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Αγωνιςτική περίοδοσ 2011-12 

 

Σα τελευταία χρόνια και ειδικότερα τθν τελευταία διετία με τθν νζα δομι τθσ διαιτθςίασ με βάςθ τθν 

φμβαςθ Διαιτθςίασ  τθσ UEFA, θ Κεντρικι Επιτροπι Διαιτθςίασ και θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Διαιτθςίασ  

πραγματοποίθςαν ςειρά ςεμιναρίων για διαιτθτζσ, βοθκοφσ, παρατθρθτζσ, εκπαιδευτζσ διαιτθςίασ, με 

ειδικι αναφορά ςε όςουσ περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ τθσ Super League. τόχοσ ιταν πάντα θ παροχι 

τθσ μζγιςτθσ δυνατισ βοικειασ προσ τουσ διαιτθτζσ και τισ άλλεσ ειδικότθτεσ, ϊςτε με επάρκεια να είναι ςε 

κζςθ να εφαρμόηουν πιςτά τον Κανονιςμό. 

το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται, μετά τθν ζγκριςθ και ιςχφ από φζτοσ του Κανονιςμοφ Διαιτθςίασ 

τθσ FIFA και ςτο ελλθνικό ποδόςφαιρο, γενικζσ οδθγίεσ και ςυμβουλζσ για τθν ςτάςθ και ςυμπεριφορά των 

διαιτθτϊν από τθ ςτιγμι που ειςζρχονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο μζχρι και τθν λιξθ του αγϊνα. Βαςίηεται 

ςτισ «Επιπρόςθετεσ Οδηγίεσ για Διαιτητζσ, Βοηθοφσ Διαιτητζσ και Τζταρτουσ Διαιτητζσ», που 

περιλαμβάνονται ςτο εγχειρίδιο των Κανόνων του Παιχνιδιοφ, ςτουσ κανονιςμοφσ αγϊνων FIFA-UEFA , ςτον 

Κανονιςμό Αγϊνων Ποδοςφαίρου και ςτον Πεικαρχικό Κϊδικα τθσ Ελλθνικισ Ποδοςφαιρικισ 

Ομοςπονδίασ. 

Οι οδθγίεσ αφοροφν κατά βάςθ τα Επαγγελματικά Πρωτακλιματα και το Κφπελλο Ελλάδοσ και θ Κεντρικι 

Επιτροπι Διαιτθςίασ ελπίηει ότι θ πλιρθσ εφαρμογι των οδθγιϊν αυτϊν κα ενδυναμϊςει τθν ενιαία 

ερμθνεία και εφαρμογι των Κανόνων του Παιχνιδιοφ.  

Όλοι οι αναγνϊςτεσ ενκαρρφνονται κερμά να ςυμμετζχουν με τα ςχόλιά τουσ προσ τθν ΚΕΔ/ΕΠΟ, τα οποία 

μποροφν να βοθκιςουν να παρουςιαςτοφν βελτιωμζνεσ οι μελλοντικζσ εκδόςεισ αυτοφ του εγχειριδίου. 

Για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτηςίασ ΕΠΟ 

αρρήσ Γεώργιοσ 

άββασ Χρήςτοσ 

Βαςάρασ Κφροσ 

Δοφροσ Γεώργιοσ 

Μπριάκοσ Αθανάςιοσ 
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Μζροσ  Γ' - Πρακτικζσ οδηγίεσ  για βοηθοφσ διαιτητζσ 

Off side   

Οι βοθκοί διαιτθτζσ πρζπει να ςθμειϊνουν off side, όταν είναι απολφτωσ βζβαιοι για τθν παράβαςθ, διαφορετικά  

δεν πρζπει να ςθκϊνουν τθ ςθμαία (δθλαδι, το όφελοσ τθσ όποιασ αμφιβολίασ πρζπει να δίνεται ςτθν επιτικζμενθ 

ομάδα). 

