµενους 
στον αγωνιστικό χώρο, στο τέλος του αγώνα και της σειράς µε την οποία θα 
εκτελέσουν τα λακτίσµατα. 

• Ένας οποιοσδήποτε παίκτης, εκτός του τερµατοφύλακα, που έχει τραυµατιστεί δεν 
µπορεί να αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των λακτισµάτων από το 
σηµείο του πέναλτι. 

• Εάν ο τερµατοφύλακας αποβληθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης πέναλτι, πρέπει να 
αντικατασταθεί από έναν παίκτη που συµµετείχε κατά την λήξη του αγώνα. 

• Ένας παίκτης, αναπληρωµατικός ή αντικατασταθείς µπορεί να παρατηρηθεί (κίτρινη 
κάρτα) ή να αποβληθεί (κόκκινη κάρτα) κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των 
λακτισµάτων πέναλτι. 

• Ο διαιτητής δεν πρέπει να διακόψει τον αγώνα εάν µία οµάδα παραµείνει µε 
λιγότερους από 7 παίκτες κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των λακτισµάτων 
πέναλτι. 

• Εάν ένας παίκτης τραυµατίζεται ή αποβάλλεται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 
λακτισµάτων πέναλτι και η οµάδα έχει έναν παίκτη λιγότερο, ο διαιτητής δεν θα 
ελαττώσει τον αριθµό των εκτελεστών πέναλτι της άλλης οµάδας. 
Ένας ίσος αριθµός παικτών από κάθε οµάδα απαιτείται µόνον κατά την έναρξη της 
εκτέλεσης λακτισµάτων πέναλτι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιµέλεια µετάφρασης και ορολογίας :   Θεόδωρος Κουρίδης  Ν/Σ  Ε.Π.Ο. 



 
 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (IFAB) 
 

 129

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (IFAB) 
(Εγκεκριµένοι από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) – Φεβρουάριος 1993) 
 
 
Επωνυµία και Σύνθεση 
 
Ο τίτλος του Συµβουλίου θα είναι ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB). Η 
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Αγγλία), η Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία της Σκωτίας, η 
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία της Ουαλίας, η Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία της Ιρλανδίας και η 
∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA), εφεξής καλούµενες οµοσπονδίες, θα 
αποτελούν το Συµβούλιο, κάθε µία δε θα έχει το δικαίωµα της εκπροσώπησης από 
τέσσερις εκπροσώπους.  
 
 
Αντικείµενο 
 
Το αντικείµενο του Συµβουλίου θα είναι η συζήτηση και απόφαση επί προτεινόµενων 
αλλαγών στους "Κανόνες του Παιχνιδιού" και όσα άλλα θέµατα αφορούν το οµοσπονδιακό 
ποδόσφαιρο που απαιτούν την παραποµπή τους στο Συµβούλιο, µετά από συζήτηση στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση ή άλλες αρµόδιες συνεδριάσεις των οµοσπονδιών που 
αποτελούν το Συµβούλιο, ή των συνοµοσπονδιών ή των οµοσπονδιών µελών.  
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Συνελεύσεις του Συµβουλίου 
 
Το Συµβούλιο συνέρχεται σε δύο ετήσιες συνελεύσεις. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα 
λαµβάνει χώρα τον µήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο, όπως θα συµφωνείται.  
Η Ετήσια Συνέλευση Εργασιών θα λαµβάνει χώρα τον µήνα Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο, 
όπως θα συµφωνείται. Η ηµεροµηνία και ο τόπος της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και της 
Ετήσιας Συνέλευσης Εργασιών θα αποφασίζεται στην προηγούµενη Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συµβουλίου.  
Σε κάθε έτος, τόσο η Ετήσια Γενική Συνέλευση και η Ετήσια Συνέλευση Εργασιών, θα 
φιλοξενούνται από την ίδια οµοσπονδία µέλος.  
Θα προεδρεύει ένας εκπρόσωπος της διοργανώτριας οµοσπονδίας. Η ευθύνη της 
φιλοξενίας αµφοτέρων των συνελεύσεων θα µεταφέρεται εκ περιτροπής σε κάθε 
οµοσπονδία.  
 
