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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA  
 
 
Εγκύκλιος αρ. 1322  
 
Ζυρίχη, 25 Οκτωβρίου 2012  
SG/bru  
 
 
 
Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB),  
2 Οκτωβρίου 2012 – αποφάσεις και οδηγίες  
 
 
Αγαπητέ κύριε ή κυρία,  
 
Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) συγκλήθηκε στο Ξενοδοχείο Mar Hall στην πόλη 
Μπίσοπτον της Σκοτίας την 2 Οκτωβρίου 2012 για την Ετήσια Συνέλευση Εργασιών (ΑΒΜ) υπό 
την προεδρία του Γενικού Διευθυντή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σκοτίας, κου Στιούαρτ 
Ρήγκαν. 
 
Σχετικά με την Εγκύκλιο 1315 και την εντολή που δόθηκε στην ΑΒΜ από την Ειδική Συνέλευση της 
5 Ιουλίου 2012, ως εξαίρεση της εγκεκριμένης διαδικασίας, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις και οι διάφορες οδηγίες και κατευθύνσεις που εκδόθηκαν είναι οι ακόλουθες: 
 
 
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
1. Πρόσθετοι Βοηθοί Διαιτητή (ΠΒΔ, AAR)  

 
Τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού  
 
Τα μέλη συζήτησαν και ενέκριναν μια νέα ενότητα με τίτλο "Οι Πρόσθετοι Βοηθοί Διαιτητή" 
μετά την ενότητα "Ο Τέταρτος Διαιτητής και ο Αναπληρωματικός Βοηθός Διαιτητή" (σελ. 57) 
όπως επίσης και μιας ενότητας στο Ερμηνεία στους Κανόνες του Παιχνιδιού και Οδηγίες 
προς Διαιτητές. Πρόσθετα, συμφωνήθηκε ότι δεν απαιτείται πλέον ένα πρωτόκολλο το 
οποίο θα επεξηγούσε την εφαρμογή των Πρόσθετων Βοηθών Διαιτητή, καθόσον η νέα 
τροποποίηση είναι επαρκής.  
 
Επισυνάπτεται η προαναφερθείσα νέα ενότητα.  
 
 

2. Κανόνας 4 – Ο Εξοπλισμός των Ποδοσφαιριστών ("μαντήλα")  
 
Στην συνέλευση εξετάστηκε το σχέδιο, το χρώμα και το υλικό που θα επιτρέπεται, η δε 
οδηγία που ακολουθεί θα χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης. Οι 
τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού θα εφαρμοστούν μετά τα συμπεράσματα της 
δοκιμής, τον Μάρτιο του έτους 2014. 
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Η μαντήλα πρέπει  
 
- Να είναι το ίδιο χρώμα με το φανελάκι  
- να συνάδει με την επαγγελματική εμφάνιση του εξοπλισμού του ποδοσφαιριστή  
- να μην συνδέεται με το φανελάκι  
- να μην αποτελεί κίνδυνο για τον ποδοσφαιριστή που την φοράει ή οποιονδήποτε άλλο 

ποδοσφαιριστή (π.χ. μηχανισμός για άνοιγμα / κλείσιμο γύρω από τον λαιμό)  
- να φέρονται μόνο από γυναίκες ποδοσφαιριστές  
 

Δυο δείγματα (οι κατασκευαστές αναγράφονται κάτωθι) παρουσιάστηκαν τόσο στην FIFA όσο και 
στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
αυτά. 
 
Capsters SV: https://www.capsters.com/   
ResportOn: http://resporton.com/  
 
Άλλες μαντήλες επιτρέπονται επίσης, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τα παραπάνω 
κριτήρια.  
 
 
Υλοποίηση  

Οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) αναφορικά με τους Κανόνες του 
Παιχνιδιού όσον αφορά τους Πρόσθετους Βοηθούς Διαιτητή όπως επίσης και την οδηγία σχετικά 
με την χρήση της μαντήλας, έχουν άμεση ισχύ.  
 
 
Μετά τιμής,  
 
FIFA 
[υπογραφή] 
Jerome Valcke 
Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
Συνημμένα: ως προαναφέρεται 
 
Κοινοποίηση: Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA 
 Επιτροπή Διαιτησίας της FIFA 
 Συνομοσπονδίες 
 

https://www.capsters.com/
http://resporton.com/


ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

 

Σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης, επιτρέπεται ο ορισμός πρόσθετων βοηθών διαιτητή. 

Πρέπει να είναι διαιτητές εν ενεργεία και να ανήκουν στην πλέον υψηλή διαθέσιμη κατηγορία.  

 

Οι κανόνες της διοργάνωσης πρέπει να ορίζουν την διαδικασία που θα ακολουθείται όταν ένας 

διαιτητής δεν είναι σε θέση να συνεχίσει και εάν:  

 

1. ο τέταρτος διαιτητής θα αναλαμβάνει ως διαιτητής, ή  

2. ο αρχαιότερος πρόσθετος βοηθός διαιτητή αναλαμβάνει ως διαιτητής και ο τέταρτος διαιτητής 

αναλαμβάνει τον ρόλο του πρόσθετου βοηθού διαιτητή.  