Για τθν απόφαςθ, του αν ζνασ επιτικζμενοσ παίκτθσ βρίςκεται πλθςιζςτερα, ςε ςχζςθ με το δεφτερο  τελευταίο 

αμυνόμενο, ςτθ γραμμι του αντίπαλου τζρματοσ, πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ κζςθ του κεφαλιοφ ι του ποδιοφ ι 

του ςϊματοσ του επιτικζμενου παίκτθ, ςε ςχζςθ πάντα με το δεφτερο  τελευταίο αμυνόμενο. 

Για τθν ορκι κρίςθ ςτισ παραβάςεισ off side, ο βοθκόσ  δεν πρζπει να ςθκϊνει τθ ςθμαία αμζςωσ, αλλά να 
χρθςιμοποιεί τθν τεχνικι «περίμενε και δεσ», εξετάηοντασ παράλλθλα τα ακόλουκα κριτιρια: 

α. Κίνθςθ τθσ μπάλασ (κατεφκυνςθ, ταχφτθτα, απόςταςθ, αλλαγι πορείασ, κ.λπ.) 

β. υμμετοχι του παίκτθ ςτο ενεργθτικό παιχνίδι: 

•    με παρζμβαςθ ςτο παιχνίδι ι 

•    με παρζμβαςθ ςε αντίπαλο παίκτθ ι 

•    κερδίηοντασ πλεονζκτθμα (παράνομο). 
 

Οι διαιτθτζσ και οι βοθκοί πρζπει να γνωρίηουν τισ ακόλουκεσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθν εξισ κατθγορία 

«κάνοντασ μια χειρονομία ι κίνθςθ θ οποία, κατά τθν άποψθ του διαιτθτι, ξεγελά ι αποςπά τθν προςοχι ενόσ 

αντιπάλου»: 

•  Ζνασ παίκτθσ, που βρίςκεται ςε κζςθ off side, με τον τρόπο του και τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςισ του, ςτθν (ι 

κοντά ςτθν) πορεία τθσ μπάλασ, παρεμβαίνει ςε αντίπαλο παίκτθ ςυντελϊντασ ςτθν (ι προκαλϊντασ τθν) 

ανεξζλεγκτθ απομάκρυνςθ τθσ μπάλασ ι άλλθσ ενζργειασ του αντιπάλου παίκτθ. 

•  Ζνασ παίκτθσ, ευριςκόμενοσ ςε κζςθ off side και κακαρά κατζχοντασ κζςθ ςτθ γραμμι όραςθσ του 

τερματοφφλακα και του παίκτθ που ςουτάρει ( βρίςκεται ανάμεςα ςτον τερματοφφλακα και τον παίκτθ που 

ςουτάρει), παρεμβαίνει ςτον τερματοφφλακα αποςπϊντασ του τθν προςοχι. 

Γίνεται επίςθσ υπενκφμιςθ ςτουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ ότι: 

Όταν παίρνουν αποφάςεισ ςχετικά με περιπτϊςεισ off sides, είναι προτιμότερο να αργοφν για λίγο και να είναι 

ςωςτοί, παρά να είναι πολφ γριγοροι με λανκαςμζνεσ αποφάςεισ. 

Εάν ο βοθκόσ ςθκϊςει τθ ςθμαία για off side και ο διαιτθτισ δεν τον δει αμζςωσ, ο βοθκόσ πρζπει να επιμζνει μζχρι 

να γίνει αντιλθπτόσ ι μζχρι θ μπάλα να τεκεί κακαρά υπό τον ζλεγχο τθσ αμυνόμενθσ ομάδασ (το θλεκτρονικό ςιμα 

χρθςιμοποιείται για να ειδοποιιςει τον διαιτθτι ότι ζχει ςθμειωκεί off side). 

Για πολφ δφςκολεσ περιπτϊςεισ, όπου ο βοθκόσ αποφαςίηει «όχι off side», ζνα διακριτικό ςιμα με το χζρι μπορεί να 

είναι πολφτιμθ υποςτιριξθ προσ το διαιτθτι, όταν ο διαιτθτισ τον κοιτάξει. 