 
Ετήσια Γενική Συνέλευση 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι εξουσιοδοτηµένη να συζητά και να αποφασίζει επί 
προτεινόµενων αλλαγών στους "Κανόνες του Παιχνιδιού" και άλλα οικεία θέµατα που 
επηρεάζουν το οµοσπονδιακό ποδόσφαιρο και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του 
Συµβουλίου.  
 
 
Ετήσια Συνέλευση Εργασιών 
 
Η Ετήσια Συνέλευση Εργασιών θα λαµβάνει χώρα τον µήνα Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο, 
όπως θα συµφωνείται. Η συνέλευση θα έχει την εξουσία να εξετάζει θέµατα γενικών 
εργασιών που υποβάλλονται στο Συµβούλιο. ∆ύναται να παρέχει αποφάσεις επί των 
θεµάτων αυτών, όµως η Ετήσια Συνέλευση Εργασιών δεν θα έχει την εξουσία να αλλάξει 
τους "Κανόνες του Παιχνιδιού".  
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∆ιαδικασίες 
 
Ετήσια Γενική Συνέλευση 
 
Κάθε οµοσπονδία θα υποβάλλει εγγράφως, το αργότερο µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου, στον 
γραµµατέα της οµοσπονδίας που φιλοξενεί την συνέλευση, προτάσεις ή προτεινόµενες 
αλλαγές στους "Κανόνες του Παιχνιδιού", αιτήσεις για πειραµατισµούς στους "Κανόνες του 
Παιχνιδιού" και άλλα θέµατα προς συζήτηση, που θα τυπώνονται και θα διανέµονται το 
αργότερο µέχρι την 14η ∆εκεµβρίου.  
Τυχόν τροποποιήσεις σε αυτές τις προτεινόµενες αλλαγές, θα πρέπει να υποβάλλονται 
εγγράφως στον γραµµατέα της οµοσπονδίας που φιλοξενεί την συνέλευση, το αργότερο 
µέχρι την 14η Ιανουαρίου, οι δε προτάσεις και τροποποιήσεις αυτές, θα τυπώνονται και θα 
διανέµονται στις οµοσπονδίες προς εξέταση το αργότερο µέχρι την 1η Φεβρουαρίου.  
 
 
Ετήσια Συνέλευση Εργασιών 
 
Κάθε οµοσπονδία θα υποβάλλει εγγράφως στον γραµµατέα της οµοσπονδίας που 
φιλοξενεί την συνέλευση, τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες προ της συνέλευσης, τυχόν 
προτάσεις, αιτήµατα για πειραµατισµό αναφορικά µε τους "Κανόνες του Παιχνιδιού" και 
άλλα προς συζήτηση θέµατα.  
Η ηµερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα θα διανέµονται σε όλες τις οµοσπονδίες µέλη 
του Συµβουλίου, δύο εβδοµάδες προ της συνέλευσης.  
Κάθε συνοµοσπονδία ή άλλη οµοσπονδία µέλος της FIFA, δύναται να υποβάλλει 
εγγράφως στον Γενικό Γραµµατέα της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), 
προτάσεις, αιτήµατα ή θέµατα προς συζήτηση, εγκαίρως, ώστε να διασφαλισθεί ότι είναι 
δυνατή η συζήτησή τους από την ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) και, εάν 
γίνουν δεκτά, να υποβληθούν στον γραµµατέα της οµοσπονδίας που φιλοξενεί την 
συνέλευση, τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες προ της συνέλευσης.  
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Πρακτικά 
 
Τα πρακτικά των συνελεύσεων τηρούνται από τον γραµµατέα της οµοσπονδίας που 
φιλοξενεί την συνέλευση και καταχωρούνται στο επίσηµο Βιβλίο Πρακτικών, το οποίο 
αποστέλλεται στην οµοσπονδία που θα φιλοξενήσει την επόµενη συνέλευση, πριν την 
πρώτη ηµέρα του επόµενου Φεβρουαρίου.  
 