 

Καθήκοντα  

Στις περιπτώσεις ορισμού πρόσθετων βοηθών διαιτητή, με την επιφύλαξη της απόφασης του 

διαιτητή, αυτοί πρέπει να σημειώνουν:  

• πότε ολόκληρη η μπάλα βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο περνώντας την γραμμή του 

τέρματος,  

• ποια ομάδα έχει δικαίωμα να εκτελέσει γωνιακό ή από τέρματος λάκτισμα,  

• πότε υπήρξε ανάρμοστη συμπεριφορά ή οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο έξω από το οπτικό 

πεδίο του διαιτητή,  

• πότε διαπράχθηκαν παραπτώματα όταν οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητή έχουν καλύτερο οπτικό 

πεδίο από τον διαιτητή, ιδιαίτερα δε μέσα στην περιοχή του πέναλτι,  

• εάν κατά την εκτέλεση πέναλτι, ο τερματοφύλακας κινήθηκε εκτός της γραμμής του τέρματος 

πριν το λάκτισμα της μπάλας και εάν η μπάλα πέρασε την γραμμή.  

 

 

Συνδρομή  

Οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητή συνδράμουν επίσης τον διαιτητή στον έλεγχο του αγώνα σύμφωνα 

με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, αλλά ο διαιτητής είναι αυτός που λαμβάνει την τελική απόφαση.  

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παρέμβασης ή απρεπούς συμπεριφοράς, ο διαιτητής θα απαλλάξει 

τον πρόσθετο βοηθό διαιτητή από τα καθήκοντά του και θα υποβάλλει την αναφορά του στις 

οικείες αρχές.  

 

  



ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

 

Καθήκοντα και ευθύνες  

Οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητή βοηθούν τον διαιτητή να ελέγξει τον αγώνα σύμφωνα με τους 

Κανόνες του Παιχνιδιού. Συνδράμουν επίσης τον διαιτητή σε κάθε άλλο θέμα που αφορά στην 

διεξαγωγή του αγώνα μετά από αίτημα και σύμφωνα με τις οδηγίες του διαιτητή. Αυτό συνήθως 

συμπεριλαμβάνει θέματα όπως:  

• στην επιθεώρηση του αγωνιστικού χώρου, στις μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν και στον 

εξοπλισμό των ποδοσφαιριστών,  

• στο εάν επιλύθηκαν τυχόν προβλήματα με τον εξοπλισμό ή αιμορραγία,  

• στην τήρηση εφεδρικών αρχείων αναφορικά με τον χρόνο, τα τέρματα και την αντικανονική 

συμπεριφορά.  

 

 

Τοποθέτηση και ομαδική εργασία  

1. Γενική τοποθέτηση κατά την διάρκεια του αγώνα  

Η θέση των πρόσθετων βοηθών διαιτητή είναι πίσω από την γραμμή του τέρματος.  

 

 

 

Οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, εκτός εάν 

υπάρχουν έκτακτα συμβάντα.   



ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

 

2. Από τέρματος λάκτισμα  

Ο πρόσθετος βοηθός διαιτητή πρέπει να ελέγχει εάν η μπάλα έχει τοποθετηθεί μέσα στην περιοχή 

του τέρματος. Εάν η μπάλα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο πρόσθετος βοηθός διαιτητή πρέπει να 

ειδοποιεί σχετικά τον διαιτητή.  

 

3. Λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι  

Ο πρόσθετος βοηθός διαιτητή πρέπει να τοποθετείται στην τομή μεταξύ της γραμμής του τέρματος 

και της περιοχής του τέρματος, ο δε βοηθός διαιτητή πρέπει να τοποθετείται στην ίδια ευθεία με 

τον προτελευταίο αμυνόμενο.  

 

4. Λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι  

Οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητή πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε τομή της γραμμής του τέρματος 

και της περιοχής του τέρματος, στα δεξιά και αριστερά του τέρματος, αντίστοιχα.  

Οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητή είναι υπεύθυνοι να επισημαίνουν στον διαιτητή πότε ολόκληρη η 

μπάλα έχει περάσει την γραμμή του τέρματος, μεταξύ των κάθετων δοκαριών και του οριζόντιου 

δοκαριού.  

 

5. Περιπτώσεις επίτευξης τέρματος ή μη  

Ο πρόσθετος βοηθός διαιτητή πρέπει να ειδοποιεί τον διαιτητή όταν επιτυγχάνεται ένα τέρμα.  

 

 

Σύστημα σημάτων για τους πρόσθετους βοηθούς διαιτητή  

Οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητή θα χρησιμοποιούν σύστημα ασύρματης επικοινωνίας μόνο και όχι 

σημαίες για να γνωστοποιούν τις αποφάσεις στον διαιτητή.  

Στην περίπτωση βλάβης του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας, οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητές 

θα χρησιμοποιούν μια σημαία με ηλεκτρονικό σήμα για να γνωστοποιούν τις αποφάσεις τους.  

Σε γενικές γραμμές, ο πρόσθετος βοηθός διαιτητή δεν πρέπει να δίδει προφανή σήματα με τα 

χέρια του. Μολαταύτα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια διακριτική χειρονομία μπορεί να αποτελέσει 

πολύτιμη συνδρομή στον διαιτητή.  Η χειρονομία θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο νόημα. Το νόημα της 

χειρονομίας θα πρέπει να έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί κατά την διάρκεια της συζήτησης που 

προηγείται του αγώνα.  

 