τθ ςπάνια περίπτωςθ που ο διαιτθτισ είναι πεπειςμζνοσ ότι ζνασ παίκτθσ βρίςκεται ςε κζςθ off side και ςυμμετζχει 

ενεργά ςτο παιχνίδι και ο βοθκόσ  δεν ςθκϊςει τθ ςθμαία, ο διαιτθτισ πρζπει να πάρει τθν τελικι ευκφνθ και να 

τιμωριςει τθν παράβαςθ off side.  
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Ομοίωσ, ςτθν ςπάνια περίπτωςθ, όπου ζνασ βοθκόσ ςθκϊςει τθ ςθμαία για παράβαςθ off side και ο διαιτθτισ είναι 

τθσ άποψθσ ότι ο παίκτθσ δεν ςυμμετζχει ενεργά ςτο παιχνίδι, ο διαιτθτισ πρζπει να παραβλζψει τθν υπόδειξθ και 

να επιτρζψει τθ ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ.  

Οι διαιτθτζσ πρζπει να ζχουν κάρροσ και να μθν ενεργοφν ςφμφωνα με το ςιμα του βοθκοφ διαιτθτι ςε περιπτϊςεισ 

προφανοφσ ςφάλματοσ. 

 

Μπάλα εκτόσ αγωνιςτικοφ  χώρου  

   1.   Γίνεται υπενκφμιςθ ςτουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ ότι, όταν θ μπάλα εξζρχεται του αγωνιςτικοφ 

χϊρου, θ ςθμαία του βοθκοφ πρζπει να δείχνει άμεςα και κακαρά τθν κατεφκυνςθ. ε κακαρζσ 

περιπτϊςεισ επαναφοράσ, ο βοθκόσ διαιτθτισ μπορεί να δείξει απευκείασ τθν κατεφκυνςθ  

(κατά μικοσ τθσ γραμμισ του γθπζδου). Αλλά εάν ζχει οιαδιποτε αμφιβολία ςχετικά με τθν  

κατεφκυνςθ, ο βοθκόσ διαιτθτισ πρζπει απλά να ςθκϊςει τθ ςθμαία, ζχοντασ οπτικι επαφι με  

το διαιτθτι και να ακολουκιςει το ςιμα του. 

ε πολφ δφςκολεσ αποφάςεισ, όταν θ μπάλα παραμζνει εντόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου, ζνα  

διακριτικό ςιμα με το χζρι μπορεί να είναι πολφτιμθ υποςτιριξθ προσ το διαιτθτι. 

   2.   Οποτεδιποτε ο βοθκόσ υποδείξει τθ μπάλα εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου (ακόμθ και αν το  

παιχνίδι ςυνεχίηεται) πρζπει να διατθριςει τθν υπόδειξθ μζχρι να γίνει αντιλθπτόσ από το  

διαιτθτι. 

   3. Όταν θ μπάλα ειςζρχεται ςτο τζρμα (γκολ): 

 τθν περίπτωςθ επίτευξθσ τζρματοσ, ο βοθκόσ πρζπει να κινείται κακαρά, με ςαφινεια, κοντά ςτθ πλάγια 

γραμμι, με κατεφκυνςθ προσ τθ διχοτόμο. ε οριακζσ περιπτϊςεισ – για να δείξει ότι θ μπάλα ζχει περάςει 

ολόκλθρθ τθ γραμμι του τζρματοσ - ο βοθκόσ πρζπει να ςθκϊςει τθ ςθμαία (χωρίσ να τθν κυματίηει), να ζχει 

οπτικι επαφι με το διαιτθτι και μόνο τότε κα κινθκεί  (όπωσ αναφζραμε παραπάνω) προσ τθ διχοτόμο. 

 Εάν κατά τθν άποψι του ζνα τζρμα δεν επιτεφχκθκε ςφμφωνα με τον κανονιςμό, ο βοθκόσ πρζπει να 

παραμείνει ακίνθτοσ, με τθ ςθμαία ψθλά. Ο διαιτθτισ τότε, αν κζλει, μπορεί να επιλζξει να εξετάςει 

περαιτζρω, εάν χρειάηεται πρόςκετθ πλθροφόρθςθ και να κατευκυνκεί κοντά ςτο βοθκό. 