 
Απαρτία και Ψήφοι 
 
Οι εργασίες της συνέλευσης δεν θα προχωρούν εκτός εάν παρίστανται τέσσερις 
οµοσπονδίες, µία από τις οποίες θα είναι η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA).  
Η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) θα έχει τέσσερις ψήφους για λογαριασµό 
όλων των υπαγόµενων οµοσπονδιών µελών της. Οι υπόλοιπες οµοσπονδίες του ∆ιεθνούς 
Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) θα έχουν από µία ψήφο. Προκειµένου να ψηφισθεί µία 
πρόταση, θα πρέπει να τύχει της υποστήριξης τουλάχιστον των τριών τετάρτων των 
παρόντων που έχουν δικαίωµα ψήφου.  
 
 
Αλλαγές στους "Κανόνες του Παιχνιδιού" 
 
∆εν θα γίνονται αλλαγές στους "Κανόνες του Παιχνιδιού" παρά µόνον στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συµβουλίου, και µόνον εάν συµφωνήσουν τα τρία τέταρτα των παρόντων 
και δικαιούµενων ψήφου µελών.  
 
 
Ειδικές Συνελεύσεις 
 
Η οµοσπονδία που φιλοξενεί τις συνελεύσεις του Συµβουλίου για το τρέχον έτος*, κατόπιν 
λήψης έγγραφης αίτησης, υπογεγραµµένης από την ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου 
(FIFA) ή από οποιεσδήποτε δύο από τις υπόλοιπες οµοσπονδίες µέλη, συνοδευόµενη 
από αντίγραφο των προς υποβολή προτάσεων, θα συγκαλεί µία ειδική συνέλευση του 
Συµβουλίου. Τέτοιες ειδικές συνελεύσεις θα λαµβάνουν χώρα εντός είκοσι οκτώ ηµερών 
από υποβολή της αίτησης, οι δε οµοσπονδίες που αποτελούν το Συµβούλιο θα λαµβάνουν 
κοινοποίηση προ είκοσι µία ηµερών, µαζί µε ένα αντίγραφο των προτάσεων.  
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Αποφάσεις του Συµβουλίου 
 
Οι αποφάσεις της Ετήσιας Συνέλευσης Εργασιών του Συµβουλίου θα τίθενται σε ισχύ από 
την ηµεροµηνία της συνέλευσης, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά.  
Οι αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συµβουλίου που αφορούν σε αλλαγές 
στους "Κανόνες του Παιχνιδιού", θα είναι δεσµευτικές για τις συνοµοσπονδίες και τις 
οµοσπονδίες µέλη από την 1η Ιουλίου που έπεται κάθε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 
Συµβουλίου, όµως οι συνοµοσπονδίες ή οµοσπονδίες µέλη των οποίων η τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδος δεν έχει λήξει µέχρι την 1η Ιουλίου, δύνανται να καθυστερήσουν την 
εισαγωγή των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν στους "Κανόνες του Παιχνιδιού" για τις 
διοργανώσεις τους, µέχρι την αρχή της επόµενης αγωνιστικής περιόδου. ∆εν θα γίνεται 
καµία αλλαγή στους "Κανόνες του Παιχνιδιού" από καµία συνοµοσπονδία ή οµοσπονδία 
µέλος, εάν δεν έχει ψηφισθεί από το Συµβούλιο**. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Το τρέχον έτος θα λογίζεται ότι αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της προηγούµενης 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.  
** Συµφωνήθηκε ότι αναφορικά µε διεθνείς αγώνες, τέτοιες αποφάσεις θα τίθενται σε 

ισχύ από την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Συµβουλίου στην οποία ψηφίσθηκαν.  



 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

 134

 
 
 
 
 
 

Επιµέλεια µετάφρασης και ορολογίας :   Θεόδωρος Κουρίδης  Ν/Σ  Ε.Π.Ο. 
 