 

 

 

 

 

 

Παραβάςεισ  

Ζνασ βοθκόσ διαιτθτισ οφείλει να: 

• ςθκϊςει τθ ςθμαία, ωσ ςιμα, για να ενθμερϊςει το διαιτθτι ότι είδε μια παράβαςθ (ι μια αντιακλθτικι, ι 

μια βίαιθ ςυμπεριφορά), κοντά ςτον χϊρο ευκφνθσ του ι εκτόσ του οπτικοφ πεδίου  του διαιτθτι. Η ςθμαία 

πρζπει να είναι ψθλά, ανοικτι και να κινείται με μικρζσ κινιςεισ  μπροσ- πίςω (κυματιςτι), για να ξεχωρίηει 

από το ςιμα του off side. 
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• ζχει οπτικι επικοινωνία  με το διαιτθτι και να ςθκϊςει τθ ςθμαία του, εφ’ όςον είναι καλφτερα 

τοποκετθμζνοσ από το διαιτθτι και ο διαιτθτισ δεν ζκανε καμία υπόδειξθ, δθλαδι όταν είναι ξεκάκαρο ότι ο 

διαιτθτισ δεν μπόρεςε να εντοπίςει τθν παράβαςθ. 

Εάν ο βοθκόσ ζχει επιπλζον πλθροφόρθςθ για το διαιτθτι, ςχετικά με τθν παράβαςθ, ι εάν ο διαιτθτισ δεν πρόςεξε 

τθ ςθμαία του, το ςφςτθμα ενδοεπικοινωνίασ ι / και το θλεκτρονικό ςιμα μπιπ πρζπει να χρθςιμοποιείται, αλλά 

μόνο ςυμπλθρωματικά ςε ςχζςθ με τθ χριςθ τθσ ςθμαίασ. 

Πρζπει να τονιςτεί ότι ο βοθκόσ διαιτθτισ πρζπει να ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο για κάκε παράβαςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των διαπραττομζνων εντόσ τθσ περιοχισ πζναλτι.  

ε άλλεσ περιπτϊςεισ πρζπει να παρζχεται διακριτικι βοικεια, εφ’ όςον αυτι ηθτείται από το διαιτθτι. 

Είναι επίςθσ ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι: 

• Πριν ο βοθκόσ υποδείξει παράβαςθ, πρζπει να διακρίνει ότι ο διαιτθτισ δεν κα εφάρμοηε το πλεονζκτθμα, 

εάν είχε προςζξει τθν παράβαςθ. Πρζπει να χρθςιμοποιιςει τθν τεχνικι «περίμενε και δεσ», ζχοντασ οπτικι 

επαφι με το διαιτθτι. 

• Εάν θ υπόδειξθ τθσ ςθμαίασ δεν γίνει αντιλθπτι άμεςα από το διαιτθτι, ο βοθκόσ διαιτθτισ πρζπει να 

επιμείνει ςτθν υπόδειξι του μζχρι να γίνει αντιλθπτόσ από το διαιτθτι ι μζχρι να αφεκεί κακαρό 

πλεονζκτθμα για τθν ομάδα εναντίον τθσ οποίασ διαπράχκθκε θ παράβαςθ. 

• Η οπτικι επαφι και τα διακριτικά ςιματα με το χζρι από το βοθκό διαιτθτι μπορεί να βοθκιςουν ςτθ 

διαβίβαςθ πλθροφοριϊν ςτο διαιτθτι π.χ. είδοσ παράβαςθσ, επόμενθ ενζργεια κ.λπ. Κάτι τζτοιο κα μείωνε 

τθν ανάγκθ του να διαςχίςει τον αγωνιςτικό χϊρο μζχρι το βοθκό διαιτθτι για να τον ςυμβουλευκεί. 

• Όπου θ απευκείασ διαβοφλευςθ μεταξφ του διαιτθτι και του βοθκοφ είναι αναγκαία, θ πλθροφόρθςθ πρζπει 

να περιλαμβάνει, όςο πιο ςυνοπτικά γίνεται, το  τι ακριβϊσ ςυνζβθ, ποιοι παίκτεσ ςυμμετείχαν, το ακριβζσ 

ςθμείο, τισ προτεινόμενεσ ενζργειεσ και τον τρόπο επανζναρξθσ του αγϊνα.  

Προτείνεται ς’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο βοθκόσ διαιτθτισ να προχωρεί προσ το διαιτθτι κατά 4 με 5 μζτρα. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, αμφότεροι, βοθκόσ και διαιτθτισ πρζπει να είναι ςτραμμζνοι προσ τον αγωνιςτικό 

χϊρο. υνικωσ είναι προτιμότερο να αποφεφγουν κατά τθν ςυηιτθςθ, να ακουςτοφν ι να γίνουν αντιλθπτοί από 

άλλουσ. 

ε παραβάςεισ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ, που αντιλιφκθκε και υπζδειξε ο βοθκόσ, ο διαιτθτισ πρζπει να ενεργεί 

ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ. Εάν ο αγϊνασ ζχει διακοπεί για να επιβλθκεί πεικαρχικόσ ζλεγχοσ (ακόμθ 

και αν θ υπόδειξθ δεν είχε γίνει αντιλθπτι και ο αγϊνασ ςυνεχίςτθκε), θ επανζναρξθ του αγϊνα πρζπει να γίνει 

ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ (ελεφκερο λάκτιςμα ι εκτζλεςθ πζναλτι). Ωςτόςο, εάν θ υπόδειξθ του βοθκοφ δεν ζγινε 

άμεςα αντιλθπτι και ο αγϊνασ ξεκίνθςε εκ νζου, για μεταγενζςτερθ κατάςταςθ μόνο θ κατάλλθλθ πεικαρχικι 

ενζργεια μπορεί να λθφκεί εναντίον του παραβάτθ παίκτθ. 

Όταν ο διαιτθτισ ηθτά ενθμζρωςθ από τον βοθκό, ςχετικά με το εάν θ παράβαςθ ζγινε μζςα ι ζξω από τθν περιοχι 

πζναλτι, αυτόσ κα πρζπει να ενεργεί ωσ εξισ: 

α.   Εάν θ παράβαςθ είναι ΕΝΣΟ τθσ περιοχισ πζναλτι, ο βοθκόσ κινείται κακαρά πάνω ςτθν πλάγια γραμμι 

προσ τθ ςθμαία του κόρνερ. 

β.   Εάν θ παράβαςθ είναι ΕΚΣΟ τθσ περιοχισ πζναλτι, ο βοθκόσ ςτζκεται ακίνθτοσ, αφοφ μετακινθκεί ςτθν 

προζκταςθ τθσ γραμμισ τθσ περιοχισ πζναλτι, τθσ παράλλθλθσ προσ τθ γραμμι τζρματοσ. 
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Μια ξεκάθαρη ΛΑΝΘΑΜΕΝΗ πειθαρχική απόφαςη του διαιτητή  

Εάν ο 4οσ διαιτθτισ ι εάν ο ζνασ εκ των βοθκϊν αντιλθφκεί ότι ο διαιτθτισ διζπραξε προφανζσ πεικαρχικό ςφάλμα 

(π.χ. δφο κίτρινεσ κάρτεσ ςτον ίδιο παίκτθ χωρίσ ο παίκτθσ να αποβλθκεί, κόκκινθ ι κίτρινθ κάρτα ςε λάκοσ παίκτθ 

κ.λπ.) πρζπει να παρζμβουν άμεςα (ςθμαία και μπιπ ι ακόμθ και να ειςζλκουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο).  

Είναι ςθμαντικό να μθν γίνονται λάκθ, ςε ςχζςθ με αυτζσ τισ ευκφνεσ και θ ομάδα των διαιτθτϊν κα πρζπει να 

εντοπίηει κακαρά τουσ παραβάτεσ, που πρζπει να τιμωρθκοφν και να λαμβάνουν τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ τθν ίδια 

ςτιγμι. 

 

Απόςταςη των 9,15 μζτρων 

Όταν καταλογίηεται ελεφκερο λάκτιςμα, πολφ κοντά ςτθν πλάγια γραμμι, πλθςίον του βοθκοφ διαιτθτι, ο βοθκόσ 

μπορεί να ειςζλκει ςτον αγωνιςτικό χϊρο για τον ζλεγχο τθν απόςταςθσ των 9,15 μζτρων από τθ μπάλα.  

υςτινεται όμωσ ςτο βοθκό να μθ μετριςει τα 9,15 μζτρα αλλά να επιβάλλει τον ζλεγχο τθσ απόςταςθσ  από τθ κζςθ 

που βρίςκεται θ μπάλα. 

 

Ο ρόλοσ του Σζταρτου διαιτητή  

Από τθν 1θ Ιουνίου 2010 ο ρόλοσ του 4ου διαιτθτι επεκτάκθκε πζραν του ελζγχου τθσ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ, τθσ 

εςφαλμζνθσ ταυτότθτασ του παραβάτθ από το διαιτθτι και τθσ δεφτερθσ κίτρινθσ κάρτασ που, από λάκοσ δεν είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν αποβολι.  

Οι Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ τϊρα προβλζπουν: «Βοθκά τον διαιτθτι ςτον ζλεγχο του αγϊνα ςφμφωνα με τουσ 

Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ. Ο διαιτθτισ όμωσ, διατθρεί τθν εξουςία να αποφαςίηει για κάκε τι που ςχετίηεται με τον 

αγϊνα.» 

Είναι ςθμαντικό για το διαιτθτι, ςτισ οδθγίεσ του πριν από τον αγϊνα, να κακορίηει τι είδουσ βοικεια αναμζνει από 

τον 4ο διαιτθτι. 

  

 

 

Η Σοποθζτηςη του Βοηθοφ ςτο ελεφθερο λάκτιςμα κοντά ςτην περιοχή πζναλτι 

τα ελεφκερα λακτίςματα, κοντά ςτθν περιοχι πζναλτι, ο βοθκόσ πρζπει να τοποκετείται ςτθν ευκεία με το δεφτερο 

τελευταίο αμυνόμενο (για να ελζγχει το off side), αλλά να είναι και ςε επαγρφπνθςθ για τθ γραμμι του τζρματοσ 

(κυρίωσ για ν’ αντιλθφκεί αν κα μπει γκολ).  

Ο διαιτθτισ οφείλει να ελζγχει τθ μπάλα και το τείχοσ. 

 

Μετά το off side 

Ιδιαίτερα, μετά από τον καταλογιςμό ζμμεςου λακτίςματοσ, για περίπτωςθ off side, ο βοθκόσ πρζπει να 

ευκυγραμμίηεται με το ςθμείο όπου τοποκετείται θ μπάλα, για τθν επανζναρξθ του αγϊνα.  
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Αμζςωσ μετά, πρζπει να παίρνει κζςθ για να ελζγχει το off side (ςτθν ευκεία με το δεφτερο τελευταίο αμυνόμενο), το 

οποίο (off side) είναι και θ προτεραιότθτά του ςε κάκε περίπτωςθ. 

 

Η Σοποθζτηςη του Βοηθοφ ςτο ελεφθερο λάκτιςμα τερματοφφλακα 

τισ περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ ελεφκερων λακτιςμάτων, κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ κατοχισ τθσ μπάλασ από τον 

τερματοφφλακα με τα χζρια του, μζςα ςτθ δικι του περιοχι πζναλτι, κα πρζπει ο βοθκόσ να ελζγχει εάν θ μπάλα 

ζχει ςτθκεί ςωςτά και ότι ο τερματοφφλακασ δεν περνά  τισ γραμμζσ τθσ περιοχισ πζναλτι, πριν από τθν 

απομάκρυνςθ τθσ μπάλασ απ’ τα χζρια του.  

Αυτό πρζπει να γίνεται ςε άνετεσ - απλζσ καταςτάςεισ (π.χ. δεφτεροσ τελευταίοσ αμυνόμενοσ κοντά ςτθν περιοχι 

πζναλτι). θμειϊνεται δε ότι το off side είναι θ προτεραιότθτα ςε κάκε περίπτωςθ. 

 

το Γωνιαίο  λάκτιςμα (κτφπημα κόρνερ) 

Για τα γωνιαία λακτίςματα (κόρνερ), ςυςτινεται ςτον αρμόδιο βοθκό διαιτθτι να παίρνει κζςθ πίςω από τθ ςθμαία 

και ςτθν προζκταςθ τθσ ευκείασ τθσ γραμμισ τζρματοσ (να προςζχει να μθν παρεμποδίηει τον παίκτθ που εκτελεί). 

 

Η Σοποθζτηςη των Βοηθών ςτην εκτζλεςη πζναλτι 

τθν εκτζλεςθ πζναλτι, που ςθμειϊκθκε ςτθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα, ο βοθκόσ πρζπει να τοποκετείται ςτθ 

γραμμι του τζρματοσ, εκεί όπου ςυναντά το όριο τθσ περιοχισ ΠΕΝΑΛΣΙ. 

τθ διαδικαςία ανάδειξθσ νικθτι με πζναλτι, ο μεν ζνασ βοθκόσ πρζπει να τοποκετείται ςτθ γραμμι του τζρματοσ, 

όπου ςυναντά τθ γραμμι τθσ περιοχισ του ΣΕΡΜΑΣΟ, ο δε άλλοσ βοθκόσ  κα πρζπει να βρίςκεται ςτον κφκλο του 

κζντρου και να ελζγχει τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ.  

Ο διαιτθτισ πρζπει να κακορίςει και να ςυμφωνιςει για το ρόλο του βοθκοφ διαιτθτι, που ελζγχει τθ γραμμι του 

τζρματοσ, κακϊσ και το δικό του ρόλο για τον εντοπιςμό αντικανονικισ κίνθςθσ του τερματοφφλακα ζξω από τθ 

γραμμι του τζρματοσ.  

Γίνεται επίςθσ υπενκφμιςθ ςτουσ διαιτθτζσ και τουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ ότι ο αντίπαλοσ τερματοφφλακασ οφείλει να 

παραμζνει τοποκετθμζνοσ ςτθ γραμμι του τζρματοσ, όπου ςυναντά τθ γραμμι τθσ περιοχισ πζναλτι και πίςω από το 

βοθκό διαιτθτι. 

 

Σεχνική ςημαίασ  

Προτείνεται ςτο βοθκό να κρατά τθ ςθμαία ςτο χζρι που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτον αγωνιςτικό χϊρο, αλλάηοντασ 

χζρια οποτεδιποτε αλλάηει θ κατεφκυνςθ τθσ κίνθςισ του, ζτςι ϊςτε θ ςθμαία να είναι πάντα ορατι ςτο διαιτθτι. 

Όταν ο βοθκόσ ςθκϊνει τθ ςθμαία για να υπόδειξθ μια παράβαςθ, πρζπει να χρθςιμοποιεί το χζρι εκείνο με το οποίο 

κα ολοκλθρϊςει τθν υπόδειξθ τθσ κατεφκυνςθσ του ελεφκερου λακτίςματοσ. 

Πζραν όμωσ αυτοφ, ο παρατθρθτισ διαιτθςίασ κα εξακολουκιςει να αξιολογεί τθν απόδοςθ του βοθκοφ διαιτθτι 

ςφμφωνα με τθν ακρίβεια των αποφάςεϊν του. 

 

Ευθφνη για την πλάγια επαναφορά 
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Γίνεται υπενκφμιςθ ςτουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ ότι θ ευκφνθ για τθ διαςφάλιςθ μιασ ορκά εκτελεςμζνθσ πλάγιασ 

επαναφοράσ μοιράηεται ανάμεςα ςτο διαιτθτι και το βοθκό διαιτθτι.  

Ο μεν διαιτθτισ ελζγχει, ςυνικωσ, τθν ορκι εκτζλεςθ με τα χζρια, ο δε βοθκόσ παρατθρεί τθν, ςφμφωνα με τουσ 

Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ, κζςθ των ποδιϊν (πάνω ι πίςω από τθ γραμμι με επαφι ςτο ζδαφοσ).  

Ωςτόςο, οι διαιτθτζσ ζχουν τελικά τθ ςυνολικι ευκφνθ να ενεργιςουν ανάλογα εάν, από τθ κζςθ τουσ, εντοπίςουν 

εςφαλμζνθ επαναφορά τθσ μπάλασ. 

 

 


